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 ไตรภูมิคติ หมายถงึคติความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ปรากฏใหเหน็ในมิติตางๆ 
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 จากการศึกษาเห็นวาคาํอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวนัตก มีอิทธิพลจริงตอไตรภูมิ
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Traiphum means Buddhist cosmology, description about the world and 
universe, based on Buddhist texts and created before the arrival of Westerners.  It 
has influenced to beliefs of Thai people and their architecture.  However, many 
scholars claimed that traditional idea of Traiphum was decreased its importance 
during the reign of King Rama IV (Mongkut) (1851-1868).  Because there was an 
influx of Western idea about the world and universe and King Mongkut who was 
interested in science emphasized on true Buddhism. 
 
 This thesis found that the Western idea about the world and universe affected 
the traditional concept of Traiphum during the reign of King Mongkut.  It led to a new 
concept of the world and universe called Patirupates (the Land of Buddhism) which 
replaced Mount Meru, seven rings of mountains, and four islands in traditional 
Buddhist cosmology.  The idea of kingship, a king as chakravartin, dharmaraja, and 
Indra still existed during the period of King Mongkut, but was mixed with Western 
idea of emperor.  A new king who would access the throne was not considered only 
by base on Buddhist belief but through his ability and pure royal blood. 
 
 Concept of Patirupates and divinity was applied to the design of Thai 
architecture in both physical characteristics and symbol during the reign of King 
Rama IV.  Patirupates represented Kammaphum (Realm of Desire) according to the 
traditional Triphum which was divided into three parts, Kammaphum, Rupaphum 
(Realm of From) and Arupaphum (Realm of Non-form).  During this period, deities 
on mural paintings inside viharas and ordination halls could be identified as 
Rupaphum and Arupaphum.  Hence the three realms according traditional Buddhist 
cosmology still existed and were applied to the design of Thai architecture side by 
side with the new idea of Patirupates.  Probably because they were fit to the society 
during that period; the idea of Patirupates could protect Buddhism; through Triphum 
and Patirupates, the king was considered as Indra, chakravartin, and dharmaraja; 
and heavens and hells in Traiphum could teach people to do good deeds and avoid 
evil deeds. 
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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คําวา ไตรภูมิ เปนเพียงชื่อวรรณกรรมโลกศาสตรฉบับหนึ่ง (ไตรภูมิกถา) ที่วาดวยเนื้อหา

โลกศาสตร  แตในวงวิชาการโดยทั่วไปเรียกไตรภูมิแทน คติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาล  และ
ในการศึกษาครั้งนี้จะเรียกคติความเชื่อ หรือแนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลตามความ
เขาใจในวงวิชาการ ดังนั้น ไตรภูมิคติในการศึกษาครั้งนี้หมายความถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับ
โลกและจักรวาล  

เปนที่เขาใจกันทั่วไปวาวรรณกรรมที่พูดถึงโลกศาสตร๑  มีปรากฏอยูในศาสนาพราหมณ

และศาสนาพุทธ  และมีคัมภีรที่กลาวถึงเนื้อหาโลกศาสตรมากมาย  แตละคัมภีรมีคําอธิบายวาดวย

เร่ืองของการเกิดโลก  ความเปนมาของโลก  การแบงลําดับชั้นของโลก การสูญสลายของโลก และรวม

ไปถึงการอธิบายโครงสรางของโลกและจักวาล  แตละคัมภีรมีคําอธิบายถึงโครงสรางจักรวาลที่เปนไป

ในแนวทางใกลเคียงกัน กลาวคือ หนึ่งจักรวาลนั้นประกอบไปดวย เขาพระสุเมรุต้ังตระหงานอยู

แกนกลาง ถูกลอมรอบดวยเขาสัตตบริภัณฑ ๗ ชั้น ระหวางเขาแตละชั้นถูกคั่นดวยมหานทีสีทันดร มี

ทวีปใหญๆ ๔ ทวีป ต้ังในตําแหนงทิศสําคัญตางๆ ๔ ทิศ แทรกดวยทวีปเล็กๆอีก ๔ ทวีป และชมพู

ทวีปที่ต้ังอยู ณ ทิศใต ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของมนุษย  เปนดินแดนที่พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึน   ถัดจากเขา

สัตตบริภัณฑลูกที่ ๗ ออกไปจึงเปนกําแพงจักรวาล (ลายเสนที่ ๑) ใตเขาพระสุเมรุเปนดินแดน

อบายภูมิ ที่ประกอบไปดวย นรกภูมิ  ติรัจฉานภูมิ  เปรตวิสัยภูมิ และ อสูรกายภูมิและเหนือข้ึนไปบน

ยอดเขาพระสุเมรุมีสวรรคชั้นดาวดึงสหรือไตรตรึงษ ซึ่งเปนเมืองของพระอินทร มีปราสาทไพชยนต

เปนที่ประทับ  อีกทั้งยังมีเจดียจุฬามณีที่บรรจุเสนพระเกศาและพระทันตธาตุขององคพระสัมมาสัม

พุทธเจา เหนือสวรรคชั้นดาวดึงสข้ึนไปมีสวรรคชั้นที่สูงขึ้นไปอีกเชน ยามาภูมิ  ดุสิดาภูมิ  นิมมานรตี

ภูมิ และปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ ทั้งหมดที่กลาวมาอยูในสวนของกามภูมิ ซึ่งเหนือชั้นกามภูมิข้ึนไปยังมี

อีกสองภูมิคือ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ทั้งสองภูมิเปนภูมิชั้นพรหมโลก 

                                                 
๑ วรรณกรรมโลกศาสตร คือ งานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกและจักรวาล ซึ่งงานเขียนดังกลาวมีหลายชิ้น 

และเรียกชื่อตางๆ กันไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒

 

ในขณะเดียวกันวรรณกรรมโลกศาสตรยังมีเร่ืองคติจักรพรรดิราชกลาวคือ พระจักรพรรดิ

ราชจะอุบัติข้ึนในมัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ พระจักรพรรดิราชทรงเปนราชาโดยธรรมเปนใหญใน

แผนดิน มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ  ครอบครองแกว ๗ ประการ๒ 
ไตรภูมิคตินี้เองที่มีอิทธิพลตอความคิด  ความเชื่อ วิถีชีวิตของชนชาวไทย  เปนทั้ง 

คําอธิบายตอปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ เชน  กลางวันกลางคืนที่เกิดจากการวิ่งวนรอบเขาพระ

สุเมรุของพระอาทิตยและพระจันทร  หรือแผนดินไหวเกิดขึ้นเพราะปลาอานนทตัวใหญยาวนับพัน

                                                 
๒ ดูเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา

, ๒๕๒๐). 

 
 

ลายเสนที ่๑ ภาพแผนภูมิจกัรวาล 
ที่มา: โชติ  กัลยาณมิตร. การวจิัยและวิเคราะหองคประกอบในงานศิลปะและสถาปตยกรรม
ไทย. (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๗), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓

โยชนกระดิกตัวปรับเปล่ียนอิริยาบถ๓   ตลอดจนความคิดที่เกี่ยวกับรัฐและกษัตริยในสังคมสยามก็

ผูกพันอยูกับความเชื่อในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเชนกัน๔ 

ในอีกมิติหนึ่งโครงสรางจักรวาลที่ถือวาเปนองคประกอบหนึ่งไตรภูมิคติดังที่กลาวอางไป

ขางตนนั้น ไดถูกใชเปนตัวแบบในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมเรื่อยมา โดยอาคารเหลานี้จะมี

สัญลักษณทางแผนภาพรวมกันอยางเปนสากล ต้ังแตผังบริเวณของงานสถาปตยกรรมจนถึงตัว

อาคารโดดๆ อันเปนที่เขาใจกันอยูทั่วไป 

ความเปลี่ยนแปลงที่นับวาเปนจุดสําคัญที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร เกิดขึ้นเมื่อคร้ังแผนดิน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งนักวิชาการโดยมากตางเห็นพองกันวาเปนชวงเวลาที่ไตร

ภูมิคติเร่ิมหมดบทบาทลง ดังนี้ 
อรรถจักร  สัตยานุรักษ ไดกลาวไวใน การเปลี่ยนแปลงของชนชั้นผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 

๔ -พ.ศ. ๒๔๗๕ (ป ๒๕๓๘) วา ต้ังแตรัชกาลที่ ๔ เปนตนมานั้นเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปรสํานึกทาง

ประวัติศาสตรสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย   ทําใหจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ ในมิติที่

เกี่ยวกับรัฐและกษัตริยคอยๆ เสื่อมสลายลง กษัตริยไมไดเปรียบตัวเองเปนดั่งสมมติเทพ แตเปนเพียง

แคมนุษยธรรมดา  ในอีกทางหนึ่งอรรถจักร  ไดเสนออีกวา ในความคิดทางเวลาแบบไตรภูมินั้น เปน

เวลาแบบอุดมคติ  ไมมีอยูจริงในโลกมนุษย เชน คําวา กัลป  ซึ่งเปนคําที่ยากแกการประเมินคา  

ความคิดแบบนี้จึงหมดบทบาทลงและถูกแทนที่ดวยเวลาแบบใหมที่มีอยูจริง  มีสาระสําคัญสามารถ

ใชประสาทสัมผัสไดเชน สายตาวัดไดจากการเดินทางครบหนึ่งรอบของเข็มทิศนาฬิกา๕ 

วิไลรัตน  ยังรอต เสนอในวิทยานิพนธ การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ป ๒๕๔๐) วา ในสมัยรัชกาลที่ ๔  การวาด

จิตรกรรมฝาผนังดวยภาพจักรวาล เร่ิมถูกลดรายละเอียดสําคัญลงไปมาก๖ 

                                                 
๓ เจือ  สตะเวทิน, ตํารับวรรณคดี (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ, ม.ป.ป.), ๖๘-๖๙. 
๔  อรรถจักร  สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลที่ ๔-พ.ศ. 

๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๒๙. 
๕ ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน. 
๖ ดูเพิ่มเติมใน วิไลรัตน  ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔

วิไลเลขา  ถาวรธนสาร กลาวไวใน ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (ป 

๒๕๔๕) วา ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตก  ที่เขามาในชวงหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๔  มีบทบาท

สําคัญคือเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนไทยบางสวน  ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่เปลี่ยนไปก็คือ แนวคิด

แบบไตรภูมิ  ในมิติที่วาดวยเร่ือง คําอธิบายโลกสัณฐานแบบไตรภูมิ  ไดถูกการอธิบายโลกแบบ

วิทยาศาสตรเขามามีบทบาทแทนที่  และการเครงในวินัยสงฆ เนนการกลับไปสูพุทธวัจนะดั้งเดิม 

สงผลให เจาฟามงกุฎปฏิเสธแนวคิดไตรภูมิคติ๗ 
พระไพศาล  วิสาโล กลาวไวใน พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจาก

วิกฤต (ป ๒๕๔๖)  ผูเขียนอางวาการปฏิรูปพระพุทธศาสนาไดนําพาพระพุทธศาสนาไปสูจุดเปลี่ยน

คร้ังสําคัญ เพื่อใหตอบรับตอความทันสมัยที่มีพื้นฐานอยูบนแนวความคิดแบบวิทยาศาสตรและ

เหตุผลนิยม  ไตรภูมิคติที่เคยเปนองคประกอบสําคัญของจักรวาลวิทยาของคนไทยที่ฝงลึกมานาน

หลายศตวรรษนั้นไดหมดบทบาทหนาที่ลง  แนวคิดของไตรภูมิคติที่อยูในงานสถาปตยกรรม  

ประติมากรรมและจิตรกรรม ไดถูกชนชั้นนําของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปฏิเสธ๘   
ชาตรี  ประกิตนนทการ กลาวไวเชนกันใน การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม 

สยามสมัย  ไทยประยุกต  ชาตินิยม (ป ๒๕๔๗) ผูเขียนไดกลาวถึงเรื่องจักรวาลทัศนแบบไตรภูมิไววา 

ภาพโดยรวมของงานสถาปตยกรรมนับต้ังแตรัชกาลที่ ๔  เปนตนมามิไดถูกสรางขึ้นภายใตกรอบ

ความคิดของจักรวาลทัศนแบบไตรภูมิเชนในอดีตอีกตอไป โดยเฉพาะอาคารทางพุทธศาสนา๙ 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห ไดกลาวไวใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับพระราชศรัทธา

ปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา (ป ๒๕๔๘) ในบทสรุปผูเขียนไดกลาวถึงงาน

ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไววา การเริ่มตนสรางสรรคงานแบบพระราชนิยมกับแนวพระราชศรัทธา

                                                 
๗  ดูเพิ่มเติมใน วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๕). 
๘  ดูเพิ่มเติมใน พระไพศาล  วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจากวิกฤต 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖). 
๙ ดูเพิ่มเติมใน ชาตรี  ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม สยามสมัย  ไทย

ประยุกต  ชาตินิยม  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕

ปณิธานอยางใหมในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนเพราะอิทธิพลตะวันตกที่เร่ิมเขามา ทําใหมีการปรับทัศนคติ

ใหมใหทันตอโลกภายนอก  ทัศนคติในการสรางงานศิลปกรรมบางอยางจึงตองปรับเปลี่ยนตาม๑๐  
จากการศึกษาที่ผานมา กลาวไปในแนวทางเดียวกันวา  ความเชื่อตามไตรภูมิคติถูกลด

ความสําคัญและยุติบทบาทลงเมื่อความเชื่อแบบวิทยาศาสตรเขามา  สงผลใหเกิดการปฏิเสธไตรภูมิ

คติ  แตทั้งนี้ผูเขียนเชื่อวาบทบาทที่ถูกลดลงไปนั้นเปนเพียงบทบาทบางสวน และยังมีบทบาทอีก

บางสวนที่ยังทําหนาที่อยู อันเห็นไดจากในสมัยรัชกาลที่  ๔ ไดมีพระราชทานไตรภูมโิลกวนิจิฉยกถาไป

ยังกรุงกัมพูชา๑๑  แสดงใหเห็นวารองรอยของวรรณกรรมโลกศาสตร  ยังถูกศึกษาและถายทอดในราช

สํานัก ตลอดจนความเชื่อเร่ืองนรก สวรรค ที่เปนสาระหนึ่งในไตรภูมิคติยังอยูในความนึกคิดของคน

สมัยนั้น 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงเปรียบพระองคเองเปนดัง

จักรพรรดิราช ซึ่งเห็นไดจาก พระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรง

ยกยองพระองคเองวา  
“พระองคเปนสุตพุทธบุคคล ฉลาดในพระสูตรและพระอภิธรรม มีปรกติกลาว

ธรรมิกถาอันวิจิตรดีเลิศประเสริฐวาเปนรัตนะในโลก เปนยอดของโลก มีสยามโลกเปนตน 

เปนนายกเลิศของมนุษย เพียงดังพระราชาผูตั้งอยูในธรรมมีรัตนะเจ็ดถึงพรอมแลว...” ๑๒   
คํากลาวอางขางตนจะเห็นวามีคําวา  รัตนะเจ็ดถึงพรอมแลว  ซึ่งหนึ่งในรัตนะเจด็ประการ 

คือ นารีรัตนะ ที่พระองคทรงยกยองพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีวา 

“ในเวลานี้พระสรีรศพของพระนางนั้น อันบุคคลประดับแลวดวยเครื่องประดับ 

พระศพสมควรแกความเปน นารีรัตน...”๑๓ 

                                                 
๑๐ ดูเพิ่มเติมใน ศักดิ์ชัย  สายสิงห, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับพระราชศรัทธาปณิธาน

ในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘). 
๑๑  ศานติ  ภักดีคํา, “ไตรภูมิไทย-เขมร : ความสัมพันธพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา.” เมืองโบราณ  

๓๒, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙): ๘๔-๙๒. 
๑๒  หลวงญาณวิจิตร ผูแปล, พระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา

ดวยพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร,  (พระนคร: โรงพิมพจันหวา, ๒๕๐๑), ๓๒. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๔๑. 
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อีกทั้งในงานพุทธสถาปตยกรรมเอง ก็ยังไดสะทอนแบบแผนคติตางๆ ที่มีกลาวอางอยูใน

ไตรภูมิคติไวดวย เชน ลายรดน้ํารูปรัตนะทั้ง ๗ ที่บานประตู และบานหนาตางของพระอุโบสถและพระ

วิหารวัดโสมนัสวิหาร  เปนตน 
หรืออีกวาระหนึ่งที่ทรงพูดถึงประเทศสยามวา “...ณ เมืองหลวงใหญ ชื่อรัตนโกสินทรอัน

งามนาร่ืนรมย รุงเรืองดีดวยพระสิริแหงพระแกวอันอุดมเลิศ ในสยามรัฐอันนับวาเปนรัฐที่เปนมงคลดี เพราะ

เปนปฏิรูปเทศ...”๑๔ โดยที่คําวาปฏิรูปเทศมีความหมายถึงดินแดนที่ประดิษฐานไปดวย

พระพุทธศาสนา หรือเปนที่เขาใจและรูจักกันในชื่อ มัชฌิมประเทศ ซึ่งเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งของ

ไตรภูมิคติ 

ดังนั้นเองจะเห็นวา ทั้งหลักฐานทางเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษขององคประกอบ

ในงานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังคงสะทอนบทบาทที่เหลือในบางคติของไตรภูมิคติ

ออกมา ฉะนั้นการศึกษาตอไปนี้จะเปนการศึกษาบทบาทที่ดํารงอยูของไตรภูมิคติในงานออกแบบ

พุทธสถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

๑. เพื่อพิสูจนวาบางคติในไตรภูมิคติยังปรากฏอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) 
๒. เพื่อศึกษาไตรภูมิคติในกรอบความคิดทางศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายในสมัยรัชกาล

ที่ ๔ 

๓. เพื่อศึกษางานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ในระบบความเชื่อที่กลาวอางใน

ไตรภูมิคติในแบบสมัยรัชกาลที่ ๔ (ที่ต้ังอยูบนเงื่อนไขทางสังคมและศาสนาแบบใหม) 

 
ประโยชนของการศึกษา 

๑. เปนการเรียนรูกรอบความคิดทางศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใหสามารถเขาใจความ

เปนไปของพุทธสถาปตยกรรม ณ ชวงระยะเวลานั้น 

๒. เปนการนําเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการศึกษาเดิม 
                                                 

๑๔ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องสีมาวิจารณ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๓๔๗. 
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ขอบเขตของการศึกษา 
๑. ขอบเขตทางดานเวลาที่ทําการศึกษา   

๑.๑ ศึกษาประวัติศาสตรในชวงพุทธศักราช ๒๓๔๗ ถึง พุทธศักราช ๒๔๑๑ หรือ

ต้ังแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวประสูติ  ทรงผนวช จนเสด็จข้ึนครองราชยและสวรรคต  

๑.๒ ศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในชวงพุทธศักราช ๒๓๙๗ ถึง พุทธศักราช 

๒๔๑๑ ต้ังแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงขึ้นครองราชยจนกระทั่งพระองคสวรรคต 

๒. ขอบเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
ศึกษางานสถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) โดย

เนนเฉพาะสิ่งกอสรางที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา  โดยเฉพาะวัดที่พระองคทรงสรางใหม เนื่องจากเปนงาน

ที่สะทอนแนวความคิดของพระองคอยางเต็มที่ โดยที่วัดที่พระองคทรงสรางมีทั้งหมด ๖ วัดคือ วัดบรม

นิวาส  วัดโสมนัสวิหาร  วัดปทุมวนาราม  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม และ

วัดพระแกว เขาวัง  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะไมนําวัดพระแกว เขาวังมาศึกษา เนือ่งจากสภาพทีเ่คยทรดุ

โทรมมาก ถึงขนาดองคประกอบบางอยางขาดหายไป เชน บานประตูและหนาตาง ภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง เปนตน๑๕  (ภาพที่ ๑) และแมวาจะไดรับการบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๒๔ 

โดยกรมศิลปากรแลวก็ตาม แตสภาพของวัดพระแกว เขาวัง ปจจุบันไมอยูในสถานะของหลักฐาน

ชั้นตนที่จะใชเปนแมแบบศึกษาในกรณีนี้ได 

                                                 
๑๕  ดูเพิ่มเติมใน อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๒.

จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปด

อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช ๒๕๓๒). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘

 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาวัดที่พระองคทรงสรางเพียง ๕ วัด คือ วัดบรมนิวาส  วัด

โสมนัสวิหาร  วัดปทุมวนาราม  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
วิธีและขั้นตอนของการศึกษา 

การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปดวย 
๑. ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล แบงออกเปน ๒ สวน คือ 

๑.๑ สวนที่ ๑ ขอมูลเอกสาร   โดยการศึกษาคนควารวบรวมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ 

ทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองทั้งหมดที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม 
        ๑ .๒  สวนที่ ๒  ขอมูลภาคสนาม  โดยการสํารวจและเก็บขอมูลจากสถานที่ที่

ทําการศึกษา ประกอบดวยภาพถาย และแบบรังวัด ตามความเหมาะสมตอการศึกษา 
อนึ่งขณะที่ทําการรวบรวมขอมูลนั้นผูศึกษาจะกระทําการตรวจสอบขอมูลภาคเอกสาร

และภาคสนามไปดวยพรอมกันเพื่อความสัมพันธและความถูกตองของขอมูลทั้ง ๒ สวน 

๒. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเอกสาร โดยนําขอมูลทางภาคเอกสารตางๆ มาตีความถึง

นัยยะที่มีอยูในเอกสาร วามีเหตุผลสนับสนุนตอสมมติฐานที่ต้ังไวขางตนเพียงใด เชน ในพระราช

นิพนธดังที่กลาวขางตนวา พระองคทรงเปรียบพระองคเองเปนดังพระจักรพรรดิราชที่มีพรอมดวยรตันะ 

๗ ประการ  แสดงใหเห็นวา ความเปนพระจักรพรรดิราชนั้นยังคงอยูในความนึกคิดของพระองค เปน

ตน 

 
 
ภาพที ่๑ สภาพพระอุโบสถที่วัดพระแกวเขาวัง ที่เคยทรดุโทรม 
ที่มา: อุทยานประวัติศาสตรพระนครครีี. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๒), ๒๕. 
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๓. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจากงานสถาปตยกรรม (ขอมูลภาคสนาม) เมื่อผูศึกษาได

วิเคราะหขอมูลเอกสารทั้งหมดและสามารถกําหนดเปนกรอบความคิดของไตรภูมิในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

แลว  ผูศึกษาจะนํากรอบความคิดดังกลาวมาตรวจสอบกับงานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

วามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด  

๔. ข้ันตอนการเรียบเรียงขอมูล โดยการนําขอมูลหลักฐานที่ผานการวิเคราะหตีความแลว

มาบันทึกเปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ  

๕. ข้ันตอนการนําเสนอ โดยการเตรียมการนําเสนอการศึกษาดังกลาวผานสื่อที่ผูศึกษา

เห็นวางายตอการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจในประเด็นการศึกษาอยางสมบูรณที่สุด 
 
แหลงขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
๑. ขอมูลในรูปแบบเอกสาร  ซึ่งจําแนกได ๒ ลักษณะ คือ 

         ๑.๑   เอกสารทางประวัติศาสตรตนฉบับ อาทิเชน  พงศาวดาร  พระราชหัตถเลขา  

พระราชนิพนธตางๆ ฯลฯ 
         ๑.๒ เอกสารทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห ไดแก หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ  บทความตางๆ  ฯลฯ 
โดยสามารถศึกษาคนควาไดจากแหลงขอมูล ดังนี้  

  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  หอสมุดแหงชาติ 
  หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
  หองสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒. ขอมูลภาคสนาม  อาทิเชน การสํารวจรังวัด  การบันทึกภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมที่สอดคลองกับการศึกษาดังกลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 ๑๐

บทที่ ๒ 
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับความสัมพันธกบัไตรภูมิคติ 

 
วรรณกรรมโลกศาสตร มีมากมายหลายฉบับ ซึ่งทั้งหมดนั้นลวนแตมีความสัมพันธกับ

คัมภีรในพุทธศาสนา  จากสภาพสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเปนหัวใจหลัก จึงยอมทําใหไตรภูมิคติมี

ความสัมพันธกับสังคมอยางแยกออกจากกันไมได โดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวกับรัฐและสถาบันกษัตริย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีหลักฐานยืนยันอยางชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางไตรภูมิคติกับรัฐ

และสถาบันกษัตริยในภูมิภาคนี้  ทั้งที่แสดงออกในวรรณคดีและจารึก ตลอดจน พระนามาภิไธยของ

กษัตริย  มเหสี หรือ ชื่อหัวเมืองและตําแหนงขุนนาง ฯลฯ๑   
คติที่ปรากฏอยูในไตรภูมิคติถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองเรื่อยมา  

โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา กษัตริยไดอางสิทธิธรรมในการปกครองวาทรงเปนอวตารของเทพ ตามแต

ความเชื่อ ณ ชวงเวลานั้น วากษัตริยพระองคนั้นถือลัทธิหรือนิกายใดเปนใหญ แตไมวาจะลัทธิ

พราหมณหรือจะพุทธนิกายหีนยานและมหายาน อํานาจในการปกครองของพระมหากษัตริยก็มี

ศาสนาเปนที่รองรับทั้งนั้น๒ พระราชพิธีตางๆก็ลวนแตมีการอางอิงถึงไตรภูมิคติแทบทั้งสิ้น  
หากมองไตรภูมิคติในระดับที่กวางขึ้นจะเห็นวาไตรภูมิคติไมไดมีบทบาทตอสถาบัน

กษัตริยเทานั้น หากแตมีอิทธิพลตอความเชื่อและความเขาใจโลกของชนชั้นผูถูกปกครองดวย กลาวคือ

ไตรภูมิคติเปนเครื่องมือที่ชวยจัดการสังคมใหคนมุงทําดีและละอายตอบาป  เมื่อไตรภูมิคติมีบทบาทที่

สําคัญดังที่กลาวมาแลว สาระในตัวมันจึงถูกใชอางอิงตอๆมา ปรากฏอยูในงานวรรณกรรมบาง อยูใน

สมุดภาพบาง และที่สําคัญที่สุดคืออยูในความคิด ความเชื่อของคน ดังจะเห็นไดจากพระราชพิธีตางๆ 

ในราชสํานัก 

                                                 
๑ นิธิ  เอียวศรีวงศ ผูแปล, “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบันกษัตริยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.” วารสาร

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๖ , ๑ (เมษายน-กันยายน ๒๕๒๕): ๓.  
๒ วิไลเลขา ถาวรธนสาร , “ผูนําไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ กับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.” ศิลปวัฒนธรรม 

๘ , ๑๒ (ตุลาคม , ๒๕๓๐): ๑๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๑

ในสมัยกรุงธนบุรี พระเจากรุงธนบุรีทรงโปรดใหจัดสรางสมุดภาพไตรภูมิข้ึนเมื่อปพุทธศักราช 

๒๓๑๙  โดยใหชางไปเขียนที่สํานักสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบางหวาใหญ๓ ดังขอความในบานแพนกวา 
“...จึ่งตรัสส่ังเจาพระยาศรีธรรมาธิราชผูเปนอรรคมหาเสนาธิบดี  ใหจัดพระสมุด

เนื้อดีแลวใหสงไปแกชางเฃียน ใหเฃียนไตรภูมิ ใหไปเฃียนในสํานักสมเดจพระสังฆราช ให

สมเดจพระสังฆราชบอกกลาวบังคับใหเฃียนตามเรื่องราวมีในพระบาฬี แลวใหคัดบาฬี

ประกับลงไว  ใหแจงใสจงทุกประการจะไดเปนคติสืบไป...”๔ 
ในสมัยรัตนโกสินทรคติไตรภูมิคติก็ยังคงมี อิทธิพลอยู ไมนอย  เห็นไดจากการที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดใหพระภิกษุสงฆและนักปราชญราชบัณฑิต

เรียบเรียงไตรภูมิกถาขึ้นในปพุทธศักราช ๒๓๒๖๕ ตอมาทรงเห็นวาเนื้อความนั้นไมเสมอกัน จึงใหพระ

ยาธรรมปรีชา (แกว) เปนผูชําระใหม ในปพุทธศักราช ๒๓๔๕ กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองคเองก็

ทรงรับรูและผูกพันกับไตรภูมิคติมาตั้งแตทรงพระเยาว ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 
เจาฟามงกุฎ 

เมื่อคร้ังแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช แหงพระบรมมหาจักรี

วงศ ในวันพฤหัสบดี ข้ึน  ๑๔  คํ่า  เดือน  ๑๑  ปชวด หรือตรงกับวันที่  ๑๘  ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๓๔๗ ๖ กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย๗ ในสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร 

(อิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในขณะนั้น) ทรงใหประสูติพระโอรสหรือ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่  ๔)  ณ  พระราชวังเดิม๘  กรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จ

                                                 
๓ ปจจุบันคือวัดระฆัง 
๔  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เลม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว), ๑๒. 
๕ ตอมาเปนที่รูจักกันในชื่อวา ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา 
๖ โอภาส  เสวิกุล, พระราชบิดาแหงการปฏิรูป  (พระนคร: โรงพิมพแจมเจริญการพิมพ, ๒๕๑๓), ๑. 
๗ กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย เปนพระราชธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมศรีสุดารักษ 

พระพี่นางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
๘  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชาธิบายวา พระราชวังเดิมหมายถึงพระราชวัง

ครั้งกรุงธนบุรี  ปจจุบันเปนที่ทําการของกองเรือยุทธการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๒

พระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระยศเปน สมเด็จเจาฟาหลานเธอ๙  พระองคทรงมีพระเชษฐาและพระ

อนุชารวมพระราชมารดาเดียวกัน  ๒  พระองค  ซึ่งพระเชษฐานั้นทรงส้ินพระชนมเมื่อแรกประสูติใน

พุทธศักราช ๒๓๔๔  สําหรับพระอนุชานั้นมีพระราชสมภพในปพุทธศักราช ๒๓๕๑ มีพระนามวา  

สมเด็จเจาฟาจุฑามณีหรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (ภาพที่ ๒)  

 
ในเวลาตอมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จข้ึนครองราชยเปน

กษัตริยองคที่ ๒ แหงราชวงศจักรี (ภาพที่ ๓) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จตามพระ

ราชบิดาเขามาประทับในพระบรมมหาราชวัง   
 

                                                 
๙ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๒๕. 

 
 

ภาพที ่๒   พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมคือเจาฟาจุฑามณี พระราชโอรส พระองค

ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประสูติแตพระศรีสุริเยนทราบรมราชิน ี 
ที่มา: ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๓

 
ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระชนมายุ ได   ๙   พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรงโปรดฯ ใหพระเจานองยาเธอเจาฟากรมหลวงพิทักษ

มนตรีและเจาพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด) เปนผูอํานวยการจัดตั้งพิธีลงสรงใหกับพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว๑๐ เพื่อเฉลิมพระยศตามอยางพระราชประเพณีที่เคยมีมาครั้งสมัยกรุงศรี

อยุธยาไมใหสูญไป   และในพระราชพิธีคร้ังนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดรับการ

จารึกพระนามในพระสุพรรณบัฏวา  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎสมมติเทววงศ พงศอิศวร

กษัตริย วรขัตติยราชกุมาร หากพิจารณาพระนามของพระองคจะเห็นวาแฝงไวดวยสาระในไตรภูมิคติ 

โดยคําวา “เจาฟามงกุฎสมมติเทววงศ พงศอิศวรกษัตริย” โดยมีนัยยะบงชี้ถึงความเปนสมมติเทพ
นั่นเอง   แตคนทั่วไปออกพระนามพระองควา ทูลกระหมอมเจาฟาพระองคใหญ หรือ ทูลกระหมอมเจา

                                                 
๑๐  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร

รัชกาลที่ ๒ (พระนคร: บุญสงการพิมพ, ๒๕๑๑), ๑๓๑. 

 
 

ภาพที ่ ๓ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย พระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระจอม 

เกลาเจาอยูหวั 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๔

ฟาใหญ หรือ เจาฟาพระองคใหญ หรือ เจาฟาใหญ๑๑  ในขณะที่พระองคยังทรงพระเยาวนั้น  ทรงไดรับ

การศึกษาในศาสตรแขนงตางๆ อันควรแกขัตติยราชกุมารอันสูงศักดิ์ตามคติโบราณราชประเพณี๑๒  

โดยไดเร่ิมเรียนภาษาไทยในสํานักพระพุทธโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม  ทั้งอักขรวิธีตางๆ  

วรรณคดี  โคลงฉันท  กาพย  กลอน  ประวัติศาสตรและเรื่องราววีรกรรมของบรรพบุรุษ๑๓  นอกจากนี้

พระองคยังศึกษาวิชาคชศาสตร๑๔  อัศวศาสตร และยุทธพิชัยสงครามจากเจาพระยาศรีธรรมาธิราช๑๕ 

ตลอดจนการใชอาวุธตางๆ ไดอยางชํานาญ๑๖  ไมเพียงแตแคนั้น  พระองคยังทรงสนพระทัยศึกษาวิชา

ภูมิศาสตรและนิยายปรัมปราโบราณหลายเรื่อง  เชน ภูมิศาสตรโบราณที่วาดวยเรื่องภูเขาไกรลาสเปน

ศูนยกลางของจักรวาลและจะมีเทพเจาสิงสถิตอยูบนยอดเขานี้  บริเวณตีนเขามีปาหิมพานตเปนที่อยู

อาศัยของบรรดาสัตวแปลกๆ๑๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยยังไดทรงมอบหมายพระราช

กิจตางๆ เพื่อหมายใหศึกษาเรียนรูการเปนจอมคนและศึกษากระบวนทัพศึก โดยทรงโปรดใหเจาฟา

มงกุฎ ซึ่งในเวลานั้นมีพระชนมายุเพียง  ๑๒ พรรษา เสด็จคุมกําลังและเสบียงอาหารไปตอนรับพวก

                                                 
๑๑  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๑. 
๑๒ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๒๖. 
๑๓ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๑๓. 
๑๔ ชาวไทยไดรับความรูนี้มาจากชาวอินเดีย  เปนวิชาที่วาดวยเรื่องชาง  ที่แบงไดเปน  ๒  สาขาคือ วิชาคช

ลักษณและคชกรรม  วิชาคชลักษณเปนวิชาที่พรรณนาลักษณะ  สี  อวัยวะตางๆ ของชาง  เพื่อใหทราบถึงลักษณะ

ของชางที่ดีและเลว  สําหรับวิชาคชกรรมนั้นเปนวิชาหัดชางเถื่อน  หัดขี่ชาง  การใชเวทมนตบังคับชางและระเบียบพิธี

ตางๆ เกี่ยวกับชางที่บําบัดเสนียดจัญไร ทําใหเกิดสิริมงคล  
๑๕ นฤมล  ศรีกิจการ, “พระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.” อักษรศา

สตรนิพนธ  ๑: รวมบทความทางประวัติศาสตรไทย, ๑๑๖  อางถึงใน กรมพระนราธิปประพันธพงศ, วชิรญา

รวงศ (พระนคร: ไชยวัฒน, ๒๕๐๗), ๙๑๑. 
๑๖  วันทนีย  สงศิริ, “การขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.” (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๔๕. 
๑๗ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๕

มอญที่อพยพเขามาทางดานพระเจดียสามองคที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร๑๘  อีกทั้งเพื่อเกียรติยศ

และการยอมรับจากชนชาวสยาม และเปนที่หวั่นเกรงแกพมาและมอญทั้งหลายที่เขามาสวามิภักดิ์ 
คร้ันพระองคมีพระชนมายุ  ๑๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระ

ราชบิดาไดโปรดฯ ใหมีการพระราชพิธีโสกันต๑๙อยางยิ่งใหญ  เต็มตามตําราโสกันตเจาฟา๒๐  มีการ

จําลองเขาไกรลาสซึ่งมีความสูงถึง  ๔๖  ฟุต  มีสระอโนดาต และประดับดวยสิงสาราสัตวที่ประหลาด

และมหัศจรรยที่ตามลาดเขาดวย๒๑  เปนอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ใน

ขณะนั้นเปน เจาฟามงกุฎ ทรงรับรูสาระจากไตรภูมิคติ   
จากนั้นในปถัดมาไดผนวชเปนสามเณร ประทับที่วัดมหาธาตุเปนระยะเวลาถึง  ๗ เดือน 

แลวจึงลาผนวชมาดํารงตําแหนงผู บังคับบัญชากรมมหาดเล็ก๒๒ ตามพระราชประสงคของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   มีสิทธิ์ในการแตงตั้งและถอดหุมแพรไดตามพระประสงค 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยยังไดทรงฝกสอนวิชาราชศาสตร  พระราชทาน

ใหแกเจาฟามงกุฎดวยพระองคเองอีกดวย๒๓   เจาฟามงกุฎทรงประทับที่ตําหนักหนาพระที่นั่งไพศาล

ทักษิณในพระบรมมหาราชวัง  จนกระทั่งในปพุทธศักราช ๒๓๖๕  เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี

ส้ินพระชนม  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงมีพระราชดําริวา  เจาฟามงกุฎทรงเจริญ

พระวัยแลว จึงโปรดฯ ใหเสด็จไปประทับตางวัง  ณ  พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เหมือนเมื่อคร้ังที่

                                                 
๑๘ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖),  ๒๗. 
๑๙  พระราชพิธีนี้ไดกระทําตามแบบอยางพิธีพราหมณ  โดยเชื่อกันวา พระศิวะไดกระทําพิธีโสกันตใหกับ

พระคเณศร โอรสของพระองค  บนยอดเขาไกรลาส 
๒๐  ขุนอภิรักษจรรยา ผูแปล, แอนนาและพระเจากรุงสยาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพปรเมษฐการพิมพ, 

๒๕๒๐. พิมพเนื่องในการทําบุญอายุครบ  ๗๙ ป ), ๔๙. 
๒๑ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๑๗. 
๒๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชาธิบายวา  “...กรมนี้เปนกรมสําคัญยิ่งกวากรม

อื่นๆ ถึงตัวเจานายที่ไดรับสัญญบัตรจะมีศักดินานอย ก็เปนที่ยําเกรงของคนทั้งปวงมากกวาคนที่มีศักดินาสูงๆ กรม

อื่นดวย เพราะเหตุที่เปนบุตรขุนนางมีตระกูลประการหนึ่ง  เปนผูใกลเคียงไดฟงพระกระแสพระเจาแผนดินประการ

หนึ่งและเปนผูที่เพ็ดทูลไดงายนั้นประการหนึ่ง จึงไดมีเกียรติยศเปนที่นับถือมาก...” (กรมศิลปากร, การแตงตั้งขุน
นางไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ (กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ๒๕๒๐), ๙-๑๐.) 

๒๓ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: ศิลปบรรณาการ, 
๒๕๑๔), ๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๖

พระองค (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย) ทรงเคยประทับในครั้งที่ยังไมไดข้ึนครองราช

สมบัติ๒๔ 
เปนที่เขาใจวาสาเหตุประการสําคัญขอหนึ่งที่ชนชั้นปกครองไทยจําเปนตองธํารง

พระพุทธศาสนานั้น เปนเพราะวาพุทธศาสนามีผลตอความมั่นคงของชนชั้นปกครอง เพราะแนวคิดใน

การปกครองของไทยมิไดแยกออกจากระบบคุณธรรมในพุทธศาสนา๒๕  ฉะนั้นพระมหากษัตริยทุก

พระองคทรงเปนผู อุปถัมภพระศาสนาดวยดีเสมอมา  และเพื่อให เขาถึงพระศาสนามากขึ้น  

พระมหากษัตริยจะตองแปลงพระองคใหอยูในสมณเพศโดยการอุปสมบท  จึงกําเนิดเปนประเพณีของ

สยามอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธเรื่อยมา กลาวคือ  บรรดาเจานายมักจะมีพิธีการอุปสมบทเปน

สามเณรเมื่อตอนเปนเด็กหนุม และอุปสมบทเปนพระภิกษุอีกครั้งเมื่อบรรลุนิติภาวะแลว  เชนนั้นแลว 

เมื่อเจาฟามงกุฎทรงเจริญวัยขึ้นหลังจากที่ทรงเคยอุปสมบทเปนสามเณรแลว พระองคทรงอุปสมบท

อีกครั้งเมื่อมีพระชนมายุได  ๒๑ พรรษา  ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จ

พระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุเปนผูอุปชณาย๒๖   ทรงครองผากาสาวพัสตรไดเพียง  ๑๕ วัน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยก็เสด็จสวรรคต โดยยังมิทันไดมอบหมายราชสมบัติใหแกผูใด 

เพราะพระองคทรงประชวรหนัก  มีพระอาการเซื่องซึมจนไมสามารถตรัสได๒๗ พระบรมวงศานุวงศและ

เหลาเสนาบดีทั้งหลายตางเห็นพองตองกันวาควรจะอัญเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทร พระราชโอรส

องคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและเจาจอมมารดาเรียม ข้ึนเปนองคกษัตริยแหง

ราชวงศจักรีองคที่  ๓  สืบตอไป  มีพระปรมาภิไธยวา  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้

เพราะตางก็เห็นวา  กรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงมีความชํานาญในทางการปกครองบานเมืองมากกวา

                                                 
๒๔  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว.” ประมวลพระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศราทธพรต

เทศนา (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔. มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ พิมพใน

งามหาสมณานุสรณครบ ๕๐ ป แตวันส้ินพระชนมแหงสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ ๑-

๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔), ๘. 
๒๕ วิไลเลขา ถาวรธนสาร, “ผูนําไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ กับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.” ศิลปวัฒนธรรม ๘, 

๑๒ (ตุลาคม, ๒๕๓๐): ๑๐๘. 
๒๖ โอภาส  เสวิกุล, พระราชบิดาแหงการปฏิรูป  (พระนคร: โรงพิมพแจมเจริญการพิมพ, ๒๕๑๓), ๗. 
๒๗ พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาจุลจักรพงษ, เจาชีวิต (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๔), ๒๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๗

เจาฟามงกุฎ  อีกทั้งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตางประเทศเรื่อยมา จนเปนที่รูจักในตางประเทศและชาว

ตางประเทศในสยามเปนอยางดี๒๘   กอปรกับ  
“...พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยัง

มีพระชนมายุนอยและเสด็จออกผนวชในพระพุทธศาสนา โดยทรงพระศรัทธาเลื่อมใสมิได

ทรงพระดําริมุงหมายที่จะใหมีเหตุการณบาดหมางในพระบรมราชวงศ ใหเปนการจลาจล

ขึ้นในบานเมือง...”๒๙  
ดวยเหตุนี้เองทําใหเจาฟามงกุฎทรงตัดสินพระทัยผนวชตอไป โดยมีพระนามเมื่อทรง

ผนวชวา วชิรญาโณ๓๐  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและอิสรภาพของพระองคเอง๓๑ 
 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อทรงผนวช (พระวชิรญาโณ) 
เจาฟามงกุฎเมื่อทรงผนวชนั้น พระองคไดทรงศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งวิปสสนาธุระ๓๒

และคันถธุระ๓๓อยางเชี่ยวชาญ๓๔ โดยเริ่มแรกนั้นไดจําพรรษาอยูที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส)  อันเปน

วัดที่พระราชบิดาทรงผนวชและไดศึกษาพระธรรมวินัยอยูที่วัดนี้  ทรงศึกษาวิปสสนาธุระ จนเขาใจถอง

แท   จากนั้นพระองคยังเสด็จไปประทับ  ณ  วัดราชสิทธาราม๓๕ เพื่อศึกษาวิปสสนาธุระจากพระ

                                                 
๒๘ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๒๕. 
๒๙ ประชุมพงศาวดาร เลมที่ ๒๐ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๐), ๕๖. 
๓๐  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๓. 
๓๑ John  Crawfurd, Journal of Embassy from the Governer General of India to the cort of 

Siam and Cochin-China ( Kuakalumper: Oxford University Press, 1967), pp. 151-152 อางถงึใน วนัทนยี  

สงศิริ, “การขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕),๕๗. 
๓๒ เปนการศึกษาที่วาดวยการเรียนรูวิธีการชําระจิตใจตนเองใหหลุดพนจากกิเลส 
๓๓ เปนการศึกษาที่วาดวยการเรียนรูหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อใหเขาถึงพระธรรมวินัย 
๓๔ พระอนิล  ธมฺมสากิโย, มิติใหมแหงการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย: พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวกับคณะธรรมยุต (ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๔๘), ๓๓. 
๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  วัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส  (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๔๙๙), ๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๘

อาจารยผูเชี่ยวชาญในดานนี้อีกแหงหนึ่ง   นอกจากพระองคทรงเขารับการศึกษาวิปสสนาธุระจากพระ

อาจารยที่มีชื่อเสียงถึงสองแหงแลว   พระองคยังทรงศึกษาวิปสสนาธุระจากวัดอื่นๆ ดวยทั่วทุกแหง๓๖  
แตอยางไรก็ตามพระองคก็ยังทรงเกิดความลังเลสงสัยวาเหตุใดพระธรรมวินัยแตสมัย

โบราณที่บรรดาสาวกของพระองคในยุคหลังไดรางขึ้นไวนั้นจึงแปลกแยกแตกตางกันมาก อีกทั้ง

พระองคยังทรงไมเขาใจในความหมายอยางแทจริง และไมมีอาจารยทานใดสามารถชี้แจงใหพระองค

หายขอกังขานั้นได  ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงหวนกลับมาตั้งตนศึกษาคันถธุระ โดยเริ่มจากการศึกษา

ภาษาบาลี จากพระวิเชียรปรีชา (ภู) เจากรมราชบัณฑิตย๓๗ เพื่อที่จะทรงสามารถศึกษาพระไตรปฎก

และทรงคนควาหาความรูความเขาใจในคําสอนเร่ืองตางๆ ไดดวยพระองคเอง พระวชิรญาโณทรง

เรียนภาษาบาลีประมาณ  ๓ ป  จนมีความรูแตกฉานสามารถอานพระไตรปฎกไดดวยพระองคเอง เหน็

ไดจาก กรณีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทูลเชิญใหพระวชิรญาโณทรงแปลพระปริยัติ

ธรรมถวาย   พระวชิรญาโณทรงรับสนองพระมหากรุณาธิคุณเขาแปลพระปริยัติธรรมถวายตามพระ

ราชประสงคไดเปนอยางดี๓๘ (จะกลาวตอไปขางหนา) 

การที่พระวชิรญาโณทรงศึกษาภาษาบาลีจนเชี่ยวชาญและทรงศึกษาพระไตรปฎกอยางรู

ซึ้งนั้นเอง ทําใหพระองคทรงพบขอวัตรปฏิบัติตางๆ ที่คลาดเคลื่อนไปจากพุทธวจนะขององคพระ

สัมมาสัมพุทธเจาอยางมากมาย พระองคจึงทรงมีพระราชดํารัสวา  
“...ศาสนวงศนั้นอันตรธานมาแตครั้งกรุงเกาแตกแกพมานั้นแลว กับไดทรงเห็น

พระอาจารยวิบัติของสมณะเหลานั้น ไมนํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธา  จึงไดทรงพระ

ปรารภสังเวชสลดพระทัยดวยพระพุทธศาสนาแลสงฆบรรพชาอุปสมบทเห็นปรากฏเปรียบ

เหมือนตนไมมีรากเหงาอันเนาผุ จะยั่งยืนวัฒนาถาวรไดอยางไรได  ไมมีมูลคติที่จะตั้ง

ความเพียรเลื่อมใสศรัทธา”๓๙ 

                                                 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๒๖. 
๓๗ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: ศิลปบรรณาการ, 

๒๕๑๔), ๖๙. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, ๗๐. 
๓๙ สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระปวเรศวริยลงกรณ, พระราชประวัติและพระราชนิพนธบางเรื่อง

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ม.ป.ท., ๒๕๐๕), ๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๑๙

พระองคจึงเริ่มทอแทพระทัยจนเกือบจะตัดสินพระทัยลาผนวช๔๐   ถึงกับมีเร่ืองเลาวา 

พระองคทรงตั้งสัตยกิริยาธิษฐานบูชาแกศาสนาและเทพยดาพรอมดวยเครื่องสักการบูชาแลวทรงตรัส

วา  
“ขาพเจาอุทิศถวายตอพระผูมีพระภาคดวยขาพเจาออกบวชครั้งนี้เพราะมีความ

เล่ือมใส เชื่อในพระรัตนตรัยธิคุณ  มิไดเพงตออามิสส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่มีลาภยศความ

สรรเสริญเปนตน  ถาวงศบรรพชาอุปสมบทที่เนื่องมาแตองคพระสุคตทศพล  ยังมีปรากฏ

เหลืออยู ณ ประเทศใด ทิศใด ขอใหไดประสบหรือไดยินขาวเลาลือมาใน  ๓ วัน  ๗ วัน  

ถาไมสมดังความอธิฐาน  ไมเปนดังนั้น  ขาพเจาก็จะเขาใจสําคัญวา พระพุทธศาสนาวงศ
นั้นหมดสิ้นเสื่อมสูญแลว ขาพเจาก็จะละเพศบรรพชิตออกเปนฆราวาสไปรักษาเบญจศีล  

๕ ประการตามสมควรแกศรัทธาขาพเจา”๔๑ 
จากนั้นไมนานพระองคก็ทรงพบพระสงฆรามัญรูปหนึ่งมีสมณฉายาวา  พุทธวังโส ๔๒  

หรือ ซาย  (แปลเปนภาษาไทยวาผึ้ง)๔๓  ในตําแหนงพระสุเมธมุนี  เปนผูฉลาดในพระวินัย  เขาใจถึง

พุทธวจนะอยางถองแท  ชํานาญในอักขระจารณะวิธี๔๔ บวชจากเมืองมอญมาจําพรรษาอยูที่วัดบวร

มงคลหรือวัดลิงขบ พระองคทรงอางในความศรัทธาของวัตรปฏิบัติพระรามัญองคนี้วา การสืบพระ

ศาสนาของพระสงฆชาวรามัญนั้น ผานการชําระอยางเขมงวดมาเปนเวลานานถึง ๔๔๙ ป๔๕  
พระพุทธวังโส ซึ่งเปนพระสงฆรามัญ รูปนี้มีคุณสมบัติที่พระวชิรญาโณทรงเลื่อมใส   

พระองคทรงเสด็จไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบอยครั้ง  จนที่สุดจึงรับเอาขอ

                                                 
๔๐ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๓๐ - 

๓๑. 
๔๑ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๓๑. 
๔๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, โสมนัสสาร ฉบับพิเศษ (กันยายน ๒๕๓๑), ๓๐ อางถึงใน 

สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๓.  
๔๓  เสทื้อน  ศุภโสภณ, พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยไทย (พระนคร: สํานักพิมพคลังวิทยา, 

๒๕๐๕), ๒๑๗. 
๔๔ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๓๑. 
๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, วัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส (พระนคร: โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๙), ๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๐

วัตรปฏิบัตินั้นมาเปนแนวทางในการศึกษาพระพุทธวจนะปริยัติธรรมจนแตกฉาน กลาวคือพระองคทรง

ตรวจสอบพระคัมภีรวินัยในพระไตรปฎกอยางละเอียด และทรงวางระเบียบสงฆข้ึนใหมเพื่อใหภิกษุ

ทั้งหลายยึดถือเปนแนวปฏิบัติ จนเกิดเปนนิกายใหม ข้ึนเพื่อหวังจะฟนฟูพระศาสนา  นั่นคือ 

ธรรมยุติกนิกาย  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔) ทรงกลาวถึงความ

เปนมาของคณะสงฆธรรมยุติไววา 

 
 “...พระสงฆธรรมยุติกานั้นคอยเปนมาโดยลําดับ  เดิมก็เปนพวกมหานิกาย แต

เปนพวกที่สนใจวินัยปฏิบัติ เห็นกิจวัตรขอใดยังไมถูกตองหรือปฏิบัติยังไมเต็มที่ ก็ปฏิบัติให

ถูกตองหรือใหเต็มที่ และมีความวิตกวิจารณวิจกิจฉา ปรารภวินัยวัตรมาก ตลอดถึงการ

อุปสมบทมีวิธีจะทําไดเทาไร  ก็ทําตาม จึงไดอุปสมบทในฝายรามัญดวย จึงเปนหมูที่เขา

ไดทั้งมหานิกายแลรามัญ พระสงฆพวกนี้มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปน

หัวหนา...”๔๖  
 
 

                                                 
๔๖  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, จดหมายเหตุเรื่องไตสวนนายกุหลาบ 

(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสภา, ๒๔๗๒), ๓๑. 

 
 

ภาพที ่๔ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระวชิรญาณวโรรส  
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๑

ดวยเหตุที่พระองคทรงเชื่อในความบริสุทธิ์ของพระสงฆรามัญ ยังผลใหพระองคทรง

อุปสมบทใหมตามวิธีการบรรพชาอุปสมบทของพระสงฆรามัญ ที่เรียกวา แบบกัลยาณีสีมา๔๗ ปญหา

เร่ืองการบรรพชาอุปสมบทเพื่ออางความบริสุทธิ์ พระองคทรงใหความสําคัญและตรวจสอบใหถูกตอง

ตามพุทธบัญญัติ ดังมีหลักฐานวา พระวชิรญาโณทรงอุปสมบทซ้ําที่แพโบสถน้ําวัดสมอราย (ภาพที่ 

๕) อีกหลายครั้ง จนครั้งสุดทายทรงผนวชเปนพระลังกาไปในที่สุด๔๘ 

 
เมื่อพระวชิรญาโณเสด็จกลับไปประทับแรมอยู  ณ วัดสมอราย  พระองคทรงใหมีการบรรพชา

อุปสมบทแกกุลบุตรที่มีศรัทธาเลื่อมใส  สงเคราะหแกคฤหัสถดวยหลักธรรมคําสอนในพระธรรมวินัย  

พิจารณาเรื่องพัทธสีมาที่ทรงเห็นวาพัทธสีมาเดิมนั้นเล็กเกินไป  ไมสมควรจะเปนลูกนิมิตได  จึงกระทํา

การผูกอุโบสถฝงลูกนิมิตสีมานั้นใหม  เพราะพระองคทรงเชื่อวา หากสีมาไมถูกตองหรือไมบริสุทธิ์แลว 

                                                 
๔๗  ความสําคัญของพิธีบรรพชาอุปสมบทดวยวิธีกัลยาณีสีมา วาดวยการกําหนดอยางมีหลักเกณฑ เพื่อ

อางถึงวงศบรรพชาที่บริสุทธิ์ ซึ่งทางฝายรามัญประเทศไดมีการสอบสวนหาหลักเกณฑที่แนนอน อันไดจากการสง

พระสงฆรามัญไปสืบพระศาสนาที่ถูกตองจากตนตอพระพุทธศาสนาในลังกา ซึ่งถือเอาความเครงครัดในพระวินัย

เปนที่ตั้ง 
๔๘  วันทนีย  สงศิริ, “การขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.”  (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๘๔. 

 
 

ภาพที ่๕   วัดสมอราย ปจจบัุนรูจักกนัในนาม วัดราชาธิวาส เปนวัดที่รัชกาลที ่๔ เมื่อคร้ังผนวชอยูได   

เสด็จมาประทบัที่วัดนี้ และเปนวัดที่พระองคไดทรงอุปสมบทใหมทีก่ลางน้ํา 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๒

ความเปนภิกษุที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตพัทธสีมานั้นยอมไมบริสุทธดวย  จึงเปนเหตุใหพระองคทรง

อุปสมบทใหมบนแพกลางแมน้ําเจาพระยาหนาวัดสมอราย เพื่อชําระพระองคใหบริสุทธิ์และถูกตอง

ตามพุทธบัญญัติ๔๙ 

นอกจากนั้นแลวพระวชิรญาณภิกขุยังทรงตั้งขนบธรรมเนียมขึ้นดังนี้  
๑. ทรงวางระเบียบการทําวัตร  ไหวพระทั้งเชาและค่ําประจําวัน และจัดสูตรสําหรับสวด

มนตตอการทําวัตรสูตรและปาฐะ วาอยางไรควรสวดในงานมงคลและอยางไรควรสวดในงานศพ 
๒. ทรงวางระเบียบใหมีการรักษาศีลพระอุโบสถและประชุมกันฟงธรรมเชาเย็นใน

วันธัมมัสสวนะและวันอุโบสถเดือนละ  ๔  คร้ัง 
๓. ทรงวางระเบียบการบรรพชาอุปสมบทเรียกวา อุปสมบทวิธี ใหยุติดวยสมบัติของ

อุปสมบทกรรมโดยอาศัยพระบาลีเปนหลัก 
๔. ทรงวางระเบียบการครองผาของพระภิกษุสามเณรตามหลักเสขิยวัตรแหงพระวินัย 
๕. ทรงวางระเบียบอานอักษรภาษาบาลีตามหลักสากลนิยม 
๖. ทรงวางระเบียบการทําวินัยกรรมตางๆ ใหเปนไปตามวินัยจริงๆ ไมถือตามคติของ

อาจารยบางพวกที่นอกเหนือออกไป เชน การผูกพัทธสีมา 
๗. ทรงวางระเบียบการทําวิสาขะและมาฆะบูชาในวันสําคัญของพระศาสนา 
๘. ทรงวางระเบียบใหพระสงฆฝายธรรมยุติทั้งหลายปฏิบัติพระวินัยอยางเครงครัด๕๐ 
อีกทั้งทรงพยายามฟนฟูการศึกษาพระปริยัติธรรมและทรงแกไขวิธีเรียนซึ่งแบบเดิมให

เรียนเปนภาษามคธกับพระธรรมวินัยไปดวยกันตามคัมภีรที่ใชเปนหลักสูตรสําหรับสอนเปนลําดับข้ึน

ไป  ทรงเปลี่ยนเปนใหเรียนเปน ๒ ชั้น  ชั้นตนเรียนแตไวยากรณข้ึนไปจนจบคัมภีรมงคลทีปนี โดยมี

                                                 
๔๙ สิริวัฒน  คําวันสา, พระสงฆไทยใน ๒๐๐ ป (กรุงเทพฯ: โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๔-๒๕๒๕), ๓๐๔-

๓๐๕. 
๕๐ โอภาส  เสวิกุล, พระราชบิดาแหงการปฏิรูป  (พระนคร: โรงพิมพแจมเจริญการพิมพ, ๒๕๑๓), ๒๗-

๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๓

จุดประสงคใหรูภาษามคธไปจนแตกฉานกอน  แลวจึงใหศึกษาหาความรูพระวินัยดวยการอานคัมภีร

อ่ืนๆ ตอไปในช้ันหลัง๕๑ 

เมื่อถึงปจออัฐศก จุลศักราช ๑๑๘๘ (พุทธศักราช ๒๓๖๙) พระวชิรญาโณเสด็จเขาแปล

พระคัมภีรในที่ประชุมพระราชาคณะสงฆ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยสามวัน วันแรกทรงแปลธรรมบท  

วันที่สองทรงแปลคัมภีรมงคลทีปนี และวันที่สามทรงแปลสารสังคหะ๕๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว จึงพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหมีตําแหนงในคณะมหาเถระในฐานะเปนผูสอบปริยัติธรรมแต

นั้นสืบมา 
ขอนาสังเกตคือคัมภีรมงคลทีปนีที่พระวชิรญาโณทรงแปล ในมงคลที่ ๔ มีเนื้อหาที่

กลาวถึงปฏิรูปเทศ๕๓   กลาวไดวาเปนอีกเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาพระองคทรงรับรูเนื้อหาของไตรภูมิ

คติ  เนื่องจากปฏิรูปเทศในคัมภีรมงคลทีปนีเปนเนื้อหาสวนหนึ่งที่ปรากฏอยูในไตรภูมิในคัมภีรไตรโลก

วินิจฉยกถา๕๔  ประกอบกับพระองคทรงนําคัมภีรมงคลทีปนีบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของ

พระสงฆคณะธรรมยุติกนิกาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการรับรูเนื้อหาไตรภูมิคติที่วาดวยเรื่องปฏิรูปเทศ 

ในขณะที่พระองคทรงศึกษาคนควาอยูที่วัดสมอรายนั้น พระองคไดติดตอกับบาทหลวง

ชาวฝรั่งเศสผูหนึ่งคือ สังฆราชปาลเลกัวซ (ภาพที่ ๖) ซึ่งเปนเจาอาวาสของโบสถฝร่ังที่อยูติดกับวัด

สมอราย ทั้งสองสนิทกันไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความรูตางๆ อยูเสมอ  โดยเฉพาะภาษาพระองค

                                                 
๕๑  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ, “พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการตั้งธรรมยุตินิกาย.”  ปาปอนหลาน (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่

ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป วันที่ ๒๖  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑), ๒๒. 
๕๒  สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๐. หมอมเจา พูนศรีเกษม  เกษมศรี พิมพแจกในงาน

บําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ 

พุทธศักราช ๒๕๐๐), ๘. 
๕๓ ดูเพิ่มเติมใน พระครูปญญามุนี (ออน) ผูแปล, คัมภีรมงคลทีปนี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอํานวยสาสน, 

๒๕๒๗). 
๕๔  ดูเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๒๐). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๔

ทรงชวยอธิบายและใหความกระจางเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาบาลี  ในทางกลับกันบาทหลวงปาล

เลกัวซก็สอนภาษาละตินถวายใหกับพระองค  ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการรับความรูตะวันตก๕๕ 

   

ความเครงครัดในพุทธบัญญัติถือวาประสบผลสําเร็จอยางมาก เห็นไดจากการที่ชนชาว
สยามใหความนิยมศรัทธา โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ สถาปนา
                                                 

๕๕ อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, ๒๕๐๖), ๓๕ 

- ๓๖. 

 
 

ภาพที ่ ๖    พระสังฆราชปาลเลกัวซ เปนชาวฝรั่งเศส เขามาสมยัรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กมุภาพันธ 

พุทธศกัราช    ๒๓๗๒ เปนสงัฆราชประจาํอยูที่วัดคอนเซป็ชัญอยูเหนือวัดราชาธวิาส 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๕. 

 
 

ภาพที ่  ๗   วดับวรนิเวศวิหาร 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๕

พระวชิรญาโณขึ้นเปนพระราชาคณะ และอัญเชิญใหมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร๕๖ (ภาพที่ ๗) ในชวง
ระยะเวลาที่พระองคทรงจําพรรษาที่วัดบวรนิเวศนี้เอง เปนชวงที่มีคณะมิชชันนารีเขามาพรอมกับนํา

ความรูแบบตะวันตกเขามาดวย เชน การรักษาคนไขดวยการผาตัด  การปลูกฝ  การถอนฟน เปนตน๕๗ 

ทําใหชนชั้นนําสยามบางกลุมรวมถึงพระวชิรญาโณดวย ทรงสนใจวิทยาการเหลานั้น และเปดโลกทศัน

การเรียนรูอยางจริงจัง อาทิเชน พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยทางการทหาร

แบบตะวันตก    สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ภาพที่ ๘-๙) สนใจวิชาตอเรือ มากถึงขนาดตั้งอู

ตอเรือข้ึนที่เมืองจันทบุรี พรอมกับจางชาวอังกฤษและชาวโปรตุเกสมาเปนครูสอนการตอเรือ กระทัง่ตอ

เรือไดสําเร็จและถวายแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในปพุทธศักราช ๒๓๗๘๕๘   หรือหลวง

อัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคณี) (ภาพที่ ๑๐)  ผูสนใจวิชาการถายภาพ รํ่าเรียนวิชาการถายภาพจาก

บาทหลวงลารโนดี ชาวฝรั่งเศส   สําหรับพระวชิรญาโณทรงสนพระทัยใน ดาราศาสตร  วิทยาศาสตร  

ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรประเทศทางตะวันตก ตลอดจนภาษาศาสตร๕๙ 

 

                                                 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, ๓๗. 
๕๗ วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, “ผูนําไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ กับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.” ศิลปวัฒนธรรม  

๘, ๑๑ (กันยายน ๒๕๓๐): ๑๑๖-๑๒๘. 
๕๘ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๗๙. 
๕๙  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๗. 

 
 

ภาพที ่๘ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค)  

ที่มา: มัลคอลม  สมธิ. หมอฝรั่งในวังสยาม. แปลโดย พิมาน  แจมจรัส. (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ
แสงดาว, ๒๕๕๑), ๖๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๖

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๙ เรือพระทีน่ั่งอรรคราชวรเดช เปนผลงานการตอเรือของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง  บุนนาค) ทําตามรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อพทุธศกัราช 

๒๔๐๖ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๓๐. 
 

 
 

ภาพที ่๑๐ หลวงอัคนนีฤมิตร หรือ ฟรานซสิจิตร ผูสนใจวิชาการถายภาพ  
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๗

ตอมาพระองคทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาบาลีข้ึนภายในวัดบวรนิเวศ     นอกจากนี้

พระวชิรญาโณพรอมดวยความเห็นชอบของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดจัดสงคณะสมณ

ฑูตไทยไปศึกษาคนควาพระธรรมวินัยที่เมืองแคนดี  ประเทศศรีลังกา (ภาพที่ ๑๑) และเมื่อกลับมานํา

คัมภีรเกาทางพุทธศาสนามาคัดลอกเก็บไว  แลวสงคืนกลับเมืองแคนดี  อีกทั้งพระวชิรญาโณยังเสด็จ
ธุดงคไปทองถิ่นตางๆ เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็วอีกดวย๖๐ 

 
 

พระราชศรัทธาในพุทธศาสนาอยางเครงครัดนั้นเอง  ยังไดหมายรวมไปถึงการที่ทรง

เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองคเปนอยางมากดวย  เห็นไดจากเมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จไปนมัสการพระ

ปฐมเจดีย  พระองคทรงมีความเลื่อมใสวา คงเปนของเกาแทจริงใหญยิ่งกวาพระเจดียฐานในเขตแถบ

สยาม (ภาพที่ ๑๒) พระองคจึงตั้งสัตยอธิฐานวา ถาในมหาเจดียนี้มีพระบรมธาตุซึ่งทานแตโบราณมา

บรรจุไวภายใน  ขอเทพยดาผูใหญซึ่งทรงรักษาพระมหาเจดียฐานองคนี้จงมีเมตตากรุณาแบงพระบรม

ธาตุใหสัก  ๒ องคจะไดไวเปนที่บูชากราบไหวในกรุงเทพฯ   แลวจึงมีรับส่ังใหพระมหาสุข เปรียญเอก 

คือพระธรรมการสุขกับนายรื่นมหาดเล็ก  เชิญผอบแกวตั้งบนพานแกวขึ้นไปตั้งไวในโพรงพระเจดีย

ดานทิศตะวันออก๖๑ 
                                                 

๖๐ โอภาส  เสวิกุล, พระราชบิดาแหงการปฏิรูป  (พระนคร: โรงพิมพแจมเจริญการพิมพ, ๒๕๑๓), ๓๕. 
๖๑ ประยุทธ  สิทธิพันธ, สมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม เลมตน  (ม.ป.ท., ๒๕๑๖), ๓๓. 

 
 

ภาพที ่๑๑  พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) พระราชาคณะวัดบรมนวิาส หนึ่งในคณะพระสงฆที่เดินทาง

ไปยังประเทศลังกาเพื่อยมืคัมภีรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากลับมาคัดลอก 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๘

 
 

ภาพที ่๑๓   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณและพระมหา  

พิชัยมงกุฎ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔. 

 
 

ภาพที ่๑๒ พระปฐมเจดีย วดัพระปฐมเจดยี จังหวัดนครปฐม 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๒๖. 

พระวชิรญาโณทรงผนวชมายาวนานถึง  ๒๗ พรรษา จึงไดรับการอัญเชิญใหมาดํารงอยู

ในสถานะกษัตริยองคที่  ๔ แหงราชวงศจักรีวงศ  พระนามวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (ภาพที่ ๑๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๒๙

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได เสด็จสวรรคตในวันที่   ๒  เมษายน 

พุทธศักราช ๒๓๙๔  พระองคมิไดทรงตรัสมอบราชสมบัติใหแกพระบรมราชวงศพระองคใด  พระบรม

วงศานุวงศและเสนาบดีผูใหญตางประชุมปรึกษากัน  และลงมติเห็นชอบวา  ใหกราบบังคมทูล

อัญเชิญพระวชิรญาโณ ทรงลาผนวชมาเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยสืบพระราชวงศ

จักรีตอไป๖๒  ทั้งนี้เปนเพราะ พระองคทรงมีพระชาติกําเนิดที่สูงศักดิ์  ทรงพระปรีชาญาณดั่งที่พระองค

ทรงกลาวไวในพระราชนิพนธในพระองควา 
“...ฝายราชมหาอํามาตยที่สมควรเปนที่ปรึกษาทั้งหลาย...จึงประชุมกันถึงทานผู

จะรักษาสมบัติโดยชอบ...คือเจาฟามงกุฎสมมุติวงศ  องคอัครราชโอรสผูสูงศักดิ์  ซึ่งเปน

กษัตริยอุภโตสุชาตบริสุทธิ์สะอาดแททีเดียวหาที่คัดคานไมได  ทรงเสมอเหมือนกับทานผูมี

กําเนิดสูงทั้งหลายปราศจากถอยคําที่จะพูดถึงเรื่องพระชาติ  โดยปรีชาญาณเลาก็หาผู

เสมอมิได ทรงไวซึ่งความเปนผูฉลาดแหลมหลัก เชี่ยวชาญในภาษาตางประเทศ เปน

ปราชญในทางแตงถอยคํา  ประกอบดวยพระปรีชารอบรูในฐานะและอฐานะ เปนผูมั่นคง

ไมคลอนแคลน ทรงขวนขวายในการชางฝมืออันจะพึงทําใหสําเร็จไดดวยความรู  ซึ่งถา

ทรงใชพระปรีชาญาณคิดคนไปก็มักทรงถึงฝงโดยมาก  ทรงพระเจริญเพียบพรอมดวยพระ

ชาติวุฒิ  พระคุณวุฒิ  พระวัยวุฒิ ประดับดวยองคคุณที่จะสรางความเปนพระเจาแผนดิน

เปนอเนกประการ  พระองคเปนพระราชทายาทมากอน แตทรงหยอนวัยจึงไมได (ราช

สมบัติในครั้งนั้น) ทรงเปนผูมีบุญสามารถในการรักษาราชสมบัติแท  ชาวตางประเทศ

ทั้งหลายก็ยกยองนับถืออยูเสมอมา พระองคผูเดียวสมควรแกความเปนพระราชาใหญ หา

ที่ตําหนิมิได...”๖๓ 

และเมื่อไดกราบทูลเชิญพระวชิรญาโณ ข้ึนเสวยราชยแลว ไมนานจึงมีพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดกระทําในพระบรมมหาราชวัง ไดปลูกโรงพิธีพราหมณหนา

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยตั้งเตียงพิธีพระสวดทองภาณ  ต้ังเครื่อง

นมัสการ  ตั้งโคมเทียนไชย ต้ังตนไมเงินตนไมทองและอื่นๆ ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  มีการตกแตง

ดวยเชนกันอาทิเชน พระพุทธรูปตางๆ  เขาไกรลาส  พระเครื่องตนราชกกุธภัณฑ เปนตน ลอมวง

สายสิญจนโยงรอบพระบรมมหาราชวัง  มีพระสงฆนั่งเจริญพระปริตร ๕๐ รูป ริมพระแทนพิธีแวนฟา 

                                                 
๖๒ โอภาส  เสวิกุล, พระราชบิดาแหงการปฏิรูป  (พระนคร: โรงพิมพแจมเจริญการพิมพ, ๒๕๑๓), ๔๐. 
๖๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระ

ราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), ๑๑๑-๑๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๐

ต้ังพระที่นั่งอัฐทิศทําดวยไมอุทุมพรมีพระเศวตฉัตรปกกลาง มีรูปเทพยดาทั้ง ๘ ทศิ (ทาวโลกบาลทัง้ ๘ 

ตามคัมภีรพราหมณ)  ในพิธีมีพระครูพราหมณอานอิศรเวทสรรเสริญเขาไกรลาสถวายชัยมงคล แลว

กราบบังคมทูลถวายสิริราชสมบัติ ใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงครองราชยสืบไป๖๔  

ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็สะทอนแนวคิดในไตรภูมิคติ (ลัทธิพราหมณ) เชนกัน 
หรือเมื่อคร้ังงานสมโภชพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงดําริถึง

พระศพสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจันทรมณฑลวา บุตรคนนี้ถายังดํารงชีพอยูจนถึงคราวโสกันต ก็

ควรตองมีเขาไกรลาสเปนการใหญ แลคร้ังนี้ไดทําเปนพระบรมบรรพต (เจดียภูเขาทองวัดสระเกศ) 

(ภาพที่ ๑๔) ข้ึนฉลองพระเดชพระคุณพระบรมอัฐิ  พระอัฐิแลว ก็ใหศพนี้ข้ึนตั้งที่มณฑปบนบรรพต

พานดวยเถิดแทนที่เขาไกรลาส๖๕ ก็แสดงใหเห็นวาไตรภูมิคติยังอยูในทัศนะคติของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวเชนกัน  

                                                 
๖๔ ดูเพิ่มเติมใน เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่

ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗). 
๖๕  เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว เรื่อง พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘.

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกใน

โอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๒๐๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๑

 
 
หรือเมื่อคราวพระราชพิธีโสกันต  สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา (รัชกาลที่ ๕ - 

ผูเขียน) พระราชพิธีโสกันตนั้น ก็มีการจําลองเขาไกรลาส มีรูปเทพของพราหมณ และพระพุทธรูป บน

ยอดเขามีบุษบก และประดับดวยตนไม รูปสัตวตางๆ ในเทพนิยาย ที่อาศัยอยูเชิงเขา (ภาพที่ ๑๕-๑๗) 

และในงานพระราชพิธีโสกันตที่มีเขาไกรลาสนี้  โดยธรรมเนียมราชประเพณีที่เคยมีมาพระเจาแผนดิน

จะมีรับส่ังใหเจานายผูใหญองคใดองคหนึ่ง สมมติเปนพระอิศวร ไปทรงเครื่องอยูบนเขาไกรลาสชั้น

บุษบก  เมื่อเจานายที่โสกันตสรงน้ําและเปลี่ยนฉลองพระองคแลว ก็เสด็จข้ึนยอดเขาเพื่อเฝาพระอิศวร

รับพร๖๖ แตในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “...ทรงรับที่สมมตเปนพระอิศวรดวย

พระองคเอง  ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎและพระแสงขรรคเนาวโลหะ  เสด็จมาคอยรับพระกร  ณ  ประตูราชวัติ

บนยอดเขาไกรลาศ...”๖๗  

                                                 
๖๖ ณัฏฐภัทร  นาวิกชีวิน, พระราชพิธีโสกันต (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๘), ๒๓-๒๔. 
๖๗  เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  (ม.

ป.ท., ๒๕๐๐. พิมพแจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ พระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ, ๒๕๐๐), ๓๐. 

 
 

ภาพที ่๑๔ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วดัสระเกศ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๒

 
 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๕   การจําลองเขาไกรลาสในงานพระราชพิธีโสกันตสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา

จุฬาลงกรณ พุทธศกัราช ๒๔๐๘ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๘. 

 
 

ภาพที ่๑๖ การจําลองเขาไกรลาสในงานพระราชพิธีโสกนัตสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา

จุฬาลงกรณ พุทธศกัราช ๒๔๐๘ ดานหลงัเปนพระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท และพระที่นัง่

อาภรณภิโมกขปราสาท 

ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๓

 
อนึ่ง การรับรูไตรภูมิคติขางตนเปนการรับรูไตรภูมิคติในแบบพราหมณ สังเกตไดจากเทพ

ปกรฌัม และเขาพระสุเมรุ ซึ่งอาจใชสนับสนุนไมไดกับการศึกษาในครั้งนี้ เพราะเปนการศึกษาครั้งนี้วา

ดวยพุทธสถาปตยกรรมเปนสําคัญ ดวยประวัติศาสตรบอกแกเราวาชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

ปฏิเสธพราหมณออกจากพุทธ ประเด็นดังกลาวนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรับ

และตัดทอนประกอบกับเนนความสําคัญของสาระไตรภูมิคติใหม (ซึ่งจะอธิบายตอไปในบทที่ ๔) แต

อยางไรก็ตามไตรภูมิคติแบบลัทธิพราหมณที่วาดวยเรื่องเขาพระสุเมรุ ก็ยังคงดํารงอยู แตมีบทบาท

เฉพาะในมิติทางอาณาจักรเทานั้น ดังพระราชพิธีที่กลาวไปกอนหนานี้ 
หลังจากที่พระองคทรงขึ้นครองราชยมีพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

แลว ทรงมีพระราชกิจตางๆ มากมาย  ซึ่งทั้งหมดนั้นตางก็เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประเทศให

ทันสมัยตามแบบอยางตะวันตกแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อใหชาติไทยรอดพนจากการถูกเบียดเบียน จากพระ

ราชดํารัสตอนหนึ่งของพระองค ที่ทําใหเห็นพระปรีชาญาณในการหยั่งรูทาทีและทัศนคติของ

มหาอํานาจ 
“...ตามสืบรูการขางยุโรป ฯ ขาฯ ก็หาสูเขาใจถนัดไม ไดยินวาแอมเปเรอเขาไป

เบียดเบียนรุกรานเมืองอื่นๆ ใกลเคียงอยางที่แผนดินออสเตรียและแผนดินอิตาลีอื่นๆ 

เปนหลายตําบลก็ไดยินวาอังกฤษแลเมืองอื่นๆ แตงหนังสือไปทักทวงวาก็บนเล็กนอยแลวก็

เลิกไป  อยางที่มิกฉิโก  ขางอเมริกาแอมเปเรอก็ทําใหญโตวุนวายเปนนักเปนหนา ชาว

 
 

ภาพที ่๑๗     รูปหุนประดับอยูที่เชงิเขาไกรลาส ในงานพระราชพิธีโสกันตสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา 

ฟาจฬุาลงกรณ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๔

อเมริกาฤาชาวยุโรปก็หามีใครวาขานโตทานประการใดไม  การเขากลัวกันฤาเขาเกรงใจ

กัน ฤาเขาคิดอานยกยอปลูกฝงกันอยางไรก็ไมรูไมเขาใจดวยเลย  ก็การขางยุโรปขาง

อเมริกาเปนเมืองไกลตาไกลวิสัยถึงจะเอามาคิดเปนอยางก็ใชไมได เพราะขางยุโรปเขา

เขาใจวาเปนคนเหมือนกัน  ฝายพวกเรานั้นชาวยุโรปเขาคิดวาเหมือนหนึ่งสัตวปา  สัตว

เถื่อนอยางลิงคางแลไรๆ เหนไมมีใครจะตัดสินยุติธรรมใหเหมือนกับคนเหนคนไปตีตอนไล

สัตวปา ถึงตัวไมทําดวยก็อุเบกษาเปนใจกลาง...”๖๘ 

 ดังนั้นเองจึงเปนเหตุผลที่ทําใหพระองคทรงตองพัฒนาประเทศ เชน  การวางรากฐานการ

คมนาคมสมัยใหมใหแกชาวไทย  ขยายบานเมืองใหทันสมัย  กลาวคือมีการขุดคลองเพื่อความสะดวก

ในการสัญจรทางน้ํา และชวยใหเกษตรกรไดอาศัยน้ําในคลองใชในการเพาะปลูก   เชนคลองคูเมือง

รอบนอก  คลองมหาสวัสด์ิ  คลองภาษีเจริญ  คลองดําเนินสะดวก  คลองบางลี่  คลองบางยี่สาร และ

คลองเจดียบูชา (ภาพที่ ๑๘)  สําหรับการคมนาคมทางบกนั้น พระองคก็ทรงมีพระราชดําริใหตัดถนน

หลายสายขึ้น  อาทิเชน ถนนเจริญกรุง  ถนนบํารุงเมือง  ถนนเฟองนคร  ถนนสีลม  และถนนตรง๖๙  

(ภาพที่ ๑๙) พรอมกันนั้นยังทรงโปรดฯ ใหสรางตึกแถวชั้นเดียวแบบตางประเทศ  พระราชทานใหกับ

พระราชโอรสและพระราชธิดา    และยังทรงโปรดฯ ใหสรางพระราชมณเฑียรอยางตะวันตกภายใน

พระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามวา  พระอภิเนาวนิเวศน  เปนอาคารแบบยุโรปทั้งหมด๗๐ (ภาพที่ 

๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

๖๘ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวพระราชดํารําเการัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๒๗), 
๗๐ - ๗๑. 

๖๙ ปจจุบันเรียกวา ถนนพระรามที่ ๔ 
๗๐ วิมล พงศพิพัฒน, “เมืองไทยยุคปฏิรูปครั้งแรก.” เมืองโบราณ   ๓, ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๒๐): 

๒๙ - ๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๘    คลองภาษีเจริญ ขุดเมื่อปพทุธศักราช ๒๔๐๙ ระยะทางจากบานดอนไกดี (ดอนกะฎี) แขวง

เมืองสมทุรสาคร มาออกคลองบางกอกใหญริมวัดปากน้าํ ขุดเสร็จเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๑๕ 
ที่มา: ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๖

 
 

ภาพที ่๑๙   ถนนบาํรุงเมือง (ปจจุบันชื่อกลัยาณไมตรี) พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัโปรดฯ ให

พระพรหมบริรักษเปนนายงานในการสราง ความยาวตัง้แตถนนสนามไชยไปจนถงึประตู

สําราญราษฎร 
ที่มา: ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๒๗. 

 
 

ภาพที ่๒๐   พระที่นัง่อนนัตสมาคม หนึง่ในอาคารที่อยูในพระอภิเนาวนิเวศน เปนพระที่นัง่ ๒ ชัน้ มี

รูปแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตก 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๒. 

และเพื่อใหประเทศเทาทันตะวันตกนั้นเอง นอกจากจะทรงพัฒนาประเทศดวยการสราง

อาคารตามอยางตะวันตก  จัดตั้งโรงพิมพ  ตัดถนนเพื่อการคมนาคมแลว  พระองคยังทรงปรับปรุง

แกไขธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแตเดิมใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง  เชน โปรดใหสวม

เสื้อเขาเฝา เปนตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๗

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา

วาเปนสิ่งจําเปนตอการปรับปรุงบานเมือง  ทรงสนับสนุนริเร่ิมจัดการศึกษาสมัยใหม โดยเฉพาะ

การศึกษาภาษาอังกฤษ  พระองคทรงจางมิชชันนารีมาเปนครูสอนภาษาอังกฤษ และความรูทั่วไปใน

พระบรมมหาราชวัง  ซึ่งนับไดวาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนการ

วางพื้นฐานชวยในการปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ให

เจริญกาวหนาในเวลาตอมา 
สําหรับทางดานการทหารนั้น  พระองคทรงจางนายรอยเอกอิมเป  นายทหารอังกฤษเขา

มาเปนครูฝกสอนกิจการทหารบก โปรดเกลาฯ ใหเกณฑคนกรมอาสาลาวและเขมรมาฝกหัดทหาร

เรียกวา ทหารเกณฑหัดอยางยุโรป  นอกจากนี้แลวในปพุทธศักราช ๒๓๙๔ โปรดเกลาฯ ให

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว รับนายรอยเอกโทมัส  ยอรช  น็อกซ นายทหารอังกฤษนอก

ราชการจากอินเดียเขามาเปนครูฝกทหารวังหนาฝกหัดกรมทหารรักษาพระองคเปนทหารอยางยุโรป 

(ภาพที่ ๒๑)  โปรดเกลาฯ ใหต้ังกรมทหารราบ  กรมทหารปนใหญ  กรมพรรคนาวิกโยธิน  ปรับปรุง

กิจการกองทัพเรือ  เปนตน นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังมีพระราชดาํริใหจดัซือ้

อาวุธตางๆ เพื่อดัดแปลงนํามาใชในกองทัพบกและกองทัพเรือ (ภาพที่ ๒๒) ทั้งนี้เพื่อเตรียมไวสําหรับ

การเผชิญหนากับมหาอํานาจตะวันตกนั่นเอง 

 

 
 

ภาพที ่๒๑  เซอร โทมัส ยอรจ น็อกซ นายทหารอังกฤษรับราชการในประเทศอนิเดียมีหนาที่ฝกทหาร

แขกใหเรียนรูวิชาการรบสมยัใหม เมื่อไดเลื่อนยศเปนรอยเอกไดเดินทางเขามารับ

ราชการในกรุงสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ รับหนาทีเ่ปนครูฝกทหารวงัหนา 

ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๘

 

 
ทางดานเศรษฐกิจนั้น พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกระบบผูกขาดสินคา  เพื่อรายได

ที่จะเขาประเทศมากขึ้น เศรษฐกิจของราษฎรและประเทศชาติจะไดดียิ่งขึ้น  อันจะนําไปสูการพัฒนา

ประเทศตอไป  เพราะการยกเลิกระบบผูกขาดสินคานี้เองทําใหมีการคาขายกันอยางกวางขวางมากขึ้น  

ทําใหตองปรับปรุงการเงินของประเทศ  โดยการจัดตั้งโรงกษาปณสิทธิการขึ้นเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ

ข้ึนใชแทนเงินพดดวง และเบี้ยหอย (ภาพที่ ๒๓) ซึ่งการจัดทําเหรียญกษาปณในครั้งนั้น วารุณี  โอสถา

รมย ไดเสนอไววา การจัดทําเหรียญกษาปณนั้นเปนการทําใหภาพตัวตนของพระองคในฐานะองค

จักรพรรดิราชปรากฏตอสายตาอาณาประชาราษฎรอยางถาวรยาวนาน๗๑  
 

                                                 
๗๑ วารุณี  โอสถารมย, “ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ กับพระจักรพรรดิราชสมัยใหม.” พระเจากรุงสยาม

กับเซอรจอหน  เบาวริง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๓๕๕. 

 
 

ภาพที ่๒๒   อาวุธปนคาบศลิาปากแตร ทาํขึ้นในประเทศแถบทวีปยุโรป พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวัโปรดเกลาฯ ใหส่ังเขามาใชในราชการทหาร 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๓๒.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๙

 
ถึงแมวาพระองคจะทรงมีทัศนคติกวางไกล มองโลกดวยมุมมองของความเปนจริง๗๒ ทรง

มีความคิดพื้นฐานอยูบนแนวความคิดแบบวิทยาศาสตรและเหตุผลนิยม๗๓  แตในอีกมิติหนึ่งพระองคก็

ยังรับรูแนวความคิดแบบจารีตที่เคยมีมาอยางความเชื่อในไตรภูมิคติไปพรอมกันดวย เห็นไดจากการที่

พระองคทรงไดรับการหลอหลอมมาตั้งแตยังทรงพระเยาว และพระองคก็ยังทรงมีความคิดเชนนั้นสืบ

ตอมาจนเจริญพระวัย ตามที่กลาวไปขางตน แมวาจะรับรูในแบบพราหมณก็ตาม แตยังมีเนื้อหาสาระ

บางสวนที่ทั้งพราหมณและพุทธใชรวมกัน คือเร่ืองของภพภูมิ และสาระที่วาดวยเรื่องของภพภูมินี้เอง

ปรากฏหลักฐานทางเอกสารที่สะทอนใหเห็นถึงรองรอยของแนวคิดในไตรภูมิคติที่วาดวยเรื่องของภพ

ภูมิอยางชัดเจน กลาวคือ 
ในพระราชนิพนธ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว บงชี้ถึงทัศนะพระองควา 

พระองคยังทรงเชื่อวาสัตวทั้งหลายในโลกอยูในภพภูมิทั้ง ๓ ความวา 
                                                 

๗๒  สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดหลวงธรรมยุติกนิกายในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอยูหัว.” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๓๖), ๓๑๓. 

๗๓  ดูเพิ่มเติมใน พระไพศาล  วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโนมและทางออกจากวิกฤติ 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖). 

 
 

ภาพที ่๒๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหสรางโรงเครื่องจักรสําหรับทําเหรียญ

กษาปณข้ึนหนาพระคลังมหาสมบัติ พระราชทานนามวา โรงกษาปณสิทธิการ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๐

“สัตวทั้งหลาย ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ...สัตวทั้งหลายตั้งอยูในโลกเปนไปในภูมิ 

๓ เปนไปในกําเนิด ๔ มีขันธ ๕ มีขันธ ๑ มีขันธ ๔ ทองเที่ยวอยูในภพนอยและภพใหญ

...”๗๔ 
หรือการกลาวถึง สุคติภูมิ ที่วรรณกรรมโลกศาสตรบอกวาเปนภูมิของมนุษย  ซึ่งตาม

ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็เขาใจตรงกัน ดังพระราชนิพนธวา 
“ก็แลสัตวทั้งหลายที่อยู ณ พื้นดิน เปนพวกสุคติภูมิ เชน พวกเรา ทานเรียกวา 

‘มนุษย’...”๗๕ 

นอกจากนี้สาระในไตรภูมิคติในมิติทางพุทธก็ยังรวมดวย แนวความคิดที่เกี่ยวกับคติพระ

จักรพรรดิราช ซึ่งพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวก็แสดงออกถึงรองรอยของแนวคิดดังกลาวใหเห็นดวยเชนกัน กลาวคือพระองคทรงยก

ยองพระองคเองวา 
“พระองคเปนสุตพุทธบุคคล ฉลาดในพระสูตรและพระอภิธรรม มีปรกติกลาว

ธรรมิกถาอันวิจิตรดีเลิศประเสริฐวาเปนรัตนะในโลก เปนยอดของโลก มีสยามโลกเปนตน 

เปนนายกเลิศของมนุษย เพียงดังพระราชาผูตั้งอยูในธรรมมีรัตนะเจ็ดถึงพรอมแลว...” ๗๖ 
คํากลาวอางดังกลาวนั้น เห็นไดชัดเจนวาแนวความคิดแบบไตรภูมิคติที่วาดวยคติ

จักรพรรดิราชนั้นยังคงปรากฏอยูในพระราชดําริของพระองค   

แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาพระภารกิจในดานการบานการเมืองนั้นจะหนักหนาเพียงใดก็

ตาม พระองคก็มิไดละทิ้งพระศาสนาไปแตอยางใด  พระองคยังทรงใหความสําคัญสืบตอไป ดวย

                                                 
๗๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “สพฺพปตฺติทานคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี 

ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราช

วิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๗. 
๗๕  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “คาถาธรรมบรรยาย.”ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี 

ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราช

วิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๑๐๕. 
๗๖ หลวงญาณวิจิตร ผูแปล, พระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา

ดวยพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร  (กรมศิลปากร, ๒๕๐๑), ๓๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๑

จุดประสงคเชนเดิม คือ หมายฟนฟูพระศาสนาใหเจริญขึ้น อันจะเห็นไดจากการบูรณปฏิสังขรณวัดทั้ง

ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองกวา  ๔๐ วัด  เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดชนะสงคราม  วัดบวรมงคล 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดปรินายก  วัดสุวรรณดาราราม  วัดปทุมคงคา  วัดบวรนิเวศ   เปน

ตน และทรงสรางวัดขึ้นใหม  ๕ วัด คือ  วัดบรมนิวาส  วัดโสมนัสวิหาร  วัดปทุมวนาราม   วัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดมกุฏกษัตริยาราม๗๗   
อีกทั้งยังจัดสมณทูตเดินทางไปลังกาเพื่อไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  เปนที่นาสังเกต

วาพระองคทรงสนพระราชหฤทัยในพระบรมสารีริกธาตุเปนอยางมาก เห็นไดจากเมื่อคราวที่พระองค

ยังดํารงพระองคเปนพระอยูนั้น พระองคไดทรงไดต้ังสัตยอธิฐานขอพระสารีริกธาตุจากพระปฐมเจดีย 

ดังที่กลาวมาแลวขางตน และที่สําคัญพระองคยังทรงเคยมีพระราชหัตถเลขาวาดวยเรื่องขอซื้อพระ

ทันตธาตุจากลังกาดวยดังความวา  
“...ก็บัดนี้ตั้งแตโปรตุเกตครองเมืองมาจนถึงแผนดินเกาะลังกาสิงหฬตกเปนของ

อังกฤษก็นานมากวา  ๓๐๐ ป มาแลว  คนชาวทวีปสิหฬลังกาก็กลายไปเขารีตศาสนาพระ

เยซูคริสตเสียมากแลว  คนที่นับถือพระพุทธศาสนาอยูเดิมนั้นเบาบางไป  ถาแมนเลอรด

กลาเรนดอนจะชักชวนใหพวกชาวลังกายินดียินยอมพรอมกับผูครองขางอังกฤษใหขาย

พระทันตธาตุใหผูครองขางสยามดวยราคาคลายกับคร้ังผูครองขางโปรตุเกตจะขายแกพระ

เจาหงสาวดีครั้งโนนได เห็นผูครองขางไทยจะยินดีซื้อเอาไปไวบูชา  ดวยบัดนี้คนสยามที่

เคยไดเห็นพระทันตธาตุจําไดถนัดนั้นก็ยังมีตัวอยู และผูที่นับถือนั้นก็มีมาก ถาเลอรดกลา

ดอนคิดอานใหสําเร็จพระเจาแผนดินกรุงสยามเห็นจะขอบคุณมาก  และคะเนวาชาวสิง

หฬลังกาที่จะหวงแหนพระทันตธาตุนั้นก็เขาศาสนาพระเยซูเสียมากแลว  พระทันตธาตุนั้น

ก็ไมเปนของตองการของอังกฤษดอก เห็นจะอยากไดเงินมากกวาจะหวงพระทันตธาตุไว

กระมัง  วามาทั้งนี้เปนการวาเลนดอก ถามีที่วาก็วาเปนเลนเถิดฯ”๗๘ 
ถึงแมวาพระราชหัตถเลขานี้จะมิไดสงไปยังลังกา  แตก็ทําใหทราบถึงความสนพระราช

หฤทัยของพระองคไดวาพระองคทรงโปรดพระบรมสารีริกธาตุมาก  ซึ่งสาระสําคัญของการ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้น  ก็เพื่อเปนสัญลักษณของการตั้งมั่นและสืบทอดพระพุทธศาสนา  

                                                 
๗๗  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๓๘. 
๗๘  พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม ๓ (องคการคาของคุรุสภา, 

๒๕๐๖), ๔๓ - ๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๒

อีกทั้งยังเปนสัญลักษณของการแสดงพระราชอํานาจและความชอบธรรมแหงกษัตริยในฐานะพระ

จักรพรรดิราช และพระอินทร ดวยบทบาทความเปนธรรมราชา ที่มีหนาที่ดูแลพระพุทธศาสนา ดัง

เนื้อหาสาระที่ปรากฏอยูในแนวคิดไตรภูมิคติ 

ภารกิจทางดานพระศาสนานั้นยังหมายรวมไปถึงการตรวจสอบวินัยสงฆเพื่อไมให

พระสงฆทําผิดวินัยและขอวัตรปฏิบัติตางๆ เชน พระองคทรงออกหมายประกาศหามไมใหชักสื่อ แล

ชวนภิกษุสามเณรประพฤติอนาจาร  ดังความวา 
“...อนึ่ง ผูใดเปนแมส่ือไดนําเอาหนังสือ  เพลงยาว  กาพยโคลงสิ่งของที่การเขา

จะทําบุญใหทานกับถอยคําเปนเชิงเกี้ยวขางพระไปใหกับผูหญิงไปบอกกับผูหญิง  เอาขาง

ผูหญิงไปใหขางพระก็ดี  รูเห็นเปนใจดวยกันดังนี้  ถามีผูใดมารองฟองหรือเกิดความ

ประการใดๆ ก็ดี จะเอาโทษแกผูนั้น...อนึ่ง  พระสงฆใสบอนถั่วบอนโปแลการพนันตางๆ 

ถาผูใดไปเลนกับพระก็ดี  หรือใครเอาลูกไปฝากเปนศิษยวัดไว  พระใชตมเหลาตมฝนแล

ลักภาษีอากรใดๆ ก็ดี จะปรับไหมเอาตามความแผนดินเมืองแกศิษยวัดคฤหัสถที่ไปคบกับ

พระดวย...อนึ่ง  หามมิใหผูใดนิมนตพระไปเทศนไปสวดโลนก็ดี  แลใหพระกินเหลาก็ดี  

กินขาวค่ําก็ดี  อนึ่ง จีนไทยผูใดหามมิใหขายหมี่ขายเหลาใหพระกินที่โรงที่รานของตนก็ดี

..”๗๙ 
ฉะนั้นแลวถึงแมวาพระองคจะทรงยอมรับความรูเร่ืองโลกกลมมาจากตะวันตกตั้งแตเมื่อ

คร้ังยังทรงผนวชอยู แตนั่นก็ไมไดหมายความวาพระองคจะทรงปฏิเสธแนวคิดในไตรภูมิคติทั้งหมด 

อยางนอยที่สุดคติพระจักรพรรดิราช  และคติพระอินทรก็ยังคงปรากฏอยู เพราะทั้ง ๒ คติดังกลาวยังมี

ความสําคัญตอการแสดงความชอมธรรมหรือความศักดิ์สิทธิ์ใหแกพระมหากษัตริย๘๐ อยูนั่นเอง  

                                                 
๗๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศหามไมใหชักส่ือแลชวนภิกษุสามเณรประพฤติ

อนาจาร.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๔๗), ๓๓. 
๘๐  ศรีศักร  วัลลิโภดม, “กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย.” กฎหมายตราสามดวงกับ

สังคมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕), ๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๓

หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนวาแนวความคิดพระจักรพรรดิราชยังอยูในพระราชดําริ

ของพระองคอยูนั้นคือเร่ืองชางเผือกที่ในสมัยรัชกาลของพระองค ยังมีพระราชประสงคใหคนหา

ชางเผือกเห็นไดจากพระราชหัตถเลขา ที่มีเนื้อหาวาดวยเรื่องการตามหาชางเผือกอยูไมนอย๘๑  
อีกกรณีหนึ่งคือ เปนที่ทราบกันดีวา  พระจักรพรรดิราชนั้น ทรงเปนราชาโดยธรรม มีพระ

ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ๘๒  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรง

ยกยองพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีวาเปนดัง  นารีรัตนะ  หนึ่งในแกวเจ็ดประการของพระจักรพรรดิ

ราช ดวยเชนกัน   ดังใจความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธในภาษาบาลีที่พระองคทรงนิพนธข้ึนวา 
“ในเวลานี้พระสรีรศพของพระนางนั้น อันบุคคลประดับแลวดวยเครื่องประดับ 

พระศพสมควรแกความเปน นารีรัตน...” ๘๓ 
หรือในสวนที่วาดวยคติพระอินทร  ก็เห็นไดจากการจําลองสวรรคชั้นดาวดึงสใน

สถาปตยกรรมพระนครคีรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีอินทราภิเษกที่ดานสกัดหนาในพระ
วิหารวัดโสมนัสวิหาร เปนตน จะเห็นวาไตรภูมิคติในมิติทางพุทธจักร มีพระอินทรเปนเทพ จะเห็น

ตอไปขางหนาวาในงานพุทธสถาปตยกรรมใชพระอินทรที่เปนเทพของพุทธทั้งสิ้น (ดูในบทที่ ๕) เมื่อ

เทียบกับเทพที่ใชในมิติทางอาณาจักร มักจะเปนเทพของพราหมณเปนสวนใหญ  ซึ่งยืนยันไดเปน

อยางดีถึงเนื้อหาทางประวัติศาสตรที่บอกวาพระองคทรงแยกพราหมณออกจากพุทธ  

พระราชประวัติดังกลาว จึงสะทอนภาพลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวออกมาอยางชัดเจนและไมอาจปฏิเสธได ภายใตพระนามาภิไธยวา 

                                                 
๘๑  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมเกลาเจาอยูหัว 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๔๗). 
๘๒  มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปลทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ ๓ ภาคที่ ๑ 

(กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๓๐), ๑๑๐. 
๘๓ หลวงญาณวิจิตร ผูแปล,  พระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา

ดวยพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร  (กรมศิลปากร, ๒๕๐๑),  ๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๔

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ  สุทธสมมติเทพยพงศ  วงศาดิศว

รกษัตริย  วรขัติยรานิกโรดม  จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ  บรมธรรมิกมหา

ราชาราชบพิตร  พระจอมเกลาเจาอยูหัว” ๘๔ 
ทั้งหมดที่กลาวมานั้นจะเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับรูและ

สัมพันธกับไตรภูมิคติเร่ือยมา และเหตุการณที่ยืนยันไดอีกประการหนึ่งของการดํารงอยูของไตรภูมิคติ

นั่นคือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคไดทรงพระราชทานไตรภูมิฉบับ

ภาษาไทยไปยังกรุงกัมพูชา๘๕ 

จึ งทํ าให ผู เ ขียนเชื่ อว าบางคติ ในไตรภูมิคติยั งคงมีบทบาทอยู ใน รัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการตีความใหมบางเพื่อใหดํารงอยูในภาวะภายในและ

ภายนอกที่กระทบกระทั่งเขามา 

                                                 
๘๔ ดูเพิ่มเติมใน ประชุมประกาศ รัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๔ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑.

พิมพถวายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย  อินทโชตเถระ), ๙๔. 
๘๕  ศานติ  ภักดีคํา, “ไตรภูมิไทย- เขมร: ความสัมพันธพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา.” เมืองโบราณ   

๓๒, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙): ๘๔-๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๔๕

บทที่ ๓ 
วรรณกรรมโลกศาสตร 

 
วรรณกรรมโลกศาสตร๑ 

วรรณกรรมที่อธิบายถึงโลกและจักรวาลก็มีปรากฏมากอนแลว โดยฉบับที่เกาแกที่สุด

ปรากฏอยูในคัมภีรพระเวทของอินเดีย๒  คําอธิบายที่วาดวยโลกและจักรวาลมีอยูในทั้งศาสนาฮินดู

และศาสนาพุทธ เชื่อวาเปนที่นิยมและมีสาระสําคัญ เพราะมีวรรณกรรมที่อธิบายโลกและจักรวาล

เกิดขึ้นตอเนื่องมาตลอด อาทิเชน โลกบัญญัติ จักกวาฬทีปนี โลกทีปกสาร โอกาสโลกทีปนี โลกุปตติ 

อรุณวดีสูตร ปฐมกัป ไตรภูมิพระรวง โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ไตรโลกวินิจฉัยกถา  
ผูเขียนพยายามจะนําเสนอเนื้อหาวรรณกรรมโลกศาสตรทั้งหมด เพื่อตองการแสดงใหเหน็

วาแนวคิดไตรภูมิคติมีความสําคัญ เพราะมีการเขียนในภาษาตางๆ ซึ่งเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ

แพรหลายของไตรภูมิคติในหลายวัฒนธรรม  แตดวยขอจํากัดทางภาษาศาสตรของผูเขียน วรรณกรรม

โลกศาสตรบางฉบับถูกเขียนดวยภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทย และยังไมมีผูใดแปลไว วรรณกรรมโลก

ศาสตรที่นําเสนอในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีเพียงเฉพาะวรรณกรรมโลกศาสตรจํานวนหนึ่งเทานั้น 
อยางไรก็ตามวรรณกรรมโลกศาสตรที่นําเสนอก็ยืนยันไดถึงเนื้อหาสาระที่ใกลเคียงกัน 

หรือกลาวไดวามีการถายทอดกันไปมา เพราะฉะนั้นจึงเปนที่แนนอนวาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโลกศาสตร

มีโครงเรื่องที่มาจากตนฉบับเดียวกัน ที่สําคัญคือวิทยานิพนธฉบับนี้ใหความสําคัญกับชวงเวลาในสมัย

รัชกาลที่ ๔ เปนสําคัญ ดังนั้นตอไปขางหนาผูเขียนจะอธิบายและนําเสนอวรรณกรรมโลกศาสตรที่ถูก

ใชเปนบรรทัดฐานในสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ ตอไป (ในหัวขอ วรรณกรรมโลกศาสตรที่มีปรากฏในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) 
 

                                                 
๑ เนื่องดวยขอจํากัดทางหลักฐาน ทําใหผูศึกษาไมสามารถกําหนดอายุของงานวรรณกรรมโลกศาสตรฉบับ

ตางๆได  ดังนั้นการเรียงลําดับวรรณกรรมโลกศาสตรในที่นี้จึงมิไดเรียงตามอายุการเกิดขึ้นของงานวรรณกรรมโลก

ศาสตร  
๒ ศานติ  ภักดีคํา , “ไตรภูมิหรือวรรณกรรมโลกศาสตรพระพุทธศาสนา :ความสัมพันธกับสถาปตยกรรม

ไทย.” สถาปตยวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง , ๒๕๕๒), ๒๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖

โลกบัญญัติ 
คัมภีรโลกบัญญัติ เปนผลงานของพระสัทธรรมโฆษเถระ  บางก็วาทานเปนพระเถระ

นักปราชญชาวลังกานิพนธคัมภีรนี้ในลังกาสมัยอนุราธปุระ  และบางก็วาเปนพระเถระนักปราชญชาว

พมาแตงคัมภีรนี้เปนภาษาบาลีอักษรพมา๔  
เนื้อหาในคัมภีรโลกบัญญัติแบงเนื้อหาเปน ๑๖ กัณฑ กลาวซ้ําซอนกันบางแตเนื้อความ

ไมเหมือนกัน 
กัณฑที่ ๑ วาดวยสาเหตุที่ทําใหแผนดินไหว มีสาเหตุดวยกัน ๒ ประการ คือ ๑ แผนดิน

ต้ังอยูบนน้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมก็ยอมอาศัยอากาศ เมื่อลมพัดใหน้ําไหว น้ําไหวก็ทําใหแผนดินไหว 

และ ๒ ภิกษุก็ดี เทวดาก็ดี ผูมีฤทธิ์ยอมทําใหแผนดินไหวได 
กัณฑที่ ๒ วาดวยตนไมกับความหมายชมพูทวีป ทางเหนือของชมพูทวีปมีตนชมพู (หวา) สูงประมาณ 

๑,๐๐๐ โยชน ทามกลางของลําตนอยูทามกลางกลุมหมอก มีใบมาก มีใบชิด ไมมีชองวาง รูปรางของ

ใบมีสัณฐานงามดังฉัตรที่กางออกโดยรอบ ลําตนของตมชมพูปราศจากปุมปม  ผลของตนชมพูมีรส

หวาน ขนาดเทาตะโพน 
กัณฑที่ ๓ วาดวยชนบทใหญๆ ๖ ชนบท ตอจากพื้นที่ที่เปนชมพูทวีปมีชนบท ๖ ตําบล คือ 

กุรวะ  โกรวะ  วิเทหะ  มหาวิเทหะ  อุตตรมัณฑะ และ สัปปมลยะ มีผูคนอาศัยอยูทั้ง ๖ ชนบท 
กัณฑที่ ๔ วาดวยยักษและการกําเนิดของอสูร ในชมพูทวีปมีภูเขา ๒ ลูกคือ สาตาคิรา อยู

ทางใตของแมน้ําคงคา และ เหมวตา อยูทางเหนือของแมน้ําคงคา ภายในภูเขาทั้ง ๒ มีภูเขาซอน

ลดหลั่นกันอีก กลาวคือ ภายในภูเขาสาตาคิรา มีภูเขาซอนกันอยู คือ ภูเขาสัชฌะ  ภูเขาวิชฌะ  ภู

เขามัชฌะ  ภูเขากัฌฑาคิรี  ภูเขาปาริชัญญะ  ภายในภูเขาเหมวตามีภูเขาซอนกันอยูเชนกันคือ  ภูเขา

จุลลกาฬ  ภูเขามหากาฬ  ภูเขาโกหนุกะ  ภูเขาสุริยาคะ  ภูเขาไกรลาส  ภูเขาคันทมาทน  ภูเขาสุวรรณ

มัย  ทั้งภูเขาสาตาคิราและเหมวตา มียักษสิงอยูคือ ยักษชื่อ สาตาเคียรสิงอยูที่ภูเขสาตาคิรา และยักษ

ชื่อเหมวัตสิงอยูที่ภูเขาเหมวตา ทั้งสองเปนสหายกัน ยักษทั้ง ๒ ตนศรัทธาในพระพุทธเจา 
ในสมัยนั้นพระผูทรงพระภาคเจาประทับอยู ณ โคนตนนิโครธในเมืองราชคฤห ยักษทั้ง ๒ 

ตนและบริวารพากันไปเฝาพระพุทธองค 
นอกจากนี้ในกัณฑที่ ๔ ยังพรรณนาเรื่องราวของอสูร เมืองอสูรต้ังอยูภายใตเขาสิเนรุ มี

เมืองอสูร ๔ เมือง กลาวคือ เมืองอสูรทางปุรัตถิมทิศ มีจอมอสูรชื่อ เวปจิตติ และยุวราชชื่อ สุจิตติ 

                                                 
๔ แยม ประพัฒนทอง ผูแปล, โลกบัญญัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย , ๒๕๒๘), (๔). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗

ปกครองหมูอสูรในปุพพวิเทหทวีป ตลอดไปถึงแดนกุรุ  เมืองอสูรที่ ๒ อยูทางทิศทักษิณ มีจอมอสูรชื่อ 

สัปรี และยุวราช ชื่อ นมุจิ ปกครองหมูอสูรที่อยูในชมพูทวีป เมืองอสูรที่ ๓ อยูทางทิศปจฉิม มีจอมอสูร

ชื่อ พหินะ มียุวราชชื่อ อสุระ ปกครองหมูอสูรที่อยูในอมรโคยานทวีป เมืองอสูรที่ ๔ อยูทางทิศอุดรมี

จอมอสูรชื่อ ปหาราทะ มียุวราช (ไมไดบอกชื่อไว) ปกครองหมูอสูรในอุตตรกุรุทวีป 
กัณฑที่ ๕ วาดวยภูเขาและพันธุไมตางๆ และพญาชางรุจาคิรี พรรณนาถึงภูเขายอยๆที่อยู

ในภูเขาเหมวตา ๗ เขา และบรรยายองคประกอบทางภูมิศาสตรของเขาบางเขา เชน ทางดานเหนือ

ของภูเขาสุวรรณมัยมีสระโบกขรณีชื่อ มณฑากิณี ยาว ๕๐ โยชน กวาง ๑๐ โยชน มีน้ําใสเย็น มีบัว

สมบูรณ แวดลอมดวยอิฐ ๔ ชนิด คือ อิฐทอง  อิฐเงิน  อิฐแกวไพฑูรย และอิฐแกวผลึก ทั้ง ๔ ทิศของ

สระโบกขรณี มีบันไดทอง บันไดเงิน บันไดแกวไพฑูรย บันไดแกวผลึก ที่มุมสระดานทิศตะวันออกและ

ทิศใตของสระมีคูหาชื่อนันทา เปนตน  
นอกจากนี้ยังพรรณนาถึงพญาชางรุจาคิรี มีรูปงดงาม มีฤทธิ์มาก มีชางเปนบริวาร 

๘,๐๐๐ เชือก และที่สระโบกขรณีมณฑากิณีนั้นเองเปนที่อาบน้ําของพญาชางรุจาคิรี 
กัณฑที่ ๖ วาดวยเรื่องของทวีปทั้ง ๔ คือ ชมพูทวีป มีรูปดุจเกวียน  อมรโคยานทวีป มีรูป

ดุจพระจันทรคร่ึงซีก  ปุพพวิเทหทวีป มีรูปดุจหนาจั่ว อุตตรกุรุทวีป มีรูปดุจส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  มีเกาะ

ทองคํา ๔ เกาะ มีฉิมพลี (ปางิ้ว) เปนที่อยูอาศัยของพวกครุฑ 
กัณฑที่ ๗ วาดวยเรื่องเขาสิเนรุ ที่อยูบนพื้นปฐพีในตําแหนงตรงใจกลางขิงรูปวงกลม มี

ภูเขาลอมรอบเปนกําแพงจักรวาลที่สุดขอบจักรวาล เขาสิเนรุมีรูปสัณฐานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฝงตัวลง

ไปในน้ํา ๘๐,๐๐๐ โยชน และ สูงพนน้ําขึ้นไป ๘๐,๐๐๐ โยชน มีภูเขา ๗ เขาลอมรอบเขาสิเนรุ คือ เขา

ยุคนธร เขาอิสินธร เขากรวิก เขาสุทัศนะ เขาอัสกัณฑ  เขาวินตกะ และเขาเนมินทร 

กัณฑที่ ๘ วาดวยองคประกอบที่อยูบนเขาสิเนรุ มีนครสุทัศนะ ที่อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส 

มีกําแพงทองคํา มีชองประตูที่ประดับดวยรัตนะทั้งปวง มีสระโบกขรณี ตนไมเบญจพรรณ คือ ตนไม

ทอง ตนไมเงิน ตนไมไพฑูรย ตนไมแกวผลึก และ ตนไมหรดาล  มีเรือนยอดทอง เรือนยอดเงิน เรือน

ยอดแกวไพฑูรย เรือนยอดแกวผลึก ในเรือนยอดมีเหลาเทวดา เทพบุตรและนางอัปสรอาศัยอยู  กลาง

นครสุทัศนะมีปราสาทเวชยันตของทาวสักกะ  ซึ่งเปนจอมเทพแหงสุทัศนะ ทุกหนแหงตกแตงดวยธงชยั

ธงปฏากที่ชักขึ้นปลิวไสว  มีสภาสุธัมมาไวสําหรับใหเหลาเทวดาประชุมกันเรื่องความเปนไปของ

ชาวโลกและเรื่องการประพฤติธรรม รักษาศีล นอกจากนี้ยังมีสวนนันทวัน  ปารุสกวัน  มิสสกวัน   ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘

นครสุทัศนะยังมีตนใบทองหลางใบมน มีรูปดุจด่ังฉัตร จึงถูกเรียกวาตนปาริฉัตตกะ  ภิกษุใดที่ละสุข

และทุกขได ละกิเลสได ก็จะเปนดังตนไมปาริฉัตตกะของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส 
ในกัณฑเดียวกันยังวาดวยเรื่องของชางเอราวัณ มีศรีษะ ๓๓ เศียร ศรีษะหนึ่งมี งา ๗ งา 

ในงาหนึ่งมีสระโบกขรณี ๗ สระ ในสระหนึ่งมีกอปทุม ๗ กอ ในกอหนึ่งมีดอก ๗ ดอก ในดอกหนึ่งมี 

กลีบ ๗ กลีบ ในกลีบหนึ่งมี เทพอัปสร ๗ นาง แตละนางมีนางฟาบําเรอ ๗ นาง  
ณ ภูเขายุคนธร มีเทพประจําอยูทั้ง ๔ ดาน ดานทิศตะวันออก มีทาวธตรฐมหาราชเปน

อธิบดีแหงคนธรรพ ดานทิศใตมีทาววิรุฬหกมหาราชเปนอธิบดีของพวกกุมภัณฑ  ดานทิศตะวันตกมี

ทาววิรูปกขมหาราชเปนอธิบดีของพวกนาคและครุฑ และทางดานทิศเหนือมีทาวเวสสวัณมหาราชเปน

อธิบดีของพวกยักษ 
กัณฑที่ ๙ วาดวยพระจันทรและพระอาทิตย  กลาวคือ เหนือข้ึนไป ๔๐,๐๐๐ โยชน มีดวง

จันทรและดวงอาทิตยโคจรไปรอบๆเสมอ  มีจันทรวิมานเปนที่สถิตของพระจันทร มีสุริยวิมานเปนที่

สถิตของพระอาทิตย  การโคจรของพระจันทรและพระอาทิตยนี้เอง เปนที่มาของฤดูกาล และทําใหเกิด

การคํานวณทางอธิกมาสดวย ๒ ประเภท คือ ตามดวงจันทรหรือที่เรียกวา ทางจัทรคติ  และตามดวง

อาทิตยที่เรียกวา ทางสุริยคติ 
กัณฑที่ ๑๐ เปนการอธิบายความเพิ่มเติมตอจากกัณฑที่ ๙ เมื่อมีการโคจรของดวง

อาทิตยและดวงจันทรเกิดขึ้นยอมเกิดกลางวัน  กลางคืน และฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน  นอกจากนี้

ยังพรรณนาที่ต้ังของนรกและพรหมโลก  อายุของสัตว อายุของมนุษย อายุของเทวดาในทวีปตางๆ  วิถี

ชีวิตของชนชาวชมพูทวีป  
กัณฑที่ ๑๑ กลาวถึงผลของการกระทําที่สงผลให คนไปบังเกิดในสถานที่และสถานะ

ตางๆกัน  โดยสรุปแลวเปนเพราะ  อกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่รุนแรงตางกัน  ทําใหตองไปบังเกิดในนรกขุม

ตางๆ และเพราะ กุศลกรรม ที่มากนอยตางกัน ทําใหไปบังเกิดในเทวโลกชั้นตางๆ  
และในกัณฑเดียวกันยังกลาวถึงเรื่องของความเสื่อมและความเจริญของกัป  เชน  กัปที่

กําลังสลาย  กัปที่กําลังกลับคืน  กัปที่โลกสลายแลวกําลังดํารงอยู  กัปที่โลกกลับคืนแลวกําลังตั้งอยู  

ในเนื้อความไดยกตัวอยางความเสื่อมในสมัยหนึ่งวา  ความเจ็บไขไดทุกขทั้งปวงจะแผคลุมไปใน

แผนดินทุกสวน  หมูมนุษยไมดํารงในธรรม  ถูกความโลภอันปราศจากความสงบครอบงํา เปนตน  

ความเจริญและความเสื่อมของกัปนั้น  ในเนื้อความพยายามเนนวาเพราะกุศลกรรมและอกุศลกรรม

นั้นเปนเหตุดังกลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙

กัณฑที่ ๑๒ กลาวถึงอายุของสัตวผูเกิดในมนุษยโลก  อบายภูมิและเทวโลก  ความ

แตกตางระหวางอายุของมนุษยกับอบายภูมิ  อายุของมนุษยในทวีปตางๆ การเทียบอายุของมนุษยกับ

พรหมโลก กัปตางๆในพรหมโลก  
กัณฑที่ ๑๓ ขาดหายไป 
กัณฑที่ ๑๔ บรรยายถึงนรกใหญ ๘ ขุม มี สัญชีวนรก  กาฬสุตตนรก  สังฆาตนรก  โรรุวน

รก  มหาโรรุวนรก  มหาอเวจีนรก  ตาปนรก และปตาปนนรก 
กัณฑที่ ๑๕ กลาวถึง ดินแดนเปรตที่ต้ังอยูดานหนึ่งของปาหิมพานต มีราชาเปรตนามวา 

มหิทธิกะ  ตระกูลเปรตมี ๑๒ ตระกูล ในเนื้อความจะพรรณนาถึงเปรตทั้ง ๑๒ ตระกูล และเพราะวิบาก

กรรมอะไรจึงเปนเปรตแตละชนิด   นอกจากเรื่องเปรตแลว ยังอธิบายเรื่องสาเหตุที่มนุษยโลกและเท

วโลกสลาย มีเนื้อความใกลเคียงกับความเสื่อมและความเจริญของกัปที่พรรณนาไวแลวในกัณฑที่ ๑๑  

แตเพิ่มเขามาดวยเรื่องของโลกแหงแลงและสลายดวยดวงอาทิตย ๗ ดวง  โดยเริ่มจาก ฝนไมตก ดวง

อาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ ทําใหบอน้ําและแมน้ํานอยทั้งหลายแหงเหือด  ดวงอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ 

ทําใหแหลงน้ําลึกเหือดแหง  ดวงอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ ทําใหแหลงน้ําสายใหญเหือดแหง  ดวง

อาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ ทําใหมหาสมุทรทั้งหลายเหือดแหง  ดวงอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏเกิดหมอก

ควันปกคลุมทั่วปฐพี และเมื่อดวงอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ เปลวเพลิงจะลุกไหมครอบคลุมไปทั่ว 
กัณฑที่ ๑๖ อธิบายดวยเรื่องบรรดาสัตวดิรัจฉาน พวกไมมีเทา เชน พญานาค  พญางู 

พญาปลา  สัตวดิรัจฉานประเภท ๔ เทา เชน พญาชาง  พญามา เปนตน และทายสุด  พรรณนาถงึสตัว

ดิรัจฉานประเภทนก เชน พญาครุฑ  พญาหงส เปนตน  พรอมทั้งพรรณนาถึงวิบากกรรมที่กระทํา  ทํา

ใหตองบังเกิดเปนสัตวดิรัจฉานประเภทตางๆ   นอกจากนี้ยังวาดวยเรื่องความเปลี่ยนแปลงโลก  

ลักษณะของธาตุตางๆ  
หลังจากจบทั้ง  ๑๖ กัณฑแลว  ในคัมภีรโลกบัญญัติยังบรรยายตอดวยบท มนุสสวิภาค

กัณฑ วาดวยปรากฎการณที่เกิดขึ้นในมนุษยโลก  ความเปนพระเจาจักรพรรดิ  ในเนื้อหาไดยกกรณี

ตัวอยางของพระมหาสุทัศน ผูเปนจักรพรรดิ มีรัตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน  ชางแกวชื่ออุโบสถ  มา

แกวชื่อวลาหก มณีรัตน  นางแกวชื่อวิสาสินีสุภัตตา  ขุนคลังแกว และขุนพลแกว  และเพราะรัตนะ ๗ 

ประการนี้เอง ทําใหพระราชาทั้งหลายในทวีปทั้ง ๔ อยูในพระราชอํานาจ  จะเห็นวาในโลกบัญญัติ 

มิไดกลาวถึง หลักปฏิบัติตางๆ ที่ทําใหเปนจักรพรรดิราช  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐

เนื้อหาตอมาบรรยายถึงเรื่องของเทวดา  นามวา มหามเหศวรและพระนางอุมา  และจบ

ดวยเร่ืองของมารวิภาคที่พรรณนาถึงเรื่องมารและธิดามาร อีกทั้งเรื่องพระเจาอโศกทรงบูชาพระสถูป

ดวยพระวรกาย เปนตน๕ 
จักกวาฬทีปนี๖ 
จักกวาฬทีปนี แตงโดย พระสิริมังคลาจารย เปนพระเถระนักปราชญชาวลานนา แตงขึ้น

เมื่อปมะโรง  โทศกจุลศักราช ๘๘๒ หรือตรงกับพุทธศักราช ๒๐๖๓๗  วิธีการเขียนของพระสิริมังคลา

จารยนั้นเขียนโดยอางอิงจากปกรณตางๆ ดังนั้นจึงมีการเปรียบเทียบความ ทําใหเห็นถึงขอขัดแยงที่

กลาวไมตรงกัน  พรอมกับตัวทานยังไดแสดงทัศนความคิดของทานแทรกไว  ภายในเนื้อหาจําแนกเปน 

๖ กัณฑ  
กัณฑที่ ๑ วาดวยจักรวาลอยางสรุปวา จักรวาลนั้นคือโลกธาตุอันหนึ่งที่ประกอบไปดวย 

เขาสิเนรุ  เขาสัตตบรอภัณฑ พรอมดวยทวีปใหญนอยและมหาสมุทรอยูภายในโลกธาตุหนึ่ง  และ

จักรวาลมิไดมีเพียงจักรวาลเดียวแตมีหลายแสนโกฏิ และไมตอเนื่องเปนผืนเดียวกัน  พรอมทั้งอธิบาย

ความเปนไปของโลก  เร่ืองการไหวของแผนดินความวา  มหาปฐพีนี้ตองอยูบนน้ํา  น้ําตั้งอยูบนลม  ลม

ต้ังอยูบนอากาศ เมื่อใดลมใหญพัด ทําใหน้ําไหว น้ําไหวทําใหแผนดินไหว 
กัณฑที่ ๒ อธิบายเรื่องภูเขาสิเนรุ โดยเปรียบเทียบและตรวจสอบกับคัมภีรอ่ืนๆ วา ภูเขา

สิเนรุสูง ๘๔,๐๐๐ โยชน พรอมกับอางวา พระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสวา พญาเขาสิเนรุ...หยั่งลงใน

มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน ข้ึนไปจากมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน แตตรัสแคสวนสูง ดังนั้นผูรจนา

คัมภีรจึงไมเชื่อคําอางขางตน อีกทั้งยังคัดคานเนื้อความในโลกบัญญัติที่กลาววา หยั่งลงน้ําและขึ้น

จากน้ํา ๘๐,๐๐๐ โยชน  โดยใหเหตุผลวาผิดไปจากบาลีและอรรถกถา  และเนื้อความในโลกบัญญัติ

ยังกํากวมดวย กลาวคือ ภูเขาสิเนรุนั้นกลมแตกลับกลาวยอนแยงกันเองวา แตละดานประมาณ 

๘๔,๐๐๐ โยชน  อันแสดงใหเห็นถึงความเปนสี่เหลี่ยมโดยนัย  
เนื้อความตอดวยเรื่องภูเขายุคนธร  ภูเขาอิสินธร  ภูเขากรวิก  ภูเขาสุทัศนะ  ภูเขาเนมินธร  

ภูเขาวินตกะ  ภูเขาอัสกัณ  ในฎีกาชินาลังการกลาววา ภูเขาแตละลูกมีขนาดลดหลั่นครึ่งหนึ่งของภูเขา

                                                 
๕ ดูเพิ่มเติมใน แยม ประพัฒนทอง ผูแปล, โลกบัญญัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๒๘). 
๖ เปนคําอานตามภาษาบาลี คําวา  จกฺกวาฬ 
๗ ทินกร  ทองเสวต ผูแปล, จักกวาฬทีปนี (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดเซนทรัลเอกซเพรสศึกษาการพิมพ

, ๒๕๒๓), คํานํา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑

ที่อยูขางหนา  ภูเขาทั้ง ๗ ลูกตั้งตัวลอมรอบภูเขาสิเนรุไวเปนวงกลมดุจมณฑลฉัตร  พรอมทั้งบรรยาย

ถึงระยะหางของภูเขาแตละลูก   อนึ่งภูเขาทั้ง ๗ รวมเรียกวา เขาสัตตบริภัณฑ  ผูรจนาเสนอวางการ

เรียงลําดับของเขาทั้ง ๗ ในแตละปกรณผิดแปลกไปจาก เนมิชาดก ในเนมิชาดกกลาวถึง  เร่ืองราวของ  

มาตลีเทพสารถีที่เปนสารถีใหกับพระราชา  คร้ันพระราชาทอดพระเนตรเห็นภูเขาเบื้องหนาก็ถามมาต

ลีเทพสารถีวา นั่นภูเขาช่ืออะไร มาตลีเทพสารถีทูลตอบไปวา  “ขอเดชะ ภูขาที่พระองคทอดพระเนตร

ชื่อ สุทัศนะ  กรวิก  อิสินธร  ยุคนธร  เนมิธร  วินตกะ  อัสกัณ  เปนภูเขาใหญๆ ผุดขึ้นโดยลําดับใน

สีทันดรสมุทรเปนที่อยูของมหาราชาทั้งหลาย”  
แตในเนื้อความก็เสนอแนวความคิดของพระอุตตมมังคลาจารยและพุทธรักขิตาจารย ที่

อธิบายวา การเรียงลําดับเขาดังกลาวไมผิด เนื่องจาก มาตลีเทพสารถีกําลังขับรถมุงสูภพดาวดึงส และ

กําลังลอยอยูเหนือระหวางเขาสุทัศนะและเนมินธร  พระราชาจึงถามวาเบื้องหนาคือภูเขาอะไร  มาตลี

เทพสารถีทูลตอบวา คือ สุทัศนะ  กรวิก  อิสินธร  และยุคนธร พรอมทั้งทูลแถลงตอวา ภูเขาขางหลังทั้ง 

๓ มีชื่อวา เนมินธร  วินตกะ และอัสกัณ  
อยางไรก็ตามผูรจนาก็ยังเชื่อในแนวคิดของตน  เพราะการตอบของมาตลีเทพสารถี เปน

การตอบรวดเดียวจบ ทําใหผูรจนาเชื่อวา มาตลีเทพสารถีอยูภายนอกเขา และโดยลําดับแลวทําให

ภูเขาอัสกัณอยูใกลเขาพระสุเมรุ (สิเนรุ) ที่สุด  ตอจากนั้นก็วาดวยเรื่องเขาหิมพานตและภูเขาจักรวาล 
กัณฑที่ ๓ วาดวยเรื่องของแหลงน้ํา เร่ิมที่เร่ืองสมุทร โดยแบงสมุทรออกเปน ๒ อยาง คือ 

สีทสมุทร และอสีทสมุทร  สีทสมุทรอยูระหวางเขาสัตตบริภัณฑแตละลูก เนื้อน้ําละเอียด แมขนนกยูงก็

ไมสามารถลอยอยู ได  บางก็ สีทมหาสมุทรวา  สีทันดรมหาสมุทร   อสีทสมุทร  คือ  สมุทรที่

นอกเหนือไปจากสีทสมุทรทั้ง ๗   และพรรณนาตอดวยเรื่องสระ แบงเปน ๒ สระเล็ก และ สระใหญ  

สระใหญจําแนกออกได ๗ สระ คือ สระอโนดาต  สระกัณณมุณฑะ  สระรถการกะ  สระฉันทันต  สระ

กุณละ  สระมันฑากินี และสระสีหปปาตะ  ผูรจนาอางตามในอรรถกถาอัฏฐกนิบาต อังคุตรนิกาย และ

ในอรรถกถาโปตลิยสูตร วาทั้ง ๗ สระมีความยาว  ความกวาง และความลึก สระละ ๕๐ โยชน กลม

ประมาณ ๑๕๐ โยชน ต้ังอยูบนยอดเขาหิมพานต 
ที่สระอโนดาตมีน้ําใสดุจแกวผลึก มีสัตวน้ําอาศัยอยู มีบันไดทองและบันไดแกวมณี  เปน

ที่สรงสนานของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา และพระขีณาสพ เปนที่อาบของฤาษีผูมีฤทธิ์ และ

เปนที่เลนอุทยานกรีฑาของเทวดาและยักษดวย  ลําดับเนื้อความตอดวยเรื่องแมน้ําและสระโบกขรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒

กัณฑที่ ๔ บรรยายเรื่องทวีปทั้ง ๔ คือ บุพวิเทหทวีป  อมรโคยานทวีป  ชมพูทวีป และ

อุตตรกุรุทวีป ถือเปนทวีปใหญ  แตละทวีปมีทวีปเล็กๆ  ๕๐๐ ทวีปเปนบริวาร รวมทวีปเล็กทั้งหมดมี 

๒,๐๐๐ทวีป  ทวีปใหญทั้ง ๔ ทวีป มีสัณฐานตางกันไป  ชมพูทวีปมีสัณฐานเหมือนเกวียน  อมรโคยาน

ทวีปมีสัณฐานเหมือนกระจกเงา บุพวิเทหทวีปมีสัณฐานเหมือนอัฒจันทร  อุตตรกุรุทวีปมีสัณฐาน

เหมือนตั่ง และใบหนาคนที่อยูในทวีปนั้นๆ ก็มีรูปหนาเหมือนสัณฐานทวีป ผูรจนายังกลาวถึงเนื้อความ

ที่กลาวถึงสัณฐานทวีปของแตละปกรณไวดวย ซึ่งผูรจนาก็ไมสามารถระบุไดวาสัณฐานไหนนาเชื่อถือ

ที่สุด 
พรอมกันนั้นยังไดพรรณนาถึงชมพูทวีปดวยวา ในชมพูทวีปประกอบดวยนครตางๆ

มากมาย เชน  นครพาราณสี  นครสาวัตถี  นครเวสาลี  นครมิถิลา เปนตน และกลาวถึงชนบท ๒๑ 

ชนบท ตามดวยการบรรยายถึงอุตตรกุรุทวีป เปนที่นาสังเกตวาอีก ๒ ทวีปที่เหลือคือบุพวิเทหทวีปและ

อมรโคยานทวีปไมมีความบรรยายเพิ่มเติม นาจะขาดหายไป    นอกจากนั้นในจักกวาฬทีปนียังได

พรรณนาถึงทวีปเล็กๆดวย  หนึ่งในนั้นมี ลังกาทวีปโดยผูรจนาอางอิงมาจากคัมภีรมหาวงศ  
กัณฑที่ ๕ วาดวยเรื่องอบายภูมิและเรื่องเทวภูมิ สําหรับอบายภูมินั้นในจักกวาฬทีปนี

อธิบายวาเปนดินแดนที่ปราศจากบุญอันเปนเหตุแหงสวรรคและนิพพาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

ดินแดนนรก ที่กําเนิดดิรัจฉาน เปรตและอสุรกาย  ตอจากนั้นโยงเขาเรื่องราว มหานรก ๘ ขุม คือ สัญ

ชีวะ  กาฬสุตตะ  สังฆาตะ  ชาลโรรุวะ  ธูมโรรุวะ  มหาอวีจิ  ตาปนะ  ปตาปนะ  สถานที่ดังกลาวเตม็ไป

ดวยสัตวซึ่งมีกรรมอันหยาบชา  นรกแตละขุมมีอุสทนรก ๑๖  
อันนรกทั้งหลายตั้งอยูภายในจักรวาลทั้งหมด ยกเวนโลกันตริกนรกอยูภายนอกจักรวาล 

พระจันทรและพระอาทิตยไมพอจะสองแสงไปถึง สอดคลองกับที่ในอัจฉริยัพสูตรที่กลาววา โลกันตริ

กนรกนั้น ไมถูกคลุม  ไมถูกปด มืด  มืดสนิท  ผูรจนาขยายความตอวา คําวาไมถูกคลุมนั้นหมายถึง 

เปดโลงอยูเปนนิตย  ไมถูกปดหมายถึง  เบื้องลางไมมีที่เหยียบยืน มืดคือ เปนที่มืด และมืดสนิท

หมายถึง ประกอบดวยความมืดอันทําใหตาบอด โดยหามเสียซึ่งความบังเกิดขึ้นแหงจักษุวิญญาณ 
เนื้อความตอดวยเรื่องแสดงกําเนิดดิรัจฉาน โดยเริ่มจากอรรถาธิบาย การกําเนิด ๔ อยาง 

คือ เกิดในไข (อัณฑชะ)  เกิดในครรภ (ชลาพุชะ)  เกิดในเถาไคล (สังเสทชะ) และเกิดผุดขึ้น 

(โอปปาติกะ)  ในจักกวาฬทีปนีไดแสดงสัตวดิรัจฉานบางสวน เชน นาค  สุบรรณ  สีหะ และชาง  

นอกจากนั้นยังวาดวยเรื่องเปรต มนุษยผูใดไมมีศรัทธา มีจิตอันเปนมลทิน  เบือนหนาหนีในบุญกิริยา

วัตถุ เปนตน เมื่อแตกกายทําลายขันธแลว จะไปเกิดเปนเปรต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓

 นอกจากนี้ยังกลาวถึงเรื่องเทวภูมิ  โดยเริ่มจากการอธิบายศัพท คือ เทวะ และเทวภูมิ  เท

วะนั้นมี ๒ จําพวก คือ ภุมเทวดา คือ เทวดาที่อยูบนพื้นดิน และอากาสัฏฐเทวดา คือ เทวดาที่อยูใน

อากาศแตไมสูงถึงชั้นจาตุมหาราชิก เทพหรือเทวดา มี ๓ อยาง คือ สมมติเทพ หมายถึง ผูที่ถูกสมมติ

เปนเทพ ณ ภาคพื้นดิน เชน พระมหากษัตริย  พระราชโอรส เปนตน อุปปติเทพ หมายถึง เทพผูเกิดใน

เทวโลก พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกและเทพชั้นสูงกวานั้น และวิสุทธิเทพ หมายถึง พระอรหันต  
ดังนั้นเทวภูมิ จึงหมายถึง ที่อยูของเทพ หรือ สวรรคชั้นตางๆ นั่นเอง เชน จาตุมหาราชิก  

ดาวดึงส  ยามะ  ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนิมมิตวสวัตถี  สวรรคทั้ง ๖ ชั้น เรียกวา กามาวจรเทพ ๖ ชั้น 

นอกจากนี้ยังมี รูปาวจรเทพ ๑๖ ชั้น และ อรูปาวจรเทพ ๔ ชั้น ซึ่งตางก็สอดคลองกับปกรณตางๆ 

ทั้งหลาย 
เมื่ออธิบายเรื่องภพภูมิจบ ก็วาดวยเรื่องความบังเกิดขึ้นแหงทาวสักกะ กลาวคือ มาณพ

ชื่อมาฆะ มีความประพฤติเยี่ยงพระโพธิสัตว บําเพ็ญวัตรบท ๗ ประการตลอดชวีิต คือ 
๑. เลี้ยงดูบิดามารดา ๒. ถอมตนตอผูใหญ  ๓. วาจาไพเราะ  

       ๔. ไมกลาวคําหยาบคาย ๕. ปราศจากความตระหนี่ ๖. มีวาจาจริง 
๗. ไมมีความโกรธ 
นอกจากนั้นยังบําเพ็ญประโยชนมากมาย เชน สรางศาลา  ตักน้ํา  แผวถาง ขุดสระ  ปลูก

ดอกไม ฯลฯ คร้ันเมื่อมาฆะสิ้นอายุ ไดไปบังเกิดเปนทาวสักกะ ในภพดาวดึงสพรอมดวยสหาย  

นอกจากนี้ยังกลาวถึงภพอสูร  เร่ืองเทวดาที่สิงสถิตยยังที่ตางๆ เชน แมน้ํา  ภูเขา  ปา สวนดอกไม เปน

ตน  เทพชั้นจาตุมหาราชิก เชน จันทิมา เทพบุตรผูอยูในจันทรวิมาน สุริยะ เทพบุตรผูอยูในสุริยวิมาน

และมหาราชทั้ง ๔ องค ที่ผูรจนาอางมาจาก ฎีกามหาสมยสูตรวา มี ทาวธตรฐ ครองทิศตะวันออกเปน

ประมุขของคนธรรพ  ทาววิรุฬหก ครองทิศใตเปนประมุขของพวกกุมภัณฑ  ทาววิรูปกษ ครองทิศ

ตะวันตก เปนประมุขของพวกนาค และทาวกุเวร ครองทิศเหนือ เปนประมุขของพวกยักษ  ซึ่งตรงกับ

คัมภีรโลกบัญญัติ  มหาราชทั้ง ๔ มีบุตร องคละ ๙๑ องค ทั้งหมดเปนบริจาริกของทาวสักกเทวราช    
ทาวสักกเทวราชเปนราชาของเทพชั้นดาวดึงสและชั้นจาตุมหาราชิก ที่เมืองดาวดึงสนั้นมี

ปราสาทเวชยันต มีสภาสุธัมมา มีสวนจิตรลดาวัน และสระโบกขรณีชื่อวานันทา ซึ่งในจักกวาฬทีปนีจะ

พรรณนารูปลักษณของสถานที่ตางๆ เชนเดียวกับปกรณอ่ืนๆ  อีกทั้งยังอธิบายถึงที่มาดวยเชน สภา

สุธัมมา เปนชื่อที่มาจาก ชื่อมเหสีของทาวสักกะชื่อวา สุธัมมา โดยที่คร้ังหนึ่ง นางไดใหเงิน ๘ กษาปณ 

ทําชอฟา แลวใหจารึกอักษรวา “ศาลานี้ชื่อสุธัมมา” เปนตน สําหรับหนาที่ของสภาสุธัมมานั้น ใชเพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔

การประชุมของเหลาเทพดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ๑. เพื่อสงเคราะหในสมัยเขาพรรษา กลาวคือ มีการ

ประชุมของเหลาเทวดาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘) โดยปรึกษากันถึงวิหารใดๆที่มีพระภิกษุ

จําพรรษา ทาวสักกะจะสงเหลาเทวดาไปอารักขา   ๒. เพื่อสงเคราะหการปวารณา  ๓. เพื่อการฟง

ธรรม และ ๔. เพื่อเสวยปาริฉัตกกีฬา 
ในเทวโลกมีการประกาศฟงธรรมครั้งใหญเดือนละ ๘ วัน มีทาวสักกะ หรือ พระภิกษุธรรม

ถึก แสดงธรรมกถาในสุธัมมาเทวสภา 
สําหรับสวรรคชั้นยามะ มีทาวสุยามเปนราชา  สวรรคชั้นดุสิต มีทาวสันดุสิตเปนราชา  

สวรรคชั้นนิมมานรดี มีทาวนิมมิตเปนราชา  สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตถี มีทาววสวัตถีเปนราชา และ

ทายสุดของกัณฑที่ ๕ วาดวยเรื่องพรหม  
กัณฑที่ ๖ เปนกัณฑสุดทายวาดวยเรื่องวินิจฉัยเบ็ดเตล็ดเชน อายุของมนุษย  อายุของ

เทพ  อายุของสัตวนรก  เร่ืองอาหาร  การคํานวณภูมิ  ตนไม  โลก  โลกธาตุ และความไมมีที่สุด๘ 
โลกทีปกสาร 
เปนคัมภีรใบลานภาษาบาลี จารึกดวยอักษรขอมจํานวน ๑๑ ผูก แบงเปน ๘ ปริเฉท เปน

ที่เขาใจกันทั่วไปวา พระสังฆราชเมธังกร ภิกษุชาวพมาเปนผูแตงคัมภีรนี้  ทานมีอายุพรรษาอยู

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙  เคยเดินทางไปศึกษาที่ลังกาและไดอุปสมบทใหมกับภิกษุฝายอรัญญ

วาสีในอุทกุกเขปสีมาที่สระกลัมพระ โดยมีพระสังฆราชนามวา วันรัต เปนพระอุปชณาย มีพระเถระ

นามวา ราหุลภัท ผูเปนอาจารยของพระเจาวิชัยพาหุเปนกรรมวาจา  หลังจากไดศึกษาเลาเรียนพระ

ปริยัติธรรมในลังกาไดระยะหนึ่ง ทานไดเดินทางกลับมาในนครเมาะตะมะ และดํารงตนเปนอาจารย

พระราชชนนีพระเจาเสติภินทะ กษัตริยแหงเมืองเมาะตะมะในนครพมา๙ 
เนื้อหาเริ่มปริเฉทที่ ๑ ดวยเรื่องสังขารโลกนิเทศ พรรณนาเรื่องสังขารโลก คือ สรรพสัตว  

นาม  รูป  เวทนา  อาหาร  อุปทานขันธ  อายตนะภายใน  วิญญาณฐิติ  โลกธรรม  สัตตาวาสและ

โลกธาตุ 
ปริเฉทที่ ๒ กลาวถึงเรื่องนิรยคตินิเทศ พรรณนาลักษณะนรก ๙ ขุมคือ สัญชีวนรก  กาฬ

สุตตนรก  สังฆาตนรก  โรรุวนรก  มหาโรรุวะนรก  ตาปนรก  มหาตาปนรก  อเวจีนรก  นรกเหลานี้มี ๔ 

                                                 
๘ ดูเพิ่มเติมใน ทินกร  ทองเสวต ผูแปล, จักกวาฬทีปนี (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดเซนทรัลเอกซเพรส

ศึกษาการพิมพ, ๒๕๒๓). 
๙ แยม ประพัฒนทอง ผูแปล, โลกทีปกสาร  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), (๔). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕

มุม ๔ ประตู มีกําแพงลอมรอบ ถูกครอบไวมิดชิดดวยเหล็ก พรอมทั้งอรรถาธิบายวากระทํากรรมเยี่ยง

ใดจึงตองไปเสวยทุกขในนรกขุมใดและอยางไร 
ปริเฉทที่ ๓ เปตคตินิเทศ วาดวยเรื่องเปรต  มีลักษณะรางกายใหญ  ซูบผอม  มีสัณฐาน

ของกระดูกปรากฏชัดเจน ผิวหนังเหี่ยวยน ผมยาวรุงรัง เปนตน นอกจากนี้ยังกลาวถึงความบังเกิดของ

เปรต ผลกระทําตางๆที่ทําใหเกิดเปนเปรต และกลาวถึงเปรตจําพวกตางๆ เชน เปรตลานหิน  เปรต

จอมไถ เปนตน 
ปริเฉทที่ ๔ ติรัจฉานคตินิเทศ วาดวยเรื่องสัตวดิรัจฉาน  การเกิดของสัตวดิรัจฉาน โดยเริ่ม

ดวย อํานาจแหงการปฏิสนธิ มี ๔ ประเภทคือ อัณฑชะ เกิดในไข  ชลาพุชะ เกิดในน้ํา  สังเสทชะ เกิด

ในที่หมักหมม และโอปปาติกะ เกิดผุดขึ้น  ประเภทของสัตวดิรัจฉาน แบงเปน ๔ ปะเภท คือ พวกไมมี

เทา  พวก ๒ เทา พวก ๔ เทา และ พวกมากเทา เปนตน 
ปริเฉทที่ ๕ มนุสคตินิเทศ กลาวถึงเรื่องของมนุษย ความเกิดของมนุษย ประเภทของ

มนุษย  คัมภีรโลกทีปกสารแบงมนุษยออกเปน ๔ พวก ตามวรรณะคือ กษัตริย  พราหมณ  แพศย และ

ศูทร  นอกจากนี้ยังกลาวถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป  การสังคายานา

พระพุทธศาสนาครั้งที่ ๓ โดยพระโมคคัลลีบุตร  การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พรอมทั้งแทรกดวยการ

ไปสูสุคติของพระเจาทุฎฐคามินีอภัย  ประวัติของนางอโสกมาลินี และประวัติของราชโอรสพระเจา

ทุฎฐคามินีอภัย 
ปริเฉทที่ ๖ วาดวยเรื่องของเทวตาคตินิเทศ กลาวไปในแนวทางเดียวกับจักกวาฬทีปนีวา 

เทวะ แบงเปน ๒ พวกคือ ภุมมเทวดา (เทวดา ณ แผนดิน) และอภุมมเทวดา (เทวดามิไดอยู ณ 

แผนดิน) หรือที่ในจักกวาฬทีปนีเรียกวา อากาสัฏฐเทวดา  และการบังเกิดเปนเทวดานั้นมี ๓ อยางคือ 

สมมติเทพ  อุปปติเทวะและวิสุทธิเทวะ 
บรรดาอุปปตติเทวะ แบงยอยตามชั้นสวรรคเปน ๓ ประเภท คือ เทวดาที่เปนพวก

กามาวจร ๖ ชั้น  พวกพรหมที่เปนรูปวจร ๑๖ ชั้น และพวกพรหมที่เปนอรูปาวจร ๔ ชั้น  
กามาวจร ๖ ชั้น ไดแก  จาตุมหาราชิก  ดาวดึงส  ยามะ  ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนมิมติวสวตั

ถี แตละชั้นมีเทพปกครองอยู ซึ่งสอดคลองกับจักกวาฬทีปนี  นอกจากนี้ยังพรรณนาถึงทาวสักกะนคร

ของทาวสักกะซึ่งเหมือนในปกรณอ่ืนๆ   มีปราสาทเวชยันต มีธรรมสภาสุธรรมา มีเวชยันตรถ มีชาง

เอราวัณ มีวนอุทยาน ๔ แหง เปนตน  สําหรับเทวดาชั้นอื่นๆ ในโลกทีปกสาร ไมไดกลาวถึง  พรอมกัน

นั้นยังวาดวยเรื่องของผลบุญที่ทําใหเกิดเปนเทวดา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

ปริเฉทที่ ๗ โอกาสโลกนิเทศ กลาวถึงเรื่องโลกหรือจักรวาล เร่ิมตนดวยความพินาศของ

โลกโดยกลาวถึง ความพินาศในสมัยหนึ่ง ที่ฝนไมตก ดวงอาทิตย ดวงที่ ๒ ถึง ๗ คอยๆ ปรากฏขึ้น ทํา

ใหน้ําเหือดแหง จนหมด กระทั่งเริ่มบังเกิดควันปกคลุม และเกิดเปลวเพลิงไหมในที่สุด  เพลิงจะเผา

ไหมจนกวาวัตถุทุกสิ่งจะสูญสลายสิ้น 
เมื่อโลกสันนิวาสจนเปนที่ราบโลงเตียนแลว เมื่อนั้นฝนจึงเริ่มตกเพื่อประโยชนแกการ

กอต้ังโลกใหม เกิดเปนสายน้ํา ลมกอตัวขึ้น พัดน้ําใหไหลลงสูเบื้องต่ํา  เมื่อน้ําลด  พรหมโลก  เทวโลก  

กามาวจร ก็ผุดขึ้น 
อนึ่งในโลกนี้สถานที่อันเปนมหาโพธิบัลลังก ยอมพินาศหลังสุด และยอมกอตัวกอนใน

ตอนตั้งโลกใหม 
นอกจากนี้ยังมีการวินาศดวยเหตุแหงน้ํา กลาวคือฝนตกลงมาเปนน้ํากรด ยอยสลายทุก

ส่ิง และเหตุแหงลม กลาวคือลมจะพัดเอาทุกสิ่งขึ้นสูฟาและไมตกลงมาอีกเลยเนื่องจากทุกสิ่งกระทบ

กันจนแตกเปนจุล 
จากนั้นผูแตงก็เลาเรื่ององคประกอบของจักรวาล วามีเขาสิเนรุ เขาสัตตบริภัณฑ ทวีป

ใหญทั้ง ๔ และทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทวีป พรอมดวยมหาสมุทร ในคัมภีรโลกทีปกสาร ก็กลาวถึง ขอ

ถกเถียงเรื่องสัณฐานของเขาสุเมรุวากลม หรือเหลี่ยม  โดยผูแตงเชื่อวาเขาพระสุเมรุมีสัณฐานกลมและ

ใหเหตุผลวา เพราะสัณฐานกลมจึงตั้งอยูเหนือกอนเสา ๓ กอน เหมือนภาชนะที่ต้ังไวบนเตา ถาเปน ๔ 

เหลี่ยมก็ควรจะพึงมีฐานรองเปนกอนเสา ๔ ฐาน   ขอถกเถียงการเรียงลําดับเขาก็เชนกัน ผูแตงเห็น

ตางไปจากพระสิริมังคลาจารยผูรจนาจักกวาฬทีปนี 
ที่ทิศทั้ง ๔ มีทวีปต้ังอยู บางทวีปมีสัณฐานตางไปจากที่กลาวไวในจักกวาฬทีปนีและโลก

บัญญัติ กลาวคือ   
- ชมพูทวีปมีสัณฐานเหมือนบัญชรของเกวียน (ในจักกวาฬทีปนีและโลกบัญญัติบอกวา มี

สัณฐานเหมือนเกวียน)  
- บุพวิเทหทวีปมีสัณฐานเหมือนคันฉอง (ในจักกวาฬทีปนีบอกวา มีสัณฐานเหมือน

อัฒจันทร  ในโลกบัญญัติบอกวามีสัณฐานเหมือนหนาจั่ว) 
- อุตตรกุรุทวีปมีสัณฐานเหมือนสี่เหลี่ยม (ตรงกับในจักกวาฬทีปนีและโลกบัญญัติ) 
- อมรโคยานทวีปมีสัณฐานเหมือนจันทรคร่ึงดวง (ตรงกับในโลกบัญญัติที่บอกวามี

สัณฐานเหมือนพระจันทรคร่ึงซีก แตตางไปจาก จักกวาฬทีปนีที่บอกวา มีสัณฐานเหมือนกระจกเงา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗

อนึ่งในโลกทีปกสารไมไดกลาวถึงการวางตัวของทวีปทั้ง  ๔  วาตั้งอยูทิศใดบาง  

นอกจากนั้นแลวยังวาดวยเรื่องการโคจรของพระอาทิตยและพระจันทร ยังใหเกิดฤดูกาล   นอกจากนี้

ยังกลาวถึงทาวสักกะเชนเดียวกับปกรณอ่ืนๆ และระยะทางของสวรรคชั้นตางๆ 
ปริเฉทที่ ๘ ปกิณณกนยสารนิเทศ พรรณนาเรื่องเบ็ดเตล็ดตางๆ เชน บุคคล ๒ จําพวกที่

หาไดยากในโลกคือ บุพพการี (บิดา มารดา อาจารยที่ดี) และผูกตัญูกตเวที  เหตุที่กลาววาหาได

ยากนั้นเพราะการเปนบุพพการีที่ดีและความกตัญูกตเวทีนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก 
พระโพธิสัตว ๓ ประเภท  พระอุคฆติตัญูโพธิสัตว คือ ผูที่ตรัสรูธรรมที่ทรงแสดงโดยยอ

ไดฉับพลัน  วิปจิตัญูโพธิสัตว คือ ผูที่ไมทราบธรรมที่แสดงโยยอ แตเมื่อทรงขยายความใหพิสดารก็

ทราบไดทั่วถึงโดยประการทั้งปวง และ เนยยโพธิสัตว  ผูที่ไดรับธรรมที่ขยายความใหพิสดารโดยชอบ

แลวจึงจะทราบธรรมได  
พระเจาจักรพรรดิ ๓ ประเภท คือ พระเจาจักรพรรดิเฉพาะประเทศ  พระเจาจักรพรรดิ

เฉพาะทวีป และพระเจาจักรพรรดิทั่วแผนดิน๑๐ 
โอกาสโลกทีปนี 
เปนอีกหนึ่งคัมภีรที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกศาสตร  ตัวคัมภีรเปนใบลาน ศานติ  ภักดี

คํา อางวาในบัญชีรายชื่อคัมภีรภาษาบาลีของพมากลาววาผูแตงคัมภีรนี้คือ พระสังฆราชปตูจี แตงใน

สมัยพระเจาสโตมินพญา๑๑ เนื้อความในโอกาสโลกทีปนี แบงเปน ๕ กัณฑดังนี้ 
กัณฑที่ ๑ กลาวดวยเรื่ององคประกอบตางๆของจักรวาล วามีขุนเขาสิเนรุหยั่งลึกและ

สูงขึ้นฟา ๘๔,๐๐๐โยชน มีเขาสัตตบริภัณฑลอมรอบ ๗ เขา คือ เขายุคนธร เขาอิสินธร เขากรวิก เขา

สุทัศน เขาเนมินธร เขาวินัตกะ และเขาอัสกัณณะ สูงลดหลั่นกันลงไป  เขาดังกลาวเปนที่อยูทาว

มหาราช  เทวดาและยักษตางๆ  อีกทั้งยังพรรณนาถึงทวีปใหญๆ ทั้ง ๔  โดยเริ่มที่ ชมพูทวีปมีสัณฐาน

เหมือนเกวียน มีเนื้อที่ ๑๐,๐๐๐ โยชน แบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ มีเนื้อที่ ๓,๐๐๐ โยชน เปนที่อยู

ของมนุษย  สวนที่ ๒ มีพื้นที่ ๔,๐๐๐ โยชน เปนน้ํา สวนที่ ๓ มีพื้นที่ ๓,๐๐๐ โยชน เปนปาหิมพานต 
อุตรกุรุทวีปมีสัณฐานกลม (ไมตรงกับในจักกวาฬทีปนี  โลกบัญญัติและโลกทีปกสาร) มี

พื้นที่ ๘,๐๐๐ โยชน บุพวิเทหทวีปมีสัณฐานกลม และอมรโคยานทวีปมีสัณฐานเหมือนพระจันทรคร่ึง

                                                 
๑๐ ดูเพิ่มเติมใน แยม ประพัฒนทอง ผูแปล, โลกทีปกสาร  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙). 
๑๑ศานติ  ภักดีคํา, “ไตรภูมิหรือวรรณกรรมโลกศาสตรพระพุทธศาสนา :ความสัมพันธกับสถาปตยกรรม

ไทย.” สถาปตยวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒), ๒๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘

เสี้ยว เนื้อที่ของทั้ง ๒ ทวีปรวมกันได ๑๐๐,๐๐๐ โยชน แตละทวีปมีตนไมประจํา เชน ตนหวาเปนตนไม

ประจําชมพูทวีป  ตนงิ้วเปนตนไมประจําอมรโคยานทวีป  ตนกัลปพฤกษเปนตนไมประจําอุตรกุรุทวีป  

ตนซึกเปนตนไมประจําบุพวิเทหทวีป และสําหรับในสวรรคชั้นดาวดึงสมีตนไมประจํา ๒ ตน คือ ตน

ทองหลางและตนกัลปพฤกษ  
กัณฑที่ ๒ วาดวยเรื่องการหมุนของดวงอาทิตยและดวงจันทร  ดวงอาทิตยและดวงจันทร

เกิดขึ้นมาพรอมกับเขาจักรวาล  เขาสิเนรุ  ปาหิมพานต ทวีป และมหาสมุทร ในวันเพ็ญเดือน ๔  

เนื้อความกลาวถึงดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนสําคัญ กลาวคือการหมุนของดวงอาทิตยจะกินเวลา ๑ 

ป โดยจะหมุนไปทางทิศเหนือ ๖ เดือน และทางทิศใต ๖ เดือน เมื่อหมุนครบรอบ  ราศีก็จะเปลี่ยน  

ดวงอาทิตยจะหมุนไวกวาดวงจันทร ฉะนั้นดวงอาทิตยจึงหมุนทันดวงจันทร 
กัณฑที่ ๓ วาดวยวิถีหมุนเวียนโคจร ขยายความตอจากกัณฑที่ ๒ เชนเรื่องวิถีโคจรของ

ดวงอาทิตย การหมุนเวียน ๑๒ ราศี การผลัดเปลี่ยนเดือนทั้ง ๑๒ เปนตน  
กัณฑที่ ๔ วาดวยเรื่องแสงสวาง กลาวคือ เมื่อดวงอาทิตยข้ึนเหนือบุพวเิทหทวปี  บพุวเิทห

ทวีปนั้นจะเปนเวลาเที่ยงวัน ในขณะที่ อุตรกุรุทวีปและชมพูทวีปจะเปนเวลาอัสดงคต และที่อมรโค

ยานทวีปจะเปนเวลาเที่ยงคืน เปนตน  
กัณฑที่ ๕ กลาวถึงเรื่องระยะหางของภูมิตางๆ เชน ระยะทางระหวางพรหมชั้นปาริสัชชา

และชั้นภวัคคพรหมถึงพื้นดินมี ๖ โกฏิ ๖,๐๐๐,๐๙๖ โยชน จากพื้นดินขึ้นไปหาภวัคคพรหมแลวรวม

เขาดวยกันทั้งหมดมี ๗ โกฏิ ๑,๘๕๖,๐๐๐ โยชน เปนตน๑๒ 
โลกุปปตติ 
เปนอีกหนึ่งคัมภีรที่วาดวยเรื่องความอุบัติแหงโลก  ตนฉบับเดิมเปนใบลานจารดวยอักษร

ขอมและอักษรพมา เปนคัมภีรที่ไดรับการอางถึงในเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง  ตอนทายเรื่อง

กลาวถึงชื่อผูแตงวาชื่อ สิริสมันตภัททบัณฑิต๑๓  

เนื้อความเริ่มที่บทนมัสการพระรัตนตรัย และเริ่มอธิบายความหมายของชื่อคัมภีรวา การ

อุบัติข้ึนเองของโลก และโลกแบงเปน ๓ คือ สังขารโลกหมายถึง ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายที่อยูไดเพราะอาหาร 

                                                 
๑๒ ดูเพิ่มเติมใน บุญเหลือ  บุราณสาร ผูแปล, โอกาสโลกทีปนี (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซน และ

การพิมพ จํากัด, ๒๕๔๔). 
๑๓ ศานติ  ภักดีคํา, “ไตรภูมิหรือวรรณกรรมโลกศาสตรพระพุทธศาสนา :ความสัมพันธกับสถาปตยกรรม

ไทย.” สถาปตยวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒), ๒๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙

สัตวโลกหมายถึง โลกเที่ยงและไมเที่ยง  โอกาสโลกหมายถึงจักรวาลหนึ่งพันจักรวาล  โลกมีความดับ

และความเสื่อมสลาย ในความหมายของสัตวโลกคือ เมื่อสัตวทํากรรมอยางใดก็ไดรับผลของกรรม

อยางนั้น เชน ถากระทํากุศลกรรมก็จะเสวยสุข  และถากระทําอกุศลกรรมก็จะเสวยทุกข  การปฏิสนธิ

จึงเกิดมีข้ึนบอยๆ และสรรพสัตยจะเปลี่ยนสถานะ และเปลี่ยนภพภูมิไปตาม กุศลกรรมและ

อกุศลกรรม ดังที่ใน โลกุปปตติอธิบายวา “...สัตวที่อยูในอบายก็ไปเกิดในเทวโลก ดวยปราบปริยา

เวทนียกรรม...”๑๔ 

ความดับและความเสื่อสลายของโลก ในความหมายโอกาสโลก เนื้อหาไดบรรยายความ

พินาศของโลก โดยความเสื่อมสลายมี ๓ สาเหตุ คือ เสื่อมสลายดวยไฟ  เสื่อมสลายดวยน้ํา และเสื่อม

สลายดวยลม 
นอกจากนี้เนื้อหายังกลาวถึงภูมิศาสตรของโลก กลาวคือมีเขาสิเนรุ หยั่งลงในมหาสมุทร

และโผลพนน้ําขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มีเขาสัตตบริภัณฑ ๗ ลูกลอมรอบ  มีทวีปทั้ง ๔ คือ ชมพูทวีปมี

ลักษณะเหมือนเกวียน  อมรโคยานทวีปมีลักษณะเหมือนกระจก  บุพวิเทหทวีปมีลักษณะเหมือน

พระจันทรคร่ึงเสี้ยว และอุตตรกุรุทวีปมีลักษณะเหมือนตั่ง คนที่อยูในทวีปใดก็จะมีรูปวงหนาคลาย

ลักษณะทวีปนั้นๆ  
จากนั้นเนื้อความก็ตอดวยเรื่องดาราศาสตรหรือการโคจรของดวงจันทรและดวงอาทิตย  

ดาวนักษัตร ๒๗ ดวง โคจรไปพรอมกับดวงจันทรและดวงอาทิตย  ยังผลใหเกิดการกําหนด เดือน  ป 

และฤดู   
วัน  เดือน  ป  ต้ังแตดวงอาทิตยข้ึนจนกระทั่งรุงอรุณของอีกวันนับเปน ๑ วันกับ ๑ คืน ๓๐ 

ราตรีเปน ๑ เดือน ๔ เดือนเปน ๑ ฤดู ๑๒ เดือนเปน ๑ ป๑๕  
อรุณวดีสูตร 
เปนคัมภีรใบลานจารดวยอักษรขอมและภาษาบาลี เปนหนึ่งในคัมภีรที่ถูกใชอางองิในการ

แตงเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง  ในเนื้อหากลาวถึงตอนที่ พระพุทธเจาประทับอยูในวิหารเชตะวันใน

เมืองสาวัตถี  พระองคไดเทศนาโปรดพระภิกษุสงฆถึงเรื่องในอดีตสมัยของพระพุทธสิขี วาไดข้ึนไป

                                                 
๑๔ บุญเหลือ  บุราณสาร ผูแปล, “โลกุปปตติ.” โลกุปปตติ  อรุณวดีสูตร  ปฐมมูล  ปฐมกัป และมูล

ตันไตรย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓), ๓๐. 
๑๕ ดูเพิ่มเติมใน  บุญเหลือ  บุราณสาร ผูแปล, “โลกุปปตติ.” โลกุปปตติ  อรณุวดสูีตร  ปฐมมูล  ปฐม

กัป และมูลตันไตรย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐

โปรดเทวดาในพรหมโลกพรอมกับพระอภิภู  พระอานนทผูเปนพระอัครสาวกไดสดับฟงพระสูตรนี้ 

บังเกิดขอสงสัยถึงพุทธญาณอันยิ่งใหญ  พระพุทธเจาจึงอธิบายตอบโดยมีคํากลาวอางถึงโลกและ

จักรวาล  กลาวคือ 
พระสาวกแสดงฤทธิไดเพียงจุลลนิกาโลกธาตุ  ซึ่งประกอบดวยพันจักรวาลและในจักรวาล

หนึ่งมี ๔ ทวีป คือชมพูทวีป  อุตตรกุรุทวีป  บุพวิเทหทวีปและอมรโคยานทวีป  มีเขาพระสุเมรุเปน

แกนกลางของทวีป  มีเขา ๗ เขาลอมรอบ เหนือจากพื้นดินขึ้นไป ๔๒,๐๐๐ โยขน เปนสวรรคชั้นตางๆ 

เร่ิมต้ังแตจาตุมหาราช  ดาวดึงส  ยามะ  ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนิมมิตสวัตดี เหนือข้ึนไปก็เปนสวรรคที่

เรียกวา รูปภูมิ ๑๖ ชั้นและอรูปภูมิ ๔ ชั้น 
โลกทั้งหมดไมยั่งยืนยอมพินาศไปเพราะไฟประลัยกัลปถึง ๗ คร้ัง คร้ังที่ ๘ จึงเกิดน้ํา

ประลัยกัลป และครั้งที่ ๖๔ จะเกิดลมประลัยกัลป 
ความพินาศของกัลปเร่ิมต้ังแตฝนไมตกเปนเวลานาน  ดวงอาทิตยเร่ิมปรากฏทีละดวง  

โลกเริ่มรอน แหลงน้ําใหญนอยตางๆแหงเหือด กระทั่งดวงอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ บังเกิดเปลวไฟเผา

ผลาญทุกอยาง  เมื่อทุกสิ่งสูญสลายฝนจะตก  ลมจะพัด น้ําจะไหวและลดลงจนกลายเปนแผนดินอีก

คร้ัง 
นอกจากนี้ยังกลาวถึงนรก ๘ ขุมคือ สัญชีวนรก  กาฬสุตตนรก  สังฆาตนรก  โรรุวนรก  

มหาโรรุวนรก  ตาปนรก  มหาตาปนรกและอเวจีนรก และยังพรรณนาถึงชมพูทวีป  ปาหิมพานต  สระ

และสวนประกอบตางๆ เชน ตนไม  แมน้ํา เปนตน 
การโคจรของดวงอาทิตย  ดวงจันทร และดวงดาวนักษัตร ๒๗ ดวง ซึ่งทั้งหมดนั้นเปนเรื่อง

ของจักรวาลซึ่งอยูในวิสัยที่พระสาวกจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได  สวนพระพุทธญาณนั้นแผไปไดถึงสหัสสี

มหาสหัสสีโลกธาตุ๑๖ 
ปฐมกัป 
เปนคัมภีรใบลานจารดวยอักษรธรรมลานนา ไมปรากฏนามผูแตงมี ๒ ผูก  ผูกที่ ๑ วาดวย

เร่ืองโลกและจักรวาลวา  โลกมีลักษณะรูปวงกลม มีเขาพระสุเมรุราชตั้งอยู  นอกเขาพระสุเมรุออกไปมี

เขายุคันธร  เขาอิสินธร เขากรวิก  เขาสุทัศนะ  เขาอัสมินธร  เขาเนมินทร  เขาวินัตถาและเขา อัสกัณ

ลอมรอบอยูทุกดาน พื้นลางระหวางเขาทั้งหลายมีน้ําสินทรสมุทรสีตรํ  มีทวีปใหญ ๔ ทวีป คือชมพู

                                                 
๑๖ ดูเพิ่มเติมใน สมาน  วงศไพรกรณ ผูแปล, “อรุณวดีสูตร.” โลกุปปตติ  อรุณวดสูีตร  ปฐมมลู  ปฐม

กัป และมูลตันไตรย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑

ทวีป  บุพวิเทหทวีป  อุตตรกุรุทวีปและอมนโคยานทวีป  มีทวีเล็กๆอีก ๒,๐๐๐ ทวีปแวดลอมเปนบริวาร

ทวีปทั้ง ๔ มีกําแพงจักรวาลซึ่งเปนขอบโลก  ตอจากขอบโลกออกไปไมมีเขตแดน มีแตเพียงอากาศ  

นอกจากนี้ยังพรรณนาถึงขนาดของเขาพระสุเมรุ  แมน้ําใหญ ๕ สาย และสระอโนดาต 
ในผูกที่ ๒ วาดวยเรื่องเมืองสวรรค กลาวคือพรรณนาถึงสวรรคชั้นตางๆ พรอมกับ

ระยะหางของสวรรคแตละชั้น  วิถีโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร ทาวมหาราชทั้ง ๔ เปนตน๑๗ 
ไตรภูมิพระรวง 
เปนพระราชนิพนธใน พญาลิไทย เนื้อความมีทั้งสิ้น ๑๑ กัณฑ โดยกัณฑที่ ๑ วาดวยเรื่อง

นรกใหญ ๘ ขุม นรกบาว ๑๖ ขุม โลกันตนรก และมหาอเวจีนรก 
กัณฑที่ ๒ วาดวยเรื่องติรัจฉานภูมิ โดยแบงเปน ๔ จําพวกคือ สัตวไมมีเทา  สัตว ๒ เทา  

สัตว ๔ เทา และสัตวมากเทา 
กัณฑที่ ๓ กลาวถึงเรื่องเปรตภูมิ เนื้อความบรรยายถึงเปรตจําพวกตางๆ  
กัณฑที่ ๔ กลาวถึงเรื่องอสุรกายภูมิ 
กัณฑที่ ๕ วาดวยเรื่องมนุสสภูมิ กลาวถึงประเภทของบุตรที่แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

อภิชาตบุตร  อนุชาตบุตร  อวชาตบุตร  และกลาวถึงมนุษยในทวีปทั้ง ๔  เชน กลาวถึงรูปใบหนาของ

มนุษยในแตละทวีป   อายุของมนุษยในแตละทวีป   
ลําดับความตอดวยที่ต้ังของทวีปตางๆ อมรโคยานทวีปอยูทางดานทิศตะวันตกของเขา

พระสุเมรุ  บุพพวิเทหทวีปอยูทางดานทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ  อุตตรกุรุทวีปอยูทางดานทิศ

เหนือของเขาพระสุเมรุ และชมพูทวีปอยูทางดานทิศใตของเขาพระสุเมรุ  และยังกลาวถึงรูปราง

สัณฐานของมนุษยในทวีปตางๆ  
นอกจากนี้ยังวาดวยเร่ืองราวของพระจักรพรรดิราช  ซึ่งจะอุบัติข้ึนในชมพูทวีปแตเพียง

เทานั้น  ผูที่จะบังเกิดเปนพระจักรพรรดิราชนั้นตองสรางสมบุญญาธิการมาแตปางกอน  กลาวคือได

ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย รูจักคุณพระพุทธเจา เปนตน พระเจาจักรพรรดิราชครอบครองดวยแกว ๗ 

ประการ คือ จักรรัตนะ  หัตถีรัตนะ  อัศวรัตนะ  มณีรัตนะ  อิตถีรัตนะ  คหปติรัตนะ และปริณายกรัตนะ  

พระจักรพรรดิราชทรงเปนประมุขแหงคนทั้งหลายในพื้นแผนดินทั้ง ๔ ทวีป พระจักรพรรดิราชตอง

ต้ังอยูในทศพิศราชธรรม 
                                                 

๑๗ ดูเพิ่มเติมใน สังวาลย  ราศรี ผูแปล, “ปฐมกัป.” โลกุปปตติ  อรุณวดีสูตร  ปฐมมูล  ปฐมกัป และ

มูลตันไตรย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓). 
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กัณฑที่ ๖ วาดวยเรื่อง ฉกามาพจรหรือสวรรคชั้นฉกามาพจร ๖ ชั้น มี ชั้นจตุมหาราชิกา มี

มหาราชทั้ง ๔ ปกครองในแตละทิศ  ชั้นดาวดึงส มีพระอินทรปกครอง กลางนครดาวดึงสมีปราสาท

ไพชยนต  มีสวนทิพย  สวนอุทยาน  สระโบกขรณี เปนตน ชั้นยามา มีพระสุยามเทวราชปกครอง  ชั้น

ดุสิตมีพระสันดุสิตเทวราชปกครอง  ชั้นนิมมานรดี  และชั้นปรนิมิตวสวัตดี 
กัณฑที่ ๗ วดวยสวรรคชั้นรูปพรหม ๑๖ ชั้น กลาวคือ ชั้นที่ ๑ ชื่อพรหมปาริสัชชาภมู ิ ชัน้ที ่

๒ ชื่อพรหมปโรหิต ชั้นที่ ๓ ชื่อมหาพรหมภูมิ ผูใดที่บําเพ็ญภาวนาไดณานชื่อปฐมณาน เมื่อตายไปจะ

ไดไปบังเกิดในชั้นพรหม ๓ ชั้นนี้  
เหนือข้ึนไปมีพรหมอีก ๓ ชั้นคือ ปรตตาภูมิ  อัปปมาณาภูมิ และอาภัสสราภูมิ ผูใดที่

สําเร็จทุติยณาน เมื่อตายไปจะไดไปบังเกิดในชั้นพรหม ๓ ชั้นนี้ 
ถักขึ้นไปอีกมีพรหมอีก ๓ ชั้นคือ ปุริตตาสุภาภูมิ  อัปปมาณสุภาภูมิ และสุภกิณหาภูมิ 

ผูใดที่ไดณานชื่อตติยณาน เมื่อตายไปจะไดไปเกิดในชั้นพรหม ๓ ชั้นนี้ 
จากนั้นขึ้นไปอีกมีพรหมอีก ๒ ชั้นคือ เวหัปผลาภูมิ และอสัญญีภูมิ ผูใดที่บําเพ็ญภาวนา

ไดณานชื่อจตุตถณาน เมื่อตายไปจะไดไปบังเกิดในชั้นพรหม ๒ ชั้นนี้ 
ถัดขึ้นไปอีกมีพรหมอีก ๕ ชั้นคือ อวิหาภูมิ  อตัปปาภูมิ  สุทัสสาภูมิ  สุทัสสีภูมิ และอก

นิฏฐาภูมิ ผูใดที่บําเพ็ญภาวนาไดณานชื่อปญจมณาน เมื่อตายไปจะไดไปบังเกิดในชั้นพรหม ๕ ชั้นนี้ 
กัณฑที่ ๘ อวินิโภครูป วาดวยเรื่องของภูเขาและแมน้ําตางๆ เชน กลาวถึงความสูงของเขา

พระสุเมรุ สูง ๘๔,๐๐๐ โยชน และจมลงน้ํา ๘๔,๐๐๐ โยชน มีทวีปอยูในทิศทั้ง ๔  ภายใตเขาพระสเุมรุ

เปนเมืองอสูร  ถัดจากเขาพระสุเมรุออกมามีสีทันดรสมุทรและเขาสัตตบริภัณฑ ๗ เขาลอมรอบ โดยมี

ความสูงลดหลั่นกันลงมา  ที่สุดขอบมีกําแพงจักรวาลกั้น 
และยังกลาวถึงพระอาทิตย  พระจันทร  นพเคราะห และดารากร  การเดินทางของพระ

อาทิตย ๓ ทาง ทําใหเกิด ฤดู ๓ ฤดู ไดแก   โคณวิถี  พระอาทิตยโคจรชิดกําแพงจักรวาลในเดือน ๑๒  

๑  ๒  ๓  เปนฤดูหนาว    อชวิถี  พระอาทิตยโคจรตรงกลางในเดือน ๔  ๕  ๖  ๗  เปนฤดูรอน   นาควิถี  

พระอาทิตยโคจรดานทิศเหนือในเดือน  ๘  ๙  ๑๐  ๑๑  เปนฤดูฝน เปนตน  นอกจากนี้ยังกลาวถึงชมพู

ทวีปและปาหิมพานตดวย 
กัณฑที่ ๑๐ วาดวยเรื่องความพินาศและการเกิดของโลก 
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กัณฑที่ ๑๑ วาดวยเรื่องนิพพาน มี ๒ อยางคือ สอุปทิเสสนิพพานธาตุ ดับกิเลสไดส้ิน แต

ขันธ ๕ คือรูป  เวทนา  สัญญา  สังขารและวิญญาณ ยังเหลืออยู  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดับกิเลสได

ส้ินทั้งขันธ ๕ ก็ไมเหลือ  อีกทั้งยังกลาวถึงวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานดวย๑๘ 
โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี 
เปนคัมภีรที่จารดวยอักษรขอม ภาษาบาลีลงในใบลาน ไมปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ

นามผูแตง  เวลาและสถานที่แตง แตสันนิษฐานวานาจะแตงขึ้นหลังคัมภีรจักกวาฬทีปนี  เนื้อหาของ

คัมภีรแบงเปน ๕ ปริเฉทดังนี้ 
ปริเฉทที่ ๑ เร่ิมดวยการอธิบายถึงความวา อสงไขย หมายถึงนับไมไดและกัปซึ่งแบงเปน 

๒ อยางคือ สุญกัปและอสุญกัป   พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระสาวกและพระเจาจักรพรรดิ

จะไมอุบัติข้ึนในสุญกัป  อุบัติแตเฉพาะในอสุญกัปเทานั้น 
อสุญกัปมี ๕ อยาง คือ สารกัปมพีระพุทธเจา ๑ พระองค  มัฌฑกัปมี ๒ พระองค  วรกัปมี 

๓ พระองค   สารมัณฑกัปมี ๔ พระองค และภัททกัปมี ๕ พระองค  แตละกัปนั้นยาวนาน นับไมได  

บางก็พันป และบางก็แสนป 
นอกจากนี้ยังกลาวถึงความพินาศแหงกัปและกัปที่กําลังกอตัวขึ้น  ความพินาศแหงกัปนั้น

มี ๓ อยางคือ พินาศดวยไฟ  พินาศดวยลม และพินาศดวยน้ํา เนื้อความไดบรรยายถึงความพินาศดวย

ไฟเหมือนในปกรณอ่ืนๆ กลาวคือเร่ิมดวยฝนไมตก  ดวงอาทิตยปรากฏเพิ่มข้ึนทีละดวง  ยังใหแหลงน้ํา

แหงเหือด  กระทั่งรอนจนเกิดเปลวไฟลุกไหม  และเมื่อสลายเปนจุณหมดสิ้น  เมื่อนั้นกัปคอยกอกําเนิด

ข้ึนใหมโดยมีฝนตก ทําใหเกิดแหลงน้ํา และลมจะพัดงวดน้ําลงขางลางโดยลําดับและโลกใหมกัปใหม

จะบังเกิดขึ้น  สถานที่ที่จะเกิดขึ้นกอนและจะเสื่อมสลายทายสุดคือ ที่มหาโพธิบัลลังก อันเปนสถานที่

แหงพระพุทธเจา 
ในปริเฉทเดียวกันยังวาดวยดวงอาทิตยและดวงจันทร ที่ใหแสงสวางแกสรรพสัตวยาม

กลางวันและกลางคืน และยังมีดาวนักขัตรฤกษ ๒๗ กลุม ทั้งหมดยังใหเกิดการกําหนด กาลเวลาและ

ฤดูกาล 
เหตุแหงความพินาศดวยไฟ  ดวยลม และดวยน้ํา  เกิดจากการที่สรรพสัตวทั้งหลายจะมี 

ราคะ หรือโทสะ หรือโมหะมากหนากวากัน  ในทางกลับกัน  ถาสรรพสัตวทั้งหลายดํารงอยูในธรรม  

                                                 
๑๘ ดูเพิ่มเติมใน ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธใน พญาลิไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

สกสค., ๒๕๕๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔

กระทั่งถึงเทวดาในพรหมโลกก็ตาม  ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมโคจรสม่ําเสมอ ลมพัดไปตามทาง 

วิมานบนอากาศไมส่ันสะเทือน ฤดูกาลถูกตอง แผนดินอุดมสมบูรณ สรรพสัตวจึงไมมีโลก  อายุยืน  

อายุยอมเจริญดวยอํานาจฤดูกาลและอาหาร ความเสื่อมของกัปก็จะเดินทางมาชาลง 
ปริเฉทที่ ๒ วาดวยเรื่องภูเขาจักรวาล  เมื่อโลกถูกตั้งขึ้นใหมหลังจากความพินาศ 

องคประกอบของโลกก็ปรากฏดังเดิม มีภูเขาสิเนรุ  ภูเขาสัตตบริภัณฑ  ภูเขาจักรวาล  ภูเขาหิมพานต  

ทวีปตางและทะเล ตลอดจนดวงอาทิตยและดวงจันทร  เนื้อความบรรยายถึงลักษณะขององคประกอบ

ตางๆ เชนความสูงของเขา  ระยะหางของภูเขาสิเนรุกับภูเขาจักรวาล  ทิศที่ต้ังของทวีปทั้ง ๔ เปนตน 
ปริเฉทที่ ๓ กลาวถึงเรื่องทวีปใหญ ๔ ทวีป พรรณนาถึงรายละเอียดของทวีปเชน รูป

สัณฐานของทวีปกลาวคือ  อมรโคยานทวีปมีสัณฐานเหมือนพระจันทรคร่ึงดวง  อุตตรกุรุทวีปมี

สัณฐานเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส  บุพพวิเทหทวีปมีสัณฐานกลม ชมพูทวีปมีสัณฐานเหมือนเกวียน  

บรรดาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปเล็กๆเปนบริวารทวีปละ ๕๐๐ ทวีป รวมทั้งสิ้นมีทวีเล็กๆ  ๒,๐๐๐ ทวีป  อนึ่ง

ใบหนาของมนุษยก็มีรูปวงหนาเชนเดียวกับสัณฐานทวีปเหมือนกัน  

สถานที่ที่เปนแกนของชมพูทวีป ชื่อวา มัธยมประเทศ มีสัณฐานดังตะโพน  พระพุทธเจา  

พระปจเจกพุทธเจา  พระสาวกของพระพุทธเจา ตลอดจนพระเจาจักรพรรดิทั้งหลาย ยอมอุบัติข้ึนใน

มัธยมประเทศหรือมัชฌิมประเทศนี้  เมืองที่อยูนอกเหนือจากมัชฌิมประเทศเรียกวา ปจจันตชนบท  

ตรงกลางของชมพูทวีปมีรัตนบัลลังกและตนมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู  ถัดจากนั้นออกไปมีสถานที่ ๖ 

แหงคือ ตนอชปาลนิโครธ  ตนมุจลินท  ตนราชายตนะ  อนิมิสกะเจดีย และรัตนฆรเจดีย พระพุทธเจา

ทุกพระองคยอมทรงบําเพ็ญเพียรในสถานที่ทั้ง ๖ แหงนั้น 
จากนั้นความพรรณนาตอถึงอุตตรกุรุทวีป และปาหิมพานต ที่เปนสวนหนึ่งของภูเขาหิม

พานต ตัวภูเขามีความสูง ๕๐๐ โยชน มีแมน้ํา ๕ สายไหลอยูโดยรอบสระใหญทั้ง ๗ คือ สระอโนดาต  

สระกัณณมุณฑะ  สระรถการะ  สระฉัททันต  สระกุณาละ  สระมัณฑากินี และสระสีหปปาตะ  ที่สระ

อโนดาตแวดลอมดวยภูเขา ๕ เทือกคือ  ภูเขาสุทัศนะ ภูเขาจิตระ  ภูเขากาละ  ภูเขาคันธมาทน และ

ภูเขาไกรลาส เปนตน 
ปริเฉทที่ ๔ กลาวถึงเรื่องโคจรของพระจันทรและพระอาทิตย ยังผลใหเกิด เวลาที่ไม

ตรงกันในแตละทวีป และการโคจรยังทําใหเกิดวัน  เดือน  ปและฤดูกาลตางๆ 
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ปริเฉทที่ ๕ กลาวถึงเรื่องสวรรค นรก เปรต สัตวเดรัจฉาน และเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  เร่ือง

สวรรคในโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีจะกลาวถึงชั้นดาวดึงสเปนสําคัญ วาเปนที่อยูของทาวสักกะ  

ภายในนครดาวดึงสมีปราสาทเวชยันตอยูกลางเมือง มีเทวสภาสุธรรมา  มีสวนตางๆ เปนตน  
และเรื่องนรก มีเนื้อหาไมตางจากปกรณอ่ืน กลาวคือ มี ๘ ขุมทุกขุมมี มุม ๔ มุม  มีประตู 

๔ ประตู มีพื้นเหล็ก ฝาเปนเหล็ก เปนตน  นรกทั้ง ๘ ขุม แตละขุมมีอุสสทนรกอีก ๑๖ ขุม 
ความตอดวยเรื่องเปรต เปรตมี ๑๒ ตระกูล คือวันตาสาเปรต  กุณปาขาทาเปรต  คูถขา

ทาเปรต  อัคคิชาลมุขาเปรต  สุจิมุขาเปรต  ตัณหาชิตาเปรต  สุนิชฌามกเปรต  สัตถังคาเปรต  ปพพตัง

คาเปรต  อชตรังคาเปรต  เวมานิกเปรต และมหิทธิกาเปรต  อีกทั้งยังกลาวเรื่องของสัตวเดรัจฉาน ๔ 

จําพวกคือ สัตวไมมีเทา  สัตว ๒ เทา  สัตว ๔ เทา และสัตวหลายเทา๑๙  
ไตรโลกวินิจฉัยกถา 
ไตรโลกวินิจฉัยกถา เปนคัมภีรที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช โดยมีรับส่ังใหพระราชาคณะและราชบัณฑิตคนพระไตรปฎกและแตงไตรโลกวินิจฉัยขึ้นในป

พุทธศักราช ๒๓๒๖  ตอมาทรงเห็นวาเนื้อความนั้นไมเสมอกัน จึงใหพระยาธรรมปรีชา (แกว) เปนผู

ชําระใหม ในปพุทธศักราช ๒๓๔๕๒๐ 
สําหรับเนื้อหาในไตรโลกวินิจฉัยกถา ปฐมปริจเฉท วาดวยการพรรณนาการเกิด  การดับ

สลายของโลกกอน  จากนั้นตามดวยทุติยเฉท เปนการอธิบายภูมิศาสตรโลกและจักรวาลวา มีเขาพระ

สุเมรุสัณฐานดุจตะโพนเปนแกนกลางของจักรวาลลอมรอบดวยทวีปใหญๆ ๔ ทวีป คือ อมรโคยาน

ทวีป  บุพพวิเทหทวีป  อุตตรกุรุทวีป และชมพูทวีป  รอบๆ ทวีปใหญมีทวีปเล็กๆ วางตัวแวดลอมอยูถึง 

๒,๐๐๐ ทวีป  
ตอดวยตติยเฉท เนื้อความกลาวความขายถึงทวีปทั้ง ๔ ทั้งเรื่องรูปสัณฐานของแตละทวีป  

ความกวาง  ยาวของทวีป  ตนไมประจําทวีป เปนตน  นอกจากนี้ยังวาดวยเรื่องของปาหิมพานต  ปญจ

มหานที และอื่นๆ  

                                                 
๑๙ ดูเพิ่มเติมใน บุญเลิศ  เสนานนท ผูแปล, โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี (กรุงเทพฯ: บริษัท รุงศิลปการ

พิมพ  (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๔๓). 
๒๐  ดูเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๒๐). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖

ดินแดนมัชฌิมประเทศอันเปนดินแดนที่ประดิษฐานดวยพระพุทธศาสนา โดยในไตรโลก

วินิจฉัยกถาพรรณนาวาเปนดินแดนที่เปนที่อุบัติข้ึนของพระพุทธเจาและพระจักรพรรดิราช  มีรูป

สัณฐานดุจตะโพน พระพุทธเจาจะตรัสรูที่พระศรีมหาโพธิ ดินแดนอันจะเรียกวามัชฌิมประเทศนั้น 

เปนดินแดนที่ธํารงไปดวยพระพุทธศาสนาเชน ชมพูทวีปหรือลังกา๒๑ ตลอดจนเรื่องราวของสัตตมหา

สถาน๒๒ 

ยังมีเร่ืองราวตางๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและจักรวาล เชน เร่ืองของพญาวานรที่อยูในปาหิม

พานต  เร่ืองถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  การแบงพระบรมสารีริกธาตุ  พระพุทธโอวาท เปนตน 
 จักรวรรดิวัตรวาดวยเรื่องหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย  อันมีทั้งหมด 

๑๒ ประการ คือ  
 ๑. สงเคราะหแกชนพระราชฐานมีพระราชบุตรมีพระราชมเหสี เปนตน แลพวกพลพยุหะ

และจตุรงค 
 ๒. สงเคราะหแกกษัตริยอันเสวยสมบัติอยูในเมืองขึ้น เมืองออกทั้งปวง 
 ๓. สงเคราะหแกกษัตริยทั้งปวงแตบรรดาที่มาตามเสด็จพระราชดําเนิน 
 ๔. สงเคราะหแกพราหมณแลคหบดีทั้งปวง 
 ๕. สงเคราะหแกชาวนิคมแลชาวชนบท 
 ๖. สงเคราะหแกสมณะพราหมณทั้งปวง 
 ๗. สงเคราะหแกเนื้อแลนกทั้งหลาย 
 ๘.สงเคราะหหามปรามบุคคลในแวนแควนขอบขัณฑเสมาอยาใหกระทําบาป 
 ๙. สงเคราะหแกคนที่หาทรัพยบมิไดดวยพระราชทานทรัพย 
๑๐.ใหไปสูหาสมณะแลพราหมณไถถามอรรถปริศนา ใหรูซึ่งโทษแลคุณ บุญแลบาป 
๑๑. เวนจากอธรรมมิกราคะ 
๑๒. เวนจากวิสมะโลภะ 
ซึ่งกอนที่พระมหากษัตริยจะปฏิบัติหลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการนี้  จะตองประพฤติดี

ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการกอน โดยแยกเปน กายสุจริต ๓ คือเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต  เวนจาก

                                                 
๒๑ ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน. 
๒๒ คือ สถานที่ที่ยิ่งใหญ ๗ แหง ที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุข (สุขจากการหลุดพน) หลังจากตรัสรูที่พุทธคยา

แลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗

การปลนสะดมลักทรัพยเสพกาเมสุมิจฉาจาร และเวนจากการเสพสุราเมรัย วจีสุจริต ๔ คือการเวน

จากมุสาวาท  เวนจากการเจรจาหยาบ  เวนจากการเจรจาสอเสียดและเวนจากการเจรจาตลกคะนอง

อันหาประโยชนมิได และ มโนสุจริต ๓ คือไมโลภที่จะคิดเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน  ไมผูกพยาบาท

และไมถือผิดเปนชอบ๒๓   
ดวยหลักปฏิบัติดังกลาวจะทําใหพระมหากษัตริย ครอบครองดวยแกว ๗ ประการ คือ 

จักรแกว  ชางแกว  มาแกว  แกวมณี  นางแกว  คหบดีแกวและขุนคลังแกว  โดยสาระแลวหมายถึง 

การที่พระมหากษัตริยทรงประพฤติดีนั้น  ผูคนก็จะนับถือ ขุนนางในพระบรมโพธิสมภารก็จะถวายงาน

สนองพระเดชพระคุณอยางจริงใจ แกว ๗ ประการจึงอุปมาเหมือน บารมี อํานาจและคนในราชสํานัก

ทั้งหลายที่จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยผูทรงคุณธรรม   
เมื่อจบเร่ืองราวที่อยูบนโลกและจักรวาลแลว  ลําดับเนื้อความตอมาพูดถึงเรื่องของนรก 

ชั้นและขุมตางๆ และกอนจบเรื่องนรก  จากนั้นบรรยายความตอดวยเรื่องของเปรต ๑๒ ตระกูล  และ

เปรตจําพวกตางๆ   ตอจากเรื่องของเปรตก็บรรยายถึงติรัจฉานกถา 
จบเร่ืองติรัจฉาน เนื้อหาก็เร่ิมเร่ืองใหมคือเร่ือง มนุสสกถา อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ

มนุษย เชน อธิบายคําวามนุษย  วาดวยบัณฑิต  คนพาล  มิตรแท มิตรเทียม  กรรมกิเลส ๔ ลักษณะ

สามีและภรรยาที่ดี เปนตน 

ตอดวยการพรรณนาเทวโลกกถา กลาวถึงประเภทของเทวดา  อธิบายภูมิศาสตรสวรรค  

ประวัติพระอินทร เปนตน  จากนั้นกลาวถึงรูปภวกถาคือสวรรคชั้นพรหม ๑๖ ชั้น และ อรูปพรหม  และ

ลงทายดวยกฎแหงการกระทําที่จะทําใหไปสูสวรรคชั้นตางๆ  และทายที่สุดคือนิพพานธรรม 
 
นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลจะปรากฏอยูในคัมภีรที่กลาวมาขางตนแลว ใน

พระไตรปฎก  ก็มีเนื้อหาดังกลาวนี้เชนกันเพียงแตเนื้อหากระจายไปตามหมวดตางๆ มิไดถูกเรียบเรียง

ไวเปนกลุมกอนเดียวกัน อาทิเชน มีการกลาวถึงเหลาเทวดา  พระอินทร และสวรรคชั้นดาวดึงส 

ตลอดจนพระจักรพรรดิราช อาทิเชน ในหมวดพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สูตรที่ ๒๑ เร่ือง

                                                 
๒๓ ดูเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

การศาสนา, ๒๕๒๐). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘

สักกปญหสูตร วาดวยเรื่องทาวสักกะเทวราชเสด็จไปเขาเฝาพระพุทธเจา๒๔  และในหมวดเดียวกัน ทีฆ

นิกาย ปาฏิวรรค สูตรที่ ๒๖ เร่ืองจักกวัติสูตร๒๕ เปนตน 
จากการศึกษาวรรณกรรมโลกศาสตร ชี้ใหเห็นวาวรรณกรรมโลกศาสตรแตละฉบับมีเนื้อหา

สาระเดียวกัน ตางกันที่การลําดับเนื้อหา  ทําใหเขาใจไดวาไตรภูมิคติมีบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งยังเห็น

ไดจากวรรณกรรมอางอิงที่ปรากฏอยูในแตละคัมภีร ที่เปนวรรณกรรมโลกศาสตรหรือความใน

พระไตรปฎกที่วาดวยเรื่องโลกและจักรวาลแทบทั้งสิ้น  นําไปสูขอสรุปที่ชัดเจนวา โลกและจักรวาล

ประกอบไปดวย ๓ ภพภูมิ ไดแก 
กามภูมิ เปนภูมิที่วาดวยเรื่องของอบายภูมิ ๔  สุคติภูมิ ๗ ที่ประกอบไปดวยเนื้อหาที่

กลาวถึงภูมิของมนุษย ๑ และภูมิสวรรคที่อยูเบื้องสูงขึ้นไปอีก ๖ ชั้น 
รูปภูมิ วาดวยเรื่องภูมิสวรรคชั้นพรหมที่เทวดายังมีรูปกายอยู ๑๖ ชั้น 
อรูปภูมิ กลาวถึงภูมิสวรรคที่อยูเหนือสวรรคชั้นพรหมขึ้นไป มีทั้งหมด ๔ ชั้น 
และบางก็มองวา เนื้อหาของวรรณกรรมโลกศาสตรคือการพรรณนาถึงโลกและแดนตางๆที่

อาจเรียกไดวา โลกเบื้องบน ที่หมายถึงดินแดนสวรรคที่อยูของเทวดาซึ่งกินพื้นที่ต้ังแตระดับสวรรคชั้น

กามภูมิข้ึนไปจนถึงสวรรคในชั้นอรูปภูมิ  โลกสวนกลาง หมายถึงดินแดนของมนุษย และ โลกเบื้องลาง 

คือดินแดนอบายภูมิหรือนรก๒๖ 
ไมวาจะจําแนกภูมิ ๓ หรือโลก ๓ อยางไรก็ตาม การจําแนกดังกลาวยังคงอางอิงอยูบน

เนื้อหาสาระเดียวกัน หรืออาจกลาวไดวาเปนที่เขาใจเดียวกันวาหมายถึงเนื้อหาสาระที่วาดวยไตรภูมิ

คติ   และดวยเนื้อหาสาระเดียวกันที่ปรากฏรวมอยูในงานศิลปะและสถาปตยกรรม จึงเปนที่เชื่อกันวา

ไตรภูมิคติ ถูกใชเปนแนวคิดอางอิงในการสรางสรรค 

 

                                                 
๒๔ ดูเพิ่มเติมใน พระปริยัติเวที (วัดปทุมวนาราม), พระไตรปฎกแปลยอ พระสุตตันตปฎก (ทฆีนิกาย) 

(พระนคร: โรงพิมพมหาดไทย, ๒๕๑๓), ๒๐๖-๒๒๑. 
๒๕ ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน. 
๒๖  วิไลรัตน  ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐), ๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙

ความสัมพันธระหวางแนวคิดในวรรณกรรมโลกศาสตรกับงานสถาปตยกรรมกอนสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

“...การไมเปล่ียนแปลงรูปลักษณะของสถาปตยกรรมไทย  ตลอดเวลาที่ลวง

มานับพันป ยอมแสดงวาจะตองมีแนวคิดหรือคติอยางใดอยางหนึ่งเปนแมบทบังคับอยู

เปนแน และแมบทนั้นคืออะไร...”๒๗   
ขอเสนอขางตนเปนขอคําถามในงานวิจัยของ โชติ  กัลยาณมิตร  ที่เสนอไวเมื่อป

พุทธศักราช ๒๕๒๑ และโชติ  กัลยาณมิตร ไดตอบประเด็นคําถามดังกลาวตอ โดยเสนอวา เปน

เร่ืองราวในไตรภูมิคติ ที่มีอิทธิพลตอการกอรูปของศิลปะและสถาปตยกรรมไทย๒๘  อีกทั้งยังมีนักคิด  

นักวิชาการมากมายไดอธิบายและเสนอหลักฐานตางๆตอแนวทางดังกลาว ตามตอมา 
นักวิชาการหลายทานเชื่อวาคติจักรวาลในไตรภูมิคติคือแมบทในการสรางสรรคงาน

สถาปตยกรรม โดยเชื่อกันวาไดนําแบบแผนโครงสรางของจักรวาลในไตรภูมิมาจําลองลงบนงาน

สถาปตยกรรม กลาวคือ เชื่อวา  ปรางคประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และบางก็มีเจดียมุมและ

เจดียทิศเปนดั่งทวีปที่เรียงตัวลอมรอบเขาพระสุเมรุ  ดวยเหตุนี้ทําใหแผนผังวัดในสมัยอดีตกาล

คอนขางมีระเบียบแบบแผนอยางชัดเจน (ลายเสนที่ ๒)นั่นคือ มีปรางคหรือเจดียประธานเปน

ศูนยกลาง   ถูกลอมรอบดวยระเบียงคด มีวิหารและอุโบสถตั้งอยูทางทิศตะวันออกและตะวันตก

ตามลําดับ เชน วัดไชยวัฒนาราม๒๙  (ภาพที่ ๒๔)  

                                                 
๒๗  โชติ  กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรมไทย.” วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑): ๕๓-๑๑๑. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๓-๑๑๑. 
๒๙  ดูเพิ่มเติมใน ปาริสุทธิ์  สาริกะวาณิช, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐

 

 
และในอีกมิติหนึ่งก็คือการใหความสําคัญการความเปนศูนยกลาง โดยการใชแกนแนวดิ่ง

และแกนแนวราบเปนตัวกําหนดศูนยกลางของอาคาร๓๐ (ลายเสนที่ ๓) เนื่องดวยสอดคลองกับเขาพระ

สุเมรุอันเปนศูนยกลางของจักรวาล ตลอดจนการสรางศาสนสถานไวที่กลางเมืองเชน วัดชางลอมที่

ต้ังอยูกลางเมืองดังที่ปรากฏความอยูในจารึกวา 

                                                 
๓๐  อนุวิทย  เจริญศุภกุล, “คติจักรวาล พุทธศาสนาเถรวาลลังกาวงศที่มีอิทธิพลตอแบบเมืองและ

สถาปตยกรรมในประเทศไทย.” อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ๖, ๑ - ๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๖): ๓๒๙. 

   
 

ลายเสนที ่๒ ผังวัดสมัยอยธุยา 
ที่มา: สถาปตยวัดโพธิ์. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่, ๒๕๕๒), หนา ๒๔๘ และ๒๕๐. 
 

 
 

ภาพที ่๒๔ พระปรางควัดไชยวัฒนาราม จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑

 
 “...พอขุนรามคําแหง ลูกพอขุนศรีอินทราทิตย เปนขุนในเมืองศรีสัชนาลัย

สุโขทัย...๑๒๐๗ ศก ปกุน ใหขุดเอาพระธาตุออกทั้งหลายเห็น กระทําบูชาบําเรอแกพระ

ธาตุไดหกเดือน จึงเอาฝงในกลางเมืองศรีสัชนาลัย กอพระเจดียเหนือหกเขาจึงแลวตั้งเวียง

ผาลอมพระธาตุสามเขาจึงแลว...”๓๑ 
ประกอบกับการใชองคประกอบประดับตกแตงตางๆ๓๒ เชน ลวดลายหนาบันที่สะทอนให

เห็นถึงคติสมมติเทพ (ภาพที่ ๒๕) ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเลาเรื่องราวของภพภูมิตางๆ (ภาพที่ 

๒๖) เปนตน ทั้งหมดชวยเสริมภาพไตรภูมิใหชัดเจนขึ้น 

                                                 
๓๑  ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑ หลักที่ ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๕. พิมพเปนอนุสรณในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พระราชประสิทธิคุณ), ๑๐. 
๓๒ ดูเพิ่มเติมใน อนุวิทย  เจริญศุภกุล, องคประกอบสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: การพิมพสตรีสาร, 

๒๕๒๑). 

 
 

ลายเสนที ่๓ การใชแกนแนวดิ่งและแกนแนวราบกําหนดศูนยกลางของอาคาร 
ที่มา: คัดลายเสนมาจาก “คติจักรวาล พทุธศาสนาเถรวาทลังกาวงศที่มีตอแบบเมอืงและสถาปตยกรรม

ในประเทศไทย,” อักษรศาสตรมหาวทิยาลยัศลิปากร ๖ , ๑-๒ (๑๐ มถิุนายน ๒๕๒๖): ๓๒๙. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒

 
และในสมัยรัตนโกสินทร การสรางสรรคงานศิลปะและสถาปตยกรรมก็ยังคงดําเนินตอไป 

ดังที่มีผูศึกษาหลายทานทําการศึกษาไวเชน 
วัชรี  วัชรสินธุ ที่เสนอวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคือแบบจําลองของมัชฌิมประเทศ

ที่ปรากฏเนื้อหาอยูในคัมภีรไตรโลกวินิจฉัยกถา (ภาพที่ ๒๗) กลาวคือ มีพระอุโบสถที่ลอมรอบดวย

ระเบียงคด ๒ ชั้น โดยที่ระเบียงคดชั้นนอกไมออมซอนพระระเบียงคดชั้นใน แตปลายระเบียงหัก

วกกลับไปชนพระระเบียงคดชั้นในทําใหเกิดมุมพระระเบียงขึ้น วัชรี  วัชรสินธุ เสนอวา การออกแบบ

ดังกลาวที่ตัดทอนมุมพระระเบียงทําใหรูปทรงของผัง มีรูปดังตะโพนตามที่ไตรโลกวินิจฉัยกถากลาวไว 

 
 

ภาพที ่๒๖ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอโุบสถ วัดเกาะแกวสุทธาราม จงัหวัดเพชรบุรี  
ที่มา: วรรณิภา  ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยประเพณี ชดุที่ ๐๐๑ เลมที่ ๒ (กรุงเทพฯ: บริษัท 

อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๔), ๘๗. 

 
 

ภาพที ่๒๕ หนาบนัรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ ที่ปราสาทเมืองต่าํ จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓

 
 

ลายเสนที ่๔   ผังพระอุโบสถ และพระระเบยีงคดวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม  การตัดทอนมุม
พระระเบียงทาํใหรูปทรงของผัง มีรูปดังตะโพน 

ที่มา: วัชรี  วัชรสินธุ. วัดพระเชตุพน : มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีป.  (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘), ๕๘. 

(ลายเสนที่ ๔) และพระประธานภายในพระอุโบสถแทนสัญญะแหงรัตนบัลลังกพระมหาโพธิ์ (ภาพที่ 

๒๘) พระระเบียงชั้นในแทน มหานครใหญ และพระระเบียงชั้นนอกแทนนครชนบท 

 
        

 
 

ภาพที ่๒๗ วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม มีพระอุโบสถวางตัวอยูทามกลางพระระเบยีงคด 
ที่มา: สถาปตยวัดโพธิ์. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่, ๒๕๕๒), ๑๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔

 
 

อีกทั้งยังมีองคประกอบอื่นๆ เชน ลายจําหลักหนาบันดวยเรื่องรามเกียรติ์ (ภาพที่ ๒๙)

เพื่อใชเปนสัญลักษณการสืบทอดความคิดของสังคมที่มีตอสภาพแวดลอมในเวลานั้น  และ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเปรียบพระองคด่ังพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ผูทรง

ปราบอธรรม๓๓  เปนตน 

                                                 
๓๓ ดูเพิ่มเติมใน วัชรี  วัชรสินธุ, วัดพระเชตุพน : มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีป (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘). 

 
 

ภาพที ่๒๘   พระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม รัชกาลที่ ๑ พระราชทาน

นามวา พระพทุธเทวปฏิมากร 
ที่มา: พระมหาสุรพล  ชติญาโณ. โบสถวัดโพธิ์. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง, 
๒๕๕๔), ๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕

 
 
 
จิรศักดิ์  แตงเจนกิจ เสนอวา วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ ๓๐) เปนการจําลองคติ

จักรวาลแบบพุทธศาสนา โดยใหความสําคัญกับศูนยกลางของจักรวาล ณ เมืองของพระอินทร ชื่อ

เมืองสุทัศนะ ที่ต้ังอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส ดวยการสรางความหมายของคติจักรวาลใหสมบูรณถึง ๔ 

รัชกาล เปรียบวิหารเปนดังศูนยกลางของจักรวาล อันมีพระพุทธเจา (พระประธานในพระวิหารพระ

นามวา พระศรีศากยมุนี) ประดิษฐาน ณ ศูนยกลางแหงจักรวาล ที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ ๒    ในสมัย

รัชกาลที่ ๓ มีการเสริมฐานการลอมรอบพระวิหารดวยระเบียงคด  พระอุโบสถที่ต้ังอยูทางทิศใต (ภาพ

ที่ ๓๑) เปรียบดั่ง ชมพูทวีป จําหลักลายหนาบันดวยพระอาทิตยและพระจันทร (ภาพที่ ๓๒) (ลายเสน

ที่ ๕) และในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการกอสรางเพิ่มเติมคือ ศาลาลอย  ศาลาราย และศาลาธรรม 

ลอมรอบพระวิหารและพระอุโบสถ ซึ่งเปรียบไดกับ เมืองโสฬสทั้ง ๑๖  โดยอางวา เปนการสรางเสริม

ใหแนวคิดคติจักรวาลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น๓๔  

                                                 
๓๔  ดูเพิ่มเติมใน จิรศักดิ์  แตงเจนกิจ, “การศึกษาการออกแบบและคติสัญลักษณในกรณีของงาน

สถาปตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม.” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑). 

 
 

ภาพที ่๒๙ ลายจําหลักหนาบันทีมุ่ขโถงทางเขาพระวิหารคด ดวยเรื่องราวรามเกียรติ ์
ที่มา: สถาปตยวัดโพธิ์. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่, ๒๕๕๒), ๑๑๓.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่๓๑ พระอุโบสถ วัดสทุัศนเทพวราราม ต้ังอยูทางทิศใตของพระวิหารหลวง 
ที่มา: ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.สองศตวรรษวัดสุทศันเทพวราราม : ศูนยกลางจกัรวาล 
ศูนยกลางพระนคร. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), ๗๓. 

 
 

ภาพที ่๓๐ วัดสุทัศนเทพวราราม ที่เชื่อวาเปนการจําลองคติจักรวาลแบบศาสนาพทุธ 
ที่มา: พีรพัฒน  สําราญ, ผูรวบรวม, สถาปตยกรรมวดัสุทัศนเทพวราราม. (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗

 
 

 
กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งสงผลตอแนวคิดทางศาสนา

ดังที่กลาวไปแลวขางตนวา มีการปฏิเสธบางแนวคิดในไตรภูมิคติและบางแนวคิดในไตรภูมิคติยังคง

 
 

ภาพที ่๓๒   หนาบนัพระอโุบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม จาํหลักลายดวยรปูพระอาทิตย

และพระจันทร 
ที่มา: ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา.สองศตวรรษวัดสุทศันเทพวราราม : ศูนยกลางจกัรวาล 
ศูนยกลางพระนคร. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), ๗๔. 

 
 

ลายเสนที ่๕ แผนผังจักรวาลในงานสถาปตยกรรมเขตพทุธาวาสวัดสุทศันเทพวราราม 
ที่มา: จิรศักดิ์  แตงเจนกิจ. “การศึกษาการออกแบบและคติสัญลักษณในกรณีของงานสถาปตยกรรม
วัดสุทัศนเทพวราราม.” (วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), ๑๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘

อยู ดังนั้นจึงมิอาจปฏิเสธไดวารัชกาลที่ ๔ มีการตีความและเนนย้ําไตรภูมิคติใหม ซึ่งในที่นี้จะขอเรียก
ไตรภูมิคติที่ถูกตีความใหมวา ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ และกอนที่จะกลาวถึงไตรภูมิคติในสมัย

รัชกาลที่ ๔ (ในบทที่ ๔) ผูเขียนจะขอกลาวถึงไตรภูมิคติแบบเดิมกอน เพื่อใหเห็นภาพความแตกตางที่

ชัดเจนขึ้น 

 
ไตรภูมิคติแบบเดิม 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกลาวถึงกรอบความคิดที่แตกตางของ

มหานิกาย๓๕และธรรมยุติกนิกายวา  
“...ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น เหลาที่ชื่ออาจิณณกัปปกนิกาย คือพวกที่ไมถือคํา

อันมาในคัมภีรบาลีอรรถกถาเปนตน เปนประมาณ ถือแตความปฏิบัติแหงพวกภิกษุที่อยู

ในบานเมืองของตนเปนประมาณ ก็ภิกษุเหลานั้นเปนผูกลาวอยางนี้วา คําใดๆเปนคําเกา 

คํานั้นๆแมผิดไปจากพระคัมภีรบาลีอรรถกถาเปนตน ก็ชางเถิด คนภายหลังตองเชื่อแลว

ทําตามโดยไมสอดแคลวทั้งสิ้นทีเดียว ซึ่งทานแตกอนๆ จะไมเห็น (ความถูกผิด) หามิไดอัน

ความเห็นของเราทั้งหลาย (ในภายหลัง) ไมเปนประมาณ มันยอมเปล่ียนแปลงไป

ตามลําดับ (กาล) เพราะฉะนั้นแมเราทั้งหลายก็ตองดําเนินไปตามทางที่ทานแตกอนๆ ทาน

เดินกันมาแลวนั่นแหละ...เหลาที่ชื่อธรรมยุติกนิกาย คือเหลาที่กลาวอยางนี้วา ขอที่ทานแต

กอนเคยประพฤติกันมาไมควรถือเปนประมาณไปเสียทุกอยาง...”๓๖ 
นอกจากความตางของมหานิกายและธรรมยุติอยูที่ขอปฏิบัติของภิกษุสงฆดังคํากลาว

ขางตนแลว  ก็ยังปรากฏความตางในเรื่องอื่นๆอีกดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

                                                 
๓๕ บางพระองค (รัชกาลที่ ๔) ก็เรียกวา “อาจิณณกัปปกนิกาย” (ดูเพิ่มเติมใน เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, 

“วาดวยพระสงฆสยามมี ๒ นิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๕๑๑. 
๓๖ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วาดวยพระสงฆสยามมี ๒ นิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๕๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙

กลาวในพระราชนิพนธวายังมีความตางในเรื่องของ “...ทิฏฐิ (ความเห็น) ลัทธิ (ความเชื่อที่รับสืบตอกัน

มา) และรุจิ (ความชอบใจ) ใดๆในสวนธรรมก็ดี  การปฏิบัติในกรรมทั้งหลาย มีสังฆกรรมเปนตน...”๓๗  
ความแตกตางทั้งหมดเกิดจากคําอธิบายของคนชั้นหลังและการเจือปนดวยความเชื่อของ

ลัทธิพราหมณ  แมวาพุทธศาสนาแบบมหานิกายในสมัยตนรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกทรงมีพระราชดําริเร่ืองการไมยอมรับลัทธิพราหมณ อันจะเห็นไดจากการออกประกาศ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)๓๘ แลวก็ตาม แตคร้ังนั้นเปน

การปฏิเสธที่ไมมากเทาเมื่อคร้ังแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ดวยเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง 

(ดํารงอยูในสมณเพศนานถึง ๒๗ ป) ทรงเห็นความผิดพลาดไดมากกวาเมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช แนวทางการปฏิเสธพราหมณจึงเขมขนกวาอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ชน

ชั้นนําสยามกอนสมัยรัชกาลที่ ๔ เขาใจวา ลัทธิพราหมณมากไปดวยไสยศาสตร ความเชื่องมงาย  

เทานั้น  แตชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ กลาวอางเพิ่มเติมวาคําอธิบายที่วาดวยเรื่องเขาพระ

สุเมรุก็เปนของลัทธิพราหมณไปดวย (จะกลาวตอไปขางหนา) นอกจากนี้ยังปฏิเสธเทพปกรณัมในลทัธิ

พราหมณตางๆ ออกจากพุทธศาสนาดวย  ดังนั้นเองการใหความสําคัญและเนนย้ําไตรภูมิคติแบบเดิม

จึงมีดังนี้ 
๑. การจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติ : เขาพระสุเมรุกับสวรรคชั้นดาวดึงส

แกนกลางแหงจักรวาล และมัชฌิมประเทศในชมพูทวีป 
ตามที่กลาวไปแลววา นักวิชาการเชื่อวาเขาพระสุเมรุและสวรรคชั้นดาวดึงสถูกใชเปน

แบบจําลองในการสรางสถาปตยกรรม  

                                                 
๓๗  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วาดวยจุลนิกายและมหานิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๕๖๕. 

๓๘ ดูเพิ่มเติมใน สายชล  สัตยานุรักษ, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐

ตัวอยางที่เห็นไดชัดและนักวิชาการยอมรับคือ วัดสุทัศนเทพวราราม ที่เชื่อกันวาเปน

แบบจําลองจากแกนเขาพระสุเมรุ  โดยอางวาตําแหนงที่สรางนั้น อยูในตําแหนงอันเปนศูนยกลางของ

พระนคร ตัวพระวิหารหลวงที่วัดสุทัศนเทพวรารามเปนแบบจําลองของสวรรคชั้นดาวดึงสที่ต้ังอยูบน

เขาพระสุเมรุ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน เปนภาพเขียนดวยเร่ืองราวที่มาจากไตรภูมิทั้งสิ้น (ภาพที่ 

๓๓-๓๕) และการประดับตกแตงตางๆ โดยเฉพาะสัญลักษณพระอินทรทรงชางเอราวัณซึ่งประดับอยู

บนหนาบันของพระวิหารหลวง (ภาพที่ ๓๖) นอกจากนี้ยังจําลองพระอุโบสถใหหมายเปนชมพูทวีป 

เปนตน๓๙  

 
 
 
 

 
                                                 

๓๙ ดูเพิ่มเติม ใน  งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ประจําป ๒๕๕๒ “พระนั่งเกลาฯ กบั

ความเปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ” (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 

(มหาชน), ๒๕๕๒). 

 
 

ภาพที ่๓๓   จติรกรรมฝาผนงั ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม แสดงดวยภาพที่มเีนื้อหา

ตามไตรภูมิ 
ที่มา: พีรพัฒน  สําราญ, ผูรวบรวม, สถาปตยกรรมวดัสุทัศนเทพวราราม. (กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), ๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑

 

 
 

ภาพที ่๓๔ จิตรกรรมฝาผนังภาพปาหนิพานต ในพระวหิารหลวง วัดสทุัศนเทพวราราม 
ที่มา: ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา. สองศตวรรษวัดสทุัศนเทพวราราม : ศูนยกลางจกัรวาล 
ศูนยกลางพระนคร. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐), ๒๖๔. 

 
 

ภาพที ่๓๕   จติรกรรมที่เสารวมใน ในพระวิหารหลวง วดัสุทัศนเทพวราราม แสดงเนื้อหาทีก่ลาวถึง

บุพพวิเทหทวปี  
ที่มา: งานวนัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประจาํป ๒๕๕๒ “พระนั่งเกลาฯ กบัความ

เปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทศันฯ”. (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด 

(มหาชน), ๒๕๕๒),  ๗๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒

 

หรือวัดอรุณที่เชื่อวาพระปรางคประธานที่ถูกเปรียบใหเปนเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลาง

ของจักรวาล และพระอินทรทรงชางเอราวัณบนซุมจระนํา ก็คือพระอินทรที่อยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส

บนเขาพระสุเมรุนั่นเอง (ภาพที่ ๓๗) 
นอกจากการจําลองเขาพระสุเมรุและสวรรคชั้นดาวดึงสแลวยังปรากฏวามีการจําลอง

มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีปหรือศีรษะแผนดวย ดังที่ วัชรี  วัชรสินธุ เสนอไว๔๐และ ชาตรี  

ประกิตนนทการ ทําการศึกษาขยายเพิ่มเติม๔๑ ทําใหภาพของการจําลองมัชฌิมประเทศหรือศีรษะ

แผนดินมีความชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 

 
                                                 

๔๐ ดูเพิ่มเติมใน วัชรี  วัชรสินธุ, วัดพระเชตุพน : มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีป (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘). 

๔๑ ดูเพิ่มเติมใน ชาตรี  ประกิตนนทการ, “คติสัญลักษณ ‘ศีรษะแผนดิน’วัดพระเชตุพนฯ การสถาปนา
ศูนยกลางโลกพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ ๑.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๓๑, ๖ (เมษายน ๒๕๕๓), ๘๔-๑๑๑. 

 
 

ภาพที ่๓๖ หนาบนัประธานทีพ่ระวหิารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ทีแ่สดงนัยยะถงึคติพระอินทร
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓

 
 

๒. คติสมมติเทพหรือคติสมมติเทวราช 
โชติ  กัลยาณมิตร เสนอวาคติสมมติเทพหรือสมมติเทวราชถูกนํามาใชสรางสรรคศิลปะ

และสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมไทย ที่มาของคติตางๆ ลวนมาจากพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  คติ

การยกพระมหากษัตริยข้ึนเปนเทวราชในวัฒนธรรมไทยนั้น ไมจํากัดเพียงเทพองคเดียวหรือแนวคิด

เดียว แตจะไดรับการถวายพระเกียรติใหทรงเปนเทพปกรณัมองคอ่ืนๆ ดวย โดยโชติ กัลยาณมิตร 

เสนอไวดังนี้  มหาชมพูบดีสูตร  พระจักรพรรดิราช พระโพธิสัตว ตลอดจนเทพองคตางๆ เชน พระ

อินทร  พระอิศวร  พระนารายณ  พระพรหม  
การที่พระมหากษัตริยเปรียบพระองคเปนพระจักรพรรดิราช  พระโพธิสัตว และเทพองค

ตางๆ เชื่อวาเปนการสรางสิทธิธรรมตอการดํารงสถานะพระมหากษัตริย เห็นไดจากการสะทอนผานใน

พระราชพิธีพราหมณเชนในสมัยอยุธยา ไดมีพระราชพิธีอินทราภิเษกควบคูไปกับพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก  ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริยยังอุปมาพระองคเปนพระโพธิสัตวไปพรอมกันดวย 

แนวความคิดดังกลาวยังคงสืบทอดมาในสมัยรัตนโกสินทร  

 
 

ภาพที ่๓๗   พระปรางควัดอรุณ ที่ซุมจรณําประดิษฐานดวยพระอินทรทรงชางเอราวัณ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๒๐.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔

นอกจากจะสะทอนผานในพระราชพิธีแลวยังสะทอนผานในมิติอ่ืนๆ ดวยเชน การสราง

พระพุทธรูปทรงเครื่อง (ภาพที่ ๓๘) การตั้งสรอยพระนามพระมหากษัตริย การตั้งชื่อสถานที่ตางๆ 

ตลอดจนปรากฏในงานประดับสถาปตยกรรมอยางหนาบัน เปนตน๔๒ 

 
 
วรรณกรรมโลกศาสตรที่มีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

อนึ่ง หากเชื่อวาไตรภูมิบางคติยังมีบทบาทในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังที่ไดเสนอมาแลวนั้น 

คําถามที่ตามตอมาคือ สังคมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใชวรรณกรรมโลกศาสตรฉบับใดเปนบรรทัดฐานของ

สังคม ณ ชวงเวลานั้น  
ประการที่ ๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการพระราชทานไตร

ภูมิไปยังกรุงกัมพูชา และเชื่อวาเปนไตรโลกวินิจฉัยกถา๔๓ 

                                                 
๔๒  ดูเพิ่มเติมใน โชติ  กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรมไทย.” วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑), ๕๓-๑๑๑. 
๔๓  ศานติ  ภักดีคํา, “ไตรภูมิไทย-เขมร : ความสัมพันธพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา.” เมืองโบราณ  

๓๒, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙), ๘๔-๙๒. 

 
 

ภาพที ่๓๘   พระพทุธนิมิตวิชิตมารโมล ีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระพทุธรูปทรงเครื่องที่พระ

อุโบสถวัดหนาพระเมรุราชิการาม จังหวัดอยุธยา 
ที่มา: พระพุทธรูปสําคัญ. (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่ จาํกัด (มหาชน), 
๒๕๔๕), ๑๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕

ประการที่ ๒ ในบันทึกของสังฆราชปาลเลกัวซยืนยันวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวมีคัมภีรไตรภูมิที่เรียบเรียงขึ้นเมื่อปพุทธศักราช  ๒๓๔๕๔๔ ซึ่งตรงกับปที่มีการชําระ
และดัดแปลงคัมภีรไตรโลกวินิจฉัยกถา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  

ดังนั้นคัมภีรไตรภูมิที่สังฆราชปาลเลกัวซพูดถึง จึงเปนคัมภีรไตรโลกวินิจฉัยกถา 

อีกทั้งวิธีการเรียบเรียงลําดับเนื้อหาและรายละเอียดของเรื่องราวที่สังฆราชปาลเลกัวซ

เขียนบันทึกไว มีลําดับเนื้อหาและรายละเอียดใกลเคียงกับไตรโลกวินิจฉัยกถามากกวาคัมภีรฉบับอ่ืนๆ 

โดยเริ่มที่บทพรรณนาพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  ตามดวยเนื้อหาที่วาดวยเรื่องการ

วินาศของโลก  ลําดับตอดวยแผนดินและทวีปทั้ง ๔ เปนตน๔๕ 
ประการที่ ๓ ในสมัยรัชกาลที่  ๔ นั้นไดมีการคัดลอกคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีถึง  

๑๑  ฉบับ๔๖  
ประการที่ ๔ เนื่องจากเนื้อหาในคัมภีรที่วาดวยเรื่องโลกศาสตรตามที่ไดเสนอมาขางตน

ทั้งหมดนั้น  มีจํานวน ๔ ฉบับ (โลกทีปกสาร  ไตรภูมิพระรวง  โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี และไตรโลก

วินิจฉัยกถา) ที่กลาวถึงเรื่องราวจักรพรรดิราช โดยที่คัมภีร ไตรโลกวินิจฉัยกถากลาวความถึง

รายละเอียดมากกวาคัมภีรฉบับอ่ืนๆ นั่นคือ กลาวถึง วัตรปฏิบัติ ๑๒ ประการของพระจักรพรรดิราช

หรือที่เรียกวา จักรวัติสูตร๔๗    
เร่ืองจักรวัติสูตร มีปรากฏใหเห็นในพระไตรปฎก หมวดทีฆนิกาย ปาฏิวรรค สูตรที่ ๒๖๔๘ 

และไตรโลกวินิจฉัยกถา  ที่นาสังเกตคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเรื่องจักรวัติสูตร

                                                 
๔๔ มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: สํานักพิมพศรี

ปญญา, ๒๕๕๒), ๒๗๓. 
๔๕ ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน, ๒๗๓-๓๐๘. 
๔๖  ทองคํา  สุธรรม, “การตรวจสอบชําระการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี.”  

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), ๒๔-๒๘.   
๔๗ ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระสังฆราช ปุสสเทว, จักกวัติสูตร (พระนคร: หอสมุดพระวชิรญาณ, ๒๔๖๙.

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพันเอก พระยาวิเศษสิงหนาท (ยิ่ง จุลานนท)). 
๔๘ ดูเพิ่มเติมใน พระปริยัติเวที (วัดปทุมวนาราม), พระไตรปฎกแปลยอ พระสุตตันตปฎก (ทฆีนิกาย) 

(พระนคร : โรงพิมพมหาดไทย, ๒๕๑๓), ๒๗๓-๒๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖

ถูกบอกเลาผานงานพระนิพนธเร่ืองจักกวัติสูตรของสมเด็จพระสังฆราช ปุสสเทว๔๙ (ภาพที่ ๓๙) ซึ่ง

เปนพระสงฆในนิกายธรรมยุติและเปนศิษยโดยตรงของพระวชิรญาโณ 

 
จึ ง เชื่ อ ได ว าทั้ งพระไตรปฏกและไตรโลกวินิ จ ฉัยกถามีบทบาทในสั งคมสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอยู 
อนึ่ง นอกจากไตรภูมิพระรวงจะไมมีการกลาวถึงเนื้อหาเรื่องวัตรปฏิบัติ ๑๒ ประการแลว 

ตัวคัมภีรไตรภูมิพระรวงเองถูกพิมพเผยแพรคร้ังแรกเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๕๖๕๐ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไมได
                                                 

๔๙ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๕๖ ณ จังหวัดนนทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๒ บรรพชา

เปนสามเณรที่วัดใหม บางขุนเทียน จังหวัดนนทบุรี ตอมาไดยายเขามาอยูวัดสังเวชวิศยาราม เมื่ออายุ ๑๘ สอบ

เปรียญที่สนามหลวงรวดเดียวได ๙ ประโยค ในพุทธศักราช ๒๓๗๖ อุปสมบทเปนภิกษุ ที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) 

ไดนามฉายาวา “ปุสฺสเทโว” และไดตามเสด็จมาอยูวัดบวรนิเวศวิหารกับพระวชิรญาโณ (รัชกาลที่ ๔)  ลาสิกขาบท

ออกไปเปนคฤหัสถชวงหนึ่ง และกลับเขามาอุปสมบทใหม โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวใหตามหาตัว

เขาเฝา แลวโปรดใหอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สอบเปรียญ ๙ ประโยคไดอีกครั้ง จึงมีนามวา “พระมหาปุสฺสเท
โว เปรียญ ๑๘ ประโยค”  ไดเปนเจาอาวาสองคแรกของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ ไดเปนพระสังฆราช 

องคสกลมหาสังฆปริณายก ในเวลาตอมา มรณภาพที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๒  

(พระอติเชฏโฐ, “พระประวัติโดยสังเขปของสมเด็จพระสังฆราชเจาและสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ).” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๐๐ (พระนคร : การพิมพไชยวัฒน, ๒๕๐๐), ๕๘-๕๙.) 

๕๐ ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธใน พญาลิไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค., 
๒๕๕๑), คํานํา. 

 
ภาพที ่๓๙ สมเด็จพระสังฆราช สา  ปุสสเทว พระสงฆในธรรมยุติกนกิาย ผูนพินธเร่ืองจักกวัติสูตร 
ที่มา: โกวิท  ต้ังตรงจิตร. ๑๙  สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาสน, 
๒๕๔๙), ๑๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗

รวมสมัยกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หรืออาจกลาวไดวาในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

คัมภีรไตรภูมิพระรวงยังไมถูกคนพบ 

ประการที่ ๕ เนื้อหาบางสวนของคัมภีรมงคลทีปนี กลาวถึง มัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ 

และขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรยืนยันไดเปนอยางดีวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

บรรจุคัมภีรมงคลทีปนี ไวในหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนานิกายธรรมยุติ๕๑ ทําใหคิดไปไดวาคัมภีร

มงคลทีปนีเปนอีกหนึ่งวรรณกรรมที่อาจถูกใชเปนบรรทัดฐานในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

และประการที่ ๖ เราตองไมลืมวาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอยู

บนบรรทัดฐานของแนวคิดที่วาตองการกลับไปสูพุทธบัญญัติ  ดังนั้นเรื่องราวโลกศาสตรที่มีปรากฏ

แทรกอยูในพระไตรปฎก เชนเรื่องจักรวัติสูตรที่เสนอไปขางตน   พระไตรปฎกจึงเปนอีกหนึ่งคัมภีรที่

อางอิงตอแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและสังคมในรัชสมัยของพระองคดวยเชนกัน 
ขอเท็จจริง ๖ ประการขางตนจึงทําใหคิดไปไดวาไตรโลกวินิจฉัยกถา  โลก

สัณฐานโชตรตนคัณฐี  มงคลทีปนีและพระไตรปฎก อาจเปนคัมภีรที่ถูกใชเปนบรรทัดฐาน
ของสังคมในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางนอย 

แตอยางไรก็ตามธรรมยุติกนิกายทั้งยอมรับและปฏิเสธบางเนื้อหาของไตรโลกวินิจฉัยกถา 

และโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี เพราะทั้งไตรโลกวินิจฉัยกถาและโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีเปนงานที่

ถูกเขียนขึ้นในชั้นหลัง นิธิ  เอียวศรีวงศ ศึกษาพบวางานที่เขียนขึ้นในชั้นหลังนิยมอางอรรถกถา

มากกวาพระไตรปฎก  ยกเวนมงคลทีปนีเพียงเลมเดียวที่นิยมอางพระไตรปฎกมากกวา๕๒  
ดวยการเคารพในพุทธบัญญัติหรือพระไตรปฎกเปนหัวใจสําคัญของธรรมยุติกนิกาย  ทํา

ใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูทรงตรวจสอบอรรถกถาเพื่อความถูกตองตรงตอพุทธบัญญัติ

หรือพระไตรปฎกที่สุด และเชื่อไดวาทั้งไตรโลกวินิจฉัยกถาและโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีนาจะไดผาน
การตรวจสอบจากพระองคแลวเชนกัน 

                                                 
๕๑  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ, “พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการตั้งธรรมยุตินิกาย.”  ปาปอนหลาน (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่

ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป วันที่ ๒๖  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑), ๒๒. 
๕๒ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนาในตนรัตนโกสินทร.” ปากไก

และใบเรือ รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการ
พิมพ, ๒๕๒๗), ๒๙๐-๒๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๘๘

บทที่ ๔ 
ไตรภูมิคติในสมัยรชักาลที่  ๔ 

 
กรอบแนวคดิทางศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดทางศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เร่ิมตนมาจากเมื่อคร้ังแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดวย ๒ ปจจัย คือ ๑ เกิดจาก

ความสัมพันธติดตอกับชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาสูประเทศสยามพรอมดวยวัฒนธรรมแบบ

ตะวันตก ซึ่งสงผลใหชาวสยามเกิดความตื่นตัวตอวิทยาการความรูสมัยใหม และ ๒ เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของพลังภูมิปญญาภายในสังคมสยามเอง๑  โดยเฉพาะแนวความคิดทางศาสนาพุทธ  

เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครองพระองคเปนพระภิกษุ ทรงศึกษาพระศาสนาจน

พบขอวัตรปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน พระสงฆบางกลุมในสมัยนั้นอยูกับกรอบแนวคิดทางศาสนาที่เจือปน

ไปดวยลัทธิพราหมณ อันเห็นไดจากบันทึกของพระสังฆราชปาลเลกัวซ การถือโชคถือลางในประเทศ

สยามในขณะนั้นวามิไดมาจากพุทธศาสนา พรอมยกตัวอยางใหเห็นถึงบางพิธีกรรม ดังความวา 
“ในประเทศสยามยังมีงานประเพณีที่แปลกอยูอยางหนึ่ง คือ เมื่อน้ําทวมขึ้นสู

ระดับสูงสุดและเริ่มจะลดลงแลว พระเจาแผนดินทรงจัดสงพระภิกษุหลายรอยรูปเปน

ผูแทนพระองคไปประกอบพิธีน้ําลด  พระเหลานี้ลงเรือลํางามเชิญพระราชโองการไปแจง

แกแมพระคงคา และเพื่อใหไดผลรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเริ่มสวดขับใหน้ําในแมน้ําลดลง...พิธี

อยางเดียวกันนี้ใชในการขับโรคหาดวย เมื่ออหิวาตกโรคระบาด พระก็จะทําพิธีสวดขับลง

ทะเลไป...”๒ 
 

                                                 
๑ ดูเพิ่มเติมใน สายชล  วรรณรัตน, ความเปล่ียนแปลงของพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร  

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
๒ มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, (นนทบุรี:  สํานักพิมพศรี

ปญญา, ๒๕๕๒), ๓๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๙ 

หรือในประกาศหามสงฆ  เมื่อคร้ังที่พระวชิรญาโณทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยแลวมี

เนื้อความพูดถึงพระสงฆที่ถือในไสยศาสตรวา  
“...ไดฟงพระสงฆบางรูปที่ไมไดเลาเรียนศึกษาพระไตรปฎกธรรมใหรูจริงมา

เทศนาเลอะๆ ลามๆ ใกลจะเสียจริต พรรณนาสรรเสริญวาเปนบุญเปนกุศลมากแลว

หลงใหลเห็นตามไป เหมือนอยางตัวบูชาพระรัตนตรัย แลเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระ เชือด

เนื้อรองเลือดใสตะเกียงตามบูชา...เหมือนอยางสามเณรสุกเผาตัวที่วัดหงสาราม...” ๓ 
ไมเฉพาะแตสังคมพระสงฆเทานั้น ในสังคมชนชั้นผูถูกปกครองทั่วไปก็ปรากฏทั้ง 

เครื่องรางของขลัง  พิธีกรรมตางๆ เชน 
“...ในหมูชนชั้นสามัญ  เขาใชกระดาษหรือไมไผกอเปนรูปแทนซอนๆ กันขึ้นไป

เจ็ดชั้น แลวปูลาดทุกๆชั้นดวยใบตองสด แตละชั้นวางรูปหนาเทวดาและสัตว ปนดวยดิน

หรือกระดาษแข็งแลวแต  บางทีก็เปนตัวตุกตาสลักดวยฝมือหยาบๆ จากชิ้นฟกทอง  มี

ขนม  ขาว และถวยใบใหญกับมะพราวออน บนฐานยกพื้นแทนนั้นวางเทียนเกาเลมปกอยู

ในเชิงเทียน ครั้นไดฤกษดีศรีสวัสดิ์ ก็จะยิงปนขึ้นเปนอาณัติสามนัด แลวจุดเทียนขึ้น 

บุคคลที่ไดรับการทําขวัญถือเทียนเลมหนึ่งเดินเวียนรอบแทนสามรอบ คร้ันแลวผูชวยในพิธี

ก็ถือเทียนคนละเลม มาดับและเปาควันไปท่ีศีรษะของผูรับการทําขวัญ แลวเอาไสเทียนที่

ยังกรุนอยูนั้นคลึงที่หนาผาก คร้ันแลวจึงเอามะพราวออนลงมาจากบายศรีชั้นยอด ใหดื่ม

น้ํามะพราวทั้งหมดกับกินไขตมแข็ง ในขณะที่ผูชวยในพิธีคนหนึ่งยื่นถวยบรรจุเงินหกสลึง

ให  ขณะนั้นเขาก็ล่ันฆองและเลนมโหรี เปนเสร็จพิธี”๔ 
นอกจากกรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาที่เจือไปดวยลัทธิพราหมณ  พระพุทธศาสนา

ในชวงเวลานั้นลดความศักดิ์สิทธิ์ลง  เนื่องดวยภายใตรมกาสาวพัสตรนอกจากจะเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

เพื่อใหผูฝกใฝในพระธรรมอุปสมบทเปนภิกษุเขาเรียนรูธรรมแลว ยังเปนพื้นที่สําหรับคนพาล “...

                                                 
๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศผูถือศาสนาแลผูถือผิด.” รวมพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา
, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่

ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๑๙๔. 
๔ มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, (นนทบุรี:  สํานักพิมพศรี

ปญญา, ๒๕๕๒), ๓๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๐ 

อุปสมบทหลีกหลบเขาบวชเปนเถร เปนเณร อาศัยวัดทําการทุจริตหยาบชาตางๆ มีเปนอันมาก...”๕  เขาใจ

วาคงจะมีใหเห็นมาก ถึงขนาดทําใหพระวชิรญาโณ ทรงทอและหนายที่จะอยูในรมกาสาวพัสตรตอ แต

อยางไรก็ตามพระองคก็ทรงปฏิรูปพระศาสนาไดสําเร็จในเวลาตอมา (ธรรมยุติกนิกาย)  แตก็ยัง

ปรากฏบุคคลที่อุปสมบทเขามาอาศัยทําการทุจริตหยาบชาอยูเร่ือยมา เห็นไดจากการออกประกาศ

หามเกี่ยวกับเร่ืองของสงฆ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เชน ประกาศเรื่องเถนจั่นแทงผู

มีชื่อแลวหนีไป แลหามบวชกุลบุตรอายุพน ๒๔ ถึง ๗๐ เปนเถรเปนเณร (ปพุทธศักราช ๒๓๙๕)  

ประกาศเรื่องใหสึกพระสงฆสามเณรที่สูบฝน   ประกาศวาดวยเรื่องฟองหาปาราชิก  ประกาศเรื่อง

ภิกษุสามเณรรักใครผูหญิง จนถึงเปนปาราชิกใหมาลุแกโทษ จะยกโทษให  ประกาศหามไมใหชักสื่อ

แลชวนภิกษุสามเณรประพฤติอนาจาร  ประกาศหามคฤหัสถไมใหสมคบภิกษุสามเณรที่ประพฤติ

อนาจาร (ปพุทธศักราช ๒๓๙๖)  ประกาศหามมิใหภิกษุสามเณรคบผูหญิงมาพูดที่กุฎี (ปพุทธศักราช 

๒๓๙๗) ประกาศผูถือศาสนาแลผูถือผิด (ปพุทธศักราช ๒๔๐๑) ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ

สามเณรแลศิษยวัด (ปพุทธศักราช ๒๔๐๒) ประกาศหามพระสงฆไมไหบอกใบแทงหวยแลประพฤติ

อาจาร (ปพุทธศักราช ๒๔๐๓)๖  
หรือขอเขียนในเชิงตําหนิติเตียนสงฆเ ร่ือง  วาดวยการในพระพุทธศาสนา  ของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วา  
“...การที่พระสงฆจะบวชอยู คอยหาเมียแมหมายหรือลูกสาวแมหมายที่ไหน

ผูชายไมมีจะหาชองแซกเขาไปนั้น  หรือทานที่จะบวชอยูจริงพลอยไดตมไดแกงจุกปากเสีย  

แลวเกรงใจไมวากัน ประพฤติตนเปนคนงมใหตองตามตําราวาเปนอยางหนึ่งในสามเถน

                                                 
๕  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศเรื่องเถรจั่นแทงผูมีชื่อแลวหนีไปและหามไมใหบวช

กุลบุตรอายุพน ๒๔ ถึง ๗๐ เปนเถรเปนเณร.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  ), ๑๗. 
๖  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘.

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกใน

โอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๑ 

นั้นจะยอมไมได  เถนสามประการนั้นตามคําที่เขาวากันอึงๆ ทั้งบานทั้งเมืองวาไหลเถน  

งมเถน  ระยําเถน คําที่มีเถนเปนทายสามอยางนี้ไดยินดวยกัน   
ไหลเถน คือไหลเลื่อนเลอะเทอะจําสิบจําหาไมได  ใครไตถามวากะไรก็เออๆ 

คะๆไป ประสงคแตจะใหชอบใจผูพูดดวยไมขัดเขา  คําของตัวในเวลาหนึ่งขัดแกคําของตัว

ในเวลาอื่นก็ไมสังเกตสังกา   
งมเถนนั้น อะไรๆ เขารูดวยกันกลุมๆ ก็งมงายงวงงุนอยูไมรู    
ระยําเถนนั้น คือ การประหลาดๆ ลางอยางที่ชาวบานเขาไมทํา ชาววัดก็ทํา 

อยาใหวามากไปเลย”๗ 

จากประกาศตางๆและคําตําหนิติเตียนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่

กลาวมาขางตน เปนเรื่องของการปฏิบัติผิดวินัยทั้งสิ้น จึงเปนที่นาสังเกตวาความคลาดเคลื่อนที่

พระองคทรงหนายเปนเรื่องของการปฏิบัติผิดพลาดทางวินัยสงฆของภิกษุมากกวาความเชื่อในคติไตร

ภูมิ  ดังนั้นการปฏิรูปศาสนาของพระองค จึงเนนไปที่วัตรปฏิบัติเปนสําคัญ ดังที่ นิธิ  เอียวศรีวงศ  

วิเคราะหไววา 
“...ความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่แสดงออกในธรรมยุติกนิกายนี้มีลักษณะเดน

ที่การเนนปฏิบัติใหสอดคลองกับพระวินัยเปนอันมาก (การปฏิบัติของพระธรรมยุติจะตอง

ตรงตามพระวินัยจริ งหรือไม เปนเรื่ องนอกประเด็น   แตมีความจริงอยู ว า ผูนํ า

ธรรมยุติกนิกายพยายามแสดงวาเอื้อตอพระวินัยกวาพระอื่น) เชนการหมครองจีวร  การ

รับเงิน  การอุปสมบท  การสวดใหตองตามพยัญชนะ ฯลฯ ความพยายามที่จะเนนในเรื่อง

พระวินัย หรือทําใหผูอื่นรูสึกวาตนเนนในการปฏิบัติตามพระวินัยนี้เกี่ยวของกับคติที่จะ

รักษาศาสนวงศใหบริสุทธิ์...”๘ 

และหลังการปฏิรูปพระศาสนาของพระวชิรญาโณ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๒ กรณี ที่

สงผลกระทบตอไปยังบริบทตางๆ กลาวคือ  

                                                 
๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, วาดวยการในพระพุทธศาสนา  (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิ

พรรฒธนากร, ๒๔๗๑. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดใหพิมพ เมื่อปมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑), ๑๔-

๑๕. 
๘  นิธิ  เอียวศรีวงศ, “พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนาในตนรัตนโกสินทร.” ปากไก

และใบเรือ รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการ
พิมพ, ๒๕๒๗), ๔๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๒ 

กรณีที่ ๑ การพยายามปฏิเสธความเชื่อแบบพราหมณออกจากพุทธ 
 “...ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น เหลาที่ชื่ออาจิณณกัปปกนิกาย (มหานิกาย) คือ

พวกที่ไมถือคําอันมาในคัมภีรบาลีอรรถกถาเปนตน เปนประมาณ ถือแตความปฏิบัติแหง

พวกภิกษุที่อยูในบานเมืองของตนเปนประมาณ...แหละเหลาที่ชื่อธรรมยุติกนิกาย คือเหลา

ที่กลาวอยางนี้วา ขอที่ทานแตกอนเคยประพฤติกันมาไมควรถือเปนประมาณไปเสียทุก

อยาง...”๙ 
พระสมณสาสน๑๐ขางตนบอกเลาถึงแนวทางพระพุทธศาสนาของมหานิกายที่ถือปฏิบัติ

ไมตรงตามคัมภีรเดิม ซึ่งธรรมยุติกนิกายไมเห็นพองดวย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึง

ทรงปฏิรูปพระพุทธศาสนาใหตรงตามพุทธบัญญัติเดิม โดยปฏิเสธขอความตางๆ ที่ไมปรากฏในคัมภีร

เดิมและเชื่อวาถูกเติมแตงเขามาในชั้นหลัง พระองคทรงมองวาขอธรรมที่เติมแตงเขามาในชั้นหลัง

เปรียบเสมือน “...เปลือกและกะพี้รุงๆ รังๆ สกปรกโสโครกที่สะสมปะปนระคนอยู...”๑๑ 

เปลือกและกะพี้ ยังหมายรวมไปถึงความเชื่องมงาย (โชคลางและไสยศาสตร) แบบลัทธิ

พราหมณดวย  ชนชั้นนําโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพยายามปฏิเสธออกไป

จากพระพุทธศาสนาเชนกัน  ดังที่ เอ.บี.กริสโวลด ไดกลาวถึงการปฏิเสธลัทธิพราหมณของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา   
“...ไมเชื่อในโชคลาง...ตั้งใจฟนฟูธรรมจริยาและกฎตางๆ ใหถูกตอง  ในคณะ

สงฆนี้ไมมีการบอกขายเครื่องรางหรือยาเสนห  การทํานายโชคชะตา  การบวงสรวงสังเวย

ภูตผีปศาจ...พิธีกรรมทางพุทธศาสนาก็ไมมีลัทธิพราหมณมาเจือปน เพราะเหตุวาลัทธิหลัง

นี้ก็คือการเชื่อถือโชคลางนั่นเอง”๑๒ 

                                                 
๙ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วาดวยพระสงฆสยามมี ๒ นิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๕๑๑. 

๑๐ พระสมณสาสน หมายถึง หนังสือหรือจดหมายที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา 
๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, วาดวยการในพระพุทธศาสนา  (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิ

พรรฒธนากร, ๒๓๗๑. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดใหพิมพ เมื่อปมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑), ๑๓. 
๑๒ อเล็กซานเดอร บี กริสโวลด, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ  

ดิศกุล, (ม.ป.ท., ๒๕๐๘), ๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๓ 

ตัวอยางเดนชัดที่แสดงทาทีการปฏิเสธลัทธิพราหมณคือ พระองคทรงแกไขพระราชพิธี

จองเปรียงที่แตเดิมนั้นพิธีดังกลาวนี้เปนพิธีที่ตองบูชาเทพของลัทธิพราหมณทั้ง  ๓  องคคือ  พระศิวะ  

พระวิษณุ  พระพรหม แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรับเปล่ียนใหมาบูชาพระบรม

สารีริกธาตุในจุฬามณีเจดีย๑๓   
และที่สําคัญคือการปฏิเสธคําอธิบายเชิงภูมิศาสตรเร่ืองโลกและจักรวาลตามแนวคิดไตร

ภูมิคติ โดยอางวาเปนเนื้อหาที่มาจากศาสนาพราหมณ ดังที่ชนชั้นนํากลาวถึงเขาพระสุเมรุวา 

“...พระอิศวรจึง่เองเหงื่อมาสรางเปนน้ํา  เอาไคลมาสรางเปนดิน  เอาปนมา

สรางเปนเขาพระสุเมรุอยูในทามกลางพิภพ เอาสังวารมาสรางเปนเขาสัตบริภัณฑลอมพระ

เมรุทั้งเจ็ดชั้น  แลเขาจักรวาลลอมพิภพดวย สรางพระอาทิตยพระจันทร แลดวงดาวไว

สําหรับสรองโลกย ๑๔ ...ก็เมือ่พระพุทธเจาแหงเรามาบังเกิดในแผนดินพราหมณคร้ังนั้น 

พระองคไดตรัสรูซึ่งธรรมทั้งปวง...เที่ยวสั่งสอนมนุษยไปในแผนดินพราหมณ...โอกาศโลกย

คือโลกยสัณฐานนั้นไมไดเทศนาเลย ...”๑๕ 

เมื่อชนช้ันนําสยามโยนคําอธิบายและความเชื่อตางๆที่ขัดตอหลักวิทยาศาสตร ใหกับลัทธิ

พราหมณ  ประโยชนบางประการที่พระพุทธศาสนาไดรับคือการลดขอครหาที่วาดวยเรื่องความงมงาย  

ซึ่งเปนเรื่องที่ศาสนาคริสตใชโจมตีพุทธศาสนา  
และการที่สังฆราชปาลเลกัวซ (ผูเผยแผศาสนาคริสต) ยอมรับวา“การถือโชคถือลางใน

ประเทศสยามนั้นมิไดเนื่องมาจากพุทธศาสนา เหตุดวยพระพุทธเจาไดทรงหามพุทธบริษัทมิใหปรึกษาหมอ

ทํานายทายโชคชะตาอนาคต  เชื่อในลาง...”๑๖ ถือเปนผลตอบรับที่นาพอใจเพราะความเชื่องมงายจะไม

เปนจุดออนของพระพุทธศาสนาอีกตอไป 

                                                 
๑๓  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (พระนคร: 

สํานักพิพบรรณาคาร, ๒๕๑๓). 
๑๔ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๘๕. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๙๘. 
๑๖ มงเซเญอร ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, (นนทบุรี:  สํานักพิมพศรี

ปญญา, ๒๕๕๒), ๓๓๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๔ 

จากบันทึกของสังฆราชปาลเลกัวซ ไดกลาวถึงความเชื่องมงายตางๆ ที่ปฏิบัติอยูในสยาม

เวลานั้น  และนัยยะของเนื้อหายังบอกกับเราอีกวา ผูดําเนินพิธีกรรมตางๆ คือโหร (พราหมณ) ที่พระ

เจาแผนดินอุปการะไว ซึ่งก็หมายความวาความเชื่องมงายและพิธีกรรมตางๆ ลวนแตมีมาจากศาสนา

พราหมณดังความวา  
“...พระเจาแผนดินไดอุปการะชาวอินเดียนไวจําพวกหนึ่ง เรียกวา โหร  ซึ่ง

พระองคไดทรงสรางโบสถพระราชทานใหเพื่อปฏิบัติศาสนกิจบูชาพระพรหม  พระวุษณุ

และพระศิวะ...ทางฝายประชาชนก็มีผูทํานายโชคชะตาของเขาอยูเหมือนกัน เรียกวาหมอ

ดู...มีเครื่องรางอยูหลายชนิดที่ใชประดับตนเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บ...หมอผี...ใช

คาถาอาคมบันดาลสิ่งมหัศจรรยไดหลายประการ...เกงกลาสามารถประกอบยาเสนหไดอีก

ดวย...คนไทยยังมีความฝงใจเชื่อในนิยายมหัศจรรยที่มีมาจากคัมภีรของพราหมณอยูมาก 

เชื่อวามีเงือก มียักษ นางไม... ”๑๗ 
และเปนที่นาสังเกตวา นอกจากคําอธิบายเชิงภูมิศาสตรเร่ืองโลกและจักรวาล (เขาพระ

สุเมรุ) ตามแนวคิดไตรภูมิคติแลว สาระในไตรภูมิอ่ืนๆ ไมปรากฏเรื่องราวของพระพรหม  พระวิษณุ 

พระนารายณ  หมอดู  หมอผี เครื่องรางของขลัง  ตลอดจนเนื้อหาสาระของไตรภูมิคติไมมีขอความที่

ชี้นําหรือชักชวนใหหลงเชื่องมงายเลย หรือกลาวไดวาไมมีแนวคิดอื่นใดอีกนอกจากเขาพระสุเมรุที่ชน

ชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ มองวาเปนแนวคิดที่มาจากพราหมณ  
อนึ่งการปฏิเสธความเชื่อแบบลัทธิพราหมณหรือที่เขาใจไดวาคือพวกไสยศาสตรมีมากอน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลว อยางนอยก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) โดยสังเกตไดพระราชกําหนดที่ออกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่มีสาระถึงการไมใหคนนับถือศิวลึงคความวา 
“...แตซึ่งสารเทพารักษอันเอาไมทําเปนเพศบุรุษลึงใหญนอยตางๆ หญิงชาย

ชวนกันนับถือนั้น ทรงพระกรกรุณใหนักปราชบัณฑิตคนดูในพระไตรปฎกก็มิไดมีหยาง ให

สืบถามดูหยางทํานิยมในพระนครราชธานีตางๆ ก็มิไดมีเยี่ยงหยาง จึ่งทรงพระวิจารณเหน

วาแรกเหตุนี้จะมีมาเพราะคนพาลกักขะละหยาบชา...หามอยาใหมีเพศบุรุษลึงอันลามกอัป

ระมงคลไวในสารเทพารักษเปนอันขาดทีเดียว...”๑๘ 
                                                 

๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๖-๓๔๒. 
๑๘ “ใหนับถือเทพารักษแตพอควร หามอยาใหนับถือลึงค.” กฎหมายตราสามดวง เลม ๕ (กรุงเทพฯ: 

องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๓๒๔-๓๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๕ 

นอกจากนี้วรรณกรรมรวมสมัยอยางไตรโลกวินิจฉัยกถา ก็แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาที่ไมให

ความสําคัญกับไสยศาสตร เขนเนื้อหาที่บอกกลาวใหอุบาสกและอุบาสิกา ไมควรถือฤกษยามและ

นิมิตตางๆ ความวา 
“...เขาใจวายากจะมีจะดีจะชั่ว...อาศัยแตวันแลคืนที่มีฤกษแลหาฤกษมิได 

ฤกษดีจึงดี ถาฤกษไมดีแลวก็ไมดีเลยเปนอันขาด ถืออยางนี้จัดเปนวิบัติธรรม...”๑๙ 
ดังนั้นหากวาไตรโลกวินิจฉัยกถาจะยังคงมีบทบาทในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (ตามที่เสนอไวในบทที่ ๓ หัวขอวรรณกรรมโลกศาสตรที่มีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว) ก็คงไมมีขอกังขาเรื่องลัทธิพราหมณแตอยางใด ยกเวนแตเร่ืองเขาพระสุเมรุ 

ที่ชนชั้นนําสยามเชื่อวาที่รากเหงามาจากลัทธิพราหมณ  ซึ่งเปนเพียงการปฏิเสธเปนเรื่องๆ ไปเทานั้น 

มิไดเปนการปฏิเสธเนื้อหาทั้งหมด โดยจะเห็นไดจากแนวคิดปฏิรูปเทศ  และแนวคิดสมมติเทวราชที่

เปนสวนหนึ่งของไตรโลกวินิจฉัยกถายังคงดํารงอยู (จะอธิบายตอไปขางหนา) 

อยางไรก็ตามการปฏิเสธลัทธิพราหมณของชนชั้นนําสยามไมสามารถปฏิเสธไดอยาง

เด็ดขาด เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยอมรับวา ศาสนาพราหมณมีเขามากอน
พระพุทธศาสนา และเมื่อพระพุทธศาสนาเขามา ศาสนาพราหมณก็ยังมิไดหายไปไหน ดวยเพราะฝง

แนนไปกับขนบธรรมเนียมไปแลว และพระพุทธศาสนาก็มิไดหามปรามในศาสนาอื่น เมื่อถือมาอยางไร

แตเดิมแลว ก็ยังถืออยูหรือลดถอยลงไปบาง๒๐  กลาวอีกนัยหนึ่งเพราะบางความเชื่อยังมีอิทธิพลและ

ความสําคัญตอขนบธรรมเนียม  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงคงไวในธรรมเนียมบางสิ่งเพราะยังมี

ความสําคัญ และปฏิเสธความเชื่อบางอยางที่ไมมีความสําคัญ เห็นไดจากการไมปฏิเสธพิธีกรรมตางๆ 

ที่เคยปฏิบัติกันมา ทั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต หมายรวมไปถึงความเชื่อเร่ือง

                                                 
๑๙ พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๒๐), ๔๘๘. 
๒๐  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,  “เรื่องชาง.” รวมพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธใน

รัชกาลที่ ๔  (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๖ 

ชางเผือกดวย (จะกลาวตอไปขางหนา) พระองคใหเหตุผลวา “...การอันใดเปนอยาง เปนธรรมเนียม เป

นแบบแผน เคยมาแลวก็ยอมใหเปนไปตามเคย...”๒๑  

นอกจากไมสามารถปฏิเสธลัทธิพราหมณไดอยางสิ้นเชิงแลว ส่ิงใดที่องคความรูแบบ

วิทยาศาสตรไมสามารถพิสูจนได ก็ยังคงมีปรากฏอยูในศาสนาพุทธ ซึ่งเห็นไดชัดเจนในเรื่องของ 

เทวดา ถึงแมวาพระองคจะปฏิรูปพระศาสนาแลวก็ตาม ความเชื่อเร่ืองเทพยดา ก็ไมไดถูกลดบทบาท

หรือหายไปจากพุทธศาสนา เชน พระวชิรญาโณเคยอธิฐานขอพระบรมสารีริกธาตุที่บนลานพระปฐม

เจดียวา “ถาพระมหาเจดียนี้มีพระบรมธาตุบรรจุไวภายใน  ขอเทพยดาผูรักษาจงแบงใหสักสององค...”๒๒  
หรือการที่พระองคทรงมี  พระกระแสรับส่ังทรงแนะนําในการแผไมตรีจิตรตอเทพารักษวา   

“เมื่อถึงมีเทวดาอารักษศาลเจาฤาตนไมใหญเขาใหญ  ที่รังเกียจวาเทวดา
อารักษศักดิ์สิทธิ์เปนที่กลัวแลว ใหผันหนาเขาไปหา ยกมือขวาเอางานแลวภาวนาวา  

“ภวตัง  จิตตัง  ปรมังสุขัง” (คําอานโดยผูเขียน) แลวจึงลวงไปเถิด โบราณวาเทวดาไม

ทําอันตรายเลย”๒๓ 
เทวดาในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ยังเปนเทวดาในความหมาย

ที่ปรากฏอยูในไตรภูมิคติ คือ อาศัยอยูในภูมิสวรรคชั้นตางๆ และเหตุแหงการเปนเทวดาในสวรรคชั้น

ตางๆ เกิดจากการปฏิบัติกุศลกรรมและปฏิบัติฌานสมาธิ ซึ่งคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนสถานะตนเอง

ใหเปนเทวดาได พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็กลาวถึงเทวดาใน

ความหมายเดียวกันความวา 
“ดวยบุญนั้น (ที่พวกขาพเจาส่ังสมมาแลว) สวนที่เปนอุปปชชเวทนียกรรม 

ภิกษุทั้งหลายใดใดในสงฆหมูนี้ ที่มาสิ้นบุญหรือส้ินอายุเคลื่อนจากภพนี้ไปสูภพใหมทุกรูป 

                                                 
๒๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, วาดวยการในพระพุทธศาสนา (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิ

พรรฒธนากร, ๒๔๗๑. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดใหพิมพ เมื่อปมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑), ๑๔. 
๒๒ จุไรรัตน  อุตมะ, รวมเรื่องจังหวัดนครปฐม (นครปฐม: พระปฐมการพิมพ, ๒๕๒๒), ๑๙๓. 
๒๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “ฉบับที่ ๒ พระกระแสทรงแนะนําวิธีแผไมตรีจิตร ตอ

เทพารักษ.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,  ๒๕๔๗. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๙๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๗ 

ขอภิกษุทั้งหลายจงไดไปเกิดรวมอยูกับเทวดาและมนุษยผูตั้งอยูในธรรมเหลานั้นในภพ

เชนนั้น อันเปนภพที่เขายกยองบูชา...”๒๔ 

 
และแนนอนวาเมื่อแนวคิดเรื่องเทวดายังคงปรากฏอยูในสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ สวรรคที่

เชื่อวาเปนที่อยูของเหลาเทวดายอมตองคงอยูดวยเชนกัน  เห็นไดจากงานเขียนเรื่องหนังสือแสดง

กิจจานุกิจ ของเจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) (ภาพที่ ๔๐) ชนชั้นนําสยามอีก

บุคคลหนึ่งในขณะนั้น   ที่แมวาเนื้อหาในหนังสืออธิบายถึงเรื่องราวแบบเหตุผลนิยม  แตใน

ขณะเดียวกัน เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดีเองก็ไมปฏิเสธเรื่องนรก สวรรค ดังพรรณนาไวใน

หนังสือแสดงกิจจานุกิจวา 
“ถามวา ถาพิภพกลมดั่งนั้นแลว คําที่วาพระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปเทศนาพระสัต

ปะการะณาภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงษยอดเขาพระสุเมรุอยางหนึ่ง  

แลชั้นจาตุมหาราชิกาวาอยูยอดเขาอิสินธรยุคุนธร  สวรรคสองชั้นนี้จะไมจริงหรือ ขอแกวา
                                                 

๒๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, แปลโดย  เมฆ  อําไพจิตร, “วิสาขบูชาคาถา” ใน ประชุม

พระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะ

ธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏ

ฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๑๙๑-๑๙๓. 

 
 

ภาพที ่๔๐   เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค) ชนชัน้นาํสยามผูนพินธหนังสือแสดง 

กิจจานุกิจ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๘ 

คํานี้จะวาพระไมไดไปเทศนาบนดาวดึงสไมจริงก็วาไมได จะมีเขาพระสุเมรุจริงแทก็วา

ไมได ดวยเรื่องเขาพระสุเมรุ  เขาอิสินธร เขายุคุนธรนี้ไดแกไขมาแลว ดวยเปนของเกาโป

ราณ  เขาถือมา แตที่พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปเทศนาพระอภิธรรมบนดาวดึงสโปรดพระ

พุทธมารดาเหนจะจริง  ดาวดึงษพิภพคงจะมีอยูที่ลูกโลกยใดโลกยหนึ่งเปนแนดวย

พระพุทธเจาเสด็จหายไปถึงไตรมาศ  พรรษาหนึ่งจึ่งเสด็จกลับมา ก็ถาจะสงไสยวา

พระองคไปซอนเรนอยูที่ใดที่หนึ่งแลวจะบอกเขาวาไปเทศนาอยูบนสวรรค  ความขอนี้ถา

เปนดังสงไสยแลว ก็คงจะมีคนรูเหนพบปะบางความก็จะไมผิด  ดวยพระองคก็อาไศรย

บิณฑบาตเลี้ยงพระชนมชีพ ถึงโดยพวกสิษยที่รูกันจะมาหาถวาย  ก็ชานานถึงสามเดือน

ความก็จะปดไมมิด  คงจะมีผูรูและพูดจาตอๆกันไปความก็คงจะแพรงพราย ก็นี่สงบเงียบ

ดีอยูผูคนก็นับถือมาก จึ่งแผสาสนาไดกวาง แลชั้นจาตุมหาราชนั้นพระอรหรรตเจาก็ได

เสด็จไปหลายพระองค จะตัดสินเอาวาไมมีก็วาไมได...”๒๕ 

สําหรับเร่ืองนรกหรืออบายภูมิ พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

แสดงออกถึงทัศนะของพระองคที่มีตอเร่ืองอบายภูมิอยางชัดเจน กลาวคือ 
“...อบายทั้งสี่ คือนรก สัตวเดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย ทั้งส่ีนี้พระพุทธเจาบอก

ไววาเปนเรือนอยูของสัตวทั้งปวง...”๒๖ 
และตําแหนงที่ต้ังของนรกสวรรคในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังคงอางอิงตามเนื้อหาสาระในไตร

ภูมิคติ คือ อางอิงอยูในแกนแนวดิ่งที่วาสวรรคอยูเบื้องบนและนรกอยูเบื้องลาง ซึ่งยืนยันไดจาก

คํากริยาในงานนิพนธเร่ืองหนังสือแสดงกิจจานุกิจที่บงบอกถึงตําแหนงของนรกสวรรควา “...ถือไมถูก 

จะไปตกนรก...ถืออยางนี้ถูก จะไดขึ้นสวรรค...”๒๗ 

                                                 
๒๕ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๑๐๖-๑๐๗. 
๒๖  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๑๐. 
๒๗ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๑๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๙ 

ชนชั้นนําสยามใหเหตุผลถึงการเชื่อเร่ืองนรกสวรรควา มีอยูดวยกันทุกศาสนา เปน

เครื่องมือหลอกลอและขมขูใหคนกระทําความดี และละความชั่วดังความวา 
“...ความเรื่องสวรรคนรกนี้ เปนของไมรูไมเหนวาอยูที่ไหน เปนแตกลาววา

สวรรคอยูบนฟา นรกอยูใตดินดวยกันทั้งสิ้น ก็ทางศาสนาทั้งปวงนี้คิดดูก็เอาสวรรคมาฬอ  

เอานรกมาขูดวยกันทุกๆ ศาสนา บางทีก็ขูอยางยิ่งบาง บางทีก็ขูอยางกลางบาง ตามแต

ปญญาผูที่จะคิดกดน้ําใจคนใหกลัว ใหมีความหวาดความสดุงเทานั้น ถาจะคัดคานเสียวา

สวรรคไมมีนรกไมมีก็ไมได...”๒๘ 
กรณีที่  ๒  การยอมจํานนตอองคความรูที่ สามารถพิสูจน ให เห็นจริ งได 

(วิทยาศาสตร) 
ชนชั้นนําสยามตองยอมจํานนตอองคความรูวิทยาศาสตรที่วาดวยเรื่องโลกกลม ซึ่งองค

ความรูนี้เองสามารถพิสูจนใหเห็นจริงได เมื่อเทียบกับการอธิบายโลกและจักรวาลแบบไตรภูมิที่ไมมีอยู

จริง ตามที่พระวชิรญาโณทรงยอมรับวา“...ปกรณที่กลาวถึงโลกสัณฐาน...เปนสถานที่อันใครๆไม (เคย) 

ไปถึง...”๒๙ 

อยางไรก็ตามการปฏิเสธของชนชัน้นําสยาม ปฏิเสธแตเฉพาะคาํอธบิายโลกและจกัรวาล

ตามไตรภูมิคติในเชิงภูมิศาสตรเทานัน้ ไมไดปฏิเสธภพภูมิตางๆ ไปดวย เพราะกรอบความคิดทีสํ่าคัญ

ที่สุดสําหรับพระพุทธศาสนา คือคําอธิบายเกีย่วกับความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม ซึง่สัมพันธกับภพภูมิ

ตางๆเปนอยางยิ่ง กลาวคือ สรรพสัตวทั้งหลายเวยีนวายตายเกิดอยูในภพภูมิตางๆตามกฎแหงการ

กระทาํ 

กรอบความคดิในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็สืบทอดมาตามนั้น เชื่อถือในกฎแหงกรรม ๓ อยาง 

คือ ทิฐธรรมเวทะนิยะกรรม (กรรมที่สัตวจะรับผลในปจจุบัน) อุปชชะเวทะนยิะกรรม (กรรมที่สัตวจะ

รับผลในชาตทิี่สอง) และอะปะราปะระเวทะนยิะกรรม (กรรมที่สัตวจะรับผลในชาติที่สามหรอืชาติ

                                                 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, ๒๓๓. 
๒๙ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องสีมาวิจารณ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส),  ๓๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๐

ตอๆไป) ๓๐  และแมวาจะเชื่อในกฎแหงกรรมทั้ง ๓ อยางก็ตาม แตจะเนนและใหความสําคัญกับเร่ือง

ของผลกรรมในชาตนิี้เปนสาํคัญดังที่สะทอนอยูในขอเขียนของเจาพระยาทพิากรวงษมหาโกษาธิบดีวา 
“...ผลทิฐธรรมเวทะนิยะกรรมนั้นมีจริง...ถาสังเกตใหเลอียดก็ภอจะรูไดบาง  

เขาเลาวาพวกจีนที่ฆาสุกรขายเปนนิตย เมื่อจะตายใหดิ้นรองเหมือนเสียงสุกรก็มีบางทีคน

ที่เปนคนทุบสุกร ครั้นถึงเวรที่จะตองทุบ ก็ตองจางคนอื่นแทนตัวเสีย ขาพเจาถามวาทําไม

จึ่งตองจางผูอื่นใหเสียเงินเปลาๆ เขาบอกวาถาทุบแลวก็ปวดศีศะไปหลายวันไมมีความ

สบายเลย เขาวาดั่งนี้หลายคนก็เหนวาเปนจริงได...”๓๑ 
สําหรับอุปชชะเวทะนิยะกรรม (กรรมที่สัตวจะรับผลในชาติที่สอง) และอะปะราปะระเวทะ

นิยะกรรม (กรรมที่สัตวจะรับผลในชาติที่สามหรือชาติตอๆไป) ที่ไมไดใหความสําคัญเทา  ทั้งนี้เพราะ

ชนชั้นนําสยามในขณะนั้น เล็งเห็นวา 
“...กรรมดั่งกลาวมานี้ เปนของไมมีตัวแลไมเหนวาอยูที่ไหน  ผลของกรรมมา

ใหผลก็ไมรองบอกแกใครวาเราเปนกรรมชื่อนั้นชื่อนี้ มาใหผลแกทานคนนั้นคนนี้ดั่งนี้...” 
๓๒ 

แตทั้งนี้ชนชั้นนําสยามก็ไมไดปฏิเสธเรื่องราวดังกลาวอยางเต็มปาก  เพราะไมเห็นจริงใน

เชิงประจักษหรือพิสูจนได จึงถือใจเปนกลางดังที่หนังสือแสดงกิจจานุกิจ พรรณนาไววา 
“...บุคคลไมเหนวาความจริงจะเกิดมีไปในเบื้องนา เปนความลังเลใจอยูไมรู

แน จะถือเอาขางไหนดี ก็ใหถือไววาความเกิดในเบื้องนามี  ปะระโลกยมีศุขที่ทุกขในเบื้อง

นามี ถาถือไวอยางนี้ก็จะดีกวาถืออยางอื่น เพราะสําคัญใจวาจะมีความเกิดในเบือ้งนาแลว

ก็จะไดละบาปทั้งปวงเสีย จะไดประพฤติแตความดีความสุจริต ก็ถาความเกิดไมมีในเบื้อง

นาจริงแลวก็เสมอตัว ไดชื่อดีความสรรเสริญไวในเมืองมนุษยที่ไดประพฤติสุจริตไวถาถือวา

ตายสูญ บุคคลผูนั้นจะทําบาปสิ่งไร ก็คงจะทําไดตามอําเภอใจ เพราะไมเหนมีเชื้อในเบื้อง

นา ถาความเกิดมีจริงแลวก็เสียเปรียบ เหมือนหนึ่งดินทางไมมีเสบียงขาดทุนเปลา...”๓๓ 

                                                 
๓๐ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๑๗๐. 
๓๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๙๕. 
๓๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๙๓-๑๙๔. 
๓๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๑

จากขอเขียนสะทอนใหเห็นวากรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวมีความเปนเหตุผลอยางที่สุด  นั่นคือเชื่อในส่ิงที่เห็นจริงและพิสูจนได  ส่ิงใดที่ยัง

พิสูจนไมไดก็ถือคติวา ไมเชื่ออยาลบหลู 
ดวยวิธีการปฏิรูปใน ๒ กรณีดังกลาว เห็นไดชัดวาเกิดการปฏิเสธไตรภูมิคติจริง แตตอง

ยอมรับวาเกิดการปฏิเสธเพียงบางคติเทานั้น  กลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยัง

ทรงตีความและเนนย้ําใหความสําคัญไตรภูมิคติใหม ในที่นี้จะขอเรียกวา ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

 
ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

ดวยเหตุปจจัย ๒ ประการที่กลาวไปแลวขางตน คือ ๑. การพยายามปฏิเสธความเชื่อ

แบบลัทธิพราหมณออกจากพระพุทธศาสนา และ ๒. การยอมจํานนตอองคความรูที่พิสูจนไดจริง 

(วิทยาศาสตร)  ทําใหชนชั้นนําสยามมีทัศนะที่เปลี่ยนไป ความเชื่อแบบไตรภูมิคติเปน ๑ ทัศนะที่ชน

ชั้นนําสยามปรับเปลี่ยนและชําระ  
เปนที่ยอมรับกันวาแนวคิดและหลักการของพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกาย เปน

พระพุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม ทุกขอธรรมตองสามารถพิสูจนใหเห็นจริงไดและถูกตองกับพุทธ

บัญญัติ  ซึ่งนอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปพระศาสนาดวยเหตุที่ขอวัตร

ปฏิบัติของสงฆที่คลาดเคลื่อนแลว  พระองคยังทรงชําระแนวคิดทางศาสนาใหบริสุทธิ์ดวยเหตุขอ

ครหาของมิชชันนารีที่เขามาเผยแผศาสนาคริสต  (ภาพที่ ๔๑) ที่หักหาญโจมตีพระพุทธศาสนาวาเปน

ศาสนาลาหลัง เหมาะสําหรับชนชาติที่ดอยพัฒนา๓๔ แนวคิดในไตรภูมิที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลจึง

ถูกตีความและเนนย้ําความสําคัญใหมโดยชนชั้นนําสยาม 

                                                 
๓๔ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ฆ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๒

 
ตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ใหภาพแกเราวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวเปนชวงเวลาของรอยตอแหงการเปลี่ยนผานจากสยามเกาไปสูสยามใหม ฉะนั้นเราจึง

ไมอาจปฏิเสธไดถึงการพบปะกันของกรอบคิดแบบจารีตเดิม (ไตรภูมิ) กับกรอบคิดแบบใหม (ความ

เปนเหตุเปนผลหรือวิทยาศาสตร) จึงเปนที่มากรอบคิดทางศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายรวมไปถึงไตร

ภูมิคติในแบบที่ธรรมยุติมองดวย (ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔) 
ลักษณะเดนของไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือ การผสมระคนไปดวยโครงสราง

บางสวนของบางคติในไตรภูมิคติที่ถูกคัดสรรแลว (หรือมิไดถูกปฏิเสธ) เคลากับโครงสรางจักรวาลแบบ

ใหม และฐานคิดแบบใหม  
แผนผังภาพโครงสรางโลกและจักรวาลแบบไตรภูมิคติที่เปนที่ยอมรับกัน มีเขาพระสุเมรุ

อยูแกนกลางลอมดวยเขาสัตตบริภัณฑ มีทวีปทั้ง ๔ ใน ๔ ทิศ หากพิจารณาหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 

๔ ที่นําเสนอไป จะเห็นวาชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปฏิเสธเขาพระสุเมรุและภูมิศาสตร

แวดลอมออก ในขณะที่คําอธิบายภูมิศาสตรโลกแบบตะวันตกเขามาทําหนาที่แทน ทําใหเกิดฐานคิด

ในเรื่องไตรภูมิคติใหม  
 เหตุที่ผูเขียนเสนอวายังคงเปนไตรภูมิคติ (แบบใหม) เพราะเราตองยอมรับวายังคงมี

รองรอยความคิดแบบไตรภูมิคติเปนโครงเรื่องสําคัญของคําอธิบายในพระพุทธศาสนาใน
ขณะนั้น อาทิเชน การกลาวถึงดินแดนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา โดยเรียกวา ปฏิรูปเทศ

 
 

ภาพที ่๔๑   ดอกเตอร แดน บีช บรัดเล มิชชันนารีที่เดนิทางเขามาเผยแผศาสนาคริสตในสยาม เมือ่

วันที่ ๑๘  กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๓๗๘ 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๓

ซ่ึงมีนัยยะเทียบเคียงไดกับ มัชฌิมประเทศ (จะอธิบายตอไปขางหนา) การกลาวถึงชั้นสวรรค 
และชั้นพรหมโลก ในบรรทัดฐานความคิดแบบไตรภูมิคติ กลาวคือ สวรรคชั้นดาวดึงส ที่อยู
ของพระอินทร หรือการปฏิบัติณานตามขั้นตางๆ เพื่อนําไปสูการไปบังเกิดในชั้นพรหมโลก 
ตามลําดับขั้นที่กลาวอางไวในวรรณกรรมโลกศาสตร  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องสมมติ
เทวราชปรากฎรวมอยูดวย ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาแนวคิดเรื่องสมมติเทวราชไมมคีวามสมัพนัธกบั
ไตรภูมิคติ กลาวไดวาไตรภูมิคติยังคงเปนฐานคิดสําคัญที่เปนเครื่องมืออธิบายสังสารวัฏ 
และที่กลาววาไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ เปนไตรภูมิคติแบบใหม ก็เพราะวามีบางสวนที่
แตกตางไปจากเดิม โดยมีคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตกเขามาเปนเงื่อนไขสําคัญ 
แผนผังภาพโครงสรางโลกและจักรวาลแบบไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงไมไดเปนแผนผังภาพ

เดียวกันกับแบบเดิม (ที่ใหความสําคัญกับเขาพระสุเมรุ หรือภูมิศาสตรแบบมัชฌิมประเทศ) กลาวคือ 
 
๑. การจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติสูการจําลองปฏิรูปเทศแบบเหตุผลนิยม 
เปนที่ยอมรับกันวาพุทธสถาปตยกรรมเปนความพยายามที่จะจําลองโครงสรางจักรวาล

ตามไตรภูมิคติ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติที่ใหความสําคัญกับเขาพระ
สุเมรุ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ชนชั้นนําสยามปฏิเสธเนื้อหาเขาพระสุเมรุ

และภูมิศาสตรแวดลอมดังพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังดํารงอยูใน

สมณเพศวา 
“...พวกเรา (ธรรมยุติกนิกาย-ผูเขียน) ถือกันวา ถอยคําพรรณนาถึงปาหิม

พานตเปนตน ในปกรณที่ไรสาระ เชนปกรณที่กลาวถึงโลกสัณฐานเปนอาทิ มีอยูโดย

อาการเพียงความเชื่อถือเทานั้นเปนสถานที่อันใครๆไม (เคย) ไปถึงไมวาในกาลไหน...”๓๕ 
หรือแมกระทั่งเจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดีก็ทรงอางวาคําอธิบายโลกและ

จักรวาลมีที่มาจากลัทธิพราหมณ ไมเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาดังที่เสนอไปแลวขางตน หาก

พิจารณาหลักฐานขอเขียนที่นําเสนอไปนั้น ชี้บอกแตเพียงวาการปฏิเสธของชนชั้นนําสยามนั้นปฏิเสธ

เฉพาะแตเร่ืองคําอธิบายภูมิศาสตรของจักรวาลคือเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลางจักรวาล (ชนชั้นนํา

สยามอธิบายวาเปนแนวคิดที่มาจากลัทธิพราหมณ)   การปฏิเสธดังกลาวเปนการปฏิเสธพราหมณ

                                                 
๓๕ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “ตอบเรื่องสีมา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๓๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๔

ออกไปจากสถาบันพุทธศาสนาเทานั้น มิไดหมายความวาปฏิเสธออกไปจากสถาบันกษัตริย ดังจะเห็น

ไดจาก งานพระราชพิธีตางๆ ที่สะทอนแนวความคิดแบบพราหมณอยางชัดเจน๓๖ (ภาพที่ ๔๒)  

 
เปนที่ เขาใจกันตามประวัติศาสตรวา  พระราชปณิธานทางพระพุทธศาสนาของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คือ ทรงหมายที่จะฟนฟูพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ ดวยการ

หวนยอนกลับไปยึดถือพุทธบัญญัติเดิม ซึ่งเปนที่ทราบกันอยางเปนสากลวา พุทธบัญญัติเดิมมี

จุดเริ่มตนที่ประเทศอินเดีย หรือที่ในไตรโลกวินิจฉัยกถาและโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐีอุปมาเรียกวา 

มัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ ดวยเหตุเพราะเปนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ดังความวา  
 
 
 

                                                 
๓๖ อาทิเชน คติพระอิศวร ซึ่งเปนคติแบบพราหมณ เมื่อคราวครั้งพระราชพิธีโสกันต สมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารเจา (รัชกาลที่ ๕ - ผูเขียน) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “...ทรงรับที่สมมตเปนพระอิศวรดวย

พระองคเอง...”  (เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(ม.ป.ท., ๒๕๐๐. พิมพแจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ พระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ),  ๓๐.) 

 
 

ภาพที ่๔๒  งานพระเมรุ สมเด็จเจาฟาจนัทรมณฑล โสภณภควดี มีแนวความคิดแบบลัทธิพราหมณ

ผสมผสานอยู  
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๕

“...ชมพูทวีปนี้จะเรียกวามัชฌิมประเทศใหส้ินทั้งทวีปก็ควรจะเรียกได 

เพราะเหตุเปนที่ตั้งแหงพระพุทธศาสนา...”๓๗ และบางก็เรียก “...มัชฌิมประเทศนี้วา

เปนปฏิรูปเทศ...”๓๘ 
ดวยหลักฐานที่กลาวไปแลวขางตนวาไตรโลกวินิจฉัยกถา และพระไตรปฎก มีความ

เกี่ยวพันอยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงเชื่อไดวาคัมภีรดังกลาวไดผานสาย

พระเนตรของพระองคแลวทั้งสิ้น  
อีกทั้งเมื่อคร้ังที่เปนยังดํารงในสมณเพศ คราวที่ทรงแปลพระคัมภีรในที่ประชุมพระราชา

คณะสงฆ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยสามวัน  ในวันที่สองนั้นเอง พระวชิรญาโณทรงแปลมงคล

ทีปนี๓๙  และตอมาเมื่อทรงแกไขวิธีศึกษาพระศาสนาแบบธรรมยุติ คัมภีรมงคลทีปนีก็ถูกใชเปนคัมภีร

หนึ่งในหลักสูตร๔๐ โดยเนื้อหาภายในคัมภีรมงคลที่ ๔ มีการกลาวอางถึงปฏิรูปเทศ (โดยเปน

ความหมายเดียวกันกับที่กลาวไวในไตรโลกวินิจฉัยกถาคือเปนดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐาน

อยู อีกทั้งมงคลทีปนียังหนึ่งในเปนคัมภีรที่ไตรโลกวินิจฉัยกถาใชอางอิงดวย) ความวา  
“...บริษัททั้ง ๔ มีอยูในประเทศใด ยอมเปนที่ตั้งแหงพระพุทธศาสนา ประเทศ

นั้นชื่อวา ปฏิรูปเทส เปนประเทศอันสมควรจัดเปนมงคลอันประเสริฐ แทจริงปฏิรูปเทสนั้น 

ทานประสงคเอามัชฌิมประเทศมีสัณฐานดังตะโพน วัดกลมโดยรอบได ๙๐๐ โยชน ตั้งอยู

ในทามกลางแหงแผนดิน เปนที่บังเกิดแหงพระอริยเจาทั้งหลาย มีสมเด็จพระพุทธเจา เปน

ตน มีพระยาบรมจักรพรรดิเปนที่สุด ที่นั่นเปนปฏิรูปเทสแท อีกนัยหนึ่งทานวาประเทศใดที่

มี พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ทรงไตรสิกขาคือ ศีล  สมาธิ  ปญญา ส่ังสอน อุบาสก 

                                                 
๓๗ พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๒๐), ๓๒๒. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๐. 
๓๙  สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๐. หมอมเจา พูนศรีเกษม  เกษมศรี พิมพแจกในงาน

บําเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ 

พุทธศักราช ๒๕๐๐), ๘. 
๔๐  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ, “พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการตั้งธรรมยุตินิกาย.” ปาปอนหลาน (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่

ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป วันที่ ๒๖  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑), ๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๖

อุบาสิกาใหรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ไมขาด คือ อุโบสถในวัน ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ใหธรรม

ทานอยูเนืองๆ ไมขาด ประเทศนั้นก็จัดเขาในปฏิรูปเทส...”๔๑ 
การรับรู และการคงอยูของเนื้อหาเรื่องปฏิรูปเทศ โดยนํามาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

การศึกษาของพระสงฆนิกายธรรมยุติ แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมิได

ปฏิเสธแนวความคิดปฏิรูปเทศ แตมีการทําความเขาใจและนิยามตําแหนงที่ต้ังใหม  

กลาวคือเมื่อมีการปฏิเสธเขาพระสุเมรุไป แนนอนยอมเกิดผลกระทบตอตําแหนงที่ต้ังของ

ชมพูทวีป (มัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ) ที่เคยตั้งอยูทางทิศใตของเขาพระสุเมรุ  ในสมัยรัชกาลที่ ๔  

จึงเกิดการทําความเขาใจและนิยามตําแหนงที่ต้ังใหมของคําวา มัชฌิมประเทศ และ ปฏิรูปเทศ ดวย

วิธีการผสมระคนกับกรอบคิดใหมกลาวคือ ทําความเขาใจและนิยามตําแหนงที่ต้ังใหม โดยอางอิงอยู

บนฐานความเชื่อตามกรอบคิดใหมที่เปนเหตุเปนผล ใน ๒ กรณี คือ 

กรณีที่ ๑ 
ดวยคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตก (หนึ่งในองคความรูของกรอบคิดใหม) ที่

อธิบายตําแหนงที่ ต้ังของชมพูทวีปใหถูกตองและมีอยูจริง ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว จึงมิไดเชื่อวาชมพูทวีปวางตัวอยู ณ ทิศใตของเขาพระสุเมรุอีกตอไป แตเขาใจใหมวา ชมพู

ทวีปหรือมัชฌิมประเทศก็คือประเทศอินเดียที่วางตัวอยูทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสยาม ดังขอเขียน

ในพระสมณสาสนของพระองคเมื่อคร้ังยังเปนสมณเพศ ที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในภูมิศาสตร

แบบตะวันตกวา  
“...ในกรุงสยามอัน (ตั้งอยู) ติดทะเลทางดานใตของอาวกลางอยูตรงกลางอาว

ที่สองทะเลตะวันออก เปนรัฐที่ตั้งอยูเบื้องทิศตะวันออกเฉียงใตของมัชฌิมประเทศ...”๔๒ 
 
 

 
 

                                                 
๔๑ พระครูปญญามุนี (ออน) แปล, คัมภีรมงคลทีปนี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอํานวยสาสน, ๒๕๒๗), ๔๖. 
๔๒  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วาดวยจุลนิกายและมหานิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๕๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๗

 กรณีที่ ๒ 

และอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญคือการทําความเขาใจตอคําวา มัชฌิมประเทศ และ ปฏิรูป

เทศ ใหมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวตามแนวคิดแบบเหตุผลนิยม กลาวคือ แตเดิมชน

ชั้นนําสยามกอนสมัยรัชกาลที่ ๔ เขาใจในคําทั้ง ๒ คํา อยางเดียวกัน วาเปนคําเปรียบเปรยถึงดินแดน

ที่ประดิษฐานไปดวยพระศาสนา  
สังเกตไดจากเนื้อความในไตรโลกวินิจฉัยกถาที่อุปมาอุปไมยใหชมพูทวีปเปนมัชฌิม

ประเทศหรือปฏิรูปเทศ เพราะเปนที่ต้ังแหงพระพุทธศาสนา   ในเนื้อความก็ยังยกใหลังกาเปนมัชฌิม

ประเทศหรือปฏิรูปเทศอีกดวย  เพราะวาลังกาก็เปนประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู

เชนกัน๔๓ จะเห็นไดวาทั้ง ๒ คํา (มัชฌิมประเทศ และ ปฏิรูปเทศ) มีนิยามความหมายเดียวกัน คือ 

ดินแดนใดๆ ก็ไดที่ประดิษฐานไวดวยพุทธศาสนานั่นเอง 

กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๔  ดวยแนวคิดที่เปนเหตุเปนผล  ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงทําความเขาใจตอคําทั้ง ๒ ดังกลาวใหม  เนื่องดวยเปนที่เขาใจแลววา ประเทศ

อินเดีย คือดินแดนที่กําเนิดแหงพระพุทธเจา และพระพุทธเจาเปนผูใหกําเนิดพระพุทธศาสนา ทั้งหมด

ถูกอุปมาใหเปนดั่งมัชฌิมประเทศ  ดังนั้นในเมื่อประเทศอินเดียมีอยูเพียงประเทศเดียวในแผนที่โลก 

(ตามภูมิศาสตรแบบตะวันตกที่ชนชั้นนําสยามไมไดปฏิเสธ) นั่นหมายความวาพระพุทธเจามีพระองค

เดียว และมีพระชนมชีพผานไปแลวในประเทศอินเดีย  ดินแดนอื่นอันมีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู 

จึงไมสมควรเรียกมัชฌิมประเทศ ทั้งนี้เพราะความตางอยูที่ ดินแดนอื่นที่มีพระพุทธศาสนาประดษิฐาน

นั้น ไมมีพระพุทธเจานั่นเอง  
ดังนั้นจะเห็นวาพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระนิพนธ

ของพระสงฆนิกายธรรมยุติ ทรงใชคําทั้ง ๒ คําตามความเขาใจใหมดังกลาว  โดยจะเรียกประเทศ

อินเดียวา มัชฌิมประเทศหรือมัธยมประเทศหรือมัธยมชนบท (ไมปรากฏเรียกประเทศอื่นๆ ที่มี

พระพุทธศาสนาประดิษฐาน วาเปนมัชฌิประเทศ) เชน “...สยามรัฐอันตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

                                                 
๔๓ ดูเพิ่มเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

การศาสนา, ๒๕๒๐), ๓๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๘

แหงประเทศมัธยมชนบท...”๔๔ พิจารณาบริบทในคํากลาวอางที่บงชี้ทิศทางตําแหนงจะเห็นวา คําวา 

ประเทศมัธยมชนบท คือประเทศอินเดียนั่นเอง และในขณะเดียวกันก็เรียกหรืออุปมาสยามวาเปน 

ปฏิรูปเทศ ดังความวา “...ในสยามรัฐอันนับวาเปนรัฐที่เปนมงคลดี เพราะเปนปฏิรูปเทศ...”๔๕  
ในพระนิพนธเร่ืองพระปฐมสมโพธิของสมเด็จพระสังฆราช สา ปุสสเทว (เปนสมณศิษย

ของพระวชิรญาโณและเปนพระสงฆในนิกายธรรมยุติ) ก็เรียกประเทศอินเดีย ดินแดนที่ประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาวา มัธยมชนบท ในขณะที่ไมเรียกประเทศศรีลังกา ซึ่งเปนดินแดนที่มีพระพุทธศาสนา

ไปประดิษฐานเชนกันวา มัธยมชนบทหรือมัชฌิมประเทศเหมือนที่ไตรโลกวินิจฉัยกถา (วรรณกรรมที่

สะทอนความคิดของคนในสมัยกอนรัชกาลที่ ๔) เรียกแตอยางใด แตกลับเรียกวา สีหลทวีป๔๖ เพราะ
ความเขาใจในความหมายใหมของคํา 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส พระสงฆธรรมยุติกนิกายอีกพระองค

หนึ่งที่ทรงยกสยามใหเปนปฏิรูปเทศเชนกัน ดังความวา“...ประเทศสยามนี้...เปนปฏิรูปเทสแหง

พระพุทธศาสนา...”๔๗ 

แสดงใหเห็นวาการสรางความเขาใจใหมตอคําวา มัชฌิมประเทศ หรือ มัธยมประเทศ 

หรือ มัธยมชนบท และ ปฏิรูปเทศ มิไดเปนที่รับรูแคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเพียง

                                                 
๔๔ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องพระไทยไปยืมคัมภีรที่ลังกา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๔๕๕. 

๔๕ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องสีมาวิจารณ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๓๔๗. 
๔๖ ดูเพิ่มเติมใน พระสังฆราช (ปุสสเทว), พระปฐมสมโพธิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไท, ๒๔๖๕. เนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันอาทิตยที่ ๑๙ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๖). 
๔๗ พระมงคลวิเสสกถาถวายในรัชกาลที่ ๖ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๘. พิมพ

เปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยามหานามราช (ม.ร.ว. จํานง  นพวงศ) ณ วัดเทพศิรินทรา

วาส ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙), ๙๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๙

พระองคเดียวเทานั้น  แตเปนที่ เขาใจและรับรูกันโดยทั่วไป อยางนอยที่ สุดก็ในหมูพระสงฆ

ธรรมยุติกนิกาย  
ฉะนั้นดวยคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตก (กรณีที่ ๑) กอปรกับ แนวคิดที่เปนเหตุ

เปนผล (กรณีที่ ๒)  จึงทําใหการจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติมิไดถูกนํามาใชตามอยางจารีตที่มีมา แต

พระองคทรงจําลองโลกทัศนแบบใหมที่อยูบนฐานคิดของคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตกและ

ตามหลักเหตุผลเชิงประจักษ  หรืออาจเรียกไดวาเปนการจําลองปฏิรูปเทศตามนิยามแบบเหตุผลนิยม

แทน ซึ่งมีแนวทางการจําลองที่ตางออกไปจากจารีตเดิม (จะกลาวตอไปขางหนา) 

แนวความคิดเบื้องตน (ปฏิรูปเทศ) นี้เองไดถูกนํามาใชเปนกรอบความคิดทางศาสนาของ

นิกายธรรมยุติ โดยเปรียบใหประเทศสยามเปนดังปฏิรูปเทศดังที่พระองคทรงกลาวไวในพระสมณ

สาสนวา  
“...ณ เมืองหลวงใหญ ชื่อรัตนโกสินทรอันงามนาร่ืนรมย รุงเรืองดีดวยพระสิริ

แหงพระแกวอันอุดมเลิศ ในสยามรัฐอันนับวาเปนรัฐที่เปนมงคลดี เพราะเปนปฏิรูปเทศ

...”๔๘ 
และคําวาปฏิรูปเทศตามความหมายของธรรมยุติ ยังคงมีความหมายเดียวกับปฏิรูปเทศที่

อางอิงไวในไตรโลกวินิจฉัยกถาและมงคลทีปนี เห็นไดจากสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระวชิร

ญาณวโรรสทรงใหความหมายไววา “...ปฏิรูปเทสวาสะ แปลวาการอยูในถิ่นอันสมควร...”๔๙ ดังนั้นการ

นําเอาคําวา ปฏิรูปเทศ มาใชในมิติทางพุทธศาสนาวา “...ปฏิรูปเทสแหงพระพุทธศาสนา...”๕๐หรือ 

“...เปนปฏิรูปเทศ โดยที่มีพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาผูเปนตาทีแหงราสีพระบริสุทธิ...”๕๑ 
                                                 

๔๘ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องสีมาวิจารณ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส),  ๓๔๗. 
๔๙ พระมงคลวิเสสกถาถวายในรัชกาลที่ ๖  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๘. พิมพ

เปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยามหานามราช (ม.ร.ว. จํานง  นพวงศ) ณ วัดเทพศิรินทรา

วาส ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙), ๙๕. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน, ๙๗. 
๕๑ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องสีมาวิจารณ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส),  ๓๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๐

แสดงความหมายวาเปนถิ่นอันสมควร (เหมาะสม) แลวซึ่งพระพุทธศาสนาหรือเขาใจไดวาเปนแผนดิน

ที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู ซึ่งเปนความหมายเดียวกับที่ปรากฏในไตรโลกวินิจฉัยกถาและ

มงคลทีปนี  
นอกจากนี้รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ก็มีความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัดกับที่กลาว

อางไวในมงคลทีปนีกลาวคือ ในมงคลทีปนีพรรณนาถึงรายละเอียดของปฏิรูปเทศไววา เปนดินแดนที่

มี พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ (พระรัตนตรัย)  มีพระเจาจักรพรรดิราช มีพุทธบริษัท ๔  มี

หลักธรรมเรื่องไตรสิกขา (ศีล  สมาธิ  ปญญา) ใหทําอุโบสถกรรม ในวัน ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า เปนตน 

และหากพิจารณาองคประกอบดังกลาวในสมัยรัชกาลที่ ๔ จะเห็นวาองคประกอบดังกลาวมีปรากฏอยู

ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทั้งสิ้น เชน เร่ืองของพระรัตนตรัย พระองค

ทรงใหความสําคัญและกลาวย้ําอยูบอยครั้งในพระราชนิพนธที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของพระองค อาทิ

เชน ทรงยกใหพระรัตนตรัยมีความสําคัญตอชาวพุทธ ในมิติที่วาดวยการนับถือพระพุทธศาสนา

จําเปนตองทําความเขาใจในพระรัตนตรัยเปนอันดับแรกสุด  ดังที่ทรงกลาวไววา  
“...บุคคลใดจะนับถือพระศาสนา บุคคลนั้นจะตองศึกษาใหรูจักของทั้งสาม

อยางคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียใหชัด ใหเห็น...”๕๒ พรอมกันนั้นยังทรงยก

ยองวา “...พระรัตนตรัยนี้ เปนของหมดจดประเสริฐที่สุดในโลก...”๕๓ 
หรืออีกวาระหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทสวดทํา

วัตรเชาและทําวัตรเย็น โดยมีเนื้อหาบูชาพระรัตนตรัยเปนสําคัญดังความวา  
“...พระพุทธเจาเปนผูประกอบยิ่งแลวดวยพระคุณ มีความเปนพระอรหันตผู

ประเสริฐ...พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง...

                                                 
๕๒  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๒. 
๕๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “รตนตฺตยปภาวาภิยจนคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหาม

กุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๑

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูเกิดจากพระสัทธรรมประปอบแลวดวยคุณ มี

คุณคือความปฏิบัติดี...”๕๔ 
และมีพระราชนิพนธอีกมากที่กลาวถึงพระรัตนตรัย เชน รตนตฺตยปฺปภาวาภิยาจนคาถา  

สรณคมนานุสฺสรณคาถา และกสฺสปสํยุตฺตกถา เปนตน๕๕ 

เร่ืองขอธรรมที่วาดวย ไตรสิกขา ก็เปนองคประกอบที่อยูในพระราชดําริของพระองค

เชนกัน เชนพระราชนิพนธที่ทรงกลาวถึงเรื่องไตรสิกขาวาเปนขอธรรมหลัก ดังความวา 
“...คําส่ังสอนเปนประธานนั้น เปนไปโดยอุบาย ทานสงเคราะหดวยสิกขาทั้ง 

๓ คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา  นํามาซึ่งพระนฤพานอันไมตาย...”๕๖   
อนึ่งศีล  สมาธิ  ปญญา เปนองคประกอบสวนหนึ่งที่อยูในพระธรรมดังที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธไววา “...ศีลแลสมาธิแลปญญาเทานั้นแล เปนขอพระศาสนา

คือพระธรรม...”๕๗ 
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับวันอุโบสถถึงกับ

ต้ังจิตอธิษฐาน เห็นไดจาก งานพระราชนิพนธที่กลาวไววา  

                                                 
๕๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ทําวัตรเย็น.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ใน

รัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย 

โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๑๓-๑๙. 
๕๕ ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ในรัชกาลที่ 

๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จ

พระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระ

จอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑). 
๕๖  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “คาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหาม

กุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๕๘. 
๕๗  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.”  ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๒

“...พระองคทรงถึงพรอมดวยเบญจศีลอยูโดยปกติ มีพระศรัทธาและพระ

ปญญาเปนปุเรจร สวนในวันอุโบสถก็ทรงอธิฐานอุโบสถมีองค ๘ ดวย (ในวันอุโบสถนั้น) 

ทรงสงพระญาณใหทองพระรัตนตรัยและในไตรลักษณอีกดวย...”๕๘ 

เร่ืองพระเจาจักรพรรดิราช เปนองคประกอบหนึ่งที่อยูในปฏิรูปเทศ  และมีปรากฏใน

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวยเชนกัน โดยที่พระองคทรงปรุงแตงคติพระ

จักรพรรดิราชใหผสมไปดวยคติพระเจาจักรพรรดิราชแบบจารีตเดิมและแบบใหมดังจะกลาวตอไป

ขางหนา  

แมวาความหมายของปฏิรูปเทศในแบบฉบับธรรมยุติกนิกายและในแบบมหานิกาย 

(จารีตเดิม) จะใหความหมายเดียวกันวาเปนดินแดนที่ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาแตแนวทางใน

การถายทอดในงานสถาปตยกรรมแตกตางกัน เพื่อใหเห็นถึงความตาง จําเปนตองกลาวถึงแนว

ทางการจําลองมัชฌิมประเทศแบบอุดมคติอยางจารีตเดิมโดยสังเขปเสียกอน 

จากการตีความของนักวิชาการหลายทานตอการใชไตรภูมิคติเปนแมแบบจําลองใน

งานสถปตยกรรม อาทิเชน วัดสุทัศนเทพวราราม วัดอรุณราชวรวิหาร หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามก็ดี  จะเห็นวาการจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติอยางจารีตเดิม มีการจําลองในเชิงกายภาพเปน

สําคัญและใชการจําลองในเชิงสัญลักษณรวมดวยเพื่อทําใหการนาํเสนอนั้นมีความชัดเจนขึ้น 

การจําลองเชิงกายภาพ คือการจําลองภูมิศาสตรที่พรรณนาไวในคัมภีรโลกศาสตรเห็น

ไดชัดใน ๒ แมแบบ คือ  
แมแบบที่ ๑ การจําลองเขาพระสุเมรุที่ต้ังอยูแกนกลางของจักรวาล ถูกจําลองดวยพระ

ปรางคประธานที่ต้ังอยูในตําแหนงศูนยกลางของแผนผัง มีเจดียหรือเมรุทิศอุปมาเหมือนทวีปทั้ง ๔ 

เชน วัดไชยวัฒนาราม๕๙ เปนตน 

                                                 
๕๘ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส), ๑๓๕. 
๕๙  ดูเพิ่มเติมใน ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๓

และแมแบบที่ ๒ การจําลองมัชฌิมประเทศที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นักวิชาการ

ตีความไววามีการจําลองในเชิงกายภาพรวมอยูดวย กลาวคือ พระอุโบสถคือศีรษะแผนดินที่อยูใจ

กลางมัชฌิมประเทศในชมพูทวีป มีวิหารทั้ง ๔ ทิศแทนสัตตมหาสถานและอัฏฐมหาสถานตามที่ใน

คัมภีรไตรโลกวินิจฉัยกถาพรรณนาวาสัตตมหาสถานและอัฏฐมหาสถานวางตัวอยูโดยรอบศีรษะ

แผนดิน  พระระเบียงชั้นในเปรียบเสมือนมหานครใหญและพระระเบียงชั้นนอกเปรียบไดกับชนบทนคร

ดังที่ไตรโลกวินิจฉัยกถาพรรณนาไวเชนกันวา ทั้งมหานครใหญและชนบทนครอยูรายรอบถัดออกมา

จากสัตตมหาสถานและอัฏฐมหาสถาน นอกจากนี้ยังพรรณนาตอไปวาถัดออกมามีปาหิมพานตซึ่ง

เทียบไดกับพื้นที่ที่อยูนอกพระระเบียง๖๐ เปนตน  
จะเห็นวาการจําลองในเชิงกายภาพของ จักรวาลหรือมัชฌิมประเทศ คือการนําเอา

องคประกอบรวมที่อยูในจักรวาลหรืออยูในมัชฌิมประเทศ มานําเสนอโดยจัดวางตําแหนงใหตองตาม

คําพรรณนาในคัมภีร  

และสําหรับการจําลองเชิงสัญลักษณ คือการใชสัญลักษณตางๆ ส่ือแสดงใหเห็นถึง

ความในวรรณกรรมโลกศาสตรใหชัดเจนขึ้นซึ่งมี ๒ กรณีตามแมแบบการจําลองเชิงกายภาพ กลาวคือ 
๑. สัญลักษณที่ส่ือใหเห็นถึงองคประกอบรวมของจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง 

เชน พระอินทรทรงชางเอราวัณบางก็จําหลักเปนลายบนหนาบัน บางก็เปนประติมากรรมในซุมจรณัม 

และบางก็ปรากฏอยูในงานจิตรกรรม เปนตน หรือสรรพสัตวตางๆในปาหิมพานตตลอดจนเทวดา เชน 

ครุฑแบกที่ประดับอยูในชั้นเดียวกับฐานอาคาร อีกทั้งเทวดาที่บางก็อยูบนหนาบัน และบางก็เปน

ภาพเขียนในงานจิตรกรรม เปนตน   
และ ๒.  สัญลักษณที่ส่ือใหเห็นถึงองคประกอบภายในมัชฌิมประเทศ อาทิเชน การ

จําลองสัตตมหาสถาน ที่ส่ือผานออกมาในรูปสัญลักษณของตนไมและพระพุทธรูปปางตางๆ เปนตน 
แตการจําลองปฏิรูปเทศในแบบธรรมยุติตางออกไป ดังที่กลาวไปแลววาธรรมยุติกนิกาย

ปฏิเสธโลกสัณฐานแบบเดิม อีกทั้งยังทําความเขาใจตอปฏิรูปเทศใหม ถึงแมวาปฏิรูปเทศแบบธรรม

ยุติจะยังคงแสดงความหมายเดียวกันกับมัชฌิมประเทศแบบจารีตเดิม (หมายถึงดินแดนที่ประดิษฐาน

พระพุทธศาสนา)  แตองคประกอบตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ปฏิรูปเทศหรือมัชฌิมประเทศแบบ

จารีตเดิมประกอบไปดวยศีรษะแผนดิน  สัตตมหาสถาน  อัฏฐมหาสถาน  มหานครใหญ ชนบทนคร 

                                                 
๖๐ ดูเพิ่มเติมใน ชาตรี  ประกิตนนทการ, “คติสัญลัษณ ‘ศีรษะแผนดิน’ วัดพระเชตุพนฯ การสถาปนา

ศูนยกลางโลกพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ ๑.” ศิลปวัฒนธรรม  ๓๑, ๖ (เมษายน, ๒๕๕๓): ๘๔-๑๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๔

และปาหิมพานต  ซึ่งไดกลาวอางไปแลววาธรรมยุติกนิกายมองปาหิมพานตวาเปนปกรณที่ไมมีอยู

จริง๖๑  
สําหรับมหานครใหญและชนบทนคร องคความรูแบบตะวันตกโดยเฉพาะภูมิศาสตรโลก 

ทําใหธรรมยุติกนิกายรูวา มหานครใหญและชนบทนครเปนชื่อแควนตางๆ ที่ปรากฏอยูในประเทศ

อินเดีย สังเกตไดจากการพระนิพนธ พุทธประวัติ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโร

รส (พระสงฆในนิกายธรรมยุติ) ที่มีความอธิบายถึงชื่อชนบทและนครหลวงของรัฐตางๆ พรอมกับมี

แผนที่ประเทศอินเดียประกอบ๖๒ (ลายเสนที่ ๖) และเพราะความเขาใจดังกลาวนี้เองทําใหธรรมยุติ

ตระหนักดีถึงสัจนิยม (ความจริง) วาสยามไมใชประเทศอินเดียหรือมัชฌิมประเทศ ดังนั้น มหานคร

ใหญและชนบทนคร ซึ่งเปนชื่อแควนตางๆ ที่ปรากฏอยูในประเทศอินเดียและถูกกลาวอางไวในไตรโลก

วินิจฉัยกถาและโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี จึงไมสามารถใชเปนองคประกอบในการจําลองปฏิรูปเทศ

ตามแนวทางของธรรมยุติได 

 
                                                 

๖๑ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “ตอบเรื่องสีมา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส),  ๓๗๕. 
๖๒ ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑). 

 
 

ลายเสนที ่๖   แผนที่ประเทศอินเดีย ภาพประกอบในงานนิพนธพุทธประวัติของสมเดจ็สมเด็จพระ

มหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในภูมิศาสตร
แบบใหม (ตะวันตก) ที่ไมข้ึนอยูกับความเชื่อในภูมิศาสตรแบบอุดมคติ (ไตรภูมิ) 

ที่มา: สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธประวัติ เลม ๑. (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๕

สําหรับสัตตมหาสถาน และอัฏฐมหาสถานนั้น มีบางตอนเปนความเพิ่มเติมในชั้นหลัง ที่

มากไปดวยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ซึ่งขัดแยงกับแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของธรรมยุติกนิกายที่

ใหความเคารพตอพุทธบัญญัติเดิม  เห็นไดชัดจากคําปรารภของ พระปฐมสมโพธิ สํานวนของสมเด็จ

พระสังฆราช สา ปุสสเทว ระบุไวชัดเจนวา “...ขอความที่ไมไดเห็นในพระบาฬีแลว จะกลาวแตโดยยอ

ตามอธิบายของบุรพาจารย...”๖๓ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการลดความสําคัญของความในชั้นหลัง (อรรถกถา) 

โดยความตั้งใจของผูเขียน๖๔ 
และเมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาตอนหลังจากที่พระพุทธเจาตรัสรู ระหวาง พระปฐมสมโพธิ

กถา สํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระสงฆมหานิกาย) (ภาพที่ 

๔๓) กับ พระปฐมสมโพธิ สํานวนของสมเด็จพระสังฆราช สา ปุสสเทว (พระสงฆธรรมยุติกนิกาย) จะ

เห็นความแตกตางชัดเจน นั่นคือความในพุทธประวัติหลังการตรัสรูของพระพุทธเจาใน พระปฐม

สมโพธิกถา สํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กลาววา หลังจากที่พระ

พุทธองคตรัสรูแลว พระพุทธองคกระทําเสวยวิมุติสุขในสถานที่ทั้ง ๗  คือ รัตนบัลลังกหรือโพธิบัลลังก 

(ตนโพธิ์)  อนิมิสเจดีย  รัตนจงกรมเจีดีย  รัตนฆรเจดีย  ตนอชปาลนิโครธ  ตนมุจลินท และตน

ราชายตนะ ดวยระยะเวลา ๗ วันตอ ๑ สถานที่๖๕ แตใน พระปฐมสมโพธิ สํานวนของสมเด็จ

พระสังฆราช สา ปุสสเทว กลาวถึงสถานที่เสวยวิมุติสุขเพียง ๔ สถานที่ คือ โพธิบัลลังก (ตนโพธิ์)  อช

ปาลนิโครธ  ตนมุจลินท และตนราชายตนะ๖๖  
 
                                                 

๖๓ พระสังฆราช (ปุสสเทว), พระปฐมสมโพธิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไท, ๒๔๖๕. เนื่องในงานพระราชทาน

เพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันอาทิตยที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๔๖), ๗. 
๖๔ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนาในรัตนโกสินทร.” ปากไกและ

ใบเรือความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 
๒๕๒๗), ๔๐๐. 

๖๕ ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๐๕), ๑๙๙-๒๑๒. 
๖๖ ดูเพิ่มเติมใน พระสังฆราช (ปุสสเทว), พระปฐมสมโพธิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไท, ๒๔๖๕. เนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันอาทิตยที่ ๑๙ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๖), ๘๖-๙๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๖

 
 

ธรรมยุติกนิกายเชื่อวาสถานที่เสวยวิมุติสุขจากคัมภีรเดิมแทมีเพียง ๔ แหง อีก ๓ แหง

เปนความที่ปรากฏเพิ่มเติมเขามาในชั้นหลัง ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

(พระสงฆในธรรมยุติกนิกาย) ทรงอางวา  
“...ฝายพระอรรถกถาจารย แทรกความในระหวางเสด็จอยูที่พระมหาโพธิและ

ที่อชปาลนิโครธวา เสด็จจากพระมหาโพธิไปทางทิศอีสาน เสด็จยืนจองดูพระมหาโพธิดวย

มิไดกระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน สถานที่นั้นเรียกวา ‘อนิมิสเจดีย’ เสด็จกลับจากที่นั้น
มาหยุดในระหวางกลางแหงพระมหาโพธิและอนิมิสเจดีย ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นแลว เสด็จ

จงกรม ณ ที่นั้นถวน ๗ วัน สถานที่นั้นเรียกวา ‘รัตนจงกรมเจดีย’ ในสัปดาหะที่ ๔ เทวดา

นิรมิตเรือนแกวขึ้นในทิศปจฉิมหรือในทิศพายัพแหงพระมหาโพธิ เสด็จนั่งขัดบัลลังก ทรง

พิจารณาพระอภิธรรมปฎกสิ้น ๗ วัน สถานที่นี้เรียกวา ‘รัตนฆรเจดีย’...”๖๗ 

สถานที่เสวยวิมุติสุข ๓ สถานที่ขางตนเปนสถานที่ที่สรางภาพลักษณใหพระพุทธเจาอยู

ในสถานะเหนือมนุษย ดังที่ เชษฐ  ติงสัญชลี กลาววา สถานที่เสวยวิมุติสุข ๓ สัปดาหที่เพิ่มเขามาใน

                                                 
๖๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๕๒-๕๓. 

 
 

ภาพที ่๔๓  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส ผูนิพนธ พระปฐมสมโพธกิถา ตาม
รับส่ังของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๗

ชั้นหลังนั้นปรากฏอยูในคัมภีรมหายานที่ชื่อวา มหาวัสดุและลลิตวิสตระ โดยที่คัมภีรมหายานมี

แนวคิดเกี่ยวกับความเหนือมนุษยแฝงอยู๖๘  
กลาวไดวาการจําลองสัตตมหาสถานแบบจารีตเดิม (๗ แหง) มิไดเปนองคประกอบใน

การจําลองปฏิรูปเทศแบบธรรมยุติกนิกายอีกตอไป แมวาเมื่อคร้ังบูรณปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย  

เจาพระยาทิพากรวงศ จะนิพนธไววา มีการหมายแทนตนไมตางๆ ใหเปนสัตตมหาสถานก็ตาม แตเปน

เพียงการนําคําวาสัตตมหาสถานมาใชมากกวาจะสื่อความหมายวาเปนสัตตมหาสถานที่หมายถึง

สถานที่ที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังการตรัสรู เพราะสัตตมหาสถานที่เจาพระยาทิพากรวงศ

พรรณนาในงานนิพนธ บางสถานที่ไมสอดคลองกับความหมายวาเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติ

สุขหลังการตรัสรู เชน “...สาลรุกโข คือไมรัง เปนที่พระองคไดประสูติในรมไมนั้นอยางหนึ่ง ปรินิพพานใน

ใตตนรังอยางหนึ่งเปนสองอยางดวยกัน...”๖๙ เปนตน แสดงใหเห็นถึงความไมใสใจตอความหมายที่

แทจริงของสัตตมหาสถาน 

สวนอัฏฐมหาสถาน ประกอบไปดวย สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู (โพธิบัลลังก)  สถานที่

แสดงปฐมเทศนา  สถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จไปประทับจําพรรษามีชางปาลิไลยดูแล  สถานที่ที่

พระพุทธเจาทรงทรมานชางธนบาลหัตถี  สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยและเสด็จข้ึน

ไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงส  สถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงสและทรง

แสดงปาฏิหาริยเปดโลก  และสถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน  
หากพิจารณา พระปฐมสมโพธิ สํานวนของสมเด็จพระสังฆราช สา ปุสสเทว ไมมี

เนื้อความกลาวถึงตอน เสด็จไปประทับจําพรรษามีชางปาลิไลย  ทรมานชางธนบาลหัตถี  เสด็จข้ึนไป

โปรดพุทธมารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงส  เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส และทรงแสดงปาฏิหารยิเปดโลก 

อีกทั้งหลักฐานเชิงประจักษอยางพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็ไมปรากฏการจําลองเนื้อหา

ดังกลาว จึงอาจกลาวไดวาธรรมยุติกนิกายไมไดใหความสําคัญกับอัฏฐมหาสถานเมื่อเทียบกับการ

จําลองมัชฌิมประเทศ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

                                                 
๖๘ ดูเพิ่มเติมใน Chedha Tingsanchali, “Saptamahasthana : concepts and the modes of depiction 

in Indian and Southeast Asian art.  (Ph.D. History of Art National Museum Institute of History of Art 
(Deemed University), 2006). 

๖๙ เจาพระยาทิพากรวงศ, เรื่องพระปฐมเจดีย (พระนคร: โรงพิมพไทยแบบเรียน, ๒๕๑๑), ๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๘

อนึ่งแมวา พระปฐมสมโพธิ จะกลาวถึงตอนประสูติ  ตรัสรู  แสดงธรรม และปรินิพพาน 

(คร่ึงหนึ่งของอัฏฐมหาสถาน) แตเราตองยอมรับวา เนื้อหาทั้ง ๔ ตอนขางตนเปนโครงเรื่องพื้นฐานของ

การบอกเลาพุทธประวัติโดยทั่วไปอยูแลว การมีอยูของพุทธประวัติทั้ง ๔ ตอนจึงไมมีน้ําหนักมาก

พอที่จะยืนยันวาเปนอัฏฐมหาสถาน 

และสําหรับศีรษะแผนดินหรือเปนที่เขาใจกันวาคือโพธิบัลลังกหรือตนโพธิ์  แมวาตนโพธิ์

จะปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๔ อยางเดนชัด เชนการนําเอาตนโพธิ์มาประดิษฐานภายในวัด และมีนัยยะ

หมายแทน “...ที่ตรัสรูของพระพุทธเจา...”๗๐ ตองตามความหมายของโพธิบัลลังกก็ตาม แตหาก

พิจารณาวิธีการนําเสนอแลวมิอาจคิดไปไดวาตนโพธิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ จะเปนความหมายในมิติ

เดียวกับศีรษะแผนดิน ทั้งนี้เพราะตําแหนงของศีรษะแผนดินตองอยูใจกลาง และนาจะมีความสําคัญ

ที่สุด แตจากหลักฐานที่ปรากฏแลว ตนโพธิ์ที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๔ มิไดอยูในตําแหนงศูนยกลาง 

ยิ่งกวานั้นบางวัด ตําแหนงตนโพธิ์ยังอยูแยกตัวออกไปจากกลุมอาคารและถูกตัดขาดดวยกําแพงแกว 

จึงมิอาจกลาวไดวาตนโพธิ์มีความชัดเจนมากพอที่จะหมายแทนถึงศีรษะแผนดิน   
หรือแมแตพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารก็ไมอาจหมายแทนศีรษะแผนดินได

เชนกัน ดวยมิติเชิงกายภาพที่ตําแหนงศูนยกลางและองคประกอบรวมอยางจิตรกรรมฝาผนัง ไมเอื้อ

ตอการแสดงความหมายของความเปนศีรษะแผนดินแตอยางใด 
กลาวโดยสรุปคือองคประกอบในมัชฌิมประเทศขางตนไมตอบเงื่อนไขของปฏิรูปเทศแบบ

ธรรมยุติแตอยางใด  ประเด็นที่ควรจะตองพิจารณาตอไปคือปฏิรูปเทศในแบบธรรมยุติกนิกายมี

องคประกอบและลักษณะทางกายภาพอยางไร ซึ่งจะขอกลาวถึงตอไปในบทที่ ๕  
ความสําคัญของคติปฏิรูปเทศกับบริบททางสังคม 
การเนนย้ําถึงความบริสุทธิ์และมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสยามอยูบอยครั้งของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  อาจกลาวไดวาเปนแนวคิดที่หมายฟนฟูและรักษา

พระพุทธศาสนาตามพระราชดําริอยางมิตองสงสัย เพราะศาสนา ณ ขณะนั้นผิดแปลกไปจากพุทธ

วจนะเดิมอยางมากตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   

                                                 
๗๐  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.”  ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๙

จํานวนที่มากมายของพระราชนิพนธทางศาสนาที่มีการพูดถึงการฟนฟูและรักษา

พระพุทธศาสนาจึงเปนผลพวงของความพยายามที่จะฟนฟูและรักษาพระพุทธศาสนาใหถูกตอง อาทิ

เชน  ประกาศวาดวยทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (พุทธศักราช ๒๔๐๒)๗๑  เปนตน 

ดวยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะธํารง

พระพุทธศาสนาใหคงอยูมิใหเสื่อมสูญไปจากสยาม และทรงตองการใหสยามเปนศูนยกลางแหงพุทธ

ศาสนาแทนประเทศลังกา (เพราะขณะนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศลังกาถูกละเลย เนื่องจากตกเปน

เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และคนอังกฤษมิไดนับถือพระพุทธศาสนา) ตามที่มีพระราชดําริวาผูใด

อยากจะศึกษาพระพุทธศาสนาก็ใหมาที่ประเทศสยามดังพระสมณสาสนที่สะทอนความขางตนวา 

“...เกาะลังกาเลา บัดนี้ก็ตกเปนของพวกกําปนีซึ่งมิใชผูนับถือพระพุทธศาสนา

...เพราะเหตุนั้น...ทานผูมีอายุเหลาใดอื่น ยังไมเล่ือมใสดวยเพียงแตไดยินปรารถนาจะ

สมาคมกับพวกขาพเจาเพราะศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน ปญญาพึงรูไดดวยการพูดจา

สนทนากัน ทานผูมีอายุทั้งหลายนั้นๆทุกรูปขอจงมาดวยเรือกําปนชื่อราชสีหอุดมเดชที่ไป

แตกรุงรัตนโกสินทรเทพมหานครเถิด...” ๗๒   

และกลาวไดวาการเนนย้ําคติปฏิรูปเทศ (โดยมีพระรัตนตรัยเปนองคประกอบสําคัญใน

ปฏิรูปเทศ) เปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวยจรรโลงพระพุทธศาสนาใหคงอยู ในแบบที่สรางความเขาใจอยาง

ถูกตองใหกับประชาชนดวย    เพราะการสืบทอดพระศาสนาใหบริสุทธิ์ และมิใหอันตรธานหายไป

อยางยั่งยืน จําเปนตองรักษาความเปนแกนแทของพระศาสนาซึ่งธรรมยุติเชื่อวาคือ พระรัตนตรัย 

เพราะอยางไรก็ตามการที่ประชาชนเขาใจแกนของพระพุทธศาสนายอมทําใหพระพุทธศาสนามีพลัง

ในการคงอยูมากกวาการที่ประชาชนไมเขาใจในพระพุทธศาสนา หรือเขาใจอยางผิวเผิน ดังพระนิพนธ

                                                 
๗๑  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศวาดวยทรงทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศ

รัชกาลที่ ๔  (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๒๑๙-๒๒๑. 
๗๒  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องพระสงฆสยามมี ๒ นิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีใน

รัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสดจ็พระราชกศุล

ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), 
๓๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๐

ของสมเด็จพระสังฆราช สา  ปุสฺสเทว ที่ลิขิตเปนคําปรารภอยูในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาววาคนที่ไมเคารพนับในแกนพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธ พระธรรม และ

พระสงฆ จะทําใหพระศาสนาดับสูญดังความวา  
“...หมูคนโมฆบุรุษในธรรมวินัยนี้เอง ไมเคารพนับถือ พระพุทธ  พระธรรม  

พระสงฆ และไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา กอใหสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นๆ ทําสัทธรรม

ใหอันตรธาน ใหเส่ือมสูญทรุดโทรมไป...”๗๓ 
นอกจากนี้ยังเห็นไดจากการกระทําของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทั้งทรง

แกไขขอวัตรปฏิบัติของสงฆใหถูกตอง  แสวงหาพระคัมภีรทางพุทธศาสนาตางๆที่สยามไมมีดังความ

วา “...ในคัมภีรเหลานั้น คัมภีรใดๆ ไมมีในสยามรัฐนี้ ก็จักยืมคัมภีรนั้นๆจากประเทศนั้นมาคัด...”๗๔ เปน
ตน ถือเปนการรักษาพระพุทธศาสนามิใหเสื่อมสูญอันตรธานหายไปทั้งสิ้น 

ทั้งนี้เพราะการเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนานั้นไมใชเพียงแตผิดพระวินัยปฏิบัติหรือการ

ไมใสใจในพระรัตนตรัยเทานั้นที่เปนสาเหตุแหงความเสื่อม  หากแตมีถึง ๕ สาเหตุ คือ การเสื่อมสูญ

ของการตรัสรู  การเสื่อมสูญของปริยัติ  การเสื่อมสูญของปฏิบัติ  การเสื่อมสูญของสมณเพศ และการ

เสื่อมสูญของพระธาตุ หรือที่เรียกวา ปญจอันตรธาน  ซึ่งลวนเปนเหตุหรือมีปจจัยสนับสนุนตอการ

เสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น๗๕ 

                                                 
๗๓ สมเด็จพระสังฆราช สา ปุสฺสเทว, “กสฺสปสํยุตฺตกถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ในรชักาล

ที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย

เสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ 

พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๕๗. 
๗๔ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องขอยืมคัมภีรในประเทศยะไขมาสอบ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส), ๖๑๓. 
๗๕ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนาในตนรัตนโกสินทร.” ปากไก

และใบเรือ รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : อมรินทรการ
พิมพ, ๒๕๒๗), ๔๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๑

กลาวโดยสรุปคือ การจําลองปฏิรูปเทศแบบเหตุผลนิยม เปนวิถีทางหนึ่งของการฟนฟู

และรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูและถูกตอง สงผลตอโครงสรางทางสังคมในมิติทางศาสนาที่ใน

ขณะนั้นกําลังเสื่อม ใหกลับมาบริสุทธตองกับพุทธวจนะเดิม  

๒. คติสมมติเทวราช : มรดกทางจารีตเดิมและการอธิบายความหมายเพิ่มเติม 
เปนที่เชื่อกันของนักวิชาการวา อิทธิพลของศาสนาเปนตัวกอรูปใหเกิดธรรมเนียม

ประเพณีและศิลปะมาตลอดทุกยุคสมัย๗๖  คติสมมติเทวราชก็เปนปจจัยการกอรูปแบบหนึ่งที่มาจาก

ศาสนา   พระมหากษัตริยทรงเปรียบพระองคเองดังสมมติเทวราช ซึ่งหลากหลายไปดวย คติพระ

นารายณ๗๗ คติพระอินทร  คติพระจักรพรรดิราช๗๘  และคติพระโพธิสัตว ถือไดวาแนวความคิด

ดังกลาวเปนมรดกทางจารีตที่เชื่อถือและแสดงออกเรื่อยมา  
มรดกทางจารีตดั งกล าวผสมผสานและเพิ่ มความซับซ อนมากยิ่ งขึ้ น  ทํา ให

พระมหากษัตริยสมมติพระองคเองเปนเทพหลายองคและหลายลัทธิในเวลาเดียวกัน ซึ่งแตละคติ

สมมติเทวราชจะถูกใหความสําคัญตางกันไปตามยุคสมัย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อและคานิยมของ

สังคมในยุคสมัยนั้นๆ  

อาทิเชนในสมัยอยุธยา คติพระนารายณมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการใชอางการเปน

เทพของกษัตริย เห็นไดจากพระนามพระมหากษัตริยเชน พระรามาธิบดี  พระราเมศวร พระนารายณ 

โดยมีนัยยะถึงพระนารายณอยางชัดเจน และการตั้งนามเมืองก็ต้ังคลอยตามคติพระนารายณไปดวย

เชน อโยธยา อยุธยา ซึ่งเปนเมืองของพระราม (พระนารายณ) ตลอดจนการสลักลายหนาบันเปนรูป

พระนารายณทรงครุฑ เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนคติหลักที่มีอิทธิพลมากในสมัยอยุธยา เมื่อเทียบกับคติ

พระอินทร และคติพระจักรพรรดิราช ที่มีปรากฏในปริมาณที่นอยกวา เชน เมื่อคร้ังแผนดินพระเจา

                                                 
๗๖  โชติ  กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรมไทย.” วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑): ๗๖. 
๗๗ คติสมมติเทวราชยังหมายรวมไปถึง พระอิศวร และ พระพรหม ดวย แตจะไมกลาวในที่นี้ เพราะเชื่อกัน

วา คติไทยที่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมของลัทธิพราหมณไวนั้น ไทยคงรับเฉพาะเรื่องพระนารายณอวตารลงมาปราบ

ยุคเข็ญ (โชติ  กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรมไทย.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑): ๘๐.) 
๗๘  ดูเพิ่มเติมใน โชติ  กัลยาณมิตร, “ไตรภูมิในพุทธศาสนากับงานสถาปตยกรรมไทย.” วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑): ๕๓-๑๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๒

ปราสาททอง พระองคทรงประกอบพิธีอินทราภิเษก สรางพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท เปน

การแสดงออกในคติพระอินทร หรือการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่เปนการแสดงออกในคติพระ

จักรพรรดิราช เปนตน  
ปรากฏการณของการใหความสําคัญแตละคติสมมติเทวราชตามบริบททางสังคม ถูก

เปลี่ยนผานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชาตรี  ประกิตนนทการ วิเคราะหไววา ในสมัยรัตนโกสินทรคติ

พระนารายณมิไดถูกใหความสําคัญเทาคติพระอินทร เนื่องดวยเพราะคติพระอินทรสามารถตอบสนอง

ตอบริบททางสังคมในยุคสมัยรัตนโกสินทรไดดีกวา กลาวคือคติพระอินทรสรางความชอบธรรมทาง

การเมืองในแงสิทธิธรรมการขึ้นครองราชยใหกับรัชกาลที่ ๑ ไดในแบบที่คติพระนารายณในสมัย

อยุธยาใหไมได และคติพระอินทรยังเปนภาพตัวแทนในเชิงสัญลักษณที่สอดคลองที่สุดกับการเนน

พุทธศาสนาและคติธรรมราชาใหข้ึนมาเปนอุดมการณใหมของรัฐในสมัยรัชกาลที่ ๑๗๙  
เห็นไดจากหลักฐานตางๆที่ปรากฏ เชน พระราชปุจฉาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราชที่มีตอเร่ืองพระอินทร๘๐  อีกทั้งยังปรากฏศิลปกรรมตางๆที่สนับสนุนความคิดดงักลาว 

อาทิเชน ลายจําหลักหนาบัน (เดิม) รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม๘๑  จิตรกรรฝาผนังประวัติพระอินทรที่หอไตร วัดระฆัง เปนตน ทําใหเชื่อวาพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชนาจะเปรียบพระองคเปนดั่งพระอินทร ๘๒   
ในรัชกาลตอๆ มา คติพระอินทรยังคงมีบทบาทไมนอย สังเกตไดจากหลักฐานในสมัย

รัชกาลที่ ๓ กลาวคือ ปูนปนพระอินทรทรงชางเอราวัณที่ซุมจระนําพระปรางควัดอรุณ การโปรดเกลาฯ 

                                                 
๗๙ ดูเพิ่มเติมใน ชาตรี  ประกิตนนทการ, “คติพระอินทรในสมัยรัชกาลที่ ๑ : อุดมการณรัฐ พุทธศาสนา 

และสถาปตยกรรม.” ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน, ๒๕๕๒): ๗๙-๙๙. 
๘๐  ดูเพิ่มเติมใน พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๕ เลม ๑ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๓). 
๘๑  สมเด็จพระวันรัตน, สังคีติยวงศ  พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 

๒๕๒๑), ๔๒๙-๔๓๐. 
๘๒  ชาตรี  ประกิตนนทการ, “คติพระอินทรในสมัยรัชกาลที่ ๑ : อุดมการณรัฐ พุทธศาสนา และ

สถาปตยกรรม.” ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน, ๒๕๕๒): ๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๓

ใหชางเขียนจิตรกรรมประวัติพระอินทรภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ๘๓ (ภาพที่ ๔๔) การเปลีย่นชือ่วดั

มหาสุทธาวาสมาเปนวัดสุทัศนเทพวราราม๘๔ เปนตน  
 

 
และตามที่กลาวอางไปแลวขางตนวาพระมหากษัตริยสมมติพระองคเปนเทพหลายองค

ในเวลาเดียวกัน จึงไมเปนที่สงสัยหากวารัชกาลที่ ๑ - ๓ จะทรงอางพระองคเปนดังพระจักรพรรดิราช

รวมดวย  โดยลักษณะการกลาวอางตางกันไป บางครั้งมิไดกลาวอางโดยตรงแตโดยนัยเปนที่เขาใจ

กัน๘๕   เชน  ตําราชางที่ถูกจารขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก๘๖  (ภาพที่ ๔๕)  

                                                 
๘๓  ดูเพิ่มเติมใน นภาพร  เลาสินวัฒนา, “จิตรกรรมในพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก.” เมืองโบราณ  ๒๔, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๑): ๒๖-๓๕.  
๘๔  เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ เลม ๒ 

(พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๖๕. 
๘๕  สุเนตร  ชุตินธรานนท, “จักรพรรดิราช :ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพมา (พ.ศ. 

๒๐๘๑-พ.ศ. ๒๓๙๗).” เมืองโบราณ  ๑๔, ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๓๑):  ๑๐๐. 
๘๖  ดูเพิ่มเติมใน จตุพร ศิริสัมพันธ, ตําราชางฉบับรัชกาลที่ ๑  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. 

คณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเทา พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มอบใหกรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร). 

 
 

ภาพที ่๔๔ ภายในพระทีน่ั่งไพศาลทกัษิณ มีภาพจิตรกรรมประวัติพระอนิทร 
ที่มา: พระบรมมหาราชวงั. (กรุงเทพฯ: โรงพมิพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), ๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๔

ตราพระราชลัญจกรไตรสารเศวต เปนพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

เปนรูปชาง ๓ เชือกอยูในวิมาน  (ลายเสนที่ ๗) ซึ่งชาง ๓ เชือก๘๗ที่ปรากฏหมายแทนถึงชางเผือกเอก

ในรัชกาล๘๘ ซึ่งปฏิเสธไมไดวา ชางเผือกไมมีความเกี่ยวพันกันคติพระจักรพรรดิราช  
 

 

 
                                                 

๘๗ คือ พระยาเศวตกุญชร  พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ 
๘๘  สุทธิลักษณ อําพันวงศ, ชางไทย  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๐. มูลนิธิธนาคาร

กรุงเทพเผยแพรเพื่อบํารุงและสงเสริมวรรณกรรมไทย พุทธศักราช ๒๕๓๐), ๒๐๒. 

 
 

ลายเสนที ่๗ พระราชลัญจกรไตรสารเศวต ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย  
ที่มา: สุทธิลักษณ อําพันวงศ. ชางไทย. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๗), ๒๕๓. 

 
 

ภาพที ่๔๕ ตําราชางที่จารขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ที่มา: จตุพร ศิริสัมพันธ. ตําราชางฉบับรัชกาลที่ ๑. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๕

ในสมัยรัชกาลที่ ๓  เห็นไดชัดเจนที่วัดนางนอง โดยนักวิชาการเชื่อวา มีคติพระจักรพรรดิ

ราชแฝงอยู เชน พระพุทธรูปทรงเครื่อง อันเปนพระประธานอยูในพระอุโบสถ (ภาพที่ ๔๖) ภาพ

จิตรกรรมฝาผนังเหนือกรอบหนาตางที่แสดงออกดวยภาพในพุทธประวัติตอนปราบพญาชมพูบดีราช 

(ภาพที่ ๔๗)และภาพลายรดน้ําภายในพระอุโบสถทั้งบานแผละหนาตางที่แสดงออกดวยภาพเครื่อง

ราชูปโภคและเครื่องราชกกุธภัณฑ พรอมทั้งมงคล ๘ ประการ และที่บานแผละประตูแสดงออกดวย

ภาพเครื่องราชูปโภค เครื่องสูงตางๆ และรัตนะ ๗ ประการ๘๙ (ภาพที่ ๔๘) ทั้งหมดเปนภาพสัญลักษณ

ที่เกี่ยวเนื่องดวยกับคติพระจักรพรรดิราชแทบทั้งสิ้น  นอกจากนี้ยังมีซุมหนาตางทรงมงกุฎ ที่พระ

อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภาพที่ ๔๙) โดยนัยยะของมงกุฎเปนสัญลักษณที่หมายแทน

พระจักรพรรดิราช เปนตน 

 
 

                                                 
๘๙ ศานติ  ภักดีคํา, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ทาวมหาชมพู พระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร.” เมืองโบราณ  

๓๒, ๓ (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๙): ๓๒-๖๓. 

 
 

ภาพที ่๔๖  พระประธานในพระอุโบสถวัดนางนอง เปนพระพทุธรูปทรงเครื่อง แสดงออกถงึคติพระ

จักรพรรดิราช โดยมี  ภาพจติรกรรมฝาผนงัพทุธประวัติตอนปราบพญาชมพูบดีราช  

เปนสัญลักษณรวมที่ชวยแสดงความหมายของคติพระจักรพรรดิราชใหชัดเจนขึน้ 
ที่มา: พระพทุธรูปสําคัญ. (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินติง้แอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), 
๒๕๔๕),  ๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๖

 
 

 

 
 

ภาพที ่๔๘ ภาพลายรดน้ําเครื่องราชกกธุภัณฑ ที่บานแผละหนาตาง ของพระอุโบสถวัดนางนอง 
ที่มา: วารสารเมืองโบราณ  ๓๒ , ๓ (กรกฎาคม - กนัยายน ๒๕๔๙), ๔๔. 

 
 

ภาพที ่๔๗ จิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวดันางนอง พุทธประวัติตอนปราบพญาชมพูบดีราช 
ที่มา: วารสารเมืองโบราณ  ๓๒ , ๓ (กรกฎาคม - กนัยายน ๒๕๔๙), ๕๖  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๗

 
นอกจากนี้ยังปรากฏพบคติพระโพธิสัตวที่พระมหากษัตริยทรงยกฐานะของพระองคเทียบ

เสมอดวยพระพุทธเจา ดังเชนในสมัยอยุธยาที่มีธรรมเนียมการกลาวถึงพระมหากษัตริยที่สวรรคตไป

แลววา พระพุทธเจาหลวง หรือการเรียกพระราชโอรสวา สมเด็จหนอพุทธางกูร เปนตน 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เห็นไดชัดจากจารึกวัดพระเชตุ

พน ที่ทรงกลาวถึงความตั้งพระทัยของพระองคที่ทรงพระราชศรัทธาบําเพ็ญพระราชกุศลในการ

ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวา “...ตั้งพระทัยหมายพระบรมโพธิญาณในอนาคตกาล...”๙๐ 

คติพระโพธิสัตวปรากฏเชนกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวดังที่ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังผนวช ทรงกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวในพระราชสาสนฉบับหนึ่งวา 

                                                 
๙๐ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน  (กรุงเทพฯ: ศิวะพร, ๒๕๑๗. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุน  ปุณณสิริ) ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยา

ภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๓ เมษายน ๒๕๑๗), ๘. 

 
 

ภาพที ่๔๙ กรอบซุมทรงมงกุฎวัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  
ที่มา: พระมหาสุรพล  ชิตญาโณ. โบสถวดัโพธิ์. (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง, 
๒๕๕๔),  ๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๘

“ก็บัดนี้ พระเจาบรมธรรมิกราชผูเสวยราชยในปจจุบันนี้ (รัชกาลที่ ๓-ผูเขียน) 

ทรงครอบครองสยามรัฐนี้กับประเทศใกลเคียงอยู ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลธรรมอันคลาย

กับพระปารมิตาของพระโพธิสัตวมานาน ดวยทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจา จึงทรง

เพิ่มพูนพระสุตาทิคุณใหเจริญในพระราชสันดาน สําคัญพระองคเปนพระโพธิสัตวจริงๆ

...”๙๑ 

คติพระโพธิสัตวสงตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ แตพระองคทรงลดระดับความสําคัญของการ

เทียบเคียงพระองคเปนพระโพธิสัตวลง  และใหความสําคัญกับการนิพพาน หรือการหลุดพนออกจาก

สังสารวัฏมากกวา (จะอธิบายตอไปขางหนา)  
จะเห็นวาคติพระอินทรที่ เปลี่ยนผานเมื่อคร้ังสมัยรัชกาลที่ ๑ ประกอบกับคติพระ

จักรพรรดิราช และคติพระโพธิสัตวที่ยังคงมีบทบาทอยู ไดสืบทอดตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔  กลาวได

วาเปนมรดกทางจารีตที่รับชวงตอมาจากอดีต และดวยการเปดรับความรูจากภายนอก (ตะวันตก) 

ประกอบกับการปฏิรูปภายใน ในมิติทางพระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดการปรับคติใหสอดคลองกับบริบท

ใหม กลาวคือ ลดความสําคัญของคติพระโพธิสัตวลง  และสําหรับคติพระจักรพรรดิราชมีการ

ผสมผสานและผนวกแนวความคิด หรือการอธิบายคติจักรพรรดิราชแบบใหมเขาไปรวมดวย (ดังจะ

กลาวตอไป)  
 มรดกทางจารีตเดิม : คติพระอินทรและคติพระจักรพรรดิราช 

คติพระอินทร 

เปนที่รับทราบโดยทั่วไปวา เทวดาแบงออกเปน ๓ จําพวก คือ ๑. สมมติเทวดา (สมมติ

เทพ) ๒. อุบัติเทวดา (อุบัติเทพ) และ ๓. วิสุทธิเทวดา (วิสุทธิเทพ) สองจําพวกหลังเปนเทวดาแท และ

สมมติเทวดาเปนเพียงการสมมติยกยองบุคคลที่เปนมนุษยเทียบเทาเทวดา ดวยเพราะคุณงามความดี 

และบุญบารมีที่ส่ังสมมา  
ในมิติที่วาดวยเทวดาแทๆ หรือ อุบัติเทวดา และวิสุทธิเทวดา จากหลักฐานตางๆ ทําให

เชื่อวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวตลอดจนชนชั้นนําสยามในสมัยนั้นยังไมละทิง้ความเชือ่

                                                 
๙๑ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “เรื่องขอยืมคัมภีรในประเทศยะไขมาสอบ.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส), ๖๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๙

เร่ืองเทวดาที่เปนเทวดาแทๆ ออกไปอยางหมดสิ้น โดยเห็นไดจาก พระราชนิพนธวิสาขบูชาคาถาที่มี

เนื้อความกลาวถึงเทวดา ทั้งอุทิศสวนบุญใหแกเทวดา และขอใหเทวดาคุมครองพระศาสนา๙๒   อีกทั้ง

ทรงเชื่อวาเพราะเทวดาที่ทําใหพระองคพนจากอันตรายจากอุบัติเหตุบังเหียนรถมาขาด๙๓  ตลอดจน

ประกาศพระราชพิธีตางๆ มีเนื้อความบูชาและสรรเสริญเทวดาใหเห็นมากมาย เชน ประกาศเทวดา

เมื่อคร้ังฉลองหอพระในอภิเนาวนิเวศน ดังความวา  
“ขาพระพุทธเจา ขออัญเชิญเทพยเจาทั้งหลายผูมีมหิทธิฤทธิ์ ทรงมเหศวร

ศักดิ์สิทธิ์ สิงสถิตในภูมิสถานพฤกษอากาศ แลทิพยพินามมาศ เทพยมณเฑียรเมืองสวรรค

ชั้นกามาวจร แลพรหมโลกตลอดจนสุธาวาศ แลเทพยเจาผูมีอํานาจเรืองฤทธิ์ สถิตในพระ

ราชนิเวศนบรมมหาสถาน แลเทพยเจาซึ่งอภิบาลรักษานพปฎลมหาเสวตรฉัตราดิฉัตรรัตน

บัลลังกแลพระที่นั่งบรมราชอาศนในพระบรมราชสถานทั้งปวง ทั้งพระเสื้อเมืองทรงเมือง

หลักเมืองแลพระกาฬไชยศรี อีกเทพยอันทรงนามพระสยามเทวาธิราช ซึ่งมีอํานาจได

บริรักษบํารุง กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา ทั่วไปในพระราชอาณา

เขตรอันนี้ แลหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา เชิญรีบมาประชุมใหพรอมกันในที่สมาคม จงเงี่ย

ทิพโสตฟงคําขาพระพุทธเจา...”๙๔ 

ประเด็นสําคัญคือ สมมติเทวดา หรือ สมมติเทวราช เราตองเขาใจวานัยยะที่แทจริงของ

คติสมมติเทวดา วาเปนเพียงเครื่องมือที่ใชสนับสนุนระบบกษัตริยเทานั้น ดังนั้นความจริงแทที่ไมอาจ

ปฏิเสธไดก็คือพระมหากษัตริยทุกพระองคมีพื้นฐานที่เปนมนุษยอยูแลว หากแตเพียงนําเอาเครื่องมือ 

(คติสมมติเทวดา) มาผานกระบวนการการสนับสนุนระบบกษัตริย ซึ่งกระบวนการดังกลาวก็คือ พระ

                                                 
๙๒ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วิสาขบูชาคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส),  ๑๗๖-๑๙๕. 
๙๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขา ถึงพระยามนตรีสุริยวงศแลเจาหมื่นสรร

เพธภักดี.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗), ๒๘๑-๒๘๒. 
๙๔ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ, “ประกาศเทวดาฉลองหอพระอภิเนาวนิเวศนในรัชกาลที่ 

๔.” ประกาศพระราชพิธี เลม ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๘), ๑๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๐

ราชพิธี หรือการจําลองเอาสัญลักษณตางๆ มาใชในบริบทที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย  สมมติ

เทวดาจึงหมายถึง มนุษย (ในที่นี้คือพระมหากษัตริย) ที่ถูกเปรียบเทียบใหเปนเทวดา ดังทีก่ลาวไปแลว

ขางตน ความเขาใจดังกลาวเปนที่รับรูมาตั้งแตกอนรัชกาลที่ ๔ แลว อยางเร็วที่สุดก็ต้ังแตสมัยสุโขทัย 

ดังที่ปรากฏในคําอธิบายสมมติเทวดาในไตรภูมิกถาวา  
“...ฝูงทาวแลพระญาในแผนดินเรานี้ ผิแลวารูหลักแลรูบุญรูธรรม แลกระทํา

โดยทศพิศราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการดั่งนั้น ทานเรียกชื่อสมมุติเทวดาแล...”๙๕ 

ความดังกลาวแสดงออกอยางชัดเจนวาสมมติเทพเปนเพียงการอุปมาบุคคลผูเปนใหญใน

แผนดิน ที่มีบุญและคุณธรรม ปฏิบัติชอบดวยทศพิศราชธรรม  

พระสมณสาสนฉบับหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังที่ครองเพศ

สมณเพศ สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจตอคําวา สมมติเทวดา ไดเปนอยางดี วา  
“...อนึ่งคําวากรุงเทพมหานคร (ที่เรียกสั้นๆ) นี้ก็ (หมายความ) เพียงแตเปนชื่อ

พระมหานครที่พระเจาแผนดินเสด็จประทับอยูเปนประจําเทานั้นตามถอยคําของชาวสยาม 

(คือคําวาเทวะ หรือ เทพนั้นหมายเอาพระราชา ไมไดหมายถึงเทวดา)...”๙๖ 

แสดงใหเห็นวา พระองคทรงเขาใจวาคําวา เทพ ที่ปรากฏอยูในนามพระนครวา 

กรุงเทพมหานคร นั้นเปนคําอุปมาหรือการสมมติหรือการเปรียบกับพระมหากษัตริยเทานั้น ซึ่งก็ตอง

ตามความหมายของสมมติเทวดา และพระองคก็ทรงยอมรับในชั้นตอมาอีกวา“...พระเจาแผนดิน 

(พระมหากษัตริย-ผูเขียน) ก็เปนมนุษย...”๙๗  ก็เปนการชี้ใหเห็นอีกวา พระองคทรงเขาใจความหมาย

ของคําวา สมมติเทวดา ยิ่งขึ้นวาเปนเพียงการสมมตินั่นเอง ดังนั้นการที่พระองคทรงกลาววา เทพนั้น

                                                 
๙๕  ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธในพญาลิไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค., 

๒๕๕๑), ๒๐๒.  
๙๖ เมฆ  อําไพจิตร, “วาดวยจุลนิกายและมหานิกาย.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ 

๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระ

เมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๕๕๕. 
๙๗  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศหามไมใหตื่นกันเรื่องกระแปะอัฐแลโสฬสจะใช

ไมได.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๔๗), ๓๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๑

หมายเอาพระราชา ก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คติสมมติเทวดายังคงมีอยูในพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  

ประเด็นตอมาก็คือ พระองคทรงสมมติพระองคเองเปนเทพองคใด ดวยหลักฐานที่ปรากฏ

ทั้งทางเอกสารและการแสดงออกในมิติของศิลปกรรมและสถาปตยกรรม  ทําใหเราทราบวาในบรรดา

เทพทั้งหมด  (พิจารณาแตเฉพาะเทพเทานั้น๙๘) คติพระอินทรเปนคติที่มีบทบาทมากที่ สุดที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชเปนเครื่องมือสนับสนุนสถาบันกษัตริย เมื่อเทียบกับเทพ

องคอ่ืนๆ๙๙ เชน เนื้อความทางเอกสารจากพระราชนิพนธดังความวา  
“...พระรัตนปฏิมา (พระแกวมรกต-ผูเขียน) นั้นเปนมงคลวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์

...”๑๐๐  และทรงกลาวตอไปวา “...พระราชาใหญผูทรงไวซึ่งรัตนะเห็นปานฉะนี้นี่ ก็

นับวาเปนเชนดังพระอินทรใหญแหงบรรดาพระอินทรทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวง...”๑๐๑  
พระราชนิพนธขางตน ใชคําวา พระราชา กลาวคือพระองคไมไดหมายความถึง

พระมหากษัตริยองคใดในเชิงปจเจก แตกลาวในเชิงภาพรวม  ดังนั้นนอกจากจะยืนยันวา ในสมัย

รัชกาลที่ ๑ คติพระอินทรมีบทบาทมากขึ้นกวาคติพระนารายณแลว ยังสะทอนใหเห็นวาคติพระอินทร

ยังเปนมรดกทางจารีตที่ตกทอดมาและยังทําหนาที่สนับสนุนสถาบันกษัตริยใหแกพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) ดวย เนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ดํารง

                                                 
๙๘ พระอินทร  พระศิวะ  พระนารายณ และพระพรหม  
๙๙  เราปฏิเสธไมไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมไดสมมติเทพเปนเทพองคอื่นดวย เพราะ

หลักฐานทางประวัติศาสตรไดบอกวา พระองคทรงเคย “...ทรงรับที่สมมตเปนพระอิศวรดวยพระองคเอง  ทรงพระ

มหาพิชัยมงกุฎและพระแสงขรรคเนาวโลหะ  เสด็จมาคอยรับพระกร  ณ  ประตูราชวัติบนยอดเขาไกรลาศ...”  

(เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว (พระนคร: โรง

พิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๐. พิมพแจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ พระเจา

บรมวงศเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ พุทธศักราช ๒๕๐๐), ๓๐.) เมื่อครั้งพระราชพิธีโสกันต  สมเด็จบรมบพิตร

พระราชสมภารเจา  
๑๐๐  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕.  คณะธรรมยุตพิมพ โดย

เสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัด

เทพศิรินทราวาส), ๙๓. 
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, ๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๒

สถานะเปนพระราชาเชนกัน อีกทั้งยัง “...ทรงปฏิบัติบํารุงพระแกวมรกตนั้นอยางดี ทรงแสดงความเคารพ

นับถือบูชามาก...”๑๐๒  กอปรกับมีพระราชนิพนธเร่ืองตํานานพระแกวมรกตในฉบับภาษาบาลี (ภาษา

มคธจุณณยบทและคาถา)   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมกับทรงโปรดใหวาดภาพพระแกว

มรกตในเครื่องทรง ๓ ฤดู แลวใหสงไปยังประเทศตางๆ๑๐๓  การแสดงออกดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติบํารุงพระแกวมรกต (ภาพที่ ๕๐-๕๑) ซึ่งพองกับเนื้อความวา  พระราชาใหญผูทรงไวซึ่งรัตนะ  

 

 
 

 

                                                 
๑๐๒  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระบรมราชาธิบายและคาถาตํานานพระแกวมรกต.”ประชุมพระราช

นิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ 

โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุ

วัดเทพศิรินทราวาส), ๗๑. 
๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, ๗๑. 

 
 

ภาพที ่๕๐ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานอยูที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ที่มา: พระพทุธรูปสําคัญ. (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินติง้แอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), 
๒๕๔๕), ๒๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๓

 
กระทั่งคําวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ทรงตอบโตในพระราชหัตถเลขา

กับสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ เร่ืองนามวัดไพชยนตพลเสพก็สะทอนถึงคติพระอินทร

เชนกันดังความวา 
“อนึ่ง ซึ่งวัดนั้นมีนามวา ไพชยนตพลเสพ พิเคราะหคํา ‘ไพชยนต’ ดูหมาย

เอาบุษบกนั้นเปนนิมิต และคํา ‘พลเสพ’ มาแตสรอยพระนามของกรมพระราชวังบวรฯ 
รัชกาลที่ ๓ ถวายบุษบกนั้น ชวนใหเห็นวาวัดไพชยนตพลเสพจะเปนนามใหม ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงขนานเมื่อในรัชกาลที่ ๔...”๑๐๔ 
ความขางตนยืนยันไดวา  คติพระอินทรมีบทบาทไมนอยตอการตั้งพระนามของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เพราะ ไพชยนตมีความหมายวา วินามพระอินทร  นอกจากนี้

พระนามดังกลาวยังมีที่มาจากบุษบก จึงเชื่อไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมี

พระราชดําริถึงความเชื่อมโยงระหวางบุษบกและไพชยนตไมนอย 

                                                 
๑๐๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ, สาสนสมเด็จ 

เลม ๖ (กรุงเทพฯ: องคการคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๗๔. 

 

 
 

ภาพที ่๕๑   ภาพวาดพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรอืพระแกวมรกตในเครื่องทรง ๓ ฤด ูวาด

โดยชาวตางชาติในปพทุธศกัราช ๒๔๐๐ สงไปยังประเทศตางๆ  
ที่มา: John Bowring, Sir. The kingdom and people of siam. (Kuala Lumpur ; London: 
Oxford University Press, 1969), no page. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๔

หลักฐานรวมอื่นๆ ก็คลอยตามไปในแนวทางเดียวกับหลักฐานทางเอกสาร อาทิเชน การ

สรางพระนครคีรีที่เชื่อวาเปนการจําลองสวรรคชั้นดาวดึงส๑๐๕ (ภาพที่ ๕๒) การประดับหนาบันพุทธ

สถาปตยกรรมดวยชางเอราวัณ (ภาพที่ ๕๓) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีข้ึนในพระที่นั่งอมรินทรวิ

นิจฉัย และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ๑๐๖  และลายรดน้ําที่ฉากกั้นมุขในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ที่ทํา

ข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เขียนเปนภาพพระราชพิธีอินทราภิเษก๑๐๗ (ภาพที่ 

๕๔) เปนตน 

                                                 
๑๐๕  ดูเพิ่มเติมใน เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี.” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๓). 

๑๐๖  เจาพระยาทิพกรวงศมหาโกษาธิบดี,  “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.” พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รชักาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ 

๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๖-๒๕. 
๑๐๗  ดูเพิ่มเติมใน พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, เรื่องฉากลายรดน้ําในพระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท  (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๒. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสนั่น  

บุณยศิริพันธุ บ.ช., ภปร. ชั้น ๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒). 

 
 

ภาพที ่๕๒  พระนครคีรี หรือ เขาวงั พระราชวังฤดูรอนที่รัชกาลที่ ๔ โปรดใหสราง นักวิชาการเชื่อวาเปน

การจําลองสวรรคชั้นดาวดึงส สังเกตไดจากการตั้งชื่ออาคารตางๆ  
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๕

 

 
 

 คติพระจักรพรรดิราช 
กลาวไดวาเปนอีกหนึ่งแนวความคิดที่ถือเปนมรดกทางจารีต และทําหนาที่สนับสนุน

ระบบกษัตริยเชนเดียวกัน คติพระจักรพรรดิราชมีพัฒนาการสืบเนื่องมากอนที่พระพุทธศาสนาจะถือ

กําเนิด และชาวพุทธไดนําเอาคติพระจักรพรรดิราชเขามาเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ดังทีพ่บใน

 

 
 

ภาพที ่๕๔ ลายรดน้ําเรื่อง พธิีอินทราภิเษก ของฉากกั้นมขุ ในพระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท 
ที่มา: พระวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒยิากร. เรื่องฉากลายรดน้ําในพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท. (พระนคร: โรงพมิพพระจันทร, ๒๕๑๒), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 

ภาพที ่๕๓  ลายหนาบันรูปพระมหาพิชัยมงกุฎบนชางเอราวัณ ของพระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม ที่

ไดรับการบูรณปฏิสังขรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๖

คัมภีรพุทธศาสนาหลายคัมภีร๑๐๘ เชน อัฏฐานปาลิเอกนิบาต  อังคุตรนิกาย จักรวัติสูตร ไตรภูมิพระ

รวง ไตรโลกวินิจฉัยกถา เปนตน  
จากหลักฐานที่เหลืออยูสามารถบอกไดวา ในสมัยสุโขทัย มีคติพระจักรพรรดิราชปรากฏ

ใหเห็นแลว เนื่องจากมีการระบุพระราชอาณาเขตของพอขุนรามคําแหงวาจดฝงสมุทรเปนที่แลว ซึ่ง

ตรงกับคติความเชื่อเร่ืองพระจักรพรรดิราชที่วา ผูเปนพระจักรพรรดิราชตองมีเขตปกครองจดฝง

สมุทร๑๐๙ 
และไดกลาวไปแลวขางตนถึงคติพระจักรพรรดิราชที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๑  รัชกาลที่ 

๒ และรัชกาลที่ ๓ และก็ตองยอมรับดวยหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ ๔ วาคติพระจักรพรรดิราชก็ยังคงมี

บทบาทและทําหนาที่สนับสนุนระบบกษัตริย เห็นไดชัดในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวที่ทรงอางวาพระองคเปนพระจักรพรรดิราช ดังความวา 

“...เปนนายกเลิศแหงหมูมนุษย...เพียงดังวาพระเจาจักรพรรดิผูมีสัตตรัตนะอัน

ถึงพรอม...”๑๑๐  
และพระองคยังทรงยกยองพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี ใหเปนหนึ่งในรัตนะ ๗ ประการ

ดวย ดังความวา  
“...เธอเสวยสุขอันโอฬารไพบูลดวยทรัพยที่ใหเกิดความยินดียิ่งๆ เปนอันมาก

อยูไมทันนาน จําเดิมแตไดอภิเษกในตําแหนงนารีนัตนมาประมาณ ๙ เดือนเทานั้น ก็ถึงซึ่ง

ภาวะเปนอนิจจังไป  เวลานี้ พระสรีรศพของเธอ โปรดตั้งไวในปราสาท เจาพนักงาน

ตกแตงดวยเครื่องแตงพระศพอันสมควรแกนารีรัตน...”๑๑๑ 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงมองพระองคเองเปนพระ

จักรพรรดิราชแลว  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณก็ทรงมองพระบาทสมเด็จ
                                                 

๑๐๘  สุเนตร  ชุตินธรานนท, “จักรพรรดิราช :ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพมา (พ.ศ. 

๒๐๘๑-พ.ศ. ๒๓๙๗).” เมืองโบราณ ๑๔, ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๓๑): ๙๘. 
๑๐๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๐. 
๑๑๐  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดย

เสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัด

เทพศิรินทราวาส), ๑๑๙. 
๑๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๗-๑๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๗

พระจอมเกลาเจาอยูหัวในความเปนพระจักรพรรดิราชเชนกัน  เห็นไดจากพระนิพนธ เร่ืองอภนิหิารการ

ประจักษ  ในใจความตอนหนึ่งกลาวถึงรัชกาลที่ ๔     วาทรงเปรียบเสมือนสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิ

ไทย  ซึ่งหากไปพิจารณาจารึกของพระยาลิไทย พบวามีแนวความคิดเรื่องพระเจาจักรพรรดริาชปรากฏ

อยู  และการที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณทรงเปรียบเทียบรัชกาลที่ ๔ 

กับพระยาลิไทย ยอมหมายถึงการอางอิงถึงแนวความคิดพระเจาจักรพรรดิราชมาดวย 
นอกจากหลกัฐานทางเอกสารที่เปรียบพระองคเปนพระจักรพรรดิราชและการยกยองพระ

นางเจาโสมนัสวัฒนาวดีเปนนารีรัตนะแลว  การใหความสําคัญกับคติพระจักรพรรดิราชยังสะทอนไป

ในแนวทางการปฏิบัติของพระองค  ดังที่ทรงมีกลาวไวในพระราชนิพนธของพระองค ทรงกลาวถึงขอ

ปฏิบัติที่พระองคทรงปฏิบัติ  ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักจักกวัติสูตร อาทิเชน 
“...ทรงทําญาติสังคายะแกพระญาติราชวงศทั้งหลาย...”๑๑๒ ตรงกับจักกวัตติสูตรขอ 

สงเคราะหแกชนพระราชฐานมีพระราชบุตรมีพระมเหสี  
“...ทรงพระราชทานฐานันดรและอิสริยยศเพิ่มโภคทรัพยแกขาราชการทั้งฝายทหารและ

พลเรือน...”๑๑๓ ตรงกับจักกวัตติสูตรขอ สงเคราะหแกพราหมณแลคหบดีทั้งปวง 
“...ทรงพระราชดําริถึงแตจะใหเกิดสุข (แกพสกนิกรทั้งหลาย)...”๑๑๔ ตรงกับจักกวัตติสูตรขอ 

สงเคราะหแกชาวนิคมแลชาวชนบท 
“...สงเคราะหแกสมณะพราหมณทั้งหลายผูอยูในพระราชอาณาเขต...”๑๑๕ ตรงกับจักกวัตติ

สูตรขอ สงเคราะหแกสมณะพราหมณทั้งปวง 
“...ทรงปลอยสัตวมีชีวิตที่ซื้อดวยพระราชทรัพย อันทรงบริจาคไวเปนประจํา...”๑๑๖ ตรงกับ

จักกวัตติสูตรขอ สงเคราะหแกเนื้อแลนกทั้งหลาย  
“...ทรงปลดเปลื้องประชุมชนผูหลงงมงายรกเรื้อไปดวยความถือผิดๆ...”๑๑๗ ตรงกับจักกวัตติ

สูตรขอ สงเคราะหหามปรามบุคคลในแวนแควนขอบขัณฑเสมาอยาใหกระทําบาป 

                                                 
๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓. 
๑๑๓ เรื่องเดียวกัน,  ๑๒๓. 
๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๕. 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓. 
๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๑. 
๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๘

“...ทรงบริจาคพระราชทรัพยคาอาหารใหทําทาน ทั่วไปไมเจาะจง...”๑๑๘ ตรงกับจักกวัตติ

สูตรขอ สงเคราะหแกคนที่หาทรัพยบมิไดดวยพระราชทานทรัพย 
“...ทรงประกอบชอบไปการพรรณนาและวิจารณเนื้อความของธรรม...”๑๑๙ ตรงกับจักกวัตติ

สูตรขอ ใหไปสูสมณะแลพราหมณไถถามอรรถปริศนา ใหรูซึ่งโทษแลคุณ บุญแลบาป 
นอกจากนี้ยังมีเร่ืองชางเผือกที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของคติพระจักรพรรดิราช เปนที่นา

สังเกตวาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ชนชั้นนําสยามเชื่อวา 
“...ธรรมเนียมมนุษยทุกวันนี้ ในเมืองใดปนใหญนอยกระสุนดินดํารวบรวมมี

อยูมากเปนกําลังใหญ เมืองนั้นก็เปนเมืองหลวงมีอํานาจแผทั่วทิศ...”๑๒๐  
จะเห็นวาแนวความคิดเรื่องอํานาจบารมีข้ึนอยูกับอาวุธสมัยใหม แตอยางไรก็ตาม

รองรอยความคิดเรื่องอํานาจบารมีที่ข้ึนอยูกับชางเผือกแบบจารีตเดิมก็ไมไดถูกปฏิเสธออกไป เพราะ

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเราตองยอมจํานนตอขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรวา ในสมัยนั้น ยังคงมีกรมคชบาลหรือกรมชาง โดยมีหนาที่หลักในการตามหาชางเผือก 

ตลอดจนการมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบ

ปรปกษ (ภาพที่ ๕๕) สังกัดกรมชาง (กรมคชบาล) โดยมีเนื้อหาวาดวยเรื่องการตามหาชางเผือกอยูไม

                                                 
๑๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๓. 
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๙-๑๒๑. 
๑๒๐  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขา ถึงองคพระนโรดมและองคพระหริราชด

ไนย ณ กรุงกัมพูชา.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระ

ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่

ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓๙

นอย๑๒๑ และเมื่อไดเศวตกุญชรครั้งใด ก็โปรดใหมีมหรสพสมโภชตามราชประเพณี เสด็จข้ึนไปรับถึง

กรุงทวาราวดีโบราณ๑๒๒   

 
ดังนั้นการคงอยูและการแสดงทาทีตอบรับตอชางเผือกยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

วาชางเผือกยังคงมีอิทธิพลตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ อยู ในมิติที่วาดวยคติพระจักรพรรดิราช

ที่ผูเขียนไดเสนอไป  กอปรกับพระราชนิพนธในพระองคที่สะทอนถึงเหตุผลของการมีอยูของ

                                                 
๑๒๑  ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมเกลาเจาอยูหัว 

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๔๗). 
๑๒๒ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว.” ประมวลพระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศราทธพรต

เทศนา (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔. มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ พิมพใน

งามหาสมณานุสรณครบ ๕๐ ป แตวันส้ินพระชนมแหงสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ ๑-

๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔), ๔๐. 

 
 

ภาพที ่๕๕  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ (สมเด็จเจาฟา

กลาง) พระราชโอรสองคที่ ๖๕ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๐

ชางเผือกที่ยังคงเชื่อวาการมีชางเผือกคูบานคูเมืองเปนเรื่องการเสริมบารมีใหแกกษัตริย 
และชวยใหบานเมืองอุดมสมบูรณ ราษฎรอยูเย็นเปนสุข ดังความในพระราชนิพนธวา 

“...เมื่อใดมีชางซึ่งมีตระกูล บางชางก็ใหผล คือใหบานเมืองนั้นมีความ

เจริญรุงเรือง ดวยฝนตกตองตามฤดู ไมแลงทํานาไดบริบูรณ ราษฎรอยูเย็นเปนสุข ความ

ขอนี้ราษฎรยังถือกันอยูจนทุกวันนี้...เมื่อพระเจาแผนดินองคใดไดศุภลักษณตระกูลชาง

สําคัญดังในตําราชางใดชางหนึ่งแลว ก็เปนที่ชื่นชมยินดีวา พระเจาแผนดินมีบุญบารมี

มาก จึงไดชางมีตระกูลมาไวเปนพาหนะ...เปนที่เกรงขามของศัตรูและใหเห็นวาบารมีพระ

เจาแผนดินมาก    เปนที่อุนใจของราษฎร...ราษฎรถือกันวามีชางมีตระกูลบานเมืองอยูเย็น

เปนสุข”๑๒๓ 
ประเด็นสําคัญก็คือเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา เร่ืองของชางเผือกมีที่มาจากตําราสราง

โลกของลัทธิพราหมณ และดวยแนวคิดการปฏิเสธพราหมณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว จึงนาจะตองปฏิเสธชางเผือกไปดวย แตตามที่กลาวอางไปขางตน (ความที่ขีดเสนใต)   จึง

อาจทําความเขาใจตอชางเผือกไดวา เร่ืองของชางเผือกเปนขนบธรรมเนียมที่ฝงแนนไปกับวัฒนธรรม

สยามจนยากที่จะสลัดทิ้งไปได  เห็นไดจากความเชื่อเร่ืองการมีชางเผือกคูบุญบารมีพระมหากษตัริย ที่

ติดแนนอยูในความนึกคิดของราษฎร  ราษฎรยังเชื่อและผูกพันกันแนวความคิดดังกลาว จึงเปนเหตุที่

ทําใหชางเผือกมิไดถูกปฏิเสธออกไปจากพุทธศาสนา 
คติธรรมราชา 

อีกคติหนึ่งที่จะไมพูดถึงไมไดเพราะถือวาเปนธรรมราชเปนบทบาทหนึ่งของพระอนิทรและ

พระจักรพรรดิราช กลาวคือ ธรรมราชา หมายถึง ราชาผูต้ังอยูในธรรม ปกครองดวยธรรม อุปถัมภ

พระพุทธศาสนา และชี้นําชนทั้งหลายใหยินดีดวยธรรม เปรียบไดกับพระโพธิสัตว 
ซึ่งจะเห็นวาทั้งพระอินทร และพระจักรพรรดิราช มีหนาที่อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยกัน

ทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดวา วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  กลาวถึงพระอินทรวาเปนเทพผู อุปถัมภ

พระพุทธศาสนา อาทิเชน พุทธประวัติตอนตางๆ พระอินทรเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนพระพุทธเจา
                                                 

๑๒๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,  “เรื่องชาง.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: 
องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), 
๘๗-๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๑

เสมอมา แมชวงเวลาหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็ตาม พระอินทรก็ยังคงทําหนาที่อุปถัมภ

พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาอยู เชน ใหมีการนัดประชุมเทวดาใหมาสดับธรรมบนสวรรคชั้น

ดาวดึงส ณ สุธรรมาเทวสภา โดยที่พระอินทรเปนผูเทศนาเอง๑๒๔ เปนตน 
สําหรับพระจักรพรรดิราช แมวาจะมีนัยยะแสดงออกไปทางอาณาจักร แตในทางพุทธจักร

พระจักรพรรดิราชก็มีหนาที่อุปถัมภพระพุทธศาสนาไปดวย กลาวคือ พระจักรพรรดิราชตองบําเพ็ญ

จักรวรรดิวัตร คือ สงเคราะหคนกลุมตางๆ ดวยการสั่งสอนธรรม และดวยการพระราชทานเครื่อง

อุปโภคบริโภคให กลาวไดวาบทบาทความเปนธรรมราชามีอยูทั้งในคติพระอินทรและคติพระจักรพรรดิ

ราช 
การเทียบพระองคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัวกับทั้งพระอินทร และพระ

จักรพรรดิราชตามที่เสนอไปขางตน เทากับเปนการเทียบพระองคเองเปนธรรมราชาเปนในตัวดวย ซึ่ง

พองกับการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอยางลงรอย ทั้งใหความเคารพตอพุทธ

วจนะเดิม แกไขวัตรปฏิบัติของสงฆ เพิ่มเติมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางวันวิสาขบูชาและวัน

มาฆบูชา วางระเบียบการทําสังฆกรรม เปนตน นอกจากนี้พระนามาธิไธยของพระองคก็แสดงความ

เปนธรรมราชาอยางชัดเจน คือ 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ  สุทธสมมติเทพยพงศ  วงศาดิศว

รกษัตริย  วรขัติยรานิกโรดม  จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ  บรมธรรมิกมหา

ราชาราชบพิตร  พระจอมเกลาเจาอยูหัว” ๑๒๕ 
เปนที่เขาใจกันวา ธรรมราชา เปรียบไดกับพระโพธิสัตว เพราะบทบาทหนาที่เดียวกันคือ 

อุปถัมภพระพุทธศาสนา และนําพาชนทั้งหลายใหยินดีดวยธรรมะ  แตความเปนธรรมราชาของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีความเปนพระโพธิสัตวนอยลง เพราะพระองคทรงปรารถนา

การหลุดพนมากกวาที่จะกลับไปเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ  การปรารถนาพระโพธิสัตวก็ยังอยูใน

วงจรของการวนเวียนอยูในสังสารวัฏอยู  ดังพระราชนิพนธที่แสดงใหเห็นถึงความปรารถนาที่จะ

นิพพานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา 

                                                 
๑๒๔ ดูเพิ่มเติมใน ไตรภูมิกถา หรอื ไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธใน พญาลิไทย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ 

สกสค., ๒๕๕๑), ๒๒๔-๒๒๕. 
๑๒๕ ดูเพิ่มเติมใน ประชุมประกาศ รัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๔ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑

พิมพถวายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย  อินทโชตเถระ), ๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๒

“ก็แตวา พระเจาแผนดินมิไดทรงเอื้อมอาจปรารถนาพุทธภูมิดังทานผูอื่นๆ 
เปนอันมากดอก ดวยทรงเห็นวาความปรารถนาเชนนั้นมิใชทางสงบระงับ ทรงปฏิญญาแต

ความปรารถนาที่สุดทุกข ตามทางซึ่งที่สุดแหงทุกขจะพึงมีแกตนและคนอื่นไดอยางไร

เทานั้น...”๑๒๖ 

หรืออีกกรณีหนึ่งที่ทรงกลาวถึงผลบุญที่กระทํามา ดวยหวังการหลุดพนออกจากสังสารวฏั

เปนอันดับแรก และทรงกลาวตอไปวา หากยังไมสามารถหลุดพนได ความตั้งใจอันดับรองลงมาคอืการ

ปรารถนาพุทธภูมิ ดังความวา 
“...บุญใดที่ขาพเจาไดทําแลว ณ กาลบัดนี้ เพราะบุญนั้นดวยเพราะความอุทิศ

สวนบุญอันนี้ดวย ขอขาพเจาพึงกระทําใหแจงโดยพลันซึ่งโลกุตตรธรรม ๙ แตถาวา

ขาพเจายังอภัพอยู (คือยังไมสามารถบรรลุมรรคผล) ยังทองเที่ยวอยูในสงสารไซร ขอ

ขาพเจาพึงซึ่งถึงอภัพฐาน ๑๘ ใหเหมือนดังพระโพธิสัตวผูเที่ยงแท ที่พระพุทธเจาทรง

พยากรณแลฉะนั้นเถิด...”๑๒๗ 
จะเห็นวาคติพระโพธิสัตวในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมไดมี

ความสําคัญมากไปกวาการนิพพาน  ดังนั้นอาจกลาวไดวาคติพระโพธิสัตวในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถูกลด

ความสําคัญลง เพราะความเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางแทจริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ที่จุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือ นิพพาน 

การอธิบายความหมายเพิ่มเติม : พระจักรพรรดิราชสมัยใหม 
ตามที่กลาวอางไปแลวขางตนวาคติพระจักรพรรดิราชแบบจารีตยังคงแสดงบทบาทและ

กระทําหนาที่อยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งจากหลักฐานตางๆก็แสดงใหเห็น

ชัดเจนวาเปนการรับแนวความคิดตอมาจากอดีต สังเกตไดจาก รัตนะ ๗ ประการ เครื่องราชกกุธภัณฑ

                                                 
๑๒๖  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “ตํานานพระสายน.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ 

ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระ

เมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๘๕. 
๑๒๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “สพฺพปตฺติทานคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี 

ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราช

วิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๓

ที่เชื่อวาเปนเครื่องทรงของพระจักรพรรดิราช (ภาพที่ ๕๖) หลักปฏิบัติจักรวัติสูตร ตลอดจนเรื่องของ

ชางเผือก  

 
ในเวลาเดียวกันเราก็ไมสามารถปฏิเสธหลักฐานอีกจํานวนหนึ่งได ซึ่งเปนหลักฐานที่

สะทอนความเปนพระจักรพรรดิราชสมัยใหม โดยการเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก กลาวคือ

วัฒนธรรมที่เหมือนกันของเครื่องสวมศีรษะหรือมงกุฎของประเทศทางฝงตะวันตกและประเทศสยาม 

มงกุฎเปนสัญลักษณที่แสดงความมีสิทธิหรือความชอบธรรมในการเปนผูนํา ดวยวัฒนธรรมที่พองกัน

นี้เอง มงกุฎ หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ ที่ถือเปนสัญลักษณที่ถูกใชแทนสถานะพระจักรพรรดิราช

แบบจารีตในวัฒนธรรมไทย  พระองคไดทรงเชื่อมโยงสัญลักษณของพระจักรพรรดิราชแบบจารีตให

เขากับพระจักรพรรดิราชสมัยใหม โดยการเทียบเคียงคําวา มงกุฎ กับ เคราน (crown) และใหเขากับ

พระนามของพระองค  ดังความวา 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๕๖ เครื่องราชกกธุภัณฑ   

ที่มา: เจาพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธิบดี. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที ่๔.  

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๔

 “...มงกุฎ แปลวา เคราน (crown) นามซึ่งเรียกวา เจาฟามงกุฎ จึงแปลวา 

เจาชายผูทรงยศสูงแหงกวามงกุฎหรือเจาฟารัชทายาท...”๑๒๘ 
การรับวัฒนธรรมตะวันตกในมิติของจักรพรรดิราชแบบใหม ยังเห็นไดจากการที่พระองค

ทรงสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามอยางธรรมเนียมกษัตริยตะวันตก เพื่อหมายแสดงเกียรติยศที่

ฉลองพระองค  โดยเริ่มแรกที่การสรางเครื่องหมายแทนพระองค คือ ดวงตราไอราพต หรือที่พระองค

ทรงเรียกวา ดาราไอราพต (ภาพที่ ๕๗) เห็นไดชัดวาเปนผลลัพธของสวนผสมที่เรียกวากรอบคิดเดิม 

(ชางไอราพต) กับกรอบคิดใหม (เครื่องราชอิสริยาภรณ)  

 
และตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางเครื่องราชยสําหรับยศอื่นๆ ดวยเชน ดารา

นพรัตน  และดาราชางเผือก๑๒๙ (ภาพที่ ๕๘-๕๙)  พระราชดําริเร่ืองเครื่องราชอิสริยาภรณดังกลาวเปน

                                                 
๑๒๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขา ถึงมิสเตอรเอดดี.” รวมพระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอม

เกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๑๗. 
๑๒๙  ดูเพิ่มเติมใน เครื่องราชอิสริยาภรณไทย (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๖. 

จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๕ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕). 

 
 

ภาพที ่๕๗ ดาราชางเผือกแบบตางๆ  
ที่มา: เครื่องราชอิสรยิาภรณไทย. (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ๒๕๓๖), ๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๕

อีกวาระหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกําลังสรางคําอธิบายความ

เปนพระจักรพรรดิราชแบบใหม 
 

 
อีกทั้งการตั้งพระอิสริยยศแกพระมเหสี (พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี และพระองคเจา

รําเพยภมราภิรมย) ของพระองควา พระนางเธอ ซึ่งเปนที่เขาใจตอสายตาชาวตะวันตก (เซอรจอหน 

เบาวริง) วาตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษวา queen ตามขอเขียนของเซอรจอหน เบาวริงที่เรียก

พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีวา “Queen  Somanass  Waddhanawaddy”
๑๓๐ (ภาพที่ ๖๐) หรือพระ

ราชหัตถเลขาของพระองคที่ทรงดํารัสถึงพระองคเจารําเพยภมราภิรมยในภาษาอังกฤษวา “Queen 

Consort  Rambery Bhumarabhiromy”๑๓๑ (ภาพที่ ๖๑)  

                                                 
๑๓๐  Sir John Bowring, The Kingdom and people of Siam (Oxford University Press : 

Singapore, 1977) อางถึงใน ไกรฤกษ  นานา, “ตามหาพระราชินีองคแรกแหงรัตนโกสินทร ที่ฝร่ังกลาเรียก 

‘QUEEN’ เปนใครกันแน.” สยามกูอิสรภาพตนเอง ทางออกและวิธีแกปญหาชาติบานเมือง เกิดจากพระ

ราชกุศโลบายของพระเจาแผนดิน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๐), ๓๒. 
๑๓๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “Royal missive to W. Adamson Esquire, dated 17th 

October 1861..” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขา

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. 

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกใน

โอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๔๑๔. 

   
 

ภาพที ่๕๘-๕๙ ดาราไอราพต และดารานพรัตน                                  
ที่มา: เครื่องราชอิสรยิาภรณไทย. (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ๒๕๓๖),  ๘ และ๑๑ 

(ตามลําดับ). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๖

 

 
พระอิสริยยศดังกลาวสะทอนความเปนพระจักรพรรดิราชสมัยใหมของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเปนอยางดีเชนกัน กลาวคือ พระองคทรงแตงตั้งพระอิสริยยศดังกลาวเปน

คร้ังแรกใหแก พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี และพระองคเจารําเพยภมราภิรมยเปนองคถัดมา โดยตาง

 
ภาพที ่๖๐   เซอร จอหน เบาวร่ิง ชาวตะวนัตกผูเรียกพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีวา Queen  

Somanass  Waddhanawaddy 
ที่มา: เจาพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธิบดี. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที ่๔.  

(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๘๘. 
 

 
 

ภาพที ่๖๑   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิน ีพระนาม

เดิม หมอมเจารําเพย  

ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๗

เวลาและตางวาระกัน๑๓๒  ซึ่งเปนการแสดงนัยยะสวนพระองคไปดวยเชนกันวา พระองคทรงยึดถือ

ธรรมเนียมแบบพระจักรพรรดิราชสมัยใหม (แบบตะวันตก)  

นอกจากนี้พระองคยังทรงใหความสําคัญตอแนวทางการสืบราชสันตติวงศที่ตางไปจาก

จารีตเดิม ซึ่งกอนจะกลาวถึง แนวทางการสืบราชสันตติวงศแบบใหม จําเปนจะตองกลาวถึงแนว

ทางการสืบราชสันตติวงศแบบจารีตเดิมกอน เพื่อจะแสดงใหเห็นถึงความตาง  
แนวทางการสืบราชสันตติวงศหรือระบบการขึ้นสูอํานาจในฐานะพระมหากษัตริยของ

ประเทศสยามตามจารีตเดิม อยูภายใตเงื่อนไขของแนวคิดทางศาสนาเปนหลัก กลาวคือ บุคคลใดที่

พิสูจนตัวเองไดวาสามารถประกอบภารกิจตามแนวพุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมได บุคคลนั้น

มีสิทธิธรรมสําหรับการครองราชบัลลังก๑๓๓ (เชนแนวคิดเรื่อง บุญบารมี) โดยผานพระราชพิธีอภิเษก

ดวยความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งไมจําเปนตองผูกติดกับขนบธรรมเนียมที่วา ผูที่ข้ึนสูสถานะกษัตริยจําเปนตอง

มีเชื้อสายทางพระราชบิดาและพระราชมารดาที่มีเชื้อสายของราชวงศโดยตรงเทานั้น เห็นไดจาก

พระมหากษัตริยหลายพระองคในอดีตที่ไมไดมีเชื้อสายกษัตริยทั้งทางพระราชบิดาและพระราชมารดา

อยางสมบูรณ อาทิเชน พระเจาปราสาททอง ที่มีพระมารดาเปนเพียงสามัญชน  พระเพทราชา ที่เปน

สามัญชนชาวบานพลูหลวง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่ในประวัติศาสตร

บอกเราวาพระองคเปนสามัญชน และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่มีพระมารดาเปนสามัญ

ชน  

แตแนวทางการสืบราชสันตติวงศที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ตางไปจากการขึ้นสูอํานาจในฐานะพระมหากษัตริยแบบจารีตเดิม เห็นไดชัดดวย ๒ ประเด็น คือ   
ประเด็นที่ ๑ การมีพระชาติกําเนิดดี กลาวอีกนัยหนึ่งคือการมีสายเลือดโดยตรงจากพระ

ราชบิดาและพระราชมารดาที่เปนเชื้อพระวงศ หรือการสืบสายเลือด  
แมวาการสืบสายเลือด หรือ ความคิดเรื่องราชวงศ จะมีปรากฏใหเห็นมาตั้งแตกอน

รัชกาลที่ ๔ แลวก็ตาม แตการสืบสายเลือดหาไดเปนเงื่อนไขหลักของการสืบราชสันตติวงศ เห็นไดจาก

                                                 
๑๓๒  ดูเพิ่มเติมใน ไกรฤกษ  นานา, “ตามหาพระราชินีองคแรกแหงรัตนโกสินทร ที่ฝร่ังกลาเรียก 

‘QUEEN’ เปนใครกันแน.” สยามกูอิสรภาพตนเอง ทางออกและวิธีแกปญหาชาติบานเมือง เกิดจากพระ

ราชกุศโลบายของพระเจาแผนดิน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๐), ๒๔-๓๕. 
๑๓๓  นิธิ  เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบรรณกิต, ๒๕๒๓), ๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๘

หนังสือสังคีติยวงศ (งานเขียนสมัยรัชกาลที่ ๑) ที่มิไดใชการสืบสายเลือดเปนเกณฑในการแบงวงศ  

ซึ่งเมื่อเทียบกันกับในสมัยรัชกาลที่ ๔ กลาวไดวาแนวคิดเรื่องการสืบราชสันตติวงศทางสายเลือดมี

ความสําคัญมากขึ้น๑๓๔ เห็นไดจากที่พระองคทรงเปรียบเทียบพระชาติกําเนิดของพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวกับพระชาติกําเนิดของพระองคเองวา 
“...กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ผูแมเปนเอกโตสุชาต (คือพระมารดามิไดเปน

กษัตริย)...”๑๓๕ ในขณะที่ทรงกลาวถึงพระชาติกําเนิดของพระองคเองวา “...เจาฟา

มงกุฎสมมุติ (เทว) วงศ องคอัครราชโอรสผูสูงศักดิ์ ซึ่งเปนกษัตริยอุภโตสุชาตบริสุทธิ์

สะอาดแททีเดียวที่คัดคานมิได ทรงเสมอเหมือนกับทานผูมีกําเนิดสูงทั้งหลาย ปราศจาก

ถอยคําที่จะพูดถึงเรื่องพระชาติ...”๑๓๖ 

หรืออีกวาระหนึ่งที่แสดงนัยยะของสายเลือดบริสุทธิ์ โดยกลาวย้ําในความแตกตางของชน

ชั้นเจานายกับสามัญชนทางสายเลือด๑๓๗วา   
“...อนึ่ง ผูหญิงบานนอกคอกนาเปนลูกเลกไพรหลวงไพรสมทาสขุนนาง ใน

หลวงไมเอาเปนเมียดอก เกลือกจะมีลูกออกมาจะเสียเกียรติยศ...”๑๓๘ 

                                                 
๑๓๔ ดูเพิ่มเติมใน อรรถจักร  สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทยตั้งแตรัชกาล

ที่ ๔-พ.ศ. ๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๗๕-๘๗. 
๑๓๕  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดย

เสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัด

เทพศิรินทราวาส), ๑๐๓. 
๑๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๓. 
๑๓๗  นิธิ  เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบรรณกิต, ๒๕๒๓), ๗๐. 
๑๓๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ประกาศเรื่องพระยาฤทธิเดช ผูสําเร็จราชการเมืองตราดสง

หญิงเขามาถวาย ๓ คน.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุม

ประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗), ๒๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔๙

หากพิจารณาประวัติศาสตรชวงตอมา จะพบวาพระราชประเพณีในการสืบราชสันตติวงศ

โดยสายเลือดไดพัฒนาการขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงยกเลิก

พระราชประเพณีแตงตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระมหาอุปราช แลวโปรดเกลาฯ ให

สถาปนาตําแหนงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารแทน เพื่อใหตรงกับกฎมณเฑียรบาล

เดิมและเพื่อความสอดคลองกันกับประเพณีของอารยะประเทศ๑๓๙ และเห็นเปนภาพชัดขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหตรากฎมณเฑียรบาลวาดวยการ

สืบราชสันตติวงศข้ึน ซึ่งเนื้อหาของกฎมณเฑียรบาลขอหนึ่งระบุไวชัดเจนวา หากสมเด็จพระเจาอยูหัว

สวรรคตโดยยังมิไดทรงสมมติพระรัชทายาทไวกอน ใหเปนหนาที่ของเสนาบดีอัญเชิญเสด็จเจานาย

เชื้อพระวงศพระองคที่ ๑ ในลําดับสืบพระราชสันตติวงศข้ึนครองราชย สวนลําดับชั้นเชื้อพระวงศให

เลือกตามสายตรงกอนเสมอ๑๔๐  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับสายเลือดพระมหากษัตริยที่

สมบูรณที่สุดกอนนั่นเอง 
และประเด็นที่ ๒ การอางสิทธิดวยความสามารถแบบใหมที่ไมผูกติดกับแนวคิดทาง

ศาสนา ตามที่กลาวอางไปแลวขางตนวาการอางสิทธิตอการดํารงสถานะกษัตริยแบบจารีตเดิม นิยม

อางถึงเรื่องบุญบารมีที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน เชิดชูพระมหากษัตริยเทียบเคียงพระอินทร และพระ

จักรพรรดิราช๑๔๑  ซึ่งถือวาเปนการอางสิทธิที่ผูกติดกับศาสนาเปนสําคัญ  
การอางสิทธิแบบจารีตเดิม ไมสามารถตอบสนองตอกลุมชนทั้งหมดไดอีกตอไป 

โดยเฉพาะชนชั้นนําที่ยอมรับคําอธิบายหรือองคความรูแบบตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวจึงทรงอางสิทธิดวยความสามารถแบบใหม กลาวคือ พระองคทรงใชความสามารถที่อางอิง

กับองคความรูแบบตะวันตกแทน ดังที่พระราชนิพนธของพระองคที่กลาวถึงความสามารถของ

พระองคที่เหมาะแกการเปนพระมหากษัตริยวา 

                                                 
๑๓๙ ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา, แดสถาบันพระมหากษัตริยไทย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดเทคนิค 

๑๙, ๒๕๓๔), ๒๘. 
๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๑. 
๑๔๑  ทั้งพระอินทรและพระจักรพรรดิราช มีบทบาทอยูในพระพุทธศาสนา เชน หนาที่อยางหนึ่ง ของพระ

อินทรและพระจักรพรรดิราช  คือการดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ดังนั้น ทั้งคติพระอินทรและคติพระจักรพรรดิราชจึง

เปนแนวคิดที่ผูกติดกับศาสนาอยางมิอาจปฏิเสธได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๐

“...เจาฟามงกุฎสมมุติ (เทว) วงศ...โดยพระปรีชาญาณเลาก็หาผูเสมอมิได 

ทรงไวซึ่งความเปนผูฉลาดแหลมหลัก เชี่ยวชาญในภาษาตางประเทศ เปนปราชญในทาง

แตงถอยคํา ประกอบดวยพระปรีชารอบรูในฐานะและอฐานะ เปนผูมั่นคงไมคลอนแคลน 

ทรงขนขวายในการชางฝมืออันจะพึงทําใหสําเร็จไดดวยความรู...”๑๔๒ 
ดวยการเชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณทางจารีตเดิมใหพองกับความหมายของ

สัญลักษณแบบตะวันตก กอปรกับแนวทางการสืบราชสันตติวงศ ๒ ประเด็นขางตน  กลาวไดวาเปน

การใหความหมายของคติพระจักรพรรดิราชใหมที่ตางไปจากจารีตเดิม ดังนั้นคติสมมติเทวราชในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาเอยูหัว นอกจากจะคงไวดวยคติที่สงผานมาจากอดีต หรือถือไดวา

เปนมรดกทางจารีต (พระอินทรและคติพระจักรพรรดิราช) ที่ตกทอดมาสูสมัยรัชกาลที่ ๔ แลว 

พระองคยังทรงใหความหมายของคติพระจักรพรรดิราชแบบใหมเพิ่มเติมไปพรอมกันดวย ซึ่ง

สอดคลองกับบริบททางสังคมในชวงของการพบปะระหวางกรอบคิดเดิมและกรอบคิดใหม  
 ความสําคัญของคตสิมมติเทวราชกับบริบททางสังคม 
ดวยโครงสรางทางสังคมของสยาม ที่มีพระมหากษัตริยผูกขาดอํานาจทางการปกครอง 

การอางตนเปนสมมติเทวราชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอบการสรางความยอรับใหเกิดขึ้น 
กลาวคือคติสมมติเทวราช เปนเครื่องมือที่พระมหากษัตริยใชสรางความศักดิ์สิทธิ์หรือ

สิทธิธรรมตอการดํารงสถานะกษัตริยในแผนดิน สรางความเคารพยําเกรงและการยอมรับใหเกิดขึ้น 

และยิ่งพระมหากษัตริยสรางความยอมรับใหเกิดขึ้นตอกลุมชนไดมากเทาไหร  ก็เทากับเปนการสราง

ความแข็งแรงใหแกสิทธิธรรมของพระมหากษัตริยไดมากเทานั้น  
และแมวาในสมัยรัชกาลที่ ๔ จะมีความเปนเหตุผลนิยม  สัจนิยม และมนุษยนิยมเขามา

เปนฐานคิดหลักก็ตาม แตดวยบรรทัดฐานการรับรูที่ไมเทากันของชนชั้นผูปกครองและชนชั้นผูถูก

ปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนชั้นผูถูกปกครองยังไมสามารถเขาถึงคําอธิบายหรือองคความรูแบบ

ตะวันตก จึงทําใหยังไมสามารถตัดขาดจากจารีตเดิมได ในขณะที่ชนชั้นผูปกครองมีโอกาสมากกวาที่

จะรับรูและเขาใจคําอธิบายหรือองคความรูแบบตะวันตก และในประวัติศาสตรก็บอกแกเราวาชนชั้น

                                                 
๑๔๒  เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดย

เสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัด

เทพศิรินทราวาส), ๑๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๑

ผูปกครองดังกลาวไดยอมรับแกคําอธิบายหรือองคความรูแบบตะวันตกเหลานี้แลว ดังนั้นแนวทางการ

สรางความชอบธรรมใหเกิดขึ้นในทั้ง ๒ กลุมชนจึงจําเปนตองประสมกันทั้งคติแบบจารีตเดิมและคติ

แบบใหม เพื่อที่จะสามารถสรางสิทธิธรรมและเกิดการยอมรับในทุกภาคสวน ดังเชนในพระราชนิพนธ

ของพระองคที่พูดถึงสิทธิธรรมในการเปนกษัตริยของพระองค ปรากฏการอางสิทธิทั้งแบบจารีตเดิม

และแบบใหมไปพรอมกัน (ดังที่เสนอไปขางตน) 
 
สรุปความ  คือ ไตรภูมิคติที่วาดวยภพภูมิทั้ง ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ หรือที่

เขาใจไดวามีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนรก มนุษย และสวรรค โดยบอกเลาถึงภพภูมิของมนุษยเปนสําคัญ 

มีภูมิศาสตรวาดวยเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง มีเขาสัตตบริภัณฑ และทวีปทั้ง ๔ อยูรอบนอก 
ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) เนื้อหาไตรภูมิคตบิางสวน

ไมสามารถตอบสนองบริบททางสังคมในขณะนั้นไดอีกตอไป โดยเฉพาะเนื้อหาที่วาดวยเขาพระสุเมรุ 

ซึ่งขัดแยงกับคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตกที่มีการพิสูจนใหเห็นจริงแลว 
การปฏิเสธเขาพระสุเมรุของชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปฏิเสธโดยการโยนเรื่อง

เขาพระสุเมรุใหเปนคําอธิบายของลัทธิพราหมณ  แตอยางไรก็ตามชนชั้นนําสยามยังถือเร่ืองดินแดนที่

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอยู เพราะสอดรับกับแนวทางที่หมายใหสยามเปนศูนยกลางทาง

พระพุทธศาสนาแทนประเทศลังกา  ชนชั้นนําสยามจึงไมสามารถปฏิเสธเนื้อหาของมัชฌิมประเทศ

ออกไปได  แตดวยเพราะมัชฌิมประเทศยังผูกติดกับเขาพระสุเมรุ ดังนั้นจึงมีการสรางความเขาใจใน

ความหมายของคําใหม คือไมเรียกดินแดนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาวามัชฌิมประเทศ เพราะ

จํากัดใชเรียกเฉพาะกับประเทศอินเดียเทานั้น  แตใชคําเรียกแทนวา ปฏิรูปเทศ อาจกลาวไดวาไตรภูมิ

คติตามทัศนะของชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ ไมใชเขาพระสุเมรุ แตเนนความเปนศูนยกลางไปที่

ปฏิรูปเทศแทน (แผนภาพที่ ๑) 
และหากพิจารณาลึกลงไปที่เนื้อหาของปฏิรูปเทศ องคประกอบทั้งหมดก็ถูกจัดวางใหม 

กลาวคือ ภายในมัชฌิมประเทศ หรือปฏิรูปเทศแบบเดิมมีโพธิบัลลังกเปนศูนยกลาง ลอมดวยสัตตม

หาสถาน และอัฏฐมหาสถาน ภายนอกเปนมหานครใหญ และชนบทนคร นอกสุดเปนปาหิมพานต  

การจัดวาง และใหความสําคัญใหมขององคประกอบปฏิรูปเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนเพราะเงื่อนไข 

๒ ประการ คือการเคารพความถูกตองจากพุทธวจนะเดิม หรือการใหความสําคัญกับเนื้อหาหลักของ

พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และการยอมรับในคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๒

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเชื่อวา หัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคือ พระ

รัตนตรัย ที่มีพระพุทธเจาเปนศูนยกลางแหงพระธรรมที่แผขยายไปยังพระสาวกของพระองค (จะ

อธิบายเพิ่มเติมในบทที่ ๕)  ปาหิมพานต  ชนบทนคร และมหานครใหญ ถูกตัดออกเพราะคําอธิบาย

ทางภูมิศาสตรแบบตะวันตก  ในสวนที่วาดวยสัตตมหาสถาน และอัฏฐมหาสถาน ไมคลองจองกับ

พุทธวจนะเดิม ธรรมยุติกนิกายมองวาสถานที่เสวยวิมุติสุขมีเพียง ๔ สถานที ่และมองวาสถานทีเ่สวยวิ

มุติสุขทั้ง ๔ เปนเพียงองคประกอบรองที่ไมไดสําคัญไปกวาพระรัตนตรัย ที่เปนองคประกอบหลัก 
(แผนภาพที่ ๒) 

ถึงแมวาองคประกอบในปฏิรูปเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ จะไมเหมือนกับความเปน
มัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ จนเกิดขอสงสัยวาอาจไมสมควรที่จะเรียกวาไตรภูมิคติ  ซึ่ง

ผูเขียนไดเสนอไปแลววา 

แผนภาพที่ ๑  แผนภาพเปรียบเทียบความตางของลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตรแบบไตร

ภูมิแบบเดิม กับไตรภูมิในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ไมใหความสําคัญกับเขาพระสุเมรุอีก

ตอไป แตเนนความสําคัญที่ปฏิรูปเทศแทน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๓

๑. หากมองในเชิงความหมาย จะเห็นวาทั้งมัชฌิมประเทศ และปฏิรูปเทศมีความหมาย

เดียวกันคือ หมายถึงดินแดนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา และคนรุนกอนก็เขาใจในเชิงความหมาย
ดวยเชนกัน สังเกตไดจากความบรรยายในคัมภีรมงคลทีปนี   

และ ๒. อีกเนื้อหาหนึ่งที่ลืมไมไดคือ สาระของไตรภูมิที่วาดวย รูปภูมิ และอรูปภูมิ (ภพ

ภูมิชั้นพรหมโลก) ที่ถูกจําลองอยูในพุทธสถาปตยกรรมรวมกับการจําลองปฏิรูปเทศเชนกัน ถือวาเปน

องคประกอบที่ชวยยืนยันไดวาพุทธสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนการจําลองไตรภูมิคติ (จะกลาว

ตอไปในบทที่ ๕) 
เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาไตรภูมิคติกอนสมัยรัชกาลที่ ๔ กับไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

อาจกลาวไดวา ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีความเขมขนนอยลงกวาไตรภูมิคติกอนสมัยรัชกาลที่ ๔ 

(โดยเฉพาะเรื่องภูมิศาสตรแบบอุดมคติในสวนกามภูมิ) หากเปรียบเทียบในมิติของเปอรเซ็นต  ไตร

โลกวินิจฉัยกถาพรรณนาเนื้อหาทั้งหมดในเนื้อที่ของกระดาษพันกวาหนา  โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ

พรรณนาภูมิศาสตรเขาพระสุเมรุและทวีปทั้ง ๔ เพียง สองรอยกวาหนากระดาษ และดังที่ไดกลาว

มาแลววาภูมิศาสตรเขาพระสุเมรุและทวีปทั้ง ๔ ไมมีบทบาทในสมัยรัชกาลที่ ๔ หากแทนเนื้อหา

ทั้งหมดที่ หนึ่งรอยเปอรเซ็นต เนื้อหาที่วาดวยภูมิศาสตรเขาพระสุเมรุและทวีปทั้ง ๔ มีปริมาณเพียง

ยี่สิบกวาเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นกลาวไดวาไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถูกลดบทบาทลงประมาณ

ยี่สิบเปอรเซ็นต และยังคงเหลืออยูถึงแปดสิบเปอรเซ็นต  อยางไรก็ดี การคงอยูของรองรอยไตรภูมิคติ

ในจํานวนแปดสิบเปอรเซ็นตดังกลาว ยืนยันวาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังคงมีไตรภูมิคติหลงเหลืออยู 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๔

 

 
แผนภาพที่ ๒     แผนภาพเปรียบเทียบองคประกอบของมัชฌิมประเทศแบบเดิม และปฏิรูปเทศใน

ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่เนนความสําคัญที่พระ

รัตนตรัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๕

การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔  
ไดกลาวไปแลวขางตนวาไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ลดลงประมาณยี่สิบเปอรเซ็นต 

เมื่อมองยอนกลับไปพิจารณาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร จะเห็นความวิถีของการเปลี่ยนแปลงของ

ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ อยางเห็นไดชัด  
ดังที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ ๒ วาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับรู

แนวคิดไตรภูมิคติมาตั้งแตพระเยาว ดังที่หลักฐานบอกวา พระองคทรงสนพระทัยศึกษาภูมิศาสตร

แบบอุดมคติ  ตลอดจนชนชั้นนําสยามก็เชนกันที่ยังเชื่อและถือภูมิศาสตรแบบอุดมคติ (ดังที่พระราช

นิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกลาวไว ดังจะไดนําเสนอตอไปขางหนา) 
จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวช 

ชวงปพุทธศักราช ๒๓๙๐ ถึงปพุทธศักราช ๒๓๙๒ เพราะหลักฐานแสดงออกถึงเจตนาที่แตกตางกัน

ดังจะแสดงใหเห็นดังนี้ 

พระนิพนธเร่ืองพระราชประวัติในรัชกาลที่ ๔ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปว

เรศวริยาลงกรณ ไดกลาวไววา ในปพุทธศักราช ๒๓๙๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ

คร้ังที่ทรงผนวชอยู ทรงพระปรารภจะตั้งนิมิตสีมาวัดบรมนิวาส พรอมกับมีรับส่ังวาสมมติสีมาวัดบรม

นิวาสแลว จะกลับมาสมมติสีมาวัดบวรนิเวศอีก จะขยายขอบเขตออกไปใหใหญข้ึนเพื่อรองรับสังฆ

กรรมไดทั้งในโบสถและนอกโบสถ โดยมีนัยยะสําคัญอยูที่สัณฐานของสีมา สมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณทรงพระนิพนธวา “...ที่ดานหนาหมายเอาตนจันทนเปนเขตนิมิต ดานหลัง

หมายเอาเสาศิลาปกเปนนิมิต ใหรูปพรรณสัณฐานดั่งรูปตะโพน...”๑๔๓ สังเกตวลีที่วา ใหรูปพรรณสัณฐาน

ด่ังรูปตะโพน  จากการตรวจสอบลักษณะสัณฐานรูปตะโพน สัณฐานรูปตะโพนดังกลาว คือสัณฐาน

ของเขาพระสุเมรุ และดินแดนมัชฌิมประเทศหรือปฏิรูปเทศ ทําใหเชื่อวา กอนปพุทธศักราช ๒๓๙๐ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงเชื่อและยอมรับในภูมิศาสตรแบบอุดมคติอยู เพราะหาก

ไมเปนเชนนั้น พระองคคงไมใหสมมติสีมาใหมีสัณฐานดังรูปตะโพน 

                                                 
๑๔๓ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, “เรื่องพระราชประวัติในรัชกาลที่ ๔.” 

ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. 

คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จ

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๑๑), 
[๑๗]. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๖

ความเปลี่ยนแปลงของไตรภูมิคติเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก ๒ ป นั่นคือในปพุทธศักราช 

๒๓๙๒ พระองคทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง มิสเตอร และมิสซีส เอดดี เนื้อความในพระราชหัตถเลขา

ตอนหนึ่งอรรถาธิบายถึงเรื่องที่ชนชั้นนําสยามเคยเชื่อเร่ืองภูมิศาสตรแบบอุดมคติ แตตอนนี้ชนชั้นนํา

สยามเปลี่ยนทัศนคติเชื่อในภูมิศาสตรแบบตะวันตกแลว ดังความวา  
“ที่นี่มีผูดีหลายคนซึ่งแตกอนไดเชื่อในเรื่องการสรางโลก แลโลกสัณฐานตาม

ตําราพราหมณ...เมื่อแรกไดยินหรือรับความรูของชาวยุโรปก็ไดเถียงคัดคานวิชานั้นๆ เชน 

ภูมิศาสตร...ครั้นภายหลังไดพิจารณาอยางถองแท แลคิดคนหาตัวอยางดวยเหตุผลคํา

ชี้แจง แลดวยรูปการอยางอื่นๆ บัดนี้ผูมีความเฉลียวฉลาดแลผูมีปญญาในประเทศเรามี

ความเชื่อทางวิทยาศาสตรอันกลาวมาแลว แลมีความยินดีในวิชานั้นๆ เปนอันมาก...”๑๔๔ 
หลักฐานขางตนนอกจากจะแสดงใหเห็นวา กอนหนานั้นชนชั้นนําสยามเคยเชื่อใน

ภูมิศาสตรแบบอุดมคติแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในไตรภูมิคติของชนชั้น

นําสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ ดวย หลักฐานที่เกิดขึ้นตามตอมาก็บงชี้ไปในแนวทางเดียวกันวาปฏิเสธ

ภูมิศาสตรแบบอุดมคติเชน พระสมณสาสนของพระบาทสมเด็จพระขอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังทรง

ผนวช ที่กลาววาปาหิมพานตไมมีอยูจริง (นําเสนอไปแลว) หรือแมแตหนังสือแสดงกิจจานุกิจของ

เจาพระยาทิพากรวงศ ที่นําเสนอวาเขาพระสุเมรุเปนคําอธิบายของพราหมณไมใชของพุทธ ทั้งหมดนี้

เปนเพราะความไมสอดคลองกันกับคําอธิบายทางภูมิศาสตรแบบตะวันตกที่ชนชั้นนําสยามเชื่อแลว

จากการพิจารณา คนหาเหตุผลและคําชี้แจงดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกลาวไว

ในพระราชหัตถเลขาถึงมิสเตอร และมิสซีส เอดดี (เสนอไปแลว)  

เมื่อเห็นแลววาหลักฐานที่ตางวาระกันบงบอกถึงทัศนะความเชื่อที่เปลี่ยนไป แนนอนวา

แนวความคิดไตรภูมิคติในขณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังที่ไดเสนอไปแลววา ไตรภูมิคติในสมัย

รัชกาลที่ ๔ ไมใหความสําคัญกับเขาพระสุเมรุอีกตอไป แตใหความสําคัญกับ ปฏิรูปเทศขึ้นแทน ทั้งนี้

เพราะสอดคลองกับแนวความคิดในการฟนฟูพระพุทธศาสนา เพราะองคประกอบสําคัญของแนวคิด

                                                 
๑๔๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,“พระราชหัตถเลขาถึง มิสเตอรและมิสซีสเอดดี แหง

นิวยอรก.” รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,  ๒๕๔๗. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๗

ปฏิรูปเทศคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งตรงกับความเขาใจของสมเด็จพระสังฆราชสา ปุสส

เทว (บุคคลรวมสมัยรัชกาลที่ ๔) วาถาหากไมรักษาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆใหคงอยู พระ

ศาสนาจะอันตราธานเสื่อมสูญ   

ดวยการตีความไตรภูมิใหมนี้เองทําใหมีอิทธิพลตอการสรางสรรคพุทธสถาปตยกรรมไทย 

ดังจะกลาวในบทตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๑๕๘

บทที่ ๕ 
ไตรภูมิคติในงานพุทธสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ 

  
ไดเสนอไปแลวในบทที่ ๔ วา ไตรภูมิคติสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดไตรภูมิ

คติแบบจารีตเดิม ทั้งเรื่องแนวคิดปฏิรูปเทศ และแนวคิดสมมติเทวราช และถูกปรับใหตอบสนองกับ

เงื่อนไขใหม ดังนั้นในบทนี้จะชี้ใหเห็นถึงการจําลองปฏิรูปเทศ และสมมติเทวราชในงานพุทธ

สถาปตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นใหม ซึ่งกอนจะถึงประเด็น

ดังกลาว จําเปนตองทําความเขาใจพุทธสถาปตยกรรมที่ทรงสถาปนาขึ้นใหมกอน 

เปนที่ทราบกันแลววาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง  ดังนั้นจึงทําใหพระองคทรงสรางวัด  กอปรกับบูรณะและ

ปฏิสังขรณวัดที่ชํารุดทรุดโทรม ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองมากกวา ๔๐ วัด  วัดที่พระองคทรงสรางใน

เขตกรุงเทพฯ  มีทั้งหมด ๕ วัด คือ วัดบรมนิวาส  วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐ

สถิตมหาสีมาราม  และวัดมกุฏกษัตริยาราม และตางจังหวัด (ที่จังหวัดเพชรบุรี) อีก ๑ วัด คือ วัดพระ

แกวเขาวัง๑ 
 

                                                 
๑ ในการศึกษาครั้งนี้จะไมนําวัดพระแกวเขาวังมาพิจารณา เพราะดวยสภาพที่เคยทรุดโทรมมาก (ถึงขนาด

องคประกอบบางอยางขาดหายไป เชน บานประตูและหนาตาง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนตน) และผานการบูรณะ

ครั้งใหญเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๒๔ โดยกรมศิลปากร (ดูเพิ่มเติมใน อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด , ๒๕๓๒. จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช ๒๕๓๒).)  
 สภาพของวัดพระแกว เขาวัง ปจจุบันจึงไมอยูในสถานะของหลักฐานชั้นตนที่จะใชเปนแมแบบศึกษาใน

กรณีนี้ได  แตอยางไรก็ตามแผนผังวัดหรือตําแหนงที่ตั้งของตัวอาคารยังถือไดวามีความคงเดิมอยู ซึ่งอาจนํามา

พิจารณารวมประกอบในเนื้อหาตามสมควร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙

วัดบรมนิวาส 
ประวัติความเปนมาของวัดบรมนิวาส 

วัดบรมนิวาสสันนิษฐานวา เดิมชื่อวัดบรมสุข ผูสรางเสียชีวิตในสงครามเขมร บุตรหลาน

จึงทูลเกลาฯ ถวายใหอยูในพระบรมราชูปถัมภในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังที่ยัง

ดํารงอยูในสมณเพศ ดังนั้นกลาวไดวาวัดดังกลาวเกิดมีข้ึนกอนที่พระองคจะทรงขึ้นครองราชย   

พระองคทรงสถาปนาขึ้นใหม เพราะทรงพอพระทัยกับวัดบรมนิวาสยิ่ง ดวยเปนวัดที่อยู

นอกกําแพงพระนคร มีความสงบเงียบ เหมาะแกการเจริญภาวนา “...โปรดใหทําการเพิ่มเติมข้ึนอีก

หลายสิ่ง แลกอพระเจดียใหญไวหลังพระอุโบสถองคหนึ่ง...”๒ และถวายเปนพระอารามหลวงในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เรียกวาวัดนอก เพราะตั้งอยูนอกกําแพงเมือง การกอสราง

ยังไมทันเสร็จ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชยกอน   หลังจากที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชยแลว มีการกอสรางตอจนเสร็จ จึง

พระราชทานนามใหมวา วัดบรมนิวาส๓  

ลักษณะแผนผัง (ลายเสนที่ ๘) 

ดานหนาของวัดหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลอมรอบดวยคลองแสนแสบสามดาน

คือ ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือและดานทิศตะวันออกเฉียงใต พื้นที่

ภายในวัดแบงเปน ๒ สวน คือเขตสังฆาวาสและเขตพุทธาวาส โดยเขตสังฆาวาสลอมเขตพุทธวาสอยู  

ภายในเขตพุทธาวาสมีส่ิงกอสรางสําคัญวางตัวอยูในแนวแกน กลาวคือมีพระอุโบสถ วางตัวอยู

ดานหนา และพระเจดีย  วางตัวอยูดานหลัง องคพระเจดียถูกลอมรอบดวยระเบียงคด ๓ ดาน ดานที่มี

พระอุโบสถอยูไมมีระเบียงคดปด แตชักกําแพงหักศอกลอมรอบพระอุโบสถไว  ถัดจากกําแพงที่

ลอมรอบพระอุโบสถออกไป  มีพระวิหารราย ๒ หลัง (ภาพที่ ๖๒) วางตัวขนาบทั้งสองขางของพระ

                                                 
๒  เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี,  “ทรงสรางและปฏิสังขรณพระอารามในกรุง.” พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๒๙๐. 
๓  วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕), ๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐

อุโบสถ นอกกําแพงแกวดานหนาวัดตามแนวแกนที่พุทธสถาปตยกรรมเรียงตัวอยู พรอมกับตนพระศรี

มหาโพธิ์ (ภาพที่ ๖๓) ก็วางตัวอยูในแนวแกนเดียวกัน 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๖๒ พระวิหารราย อยูขางพระอโุบสถ                               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑

 
ลายเสนที ่๘ ผังวัดบรมนวิาส 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก สมคิด จิระทัศนกุล. “รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิารในสมัยรัชกาลที่ ๔.”  
(วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม   บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๗. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒

 
 

ภาพที ่๖๔   ลายหนาบันเปนดอกและใบอยางเทศ กลางลายรอยเปนมาลัยรูปวงรี ลอมรอบ พระราช

ลัญจกร รูปพระมหาพิชยัมงกุฎที่ประดิษฐานอยูบนแปนรับ 
 

  
สถาปตยกรรมภายในวัดบรมนิวาส 

พระอุโบสถ (ลายเสนที่ ๙)เปนอาคาร ๕ หอง มีพะไลโดยรอบรูปทรงหลังคาทําเปนมุขลด

หนา-หลังดานละหนึ่งชั้น  แตละชั้นมีตับหลังคา ๒ ซอน โดยที่ตับหลังคาชั้นลางนั้นทําเปนปกนกเพื่อ

คลุมพะไล  แบบแผนเรื่องทรงหลังคาทําอยางไทยประเพณี  คือมีไขราหนาจั่ว ชุดเครื่องลํายองที่

ประกอบไปดวยชอฟา  ใบระกา  หางหงส  หนาบันทําปูนปนประดับลายเปนดอกและใบอยางเทศ 

กลางลายรอยเปนมาลัยรูปวงรีวางตัวลอมรอบ พระราชลัญจกรรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ (สัญลักษณ

แทนพระองค)  ที่ประดิษฐานอยูบนแปนรับ (ภาพที่ ๖๔) 

 
 

ภาพที่ ๖๓ ตนพระศรีมหาโพธิ์ อยูหนาพระอุโบสถ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓

เสาพะไลทําเปนเสาสี่เหลี่ยมชักคิ้วบัวมีสะพานคอสองชักตอถึงกัน  เสาคูกลางดานหนา

และดานหลังมีบันไดทางขึ้นลง วางตัวแนบไปกับอาคาร โดยเชิงและปลายบันไดทําแปนพนักสี่เหลี่ยม  

ที่เชิงมีสิงโตจีนประดับ และที่ปลายตั้งรับตุกตาศิลาจีนขางละรูป ที่ตัวแปนเซาะเปนแนวรองปลายมน

อยางเทศ พลสิงหเปนแนวตรงทึบ สวนพนักบันไดตรงชานพักบนกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีอยางจีน

เชนเดียวกับพนักพะไล ตัวเสาพะไลตั้งอยูบนฐานสิงห  สวนตัวอาคารพระอุโบสถตั้งอยูบนฐานบัวถลา  

ตัวพระอุโบสถทําประตูทางเขาออกประตูเดียวตอหนึ่งดานสกัด หนาตางมี ๕ บาน ที่

กรอบซุมประตู-หนาตางภายนอกทําลายปูนปนปดทองประดับกระจกดวยลายดอกและใบอยางเทศ 

(ภาพที่ ๖๕)  และที่ตัวบานประตู-หนาตางภายนอกปนรักปดทองประดับกระจกสีเปนลายกานแยง 

(ภาพที่ ๖๖)  ภายในพระอุโบสถตอนทายทําฐานชุกชีสูงสําหรับประดิษฐานพระประธาน พระนามวา 

พระทศพลญาณ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ภาพที่ ๖๗) มีรูปเทวดาเชิญฉัตรประกอบสองขาง 

ดานหนามีพระพุทธสาวกสององคยืนประณมกร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ ๖๕ กรอบซุมประตู พระอุโบสถวัดบรมนิวาส ปนปูนดวยลายดอกและใบอยางเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๔

 

 
ผนังเขียนภาพจิตรกรรมโดยแบงเปนสองตอน  ตอนบนเหนือประตู หนาตางเขียนภาพ

ปริศนาธรรมโดยฝมือขรัวอินโขง ที่มีเร่ืองราว เนื้อหา และรูปแบบอยางเดียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เชน ภาพผูคนประชุมดูดอกบัวใหญกลางสระ (ภาพที่ ๖๘) เปน

ตน สําหรับบานประตูดานในเขียนภาพเสี้ยวกาง บานหนาตางดานในเขียนเปนลายกํามะลอรูปเครื่อง

บูชาอยางจีน (ภาพที่ ๖๙) ภาพจิตรกรรมตอนลางระหวางหนาตางเขียนภาพที่แสดงออกดวยเรื่องราว

เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของไทย  เชน ประเพณีบวชนาค  กิจวัตรของพระภิกษุ

 
 
ภาพที ่๖๗ พระทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส 
ที่มา: พระพุทธรูปสําคัญ. (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), 
๒๕๔๕), ๘๐. 

 
                   
ภาพที ่๖๖ บานประตูพระอุโบสถวัดบรมนวิาสปดทองประดับกระจกสเีปนลายกานแยง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๕

สงฆ  การถวายผาจํานําพรรษา  การรักษาศีลในเทศกาลเขาพรรษา การทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

และวันวิสาขบูชา เปนตน 

 

 
 

 
 
 ภาพที่ ๖๙ บานหนาตางดานในพระอุโบสถวัดบรมนวิาส 
 

 
 

 ภาพที่ ๖๘ ภาพปริศนาธรรม ในพระอุโบสถวัดบรมนวิาส 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๖

และบานแผละหนาตางมีภาพจิตรกรรมที่แบง ๔ สวน คือ สวนบน เขียนภาพเทวดาอยูใน

ปราสาท สวนกลาง มีทั้งภาพอสุภกรรมฐาน๔  ภาพสัตวที่พระพุทธเจาทรงหามไมใหภิกษุฉัน และภาพ

ธุดงควัตร สวนลางเขียนภาพผลไมที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุทําน้ําปานะ และสวนลางสุด 

เขียนภาพอาวุธประเภทตางๆ (ภาพที่ ๗๐) 

 
                                                 

๔  อสุภกรรมฐาน หมายถึงการบําเพ็ญกรรมฐานโดยการพิจารณาอสุภะหรือพิจารณารางกายของตนหรือ

ของ ผูอื่นวาเปนของไมงาม ไมนายึดมั่นถือม่ัน แตเปนของนาเกลียด โสโครก เชนพิจารณาซากศพที่นอนใหเขารดน้ํา
กอนใสโลง กอนเผาหรือฝง มองดูจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาแลวกลับมานั่งนึกพิจารณาใหเห็นนิมิตนั้นจนเจนใจเหมอืน
เห็นศพจริง ภาวนาไปจนเกิดปญญาเห็นแจงถึงไตรลักษณ 

 
 

 ภาพที่ ๗๐  บานแผละหนาตาง แบงการเขียนภาพจิตรกรรมเปน ๔ สวน สวนบนเปนเรือนเทวดา 

สวนกลางเปนภาพอสุภกรรมฐานบาง ธุดงควัตรบาง และเนื้อสัตวที่พระพุทธเจาไมทรง

อนุญาตใหฉันบาง สวนลางเปนภาพผลไมที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหทําน้ําปานะ 

และสวนลางสุดเปนภาพอาวุธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๗
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 ๑๖๘

 
ภายนอกพระอุโบสถ มีเสมาตั้งอยูบนกําแพงแกวที่ทําลอมเพียงสามดาน คือ ดานหนา

และดานขาง  สวนกําแพงแกวดานหลังชักออกไปชนระเบียงคดแทน ตัวกําแพงแกวกรุดวยกระเบื้อง

เคลือบสี มีทางเขาดานหนาสองทาง ที่มุมทั้ง ๔ และกึ่งกลางแตละดาน  ต้ังเปนแทนสี่เหลี่ยมใหญ บน

แทนมีใบเสมาวางที่วางซอนอยูบนฐานบัวกลุมและฐานสิงหมน 

ระเบียงคด (ลายเสนที่ ๑๐) ตัวระเบียงคดโอบลอมพระเจดียประธาน และโอบลอมเพียง

สามดาน  ดานในระเบียงคดตั้งเสาสองแนวรับตับหลังคาชั้นซอน ภายในระเบียงคดไมมีพระพุทธรูป

ประดิษฐาน แตที่ผนังประดับปูนปนนูนต่ําปดทองรูปพระสาวกยืนประณมมือ (ภาพที่ ๗๑) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 ภาพที่ ๗๑ ประติมากรรมนนูต่ํารูปพระอคัรสาวกของพระพุทธเจาในระเบียงคดวัดบรมนิวาส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙
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 ๑๗๐

เจดีย  (ลายเสนที่  ๑๑ )  เปนเจดียทรงกลมซึ่ งถือเปนแบบพระราชนิยมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว องคพระเจดียวางตัวอยูบนฐานประทักษิณ ชนิดฐานบัวทรงสูง 

มีพนักระเบียงโดยรอบ พนักระเบียงกรุดวยกระเบื้องเคลือบสี  มีบันไดขึ้นสูลานประทักษิณได ๒ ทาง

ต้ังอยูบริเวณกึ่งกลางดาน ของทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณหัวเสาบันได

ทางขึ้นดานลางประดับดวยประติมากรรมสลักหินเปนรูปตุกตาขุนนางจีน ที่หัวเสาบันไดดานบนกับที่

มุมผนังทั้ง ๔ มุมประดับดวยสิงโตหินที่ละ ๑ ตัว และที่กึ่งกลางดานของทิศที่เหลืออีก ๒ ทิศ (ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต) มีซุมยื่นออกมา (ภาพที่ ๗๒) 

องคพระเจดียประกอบไปดวย ฐานเขียงสูงตอดวยฐานบัว เหนือฐานบัวเปนมาลัยเถาซอน

กัน ๓ ชั้น ชวงรอยตอระหวางฐานบัวและมาลัยเถา ประดับรูปสิงหอาปากในตําแหนงทิศทั้ง ๔  เหนือ

มาลัยเถาขึ้นไปเปนฐานบัวลูกแกวอกไกรองรับดวยองคระฆังและบัลลังกส่ีเหลี่ยม ตอดวยกานฉัตรที่มี

เสาหานลักษณะ ๘ เหลี่ยมโดยรอบทั้งหมด ๑๖ ตน ตอข้ึนไปดวยปลองไฉนจํานวน ๒๐ ปลอง ปลาย

สุดเปนปลียอดและลูกแกว 
 
 

 
 

 
 

 ภาพที่ ๗๒ เจดียทรงกลม ทีถ่ือเปนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ วัดบรมนิวาส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑

 ลายเสนที่ ๑๑ พระเจดีย วดับรมนิวาส 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒

วัดโสมนัสวิหาร 
ประวัติความเปนมาของวัดโสมนัสวิหาร 

วัดโสมนัสวิหารหรือวัดโสมนัสราชวรวิหาร ไดถูกสถาปนาขึ้นตามพระราชศรัทธาใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) โดยทรงเคยมีพระราชกระแสรับส่ังตอพระนาง

เจาโสมนัสวัฒนาวดีวา จะทรงสรางวัดถวายใหวัดหนึ่ง๕ แตยังมิทันไดสรางพระนางเจาโสมนัสวัฒนา

วดีสวรรคตเสียกอน   
พระองคมีพระราชดําริใหจัดซื้อที่ดินบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม และสรางวัดดังกลาวขึ้น

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและทรงอุทิศพระราชกุศลพระราชทานแดสมเด็จพระนางเจาโสมนัส

วัฒนาวดี  อันมีตําแหนงเปนพระอัครมเหสี  ซึ่งสิ้นพระชนมเมื่อตนรัชกาล (วันอาทิตยที่ ๑๐ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๓๙๕๖)  โดยในวันจันทรแรม ๒ คํ่าเดือนยี่ ปฉลู จุลศักราช ๑๒๑๕ หรือตรงกับวันที่ ๑๕ 

มกราคม พุทธศักราช ๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลา

ฤกษพระอุโบสถ ๗ 
เมื่อกุฏิเสนาสนะสงฆสรางเสร็จพอเปนที่พํานักไดแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ 

โปรดเกลาฯ ใหอาราธนาพระอริยมุนี (ทับ พุทธสิริ ป.ธ.๙)๘ จากวัดราชาธิวาสมาครองพระอารามใน 

พุทธศักราช ๒๓๙๙ พระดวยพระสงฆอีกประมาณ ๔๐ รูป๙ 
 
 

                                                 
๕ ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑. พิมพเปนที่ระลึกใน

งานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป มกราคม ๒๕๑๑), ๑-๒. 
๖  เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี,  “สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีส้ินพระชนม.” พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔  (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๖๙. 
๗ น. ณ ปากน้ํา, วัดโสมนัสวิหาร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๓๘), ๑๐๑. 
๘  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาใหเปน สมเด็จพระวันรัต 

ในปพุทธศักราช ๒๔๒๒ 
๙  วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕), ๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓

ลักษณะแผนผัง (ลายเสนที่ ๑๒) 

เนื้อที่ของวัดโสมนัสวิหารประมาณ ๓๑ ไรเศษ๑๐  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา๑๑ หัน

หนาวัดออกไปทางคลองผดุงกรุงเกษม (ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต) ลักษณะผังวัด จําแนกออกเปน 

๓ สวน กลาวคือ สวนกลางเปนเขตพุทธาวาสมีขนาดใหญกวาอีก ๒ สวนที่ขนาบอยูดานขาง ภายใน

สวนกลางหรือเขตพุทธาวาสนั้น  มีพระอุโบสถ  ระเบียงคดลอมรอบพระเจดีย และพระวิหาร ซึ่ง

ทั้งหมดทอดตัวเรียงรายอยูในแนวแกนเดียวกัน 
และพื้นที่อีก ๒ สวนที่ขนาบอยูดานขางนั้น เปนพื้นที่สังฆาวาส มีกําแพงกั้นทั้ง ๓ สวน 

พรอมกับมีประตูเชื่อมพื้นที่ทั้ง ๓ สวนถึงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๑. 
๑๑  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔

 
 
 

 
 

ลายเสนที ่๑๒ ผังวัดโสมนัสวิหาร 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก สมคิด จิระทัศนกุล. “รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิารในสมัยรัชกาลที่ ๔” 

(วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕

สถาปตยกรรมในวัดโสมนัสวิหาร 
พระวิหาร (ลายเสนที่ ๑๓) เปนอาคารขนาด ๗ หอง หลังคาซอนชั้น ๒ ชั้น  แตละชั้น

หลังคาซอนกัน ๓ ตับ ดานหนาและหลังชักปกนกยื่นออกมาคลุมเปนพะไลรอบตัวอาคาร โดยมีเสา

พะไลเปนตัวค้ํายันปกนกนั้น เปนระยะๆ (ภาพที่ ๗๓) ตัวเสาพะไลเปนเสากลมมีบัวหัวเสาที่ปนแบบบัว

โถเรียบเกลี้ยง (ภาพที่ ๗๔) ตีนเสาทําเปนบัวถลา ระหวางเสากอพนักระเบียงกรุดวยกระเบื้องปรุ

เคลือบสีอยางจีน ทางดานสกัดดานหนาและหลังมีบันไดทางขึ้นสูพระวิหาร ๒ ทาง ทายวหิารยืน่ล้าํเขา

ไปในระเบียงคด (ภาพที่ ๗๕)  

 
 

 

 
 

 ภาพที่ ๗๓ พระวิหาร วัดโสมนัสวหิาร หลงัคาซอนชั้น ๒ ชั้น  แตละชัน้หลังคาซอนกนั ๓ ตับ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖
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 ๑๗๗

 
            
 ภาพที่ ๗๔ เสาพะไลเปนเสากลมมีบัวหัวเสาที่ปนแบบบวัโถเรียบเกลี้ยง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 ภาพที่ ๗๕ ทายพระวหิาร วดัโสมนัสวหิารยื่นล้ําเขาไปในระเบียงคด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘

ลักษณะหนาบันเปนแบบจีนกลาวคือ กอดวยปูน ทําทึบ ไมมีไขราหนาจั่ว หรือที่เรียกวา 

หนาบันแบบกระเทเซร กรอบหนาบันปนปูนลออยางเครื่องลํายองแบบไทยและประดับดวยกระเบื้อง

เคลือบสี  ลวดลายหนาบันเปนปูนปนปดทองประดับกระจกเปนรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเปนพระราช

ลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีเทวดาอัญเชิญฉัตรขนาบขาง  รอบนอกนั้นเปน

ลายดอกพุดตานดวยการใชกระเบื้องเคลือบอยางจีนติดประดับ (ภาพที่ ๗๖)  

 
กรอบซุมประตูและซุมหนาตางเปนลวดลายอยางเทศ โดยมีพระมหาพิชัยมงกฎุประดบัอยู

กลางยอดซุม (ภาพที่ ๗๗) ดานสกัดหนามีประตูทางเขา ๓ ประตู โดยประตูกลางเปนประตปูระธาน (มี

ขนาดใหญกวาอีก ๒ ประตูที่ขนาบขาง) (ภาพที่ ๗๘) 
สําหรับทางดานสกัดหลังที่ประตูทางเขาสูพระวิหาร ๒ ทาง  กลางประตูทั้ง ๒ ที่ขนาบขาง 

เจาะชองเปนซุม ๒ ซุมประดับพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนในอิริยบทปางหามญาติ พระพุทธรูป

ทรงเครื่องที่ประดิษฐานในซุมทิศเหนือ คือพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว (ภาพที่ ๗๙) และพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานในซุมทิศใต คือพระพุทธรูป

ปฏิมากรฉลองพระองค พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี๑๒ (ภาพที่ ๘๐) บานประตูและบานหนาตางดาน

                                                 
๑๒  อภิวัฒน  โควินทรานนท, “วัดโสมนัสวิหาร.” Focus Bangkok ๑, ๕ (กรกฎาคม-สิงหาคม, 

๒๕๔๖): ๑๑๖. 

 
 

ภาพที ่๗๖   หนาบนัปนดวยลายตารพระมหาพิชัยมงกุฎ มีเทวดาอัญเชญิฉัตรขนาบขาง  รอบ

นอกนั้นเปนลายดอกพุดตานดวยการใชกระเบื้องเคลือบอยางจนีติดประดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙

นอกทั้งหมดเขียนลายรดน้ําเปนรูปสมบัติของพระจักรพรรดิราช ๗ ประการ คือ จักรแกว  ชางแกว  มา

แกว  มณีแกว  นางแกว  ขุนคลังแกว และขุนพลแกว (ภาพที่ ๘๑) บานประตูดานในเขียนรูปคน

ประณมมือไหวมีชอดอกไมอยูในมือ (ภาพที่ ๘๒) บานประตู (ประธาน) ดานในเขียนรูปทหารแตงกาย

แบบยุโรปยืนเฝายาม บานหนาตางดานในเขียนรูปโคมระยากับโตะหมูบูชา 

 

 
 
 ภาพที่ ๗๗ กรอบซุมประตูเปนลวดลายอยางเทศ   

                                           
 
    ภาพที ่๗๘ ดานสกัดหนามีประตูทางเขา ๓ ประตู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐

 

    
 

ภาพที ่๗๙ พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
 

                     
 
ภาพที ่๘๐ พระพุทธรูปปฏิมากรฉลองพระองค พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี   

 
 
ภาพที ่๘๑ บานประตูดานนอกเขียนลายรดน้ํารูปสมบัติของพระจักรพรรดิราช ๗ ประการ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑

 
ภายในพระวิหารมีเสารวมใน ๑๒ ตน แตละตนมีพื้นสีแตกตางกัน (ภาพที่ ๘๓) และมี

ภาพจิตรกรรมที่วาดวยเรื่องของบุคคลที่ตางชาติกําเนิดกันกัน ที่ปลายสุดดานบนของเสามีคอสองที่

เขียนภาพจิตรกรรมเปนเหลาเทวดาเหาะบนทองฟา  ทายวิหารมีพระพุทธรูปประธานประดิษฐานใน

บุษบก (ภาพที่ ๘๔) ผนังภายในพระวิหารตอนลางระหวางกรอบหนาตางเขียนภาพจิตรกรรมวรรณคดี

ไทยเรื่อง อิเหนา 

 

 
 
ภาพที ่๘๓ เสารวมใน ในพระวิหารวัดโสมนัสวหิาร แตละตนมพีื้นสีเขมออนแตกตางกนัไป 

 
 
ภาพที ่๘๒ บานประตูดานในเขียนรูปคนประณมมือไหวมีชอดอกไมอยูในมือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒

 
สําหรับจิตรกรรมฝาผนังตอนบนที่ดานสกัดหนาเขียนดวยเรื่องราวอินทราภิเษก (ภาพที่ 

๘๕)  (มีองคประกอบของภาพคลายคลึงกับลายรดน้ําที่ฉากกั้น มุขในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท๑๓ แต

ตําแหนงการจัดวางภาพตางกัน  ฉากกั้นมุขดังกลาวพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดให

สรางพรอมกันกับพระที่นั่งบุษบกมาลาในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท๑๔) จิตรกรรมตอนบนที่ดานสกัด

หลัง มีภาพพระภิกษุสงฆ กระทําอสุภกรรมฐานแทรกอยูตามสวนตางๆของภาพ 

                                                 
๑๓ ดูเพิ่มเติมใน พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, เรือ่งฉากลายรดน้ําในพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท  (พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๒. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสนั่น  บุณยศริิ

พันธุ บ.ช., ภปร. ชั้น ๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒). 
๑๔ ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๔ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๒-๒๕) (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ

สภา, ๒๕๐๗), ๒๔๑. 

 
 

ภาพที ่๘๔ พระประธานประดิษฐานในบุษบก     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓

 
 

ภาพที ่๘๕ จิตรกรรมฝาผนังตอนบนที่ดานสกัดหนาเขียนดวยเรื่องราวอนิทราภิเษก 

 
ระเบียงคด (ลายเสนที่ ๑๔) เชื่อมติดกับพระวิหารชักแนวโอบลอมพระเจดีย เปนผังรูป

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ที่ผนังกอทึบแตเฉพาะดานนอก  ดานในเปดโลงมีเสานางเรียงโดยรอบตั้งเพื่อรองรับ

เครื่องบนหลังคา บัวหัวเสามีลักษณะเชนเดียวกับเสาพะไลที่พระวิหาร ระหวางกึ่งกลางของระเบียงคด

แตละดานมีทางเขาสูภายในพระเจดีย (ภาพที่ ๘๖) ภายในระเบียงคดตั้งพระพุทธรูปโดยรอบ โดยที่

พระพุทธรูปนั้นหันหนาเขาหาพระเจดีย (ภาพที่ ๘๗) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔
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 ๑๘๕

 

 
 
 

 

 
 

 ภาพที่ ๘๖ บริเวณกึ่งกลางดานของพระพุทธรูป หนัพระพักตรเขาหาพระเจดีย     

 
 

 ภาพที่ ๘๗ ภายในระเบียงคดประดิษฐานระเบียงคดมซีุมประตูสําหรบัเขาและออก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖

เจดีย (ลายเสนที่ ๑๕) เปนเจดียทรงกลมประดับดวยกระเบื้องสีทองทั้งองค ภายใน

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ องคพระเจดียต้ังอยูบนลานประทักษิณ ที่มีลักษณะเปนฐานเขียง

ส่ีเหลี่ยมซอนชั้นดวยฐานสิงห  มีบันไดขึ้นสูลานประทักษิณได ๒ ทางตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางดานทางทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก  สําหรับทิศเหนือและทิศใตนั้น เปนซุมมีลวดลายปูนปนประดับ  ตัวพระ

เจดีย ชั้นลางสุดเปนฐานเขียงกลม ซอนดวยฐานปทม  มาลัยเถา ๓ ลูก  และฐานปทมลูกแกวอกไก

ตามลําดับ จากนั้นมีตัวองคระฆังทรงกลมเรียบไมมีลวดลายวางตัวอยู เหนือข้ึนไปเปนบัลลังกส่ีเหลี่ยม 

กานฉัตรประดับดวยเสาหารแบบกลมทั้งหมด ๑๖ ตน ตอดวยปลองไฉนจํานวน ๒๑ ปลอง ปลียอด

และมีลูกแกวประดับ (ภาพที่ ๘๘) 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ ๘๘ พระเจดียประธาน วัดโสมนัสวิหาร       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๗

 

 
 

 ลายเสนที ่๑๕ พระเจดียวัดโสมนัสวหิาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘

พระอุโบสถ (ลายเสนที่ ๑๖) ต้ังอยูทางดานหลังระบียงคด มีกําแพงลอมรอบเปนอาณา

เขตตางหาก บนกําแพงมีซุมเสมาประจําอยูทั้ง ๘ ทิศ ตัวอุโบสถเปนอาคารขนาด ๕ หอง มีขนาดเล็ก

กวาพระวิหารลักษณะเครื่องบนหลังคาใชลักษณะเดียวกับพระวิหาร กลาวคือแตละชั้นหลังคาซอนกัน 

๓ ตับ ดานหนาและหลังชักปกนกยื่นออกมาคลุมเปนพะไลรอบตัวอาคาร โดยมีเสาพะไลเปนตัวค้ํายัน

ปกนกนั้น เปนระยะๆ แตเสาพะไลที่พระอุโบสถนั้นเปนเสาเหลี่ยม และมีเสมาศิลาติดแนบผนังไวทั้ง ๘ 

ทิศ (ภาพที่ ๘๙)   ปลายเสาดานบนมีคอสองเชื่อมเสาแตละตนถึงกัน ระหวางเสากอพนักระเบียงกรุ

ดวยกระเบื้องปรุเคลือบสีอยางจีน  

ลายหนาบันมีปูนปนประดับพระราชลัญจกรเชนเดียวกับพระวิหารเชนกัน (ภาพที่ ๙๐)  

ตางกันเพียงพระราชลัญจกรที่หนาบันพระอุโบสถนั้นมีการเดินเสนลอมรอบเฉพาะตัวพระราชลัญจกร 

ทางดานสกัดหนาและหลังมีบันไดทางขึ้นดานละ ๒ ทาง  ทั้งดานสกัดหนาและหลังมีประตูทางเขาสูตัว

พระอุโบสถดานละ ๒ ประตู (ภาพที่ ๙๑) โดยทั้งกรอบซุมประตูและกรอบซุมหนาตางปนปูนดวย

ลวดลายอยางเทศ และมีสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎเชนเดียวกับพระวิหาร (ภาพที่ ๙๒) แตมีโครง

ลายที่แตกตางออกไปเพียงเล็กนอย บานประตูและบานหนาตางทั้งหมดเขียนลายรดน้ําเปนรูปสมบัติ

ของพระจักรพรรดิราช ๗ ประการเหมือนอยางพระวิหารเชนกัน 
 

 

 
 

ภาพที ่๘๙ ใบเสมาติดผนงั 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙

 
 

 ภาพที่ ๙๐ หนาบนัพระอโุบสถ วัดโสมนสัวิหาร ประดับดวยตราพระมหาพิชัยมงกฎุในรัชกาลที ่๔ 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่๙๑ ดานสกัดพระอโุบสถมีประตูทางเขา ๒ ทาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ภาพที ่๙๒ ซุมประตูพระอุโบสถ 
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 ๑๙๒

 
 

 ภาพที่ ๙๓ ภาพการปฏิบัติธุดงคของพระกรรมฐาน ภาพดังกลาวเสนอเนื้อหาการอยูปาชาเปนวัตร  

 
 

 ภาพที่ ๙๔ ภาพการปฏิบัติธุดงคของพระกรรมฐาน ภาพดังกลาวเสนอเนื้อหาการอยูโคนตนไมเปนวัตร 

ภายในพระอุโบสถปราศจากเสารวมใน ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนบนเหนือหนาตาง ดาน

สกัดหลังเปนภาพพุทธประวัติ และที่ดานสกัดหนาเปนภาพการปฏิบัติธุดงคของพระกรรมฐานประเภท

ตาง ๆ เชน  อยูปาชาเปนวัตร (ภาพที่ ๙๓) อยูโคนไมเปนวัตร (ภาพที่ ๙๔) พรอมดวยภาพแสดง
วิธีการอาบน้ําของพระธุดงคผูใชผา ๓ ผืนเปนวัตร ภาพที่แสดงถึงการอยูในที่โลงแจงเปนวัตร  ของ

พระภิกษุผูถืออัพโภกาสิกังคธุดงค  โดยมีการแสดงภาพแทนหินที่สรางเปน รูปคลายเตียงนอน  มี
ทั้งหมด ๓ แทน  อยูในที่โลงแจงใกลแหลงน้ํา (ภาพที่ ๙๕)  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓

 
 
 ภาพที่ ๙๕ ภาพการปฏิบัติธุดงคของพระกรรมฐาน ภาพดังกลาวเสนอเนื้อหาการอยูในทีโ่ลงแจง

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนลางระหวางกรอบประตู-หนาตางเปนภาพอสุภกรรมฐาน  ตัว

บานประตูดานใน ดานสกัดหนาเขียนภาพรูปคนและสัตว  ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติหามไมให

พระภิกษุสามเณรฉันเนื้อของคน และสัตวเหลานี้รวม ๑๐ ชนิด (ภาพที่ ๙๖)  และบานประตูดานใน 

ดานสกัดหลังเขียนภาพมหาผล  ๑๐  ชนิด  ที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหใชทําน้ําอัฏฐ

ปานะ เพราะเปนมหาผล (ผลใหญ) (ภาพที่ ๙๗)  สําหรับตัวบานหนาตางดานในเขียนภาพเขียนภาพ
ผลไม ๘ อยาง ที่ใชทําน้ําอัฏฐปานะ (ภาพที่ ๙๘) ดานทายพระอุโบสถมีพระประธานประดิษฐานอยู
ในบุษบก เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) เปนผูสราง และพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวถวายนามวา พระสัมพุทธสิริ (ภาพที่ ๙๙) 

 
 
 ภาพที่ ๙๖ เนือ้สัตว ๑๐ ชนดิที่พระพุทธเจาหามภิกษุฉัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔

 
 

                                              
                          
 ภาพที่ ๙๗ ผลไม ๑๐ ชนิดที่พระพุทธเจาหามภิกษุนาํมาทาํน้าํอัฏฐปานะ 

 
           
ภาพที ่๙๘ ผลไม ๘ ชนิดทีพ่ระพุทธเจาอนญุาตใหภิกษนุาํมาทําน้ําอัฏฐปานะได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

 
วัดปทุมวนาราม 

ประวัติความเปนมาของวัดปทุมวนาราม 
พื้นที่อันเปนที่ต้ังของวัดปทุมวนาราม เคยเปนที่นาของชาวไทยลานชางที่ถูกกวาดตอนเขา

มาในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อคร้ังกบฏเจาอนุ มีสภาพเปนที่นาลุม มีแองน้ําขังอยูเสมอ ดังนั้นจึงมีดอกบัว

ตางพันธุข้ึนอยูในแองน้ํา๑๕  
กระทั่งถึงแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) เมื่อปพุทธศักราช 

๒๓๙๖ พระองคทรงมีพระราชดําริวา ควรจะทําสถานที่นี้ใหเปนสถานที่ประพาสสําราญพระอิริยาบถ

ทางชลมารค โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดเปนสระ และปลูกบัวพันธุตางๆ ไวชมเลน เพื่อทรง

                                                 
๑๕  ตํานานวัดปทุมวนาราม (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. อนุสรณในการทําบุญ

อายุครบ ๗ รอบ บริบูรณของ พระเทพมงคลปญญาจารย (บุญมั่น  มนฺตาสโย) เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๕ 

เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๓), ๒. 

 
 
 ภาพที่ ๙๙ พระประธาน พระนามวา พระสัมพทุธสิริ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

 
 

 ภาพที่ ๑๐๐ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาต ิ(ทดั บุนนาค)  
 ที่มา: ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๕๑. 

พักผอนพระราชกรณียกิจ เหมือนกับที่เคยมีมาในสมัยอยุธยา๑๖ โดยโปรดใหสมเด็จเจาพระยาบรม

มหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) (ภาพที่ ๑๐๐) เปนแมกอง และพระยาสามภพพาย (นามเดิมชื่อ หนู) 

เปนนายงาน จางจีนขุดสระบัวใหเปนเกาะนอยใหญ  สรางพระที่นั่งประทับแรม  โรงละคร  ที่พัก

สําหรับเจาจอม  โรงครัว๑๗  พระราชทานนามวา วังสระปทุม และพระราชทานนามบริเวณนั้นวา ตําบล

ปทุมวัน๑๘  

 

                                                 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๒-๓. 
๑๗ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี,  “สรางสระปทุมวันและวัดปทุมวนาราม.” พระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔   (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 

๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๘๕. 
๑๘ ตํานานวัดปทุมวนาราม  (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. อนุสรณในการทําบุญ

อายุครบ ๗ รอบ บริบูรณของ พระเทพมงคลปญญาจารย (บุญมั่น  มนฺตาสโย) เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๕ 

เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๓), ๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

 
 

ภาพที ่๑๐๑ พระเทพศิรินทราบรมราชิน ีพระนามเดิม หมอมเจารําเพย 
ที่มา: ประชุมภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ:  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๓๖. 
 

ตอมาทรงมีพระราชประสงคที่จะสถาปนาวัดขึ้นที่ฝงตะวันตกของสระนอก เพื่อ

พระราชทานแกพระเทพศิรินทราบรมราชินี (ภาพที่ ๑๐๑) จึงโปรดเกลาฯ ใหสมเดจ็เจาพระยาบรมมหา

พิชัยญาติ เปนแมกอง และใหพระยาสามภพพายเปนนายงาน และพระราชทานนามวัดวา วัดปทุม

วนาราม แตคนสวนมากมักเรียกวา วัดสระปทุม หรือ วัดสระ๑๙ 
พุทธศักราช ๒๔๐๐ การกอสรางวัดปทุมวนารามเสร็จเปนสวนใหญ พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปรับพระใสและพระแสน๒๐จากวัดเขมาภิรตาราม 

มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม๒๑  

                                                 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๕. 
๒๐  พระใสและพระแสน เดิมอยูเมืองเวียงจันทน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ โปรดเกลาฯ ใหนายเหม็น

บุตรเจาอนุวงเวียงจันทนขึ้นไปเชิญลงมา 
๒๑ วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕), ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

การกอสรางแลวเสร็จในราวป พุทธศักราช ๒๔๐๔๒๒ และทรงนิมนตพระสงฆฝายธรรมยุติ

จากวัดบวรนิเวศวิหารมาเปนเจาอธิการ แตงตั้งสมณศักดิ์เปน พระครูประทุมธรรมธาดา๒๓ คร้ันสราง
วัดเสร็จต้ังใจจะจัดงานฉลองในพุทธศักราช ๒๔๐๔ แตพระเทพศิรินทราบรมราชินีส้ินพระชนม กอน 

จึงตองงดงานฉลอง และไปฉลองในพุทธศักราช ๒๔๑๐๒๔ 

ลักษณะแผนผัง (ลายเสนที่ ๑๗)  
ในชั้นตนวัดปทุมวนารามตั้งอยูทามกลางสระบัวขนาดใหญ แตปจจุบันสระดังกลาวถูกถม

เปนพื้นที่ราบไปแลว เหลือแตเพียงสวนหนึ่งทางดานทิศใตเทานั้น วัดหันหนาไปทางทิศตะวันออก แบง

พื้นที่เปนสองสวน สวนหนาเปนเขตพุทธาวาส สวนหลังเปนเขตสังฆาวาส  
สวนพุทธาวาส มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา มีแนวกําแพงโอบลอมโดยรอบ แตละ

กึ่งกลางของดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทําประตูทางเขาออกหนึ่งประตู และทางดานทิศเหนือ

และทิศใต ทําประตูทางเขาออกดานละสองประตูภายในผังประกอบไปดวย พระอุโบสถ  พระเจดีย  

พระวิหาร และพระศรีมหาโพธิ์ ทั้งหมดวางตัวอยูในแนวแกนเดียวกัน (ภาพที่ ๑๐๒)  

                                                 
๒๒  สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗),  ๕๔. 
๒๓ เจาพระยาทิพากรวาศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: 

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), ๘๕. 
๒๔ วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕),  ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

 

 
 
ลายเสนที ่ ๑๗ ผังวัดปทุมวนาราม 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก สมคิด จิระทัศนกุล. “รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิารในสมัยรัชกาลที่ ๔.”  

(วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๓), ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

 

 
 
 

 
 

ภาพที ่๑๐๒ พุทธสถาปตยกรรมในวัดปทมุวนาราม เรียงตัวตามแนวแกน 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๒๐. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

สถาปตยกรรมในวัดปทุมวนาราม  
พระอุโบสถ  (ลายเสนที่ ๑๘) เปนอาคาร ๕ หอง มีหลังคาลดหนาและหลังอยางละชั้น แต

ละชั้นมีตับหลังคาสองซอน (ภาพที่ ๑๐๓) หนาบันทําเปนเครื่องลํายองตามอยางประเพณี มีชอฟา  

ใบระกา  หางหงส  ลายบนหนาบันสลักดวยไมเปนลายกอบัวมีคลื่นน้ํา ตอนกลางสลักพระราชลัญจกร 

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานอยูบนพาน (ภาพที่ ๑๐๔) มีกรอบรูปดอกบัวลอมรอบ ดานนอกสลกั

ลายกระหนกเปลว หนาบันชั้นลด มีหลังคาชักยื่นออกมาเปนปกนกคลุมเสาพะไล (ภาพที่ ๑๐๕)  

 

 

 
 

ภาพที ่๑๐๓   พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เปนอาคารขนาด ๕ หอง หลงัคาลดหนาและหลังอยางละชั้น 

แตละชั้นมีตับหลังคาสองซอน 

 
 

ภาพที ่๑๐๔   หนาบันพระอโุบสถ ประดับดวยตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีกรอบรูปดอกบัวลอมรอบ 

ดานนอกสลักลายกระหนกเปลว ดานลางประดับลายกอกบัวอยูในสระ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒

 
 

 ภาพที่ ๑๐๕ หลังคาชักยืน่ออกมาเปนปกนกคลุมเสาพะไล 

 
 

 ภาพที่ ๑๐๖ กรอบซุมหนาตางทาํลายปนูปนปดทองประดับกระจก มีลายดอกบวัและใบบัวประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓
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 ๒๐๔

 
               
 ภาพที่ ๑๐๗ บานประตูดานนอก ปนปูนลายพนัธุพฤกษา มนีกกระสา และชาวนาแทรก  

ตัวเสาพะไลมีลักษณะเปนเสาสี่เหลี่ยมลดมุมชักคิ้วบัว ระหวางเสาแทรกดวยพนักกําแพง

กรุกระเบื้องเคลือบถึงกันตลอด เสาพะไลและตัวพระอุโบสถ วางตัวอยูบนฐานสิงหบัวลูกแกว ตัวพระ

อุโบสถมีประตูทางเขาออกที่ดานสกัดหนาและหลัง ดานละหนึ่งประตู  กรอบซุมประตูและหนาตาง

ทําลายปูนปนปดทองประดับกระจกเปนลายอยางจีน มีลายดอกบัวและใบบัวประกอบ (ภาพที่ ๑๐๖)

บานประตู และหนาตางภายนอกปนปูนเปนลายพันธุพฤกษาตางๆ มีภาพนกกระสา และชาวนาแทรก

อยู (ภาพที่ ๑๐๗) สวนภายในเขียนรูปเครื่องบูชาอยางจีน (ภาพที่ ๑๐๘) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ ๑๐๘ บานประตูดานในเขียนรูปเครื่องบูชาอยางจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

 
 

 ภาพที่ ๑๐๙  จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ตอนบนเขียนเปนภาพเสด็จประพาส สระบัว มีบัว

และเรือพระทีน่ั่งตางๆ ริมฝงมีพลับพลาที่ประทับ ดานบนเขียนภาพเทพชุมนุมตางๆ 

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ตอนบนเขียนเปนภาพเสด็จประพาสสระบัว มีบัวและ

เรือพระที่นั่งตางๆ ริมฝงมีพลับพลาที่ประทับ ดานบนเขียนภาพเทพชุมนุมตางๆ (ภาพที่ ๑๐๙) ผนัง

ตอนลางระหวางประตู-หนาตางเขียนภาพประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยเฉพาะวันอุโบสถ (วัน

พระ) ที่มีกิจกรรมทางศาสนาทั้งพระสงฆเทศนส่ังสอนธรรมแกชาวบาน และชาวบานก็นําสิ่งของมา

ถวายเพื่อเปนการทําบุญในวันพระ (ภาพที่ ๑๑๐) ผนังดานสกัดหลังพระประธานเขียนรูปดอกบวัขนาด

ใหญ แตละดอกมีภาพนางฟาอยูภายในเจ็ดองค (ภาพที่ ๑๑๑)  บานแผละประตู-หนาตางเขียนภาพ

พุทธภาษิตที่มีเนื้อหามาจากโคลงนิติ๒๕ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๕  เปรียบเทียบจากคําอธิบายใตภาพจิตรกรรมกับโคลงโลกนิติ สํานวนของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรม

พระยาเดชาดิศร  ที่พระนิพนธขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ (ดูเพิ่มเติมใน ประชุมโคลงโลกนิติ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓).) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

 
 

 ภาพที่ ๑๑๐  ภาพประเพณีเกี่ยวกับพระพทุธศาสนา 

 
 

 ภาพที่ ๑๑๑   ผนงัดานสกัดหลังพระประธานเขียนรูปดอกบัวขนาดใหญ แตละดอกมีภาพนางฟาอยู

ภายในเจ็ดองค 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

 
 

ภาพที ่๑๑๒ หลังพระประธานมีซุมปูนปนรูปใบโพธิ์ปดทอง 

พระประธานตั้งอยูบนฐานชุกชีเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามวา พระศากยนะ หรือ 

พระใส เปนพระที่คูกันมากับพระเสริมในวิหาร ดานหลังพระประธานเปนซุมปูนปนรูปใบโพธิ์ปดทอง 

(ภาพที่ ๑๑๒) พระอุโบสถตั้งอยูบนฐานไพที ขอบไพทีมีกําแพงแกวลอมรอบ พนักกําแพงแกวกรุ

กระเบื้องเคลือบสี มีประตูทางเขาดานสกัดดานละสองชอง แตละชองมีบันไดทางขึ้น ที่มุมและกึ่งกลาง

ดานของกําแพงแกวทําแทนสี่เหลี่ยมสูง เพื่อวางแทงศิลาเสมา 
เจดีย (ลายเสนที่ ๑๙) เปนเจดียทรงกลมหรือทรงระฆัง อยูบนฐานประทักษิณสองชั้น 

ฐานประทักษิณชั้นลาง เปนฐานสิงหมีกําแพงแกวโดยรอบ ตัวกําแพงแกวกรุดวยลูกกรงกระเบื้อง

เคลือบ ที่มุมทั้ง ๔ มุมประดับดวยปูนปนบัวกลุมต้ังบนพานซอนลดหลั่นกัน ๔ ชั้น ที่กึ่งกลางดานทิศ

ตะวันออกและตะวันตกมีประตูทางเขาเจาะเปนซุมโคงแหลม ประดับดวยลายดอกไมอยางเทศ และที่

กึ่งกลางดานทิศเหนือและทิศใตของฐานประทักษิณชั้นลางยกกระเปาะเปนซุมคูหาโคงแหลมซอน ๒ 

ชั้น ต้ังบนเสาประดับกรอบประตู กรอบหนาบันเปนปูนปนรูปหัวนาคหรือนกเจา ภายในซุมคูหาเปน

ลานวาง ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองทําดวยหินออน มีบันไดทางขึ้นสูฐานประทักษิณชั้นบน  
ฐานประทักษิณชั้นบน มีพนักกั้น ตัวพนักกรุดวยกระเบื้องเคลือบสลับกับลูกกรงกระเบื้อง

เคลือบโดยรอบ  ทางดานทิศเหนือและทิศใตลดระดับใหตํ่าลงมารับกับหลังคาของซุมคูหาชั้นลาง ที่มมุ

ทั้ง ๔ มุม ประดับดวยปูนปนพานพุมรูปดอกบัวซอน ๔ ชั้นเชนเดียวกับที่ฐานประทักษิณชั้นลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

 
 

 ภาพที่ ๑๑๓ เจดียวัดปทมุวนาราม      

บริเวณกึ่งกลางดานของทุกดานมีซุมคูหาโคงแหลม ๒ ชั้น กรอบซุมประดับดวยปูนปนลายเฟองอุบะ 

เหนือลายปูนปนขึ้นไปเปนชั้นหนากระดานบัวคว่ําบัวหงายรับองคเจดีย ภายในฐานประทักษิณ 

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนทําดวยหินออน ที่ไดมาจากลังกา๒๖  
องคระฆังประกอบไปดวย ฐานเขียงกลมรองรับฐานบัว ตอดวยมาลัยเถา ๓ ชั้น ที่มาลัย

เถาชั้นลางประดับดวยปูปนรูปสิงโต ตามตําแหนงทิศทั้ง ๔ เหนือมาลัยเถาทั้ง ๓ ข้ึนไปวางตอดวยชุด

ฐานบัวลูกแกวอกไก ตอดวยองคระฆัง เหนือองคระฆังเปนบัลลังกส่ีเหลี่ยม โดยรอบกานฉัตรมีเสาหาร

ลักษณะ ๘ เหลี่ยมจํานวน ๑๖ ตน ตอข้ึนไปดวยปลองไฉนจํานวน ๒๔ ปลอง และไลข้ึนไปดวยปลียอด

และลูกแกวลักษณะรูปบัวกลุมตามลําดับ (ภาพที่ ๑๑๓) 

 
 
 

                                                 
๒๖ ตํานานวัดปทุมวนาราม  (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. อนุสรณในการทําบุญ

อายุครบ ๗ รอบ บริบูรณของ พระเทพมงคลปญญาจารย (บุญมั่น  มนฺตาสโย) เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๕ 

เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๓), ๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

 
ลายเสนที ่๑๙ พระเจดียวัดปทุมวนาราม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

 
 

ภาพที ่๑๑๔ หนาบันดานทศิตะวันออก พระวิหารวัดปทมุวนาราม  

พระวิหาร (ลายเสนที่ ๒๐) วางตัวอยูบนฐานไพที และมีพนักกําแพงแกวลอมรอบ พระ

วิหารเปนอาคารขนาด ๗ หอง เครื่องบนหลังคาทําอยางไทยประเพณี ประกอบดวย ชอฟา  ใบระกา 

หางหงส ชุดหลังคามี ๒ ซอน แตละซอนมี ๓ ตับ กลางหนาบันของดานทิศตะวันออกเจาะเปนซุมไว

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย กรอบซุมปนปูนเปนเรือนแกวมีพุมมหาโพธิ์อยูตอนบน รอบซุมมี

ลายปูนปนรูปเทวดา  คนธรรพ  ฤาษี  ยักษ  ลิง ทั้งพนมมือ  ถือบังแทรก บังสูรย  ถือฉัตร และถือพัด

โบกระคนกันไป หนาบันชั้นลดมีลายปูนปนยักษ  เทวดา  ฤาษีนั่งพนมมือเรียงรายเปนแนวสองแถว 

ตรงกลางตั้งพานพุมบูชาสามชุด (ภาพที่ ๑๑๔) กลางหนาบันของดานทิศตะวันตกเจาะเปนซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ดานบนของกรอบซุมตกแตงดวยพญานาค ๗ เศียร บริเวณรอบซุมมี

ลายปูนปนตนไมและโขดหิน มีเทพนมแทรกตัวอยูในพุมใบของตนไม หนาบันชั้นลดมีลายปูนปนปา มี

โขดหิน ตนไม และสัตวตางๆ (ภาพที่ ๑๑๕) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

 

 
 

 ภาพที่ ๑๑๕ หนาบันดานทศิตะวันตก พระวิหารวัดปทมุวนาราม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒
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 ๒๑๓

นอกจากนี้ตัวอาคารยังมีมุขโถงยื่นออกมา ที่หนาบันมุขโถงมีลายพระมหาพิชัยมงกุฎ

ประดิษฐานอยูบนพาน มีฉัตรขนาบสองขาง มีลายกระหนกเปลวและลายเทพนมประกอบโดยรอบ 
(ภาพที่ ๑๑๖) 

 
มีเสาพะไลโดยรอบพระวิหารทําหนาที่รับชายคา เปนเสาสี่เหลี่ยมลดมุม ระหวางเสาพะไล

มีพนักถึงกันโดยตลอด พนักดังกลาวกรุลูกกรงกระเบื้องเคลือบ มุขโถงหนาและหลังลดระดับพื้นลงมา 

ยังคงมีเสาพะไลรับเครื่องบนหลังคามุขโถง  
ตัวพระวิหารมีประตูทางเขาดานสกัดหนาสามประตู ประตูกลางเปนประตูใหญ สวนดาน

สกัดหลังมีเพียงสองประตู ตอนกลางกอเปนทายจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืน(ภาพที่ ๑๑๗) 

กรอบซุมประตูหนาตางเปนซุมทรงมงกุฎประดับกระจกสี บานประตูดานนอกปนปูนเปนลายกอบัว มี

ภาพเทพนมประกอบ (ภาพที่ ๑๑๘) บานหนาตางดานนอกปนปูนเปนลายกานแยงเปนลายบัว (ภาพที่ 

๑๑๙)  บานประตู และหนาตางดานในเขียนเปนภาพดอกบัวอยูในสระน้ํา มีมนุษยนาคทั้งชายและ

หญิง (ภาพที่ ๑๒๐) 
 

 
 

ภาพที ่๑๑๖   หนาบันมุขโถงมีลายพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานอยูบนพาน มีฉัตรขนาบสองขาง มี

ลายกระหนกเปลวและลายเทพนมประกอบโดยรอบ 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๒๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

 
 

 ภาพที่ ๑๑๗ ดานสกัดหลัง ตอนกลางกอซุมจระนาํทรงมงกุฎ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปยืน  
 ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๒๗. 

 
 
 ภาพที่ ๑๑๘ บานประตูดานนอกปนปนูเปนลายกอบัว มีภาพเทพนมประกอบ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

                    
 

 ภาพที่ ๑๒๐ บานประตูดานในเขียนภาพดอกบัวอยูในสระน้ํา มีมนุษยนาคทั้งชายและหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ภาพที่ ๑๑๙ บานหนาตางดานนอกเปนลายกานแยงลายบัว 

 ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรม ศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๒๗.                                                                              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖

 
 

ภาพที ่๑๒๑   จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร ผนงัตอนบนเขยีนดวยเนื้อหากระบวนเสด็จพยหุยา

ตราทางชลมารค 

 
 

 ภาพที่ ๑๒๒  เสารวมในที่มสีีพื้นเขมออนตางกนั แสดงออกเรื่อง ฉฬาภิชาติ ทีว่าดวยเรื่อง ความ

แตกตางของชาติกําเนิด 

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร ผนังตอนบนเขียนกระบวนเสด็จพยุหยาตราทาง

ชลมารค (ภาพที่ ๑๒๑) ตอนลางระหวางกรอบชองหนาตางเขียนภาพตามเรื่องราวศรีธนญชัย ผนัง

ดานหลังพระประธานเขียนเปนรูปพระพุทธเจาหาพระองค แตละพระองคประทับอยูในเรือนแกว 

ภายในวิหารมีเสารวมใน แตละตนลงสีพื้นเสาแตกตางกันไป และแตละตนเสามีภาพพระสาวกของ

พระพุทธเจาที่ตางชาติกําเนิดกันประดับอยู (ภาพที่ ๑๒๒) ที่บริเวณคอสองมีภาพเทวดาเหาะบน

ทองฟา (ภาพที่ ๑๒๓) พระประธานปางมารวิชัย พระนามวา พระเสริม ประดิษฐานภายในบุษบก 

(ภาพที่ ๑๒๔) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

 
 

 ภาพที่ ๑๒๓   คอสองพระวิหารวัดปทุมวนาราม มีภาพเทวดาเหาะบนทองฟา 

 
 

 ภาพที่ ๑๒๔  พระประธานเปนพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระนามวา พระเสริม ประดิษฐาน

ภายในบุษบก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
ประวัติความเปนมาของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
ที่ ต้ังเดิมของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนั้นเปนที่หลวงอยูขางตึกดินสําหรับ

พระราชทานขาราชการพํานักอาศัย  กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคมี

พระประสงคใหที่นี้เปนสวนกาแฟ จึงใหไลบานเรือนที่อยูในที่นั้นเสียสิ้น๒๗ 

                                                 
๒๗  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, จาฤกวัดราชประดิษฐ (พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ์, 

๒๔๖๑), ๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคทรงมีพระราชดําริใหสรางวัด 

เพื่ออุทิศแกพระสงฆฝายธรรมยุติกนิกาย เนื่องจากเจานายขาราชการทั้งฝายหนาฝายใน ซึ่งเคยเปน

ศิษยศึกษาอยูในนิกายธรรมยุติตางเห็นพองเปนเสียงเดียวกันวาวัดพระสงฆคณะธรรมยุติกนิกายอยู

ไกลจะทําบุญใหทานจึงไมสะดวก  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีความปารถนาให

พระสงฆคณะธรรมยุ ติกนิกายมาอยู ใกล  โดยมีพระราชประสงค ให สร า งวั ด ไว ใกลกับ

พระบรมมหาราชวัง ประจวบเหมาะกับสวนกาแฟดังกลาวรกรางวางเปลาพอดี จึงทรงสั่งใหกรมพระ

นครบาล ตีราคาที่ดินสวนกาแฟ ตารางวาละบาท ความยาวจากดานทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ๓๕ 

วา ความกวางจากทิศเหนือไปจดทิศใต ๓๑ วา ๓ ศอก รวมทั้งสิ้นได ๑๐๙๘ ตารางวา พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงสละทรัพยสวนพระองค ๑๐๙๘ บาท มอบใหกรมพระนครบาล๒๘ 
(ตารางวาละ ๑ บาท) 

                                                 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, ๒-๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

 
 

 
ลายเสนที ่๒๑ ผังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก สมคิด จิระทัศนกุล. “รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิารในสมัยรัชกาลที่ ๔.” 

(วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๗๕. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐

ดังนั้นเองจึงทรงสรางวัดขึ้น ณ ที่ดินนั้นและพระราชทานนามวา วัดราชประดิษฐสถิตมหา

สีมาราม โดยมีพระราชดําริใหเปนไปตามธรรมเนียมโบราณที่เคยมีมาในเมืองใหญๆ อยางเมืองสุโขทัย  

เมืองสวรรคโลก  เมืองพิษณุโลก และกรุงเกา กลาวคือ ภายในเมืองดังกลาวมี วัดมหาธาตุ  วัดราช

ประดิษฐาน และวัดราชบุรณะ เปนวัดประจําเมือง เดิมเมื่อแรกสราง ไดโปรดใหเขียนชื่อวัดลงในแผน

กระดาน ภายหลังโปรดใหจารึกชื่อลงในเสาศิลาติดตามกําแพง๒๙ 
เมื่อสรางวัดเสร็จเรียบรอยแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอาราธนาพระสาสนโสภณ 

(สา ปุสสเทว) พรอมดวยพระอนุจรและลูกวัดที่เลือกสรรแลว ๒๐ รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารมาดํารง

ตําแหนงเจาอาวาสและพระลูกวัด๓๐  

ลักษณะแผนผัง (ลายเสนที่ ๒๑) 

วัดหันหนาไปทางทิศเหนือ (ภาพที่ ๑๒๕) พื้นที่วัดแบงเปน ๒ สวน คือสวนพุทธาวาสอยู

ทางทิศตะวันตก และสวนสังฆาวาสอยูทางทิศตะวันออก พื้นที่สวนพุทธาวาส ประกอบไปดวย พระ

วิหารหลวง และพระเจดียมีชื่อวา ปาสาณเจดีย๓๑   วางตัวตามแนวแกน  ทั้งพระวิหารหลวงและ

ปาสาณเจดียอยูบนฐานไพที  มีปราสาทยอดปรางค ๒ องค (ภาพที่ ๑๒๖) ขนาบขางพระวิหาร สราง

ข้ึนเมื่อคราวบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกางที่ ๖) ตรงกับป

พุทธศักราช ๒๔๕๖๓๒ และที่ดานหลังปาสาณเจดียมีพระปรางค (อาคารกออิฐถือปูนทรงปราสาท

ส่ีเหลี่ยมยอดปรางค) ๑ องค เปนที่ไวพระสรีรังคารของสมเด็จพระสังฆราชสา ปุสสเทว  (ภาพที่ ๑๒๗) 

ที่มุมฐานไพทีทั้ง ๔ มีศาลาโถง ตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

                                                 
๒๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “วาดวยนามวัดมหาธาตุ  วัดราชประดิษฐ และวัดราช

บุรณะ.” ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหมวดวรรณคดีและหมวด

โบราณคดีและประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิณกะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสนั่น  สุมิตร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศ

ริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสารที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑), ๒๖-๒๙. 
๓๐ วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕), ๕๔. 
๓๑ ปาสาณเจดีย แปลวา เจดียที่ทําดวยหิน   
๓๒  ดูเพิ่มเติมใน หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอน

หลาน (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑

เจาอยูหัวทรงกลาวถึงการสรางพุทธสถาปตยกรรมในเขตพุทธาวาสของวัดราชประดิษฐ เพียง ๒ 

อาคารคือปาสาณเจดียและพระวิหารหลวงดังความวา  
“...ขอยอมยกที่นี้ซึ่งไดกอคันขึ้นดวยอิฐ มีหลุมที่ปกเสาศิลานิมิตในทิศทั้งแปดนี้ 

ใหเปนสวนตัดขาดจากพระราชอาณาเขตร เปนแขวงวิเศษเรียกวาวิสุงคามสิมา มอบถวาย

แกพระสงฆคณะธรรมยุติกนิกาย อันมีในทิศทั้ง ๔ อันมาแลวก็ดียังไมมาแลวก็ดี เพื่อวาใน

ที่กําหนดไวจะสรางพระเจดียแลที่ตั้งพระปฏิมากร (พระวิหาร-ผูเขียน)...”๓๓  
 

 
 

 

                                                 
๓๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, จาฤกวัดราชประดิษฐ (พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ์, 

๒๔๖๑), ๖. 

 
 

ภาพที ่๑๒๕ ภาพมุมสูงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แสดงใหเหน็ถงึลักษณะของแผนผังวัด 
ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒

 
 

 ภาพที่ ๑๒๖ ปราสาทยอดปรางคสรางขึน้ในสมยัรัชกาลที่ ๖ แทนอาคารปราสาทยอด 

 
 

 ภาพที่ ๑๒๗ พระปรางคที่ไวพระสรีรังคารของสมเด็จพระสังฆราชสา ปุสสเทว 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓

นอกจากนี้ภายในวัดราชประดิษฐยังปลูกตนพระนิโครธ (ตนไทร) ที่ไดพันธุมาแตเมือง

พุทธคยา โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปลูกเมื่อปขาลอัฐศก จุลศักราช ๑๒๒๘ ตรง

กับพุทธศักราช ๒๔๐๙๓๔ แตตนไทรดังกลาวมิไดอยูตามตามแนวแกนและมิไดอยูในเขตพุทธาวาส 

หากแตปรากฏอยูในเขตสังฆาวาส (ดูลายเสนที่ ๒๐) 

ในปพุทธศักราช ๒๔๒๗ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรง

โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอพระองคเจาจิตรเจริญ (สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ)  

(ภาพที่ ๑๒๘) เปนแมกองปฏิสังขรณวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม๓๕  โดยมีการสรางอาคาร

เพิ่มเติมคือ ปราสาทยอด ๒ หลัง๓๖ (ภาพที่ ๑๒๙) (ในตําแหนงที่ต้ังของปราสาทยอดปรางคปจจุบัน) 

ปราสาทยอดทางดานทิศตะวันออกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหประดิษฐานหีบ

พระไตรปฎก๓๗ ในสมัยนั้นเรียกวา หอไตร๓๘ (เพราะประดิษฐานพระไตรปฎก) และปราสาทยอด

ทางดานทิศตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหประดิษฐานพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว๓๙ ในสมัยนั้นเรียกวา หอพระจอม๔๐ (เพราะประดิษฐานพระ

บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว)  

                                                 
๓๔  พระเทพกวี  อุปวิกาโส (แยม), “ประวัติวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ราชประดิษฐศิษยา

นุสรณ นวกะ ๒๕๐๘ (พระนคร: บริษัท ส. ศิลปะการพิมพ, ๒๕๐๘), ๒๗. 
๓๕  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอนหลาน 

(กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๔๗. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๔๙. 
๓๗ ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๒๐ 

(พระนคร: โรงพิมพพระจันท, ๒๔๘๗. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพเจาจอมเอิบ ท.จ.ว. ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ 

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๑๗๕. 
๓๘  ดูเพิ่มเติมใน หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอน

หลาน (กรุงทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๕๓. 
๓๙ ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๒๐

(พระนคร: โรงพิมพพระจันท, ๒๔๘๗.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพเจาจอมเอิบ ท.จ.ว. ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที ่

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๑๗๕. 
๔๐  ดูเพิ่มเติมใน หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอน

หลาน  (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑),  ๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔

 
 

   ภาพที่ ๑๒๘   พระเจานองยาเธอ พระองคเจาจิตรเจริญ หรือสมเดจ็ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติ

วงศ 
 ที่มา: ณัฐวฒุิ  สุทธิสงคราม และ ขจร  สุขพานชิ. พระเกียรติประวัติพระบาทสมเด็จพระจอม  
 เกลาเจาอยูหัว. (นครปฐม: โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), ๒๒. 

 
 

 ภาพที่ ๑๒๙  อาคารปราสาทยอดวางขนาบขางพระวหิารหลวง (ในตําแหนงที่ต้ังของปราสาทยอด

ปรางคปจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที ่๖อาคารปราสาทยอดดังกลาวถูกร้ือถอนลง และทรง

มีรับส่ังใหสรางปราสาทยอดปรางคข้ึนแทนที ่โดยทําหนาที่บรรจุพระไตรปฎกและพระ

บรมรูปเชนเดมิ 
 ที่มา: วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม. (ม.ป.ท., ๒๕๕๑), ๔๐. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕

เขาใจวาการกอสรางหอพระจอมและหอไตรเพิ่มเติมเมื่อคร้ังปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

เปนไปตามพระราชดําริเดิมของพระบาสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เพราะพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชหัตถเลขาชี้แจงถึงความเปนมาของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

รามวา มิไดทรงสรางขึ้นใหมแตอยางใด หากแตทรงสรางเพิ่มเติมขึ้นเปนบางอยางใหเต็มตามพระราช

ประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ที่ยังคางไว๔๑ และในพระราชหัตถเลขาดังกลาวก็ระบุไว
ชัดเจนวามีเพียงกุฏิไมไดอยูในพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดังความวา 

“...ยังของที่เพิ่มเติมขึ้นใหมนอกจากนี้คือกุฏี ซึ่งสําหรับเจานายทรงผนวช อยูขาง

ตะวันตกพระเจดีย ๒ หลัง เห็นวากุฏีหมูใหญนั้นคับแคบมาก จึงไดทําขึ้นกับกุฏีสูงสามชั้น 

ขางกุฏีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยอีกหลังหนึ่ง กุฏีที่ทําใหมขึ้นในที่การเปรียญ อีกหมูนี้

เปนของทําใหมแท ถาผูใดจะวาอยางไรตองรับสภาพ กุฏีหมูที่ซอมแซมขึ้นนั้น ก็เปนของ

เกาของทาน เปนแตชํารุดมากก็ซอมแซม กับการเปรียญซึ่งรื้อจากกุฏีใหมที่ทําคางอยูนั้น

เดิมจะทําเปนโรงชางเผือก คร้ันชางเผือกลมเสียจึงโปรดใหร้ือไปทําเปนการเปรียญไวแต

แรก พระสงฆมาอยูเปล่ียนมุงกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องไมไดกับตัวระแนง ชํารุดร่ัวโทรม

มาก จึงไดปรึกษากับเจาคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย คิดจะมาไวเสียขางตําหนัก

เจานาย เพราะจะตองการที่นั้นทํากุฏีสงฆอยูไดมากขึ้นอีก นี่แลการในวัดราชประดิษฐ

ซึ่งฉัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว-ผูเขียน) ไดคิดอานเปลี่ยนแปลงไป

เองมีอยูเพียงนี้เทานั้น นอกนั้นเปนของทูลหมอมทาน (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

จอมอยูหัว-ผูเขียน) ทรงไวทั้งสิ้น...”๔๒ 
จากทั้งหมดที่กลาวมาสรุปไดวาพุทธอาคารในเขตพุทธวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

รามตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวปรากฏเพียง ๔ อาคารคือ พระวิหาร

หลวง ปาสาณเจดีย และอาคารปราสาทยอด ๒ หลัง 
 
 
 
 

                                                 
๔๑ หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอนหลาน  (พิมพ

ที่วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๕๑. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน, ๔๙-๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖

สถาปตยกรรมในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

พระวิหารหลวง (ลายเสนที่ ๒๒) เปนอาคารขนาด ๗ หอง ต้ังอยูบนฐานสิงห เครื่องบน

หลังคาทําเปนเครื่องลํายองอยางไทยประเพณี ประกอบดวย ชอฟา ใบระกา หางหงส  หลังคามี

จํานวน ๒ ซอน ซอนละ ๓ ตับ กลางหนาบันสลักดวยลายพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพาน

แวนฟาที่วางเทินอยูบนพานอีกชั้นหนึ่งพรอมดวยพระแสงขรรคชัยศรี ทั้งหมดวางตัวอยูบนบัลลังกบน

หลังชาง ๖ เชือก ดานขางมีฉัตรวางตัวอยู ๒ ขางพื้นลายสลักดวยลายกานขดชอหางโต ถัดลงมามี

หนาบันชั้นลดสลักดวยกระบวนลายกานขด ตรงกลางชอของลายสลักเปนรูปสังขในวิมาน  รูปหงสใน

วิมาน เทวดาอัญเชิญพระขรรคและเทวดาอัญเชิญหีบอัญมณี ลายสลักทั้งหมดถูกปดทองและประดับ

ดวยกระจกสี (ภาพที่ ๑๓๐) 

ตัวอาคารชักมุขเด็จยื่นออกมาทั้งดานหนาและดานหลัง องคประกอบของตัวมุขเด็จมี

สาหรายรวงผึ้งแกะสลักสายชอใบเทศ หนาบันที่มุขเด็จสลักสายรูปพระมหาพิชัยมงกุฎและพระแสง

ขรรคชัยศรีต้ังวางอยูบนพาน  ดานขางทั้งสองมีฉัตรขนาบขาง รอบนอกสลักดวยลายกานขดชอหางโต

(ภาพที่ ๑๓๑) เครื่องบนหลังคาสรางอยางไทยประเพณี มีเสาพะไลรองรับเครื่องบนหลังคา เสาพะไลที่

มุขเด็จเปนเสายอมุมไมสิบสองตั้งอยูบนฐานสิงห ปลายเสาดานบนมีบัวหัวเสาแบบบัวแวง สวนเสา

พะไลขางอาคารเปนเสากลมปลายเสาดานบนมีบัวหัวเสาแบบบัวโถมีฐานบัวรองรับ  บัวหัวเสาทั้งบัว

โถและบัวแวงปดทองประดับกระจก (ภาพที่ ๑๓๒) 

 
 

 ภาพที่ ๑๓๐ หนาบันทาํอยางไทยประเพณี   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗

 
 

 ภาพที่ ๑๓๑ หนาบันมุขเด็จ    

 
 

 ภาพที่ ๑๓๒ บัวหวัเสาพะไลเปนบัวโถปดทองประดับกระจก 
 ที่มา : ณัฏฐภัทร จันทวิช. ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๓๗. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘

 
 

 ภาพที่ ๑๓๓ กรอบซุมตางรปูมงกุฎ และลายกานแยงทีบ่านหนาตาง 

กรอบซุมประตู-หนาตางปนดวยปูนเปนรูปทรงมงกุฎ บานประตู-หนาตางดานนอกแกะ

ลายกานแยงซอนกันสองชั้นปดทองประดับกระจก (ภาพที่ ๑๓๓) ตัวอาคารดานสกัดหนามีประตู

ทางเขาประตูเดียว ขางประตูเปนชองหนาตาง สวนดานสกัดหลังมี ๒ ประตู กึ่งกลางดานสกัดหลัง

เจาะเปนคูหาประดับศิลาจารึก ซึ่งเปนประกาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ๒ ฉบับใน

แผนเดียวกัน ประกาศฉบับบนกลาวถึงการสรางวัด และประกาศฉบับลางกลาวถึงการผูกพัทธสีมาวัด  

ตัวอาคารภายนอก และเสาพะไลทั้งหมดประดับดวยแผนหินออน  

ภายในพระวิหารไมมีเสารวมใน ทายพระวิหารมีพระประธานพระนามวา พระพุทธสิหังค

ปฏิมากร เปนพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยูในบุษบก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

โปรดฯ ใหจําลองมาจากพระพุทธสิหิงค๔๓ นอกจากนี้ยังมีพระราชกระแสรับส่ังใหประดิษฐานพระพุทธ

ชินราช  พระพุทธชินศรี พระศาสดา (ภาพที่ ๑๓๔) ดังความตรัสเลาของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัววา 

                                                 
๔๓  พระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), 

๒๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙

 “...ตามพระกระแสเดิมบางเพิ่มเติมบางคือ รับส่ังจะใหเชิญ พระชินศรี พระชิน

ราช พระศาสดานอย ทั้ง ๓ องคไปไวดวยจึงใหทําบุษบกนอยๆ ขึ้นตั้งไวอยางหนึ่ง...”๔๔ 

 
จิตรกรรมฝาผนังแบงเปน ๒ ตอน ตอนบนเหนือหนาตางพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหเขียนภาพเทพชุมนุม โดยที่ตัวเทวดามีรัศมี๔๕ (ภาพที่ ๑๓๕) สวน

ตอนลางพื้นที่ระหวางหนาตางเขียนภาพพระราชพิธี ๑๒ เดือน เปนภาพที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) โปรดใหเขียนขึ้น๔๖ อาทิเชน พระราชพิธีโลชิงชา พระราชกุศล

สลากภัต (ภาพที่ ๑๓๖)  พระกฐินหลวง (ภาพที่ ๑๓๗) เปนตน  สําหรับดานสกัดหนาเขียนภาพ

เหตุการณเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา ฉากในภาพจิตรกรรมดังกลาวไมไดเขียนใหเปนสถานที่เกิดเหตุ

                                                 
๔๔  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอนหลาน  

(กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๔๘. 
๔๕  ดูเพิ่มเติมใน หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอน

หลาน (กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑), ๔๘. 
๔๖ วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕), ๕๕. 

 
 

ภาพที่ ๑๓๔   พระพุทธสิหังคปฏิมากร และหลังพระประธานประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธ

ชินศรี และพระศาสดา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐

 
 

 ภาพที่ ๑๓๖ พระราชกุศลสลากภัต 

ตามประวัติศาสตร (ตําบลหวากอ) แตเขียนดวยฉากภายในพระมหาราชวังแทน เขาใจวาเขียนขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ ๕ เชนกัน  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๓๕    ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนบนเขียนภาพเทพชมุนุม เหาะอยูบนทองฟา เทวดาบาง

องคมีรัศมีรอบตัว  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑

 
 

 ภาพที่ ๑๓๗ พระกฐนิหลวง 

 
 

 ภาพที่ ๑๓๘ แผนหนิออนจารึกพทุธภาษติ เหนือบานประตูหนาตางดานใน 

 
เหนือบานประตูหนาตางดานในมีแผนหินออนจารึกพุทธภาษิตทั้งสิ้น ๑๘ แผน ตัวกรอบ

ตกแตงดวยลายปูนปนและประดับกระจกสี (ภาพที่ ๑๓๘) 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒

 
 

 ภาพที่ ๑๓๙ ปาสาณเจดีย 

พระเจดีย (ลายเสนที่ ๒๓) มีชื่อเรียกวา ปาสาณเจดีย เปนเจดียทรงกลมตั้งอยูบนฐานที่

เปนลานประทักษิณสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ฐานประทักษิณชั้นลางเปนฐานสิงหต้ังอยูบนฐานเขียง  มีระเบียง

โดยรอบฉลุลาย ฐานประทักษิณชั้นที่ ๒ เปนฐานเขียงสี่เหลี่ยมซอนกัน ๒ ชั้น ซอนดวยฐานบัวลูกแกว

อกไก โดยรอบฐานมีพนักระเบียงแบบเดียวกับฐานชั้นที่ ๑ ทั้งหมดประดับดวยหินออน 
องคเจดียต้ังอยูตรงกลางลานฐานประทักษิณ ฐานรองรับองคเจดียเปนฐานเขียงซอนกัน 

๒ ชั้น ไลข้ึนไปเปนฐานบัวรองรับมาลัยลูกแกว ๓ แถว ตอดวยฐานบัวลูกแกวอกไก องคระฆัง เหนือ

องคระฆังวางดวยบัลลังกส่ีเหลี่ยม มีเสาหารแบบเหลี่ยม ๑๒ ตน ตอข้ึนไปดวยปลองไฉนจํานวน ๒๗ 

ปลองปลียอดและลูกแกวตามลําดับ (ภาพที่ ๑๓๙) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๓
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 ๒๓๔

 
 

 ลายเสนที่ ๒๓ พระปาสาณเจดียวัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕

วัดมกุฏกษัตริยาราม 
ประวัติความเปนมาของวัดมกุฏกษัตริยาราม 
เมื่อการกอสรางวัดโสมนัสนั้นสําเร็จเรียบรอยแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

มีพระราชดําริวา ที่กรุงศรีอยุธยามักมีวัดเรียงรายอยูตามชายคลอง เชน พระเจาบรมโกศ (สมเด็จพระ

บรมราชาที่ ๓) ทรงสรางวัดกุฎีดาวที่ริมคูเมือง ตรงขามวัดสมณโกฏิของพระมเหสี  พระองคจึงทรงมี

พระราชประสงคจะสรางวัดสวนพระองคข้ึนคูเคียงกับวัดโสมนัสวิหารของสมเด็จพระนางเจาโสมนัส

วัฒนาวดี ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมนี้บาง๔๗ จึงโปรดใหซื้อที่สวนของราษฎรจนไดพื้นที่ผืนใหญ สําหรับ

สรางวัดสวนพระองคเคียงคูกับวัดโสมนัสวิหารขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระ

ยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) (ภาพที่ ๑๔๐) เปนแมกอง  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุน

ราชสีหวิกรม (ภาพที่ ๑๔๑) เปนนายชาง พระยามหานุภาพ เปนนายงาน  

 
                                                 

๔๗ ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร(พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑. พิมพเปนที่ระลึก

ในงานฉลองครบ ๑๐๐ ป  ๑๘ มกราคม ๒๕๑๑), ๒. 

 
             

 ภาพที่ ๑๔๐ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
 ที่มา: ประชมุภาพประวติัศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ:  
 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๕๒. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖

ไมปรากฏหลักฐานวาเริ่มการกอสรางเมื่อไหร เมื่อปรับพื้นที่  กอรากฐานพระอุโบสถ  พระ

วิหาร  พระระเบียงคด และพระเจดีย กระทั่งกออิฐไดเพียงถึงผนังเทานั้น การกอสรางก็ชะงักมาเปน

เวลานาน ตอมาไดทรงวางศิลาฤกษในพุทธศักราช ๒๔๑๐ และเรงรัดการกอสรางกุฏิเสนาสนะใหเสร็จ  

แลวทรงโปรดเกลาฯ ใหนิมนตพระจัทรโคจรคุณ (จนฺทรสี ยิ้ม) และภิกษุอีก ๒๐ รูปจากวัดบวรนิเวศ มา

ประจําในพระอาราม  แลวพระราชทานนามวา วัดมกุฏกษัตริยาราม แตดวยความที่ขัดปากกระดากใจ
ของพระบรมวงศานุวงศและขาราชการที่จะกราบทูลออกชื่อวัด  พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหเรียกวา วัดพระนามบัญญัติ ไปพลางกอน จนเมื่อส้ินราชการแลวจึงใหเรียกวา วัดมกุฏกษัตริยาราม  

ซึ่งการเรียกชื่อวัดมกุฏกษัตริยารามนั้น๔๘  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) 

ทรงประกาศใหเรียกตามพระราชประสงคเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๓ 
เดิมทีการปกหลักเขตแดนนั้นกวางขวางใหญโตกวาปจจุบันที่เปนอยู  แตดวยพระราช

ประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระกระแสรับส่ังวา  คร้ังนี้ กรมพระนครบาล

ปกที่เขตวิสุงคามสีมากวางขวางใหญโตนัก  ขอใหกรมพระนครบาลไปถอนหลักเกาออกเสีย ใหปกแนว

                                                 
๔๘ วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่

ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), หนา 

๔๑. 

 
 
 ภาพที่ ๑๔๑ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมขุนราชสหีวิกรม 
 ที่มา: ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ: 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๔๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗

กําแพงเสียใหมเพียงแนวกําแพง อยาใหขามถนนออกไป ใหดูตามอยางวัดโสมนัสเถิด ใหไปวัดใหได

กวางยาวมาใหมใหชัดวา ดานตะวันออกเทาไร  ดานใตเทาไร  ดานตะวันตกเทาไร  ดานเหนอืเทาไร ให

เอาตามอยางเขตวัดโสมนัส๔๙ 

ลักษณะแผนผัง (ลายเสนที่ ๒๔) 

แผนผังของวัดมกุฏกษัตริยาราม จําแนกออกเปน ๓ สวน กลาวคือ สวนกลางเปนเขต

พุทธาวาสมีขนาดใหญกวาอีก ๒ สวนที่ขนาบอยูดานขาง ภายในเขตพุทธาวาสมีพระวหิารอยูตอนหนา

ของวัด พระอุโบสถวางตัวอยูตอนหลังของวัด มีเจดียอยูตรงกลางระหวางพระวิหารและพระอุโบสถ 

โดยที่มีระเบียงคดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสลอมรอบ ทายพระวิหารยื่นล้ําเขามาในสวนของระเบียงคด

เชนเดียวกับวัดโสมนัสวิหาร การวางตัวอาคารตางๆ ในเขตพุทธาวาสของวัดมกุฏกษัตริยาราม 

ถึงแมวาพระอุโบสถจะวางตัวขวางก็ตาม แตพระอุโบสถนั้นก็ยังคงตรึงอยูในแนวแกนตามอยางวัด

โสมนัสวิหาร อยูนั่นเอง (ภาพที่ ๑๔๒) และพื้นที่อีก ๒ สวนที่ขนาบอยูดานขางนั้น เปนพื้นที่สังฆาวาส 

มีกําแพงกั้นทั้ง ๓ สวน พรอมกับมีประตูเชื่อมพื้นที่ทั้ง ๓ สวนถึงกันเชนเดียวกับวัดโสมนัสวิหาร 
 

                                                 
๔๙ ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร  (พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑.  พิมพเปนที่ระลึก

ในงานฉลองครบ ๑๐๐ ป ๑๘ มกราคม ๒๕๑๑), ๙. 

 
 

ภาพที ่๑๔๒ ภาพถายมุมสูงแสดงลักษณะแผนผังวัดมกุฏกษัตริยาราม 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา ๑๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘

 
 

ลายเสนที ่๒๔ ผังวัดมกุฏกษตัริยาราม 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก สมคิด จิระทัศนกุล. “รูปแบบพระอุโบสถและพระวหิารในสมัยรัชกาลที่ ๔.” 

(วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๓), ๘๒. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙

สถาปตยกรรมในวัดมกุฏกษัตริยาราม 
พระวิหาร (ลายเสนที่ ๒๕) เปนอาคาร ๗ หองตามอยางวัดโสมนัสวิหาร หลังคาซอนชั้น ๒ 

ชั้น  แตละชั้นหลังคาซอนกัน ๓ ตับ ดานหนาและหลังชักปกนกยื่นออกมาคลุมเปนพะไลรอบตัวอาคาร 

(ภาพที่ ๑๔๓) เสาพะไลรองรับปกนกเปนเสากลมมีบัวหัวเสาเชนเดียวกับพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร 

หากแตมีลวดลายใบอะแคนตัสประดับ (ภาพที่ ๑๔๔) บริเวณตีนเสาเปนบัวถลา ระหวางเสากอพนัก

ระเบียงกรุดวยกระเบื้องปรุเคลือบสีอยางจีน  มีบันไดขึ้นสูตัวพระวิหารทั้งดานสกัดหนาและหลัง  โดย

แตละดานนั้นมีบันไดทางขึ้น ๒ ทาง   ประตูทางเขาพระวิหารทางดานสกัดหนามี ๓ ประตูโดยที่ประตู

กลางเปนประตูประธานมีขนาดใหญกวาอีก ๒ ประตูที่ขนาบขาง  สําหรับดานสกัดหลังมีประตูทางเขา 

๒ ประตู (ไมมีประตูตรงกลาง) ตรงกลางระหวางประตูทั้ง ๒ ขาง เจาะชองลึกเขาไปและเขียนลายรด

น้ําภาพพุทธประวัติ (ภาพที่ ๑๔๕) หนาบันปนปูนลอเครื่องลํายองตามอยางประเพณี มีลายปูนปน

เปนรูปพระราชลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฎวางเทินอยูบนพาน มีฉัตรขนาบอยู ๒ ขาง (ภาพที่ ๑๔๖) 
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 ๒๔๑

 
 

  ภาพที ่๑๔๓ พระวหิาร ขนาด ๗ หลังคาซอนชั้น ๒ ชัน้ แตละชั้นหลังคาซอนกนั ๓ ตับ 

 
        
 ภาพที่ ๑๔๔ บัวหวัเสาประดับดวยลายใบอะแคนตัส

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๔๖   หนาบันปนปนูลอเครื่องลํายองตามอยางประเพณี มีลายปูนปนเปนรูปพระราชลัญจกร

พระมหาพิชัยมงกุฎวางเทนิอยูบนพาน มฉัีตรขนาบอยู ๒ ขาง 

 
 
ภาพที ่๑๔๕ ลายรดน้ําพทุธประวัติทายพระวหิาร  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓

 
 
ภาพที ่๑๔๘ ลายรดน้ําบานประตูดานนอก 

กรอบซุมประตูและหนาตางปนปูนปดทองประดับกระจกดวยลวดลายอยางเทศ กลาง

ยอดซุมมีพระมหาพิชัยมงกุฎวางเทินบนพาน ๒ ชั้น กอปรกับมีฉัตรประดับอยู ๒ ขาง (ภาพที่ ๑๔๗) 

บานประตูและบานหนาตางเขียนลายรดน้ํารูปพระมหาพิชัยมงกุฎเทินบนหลังชางเอราวัณ (ภาพที่ 
๑๔๘) ในขณะที่ดานในบานประตูเขียนพระสูตรตางๆ (ภาพที่ ๑๔๙) และดานในของบานหนาตาง

เขียนธรรมบทดวยอักษรขอมยอ ที่บานแผละประตู-หนาตางเขียนภาพอสุภกรรมฐาน และภาพธุดงค

วัตร จิตรกรรมระหวางกรอบหนาตางเขียนเรื่องราวของพระสาวกที่มีในบาลีและอรรถกถา (ภาพที่ 

๑๕๐)  ภายในพระวิหารมีเสารวมใน ๑๒ ตนที่มีพื้นสีที่ตางกัน เสาแตละตนมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับ

คนที่มีธรรมแตกตางกัน  บริเวณคอสองของปลายเสาดานบนเขียนภาพเทวดาเหาะบนฟา ผนังตอนบน

เหนือกรอบประตู-หนาตางเขียนภาพเหลาเทวดา ลอยตัวอยูบนสวรรค  (ภาพที่ ๑๕๑) ผนังตอนลาง

ระหวางประตู-หนาตางเขียนภาพประวัติพระสาวกที่มีอยูในพระบาลีและอรรถกถา  มีพระประธาน

นามวา พระพุทธวชิรมงกุฎ ประดิษฐานอยูในบุษบก (ภาพที่ ๑๕๒) ทายพระวิหารยื่นล้ําเขาไปใน

ระเบียงคด 

 
 

 
 

 ภาพที่ ๑๔๗  กรอบซุมประตูพระวหิารปนปูนปดทองประดับกระจกดวยลวดลายอยางเทศ กลาง

ยอดซุมมีพระ มหาพิชัยมงกฎุวางเทนิบนพาน ๒ ชั้น มฉัีตรประดับอยู ๒ ขาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔

 
 

ภาพที ่๑๕๐   จิตรกรรมระหวางกรอบหนาตางเขียนเรื่องราวของพระสาวกที่มีในบาลีและอรรถกถา 

ภาพดังกลาว เปนเรื่องราวของพระอานนท  

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่๑๔๙ บานประตูดานในเขียนพระสูตรตางๆ 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

 
 

 ภาพที่ ๑๕๑ ผนังตอนบนเขียนภาพเหลาเทวดาลอยตัวอยูบนสวรรค 
 

 
 

 ภาพที่ ๑๕๒ พระประธานนามวา พระพทุธวชิรมงกุฎประดิษฐานอยูในบุษบก 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖

 
 
 ภาพที่ ๑๕๔ ระเบียงคดดานในโปรงมีเสากลมตั้งรับชายคา   

 
 
 ภาพที่ ๑๕๓ ระเบียงคดดานนอกกอทึบ 

ระเบียงคด (ลายเสนที่ ๒๖) วางตัวล้ํากับพระวิหาร แลววิ่งโอบลอมเจดียเปนรูปส่ีเหลี่ยม

จัตุรัส  มีลักษณะเชนเดียวกับระเบียงคดที่วัดโสมนัสวิหาร กลาวคือ ดานนอกกอผนังทึบ (ภาพที่ 
๑๕๓) ดานในโปรงมีเสาตั้งรับชายคาดานใน เสามีลักษณะเปนเสากลม มีบัวหัวเสาแบบบัวโถ เรียบ

เกลี้ยงไมมีลวดลายใดประดับ (ภาพที่ ๑๕๔) บริเวณกึ่งกลางดานของระเบียงคดมีทางเขาสูตัวเจดีย 

ภายในระเบียงคดตั้งพระพุทธรูปโดยรอบ  ซึ่งทั้งหมดตางก็หันหนาเขาสูพระเจดียเชนกัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗
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 ๒๔๘

 
 

 ภาพที่ ๑๕๕ พระเจดีย วัดมกุฏกษัตริยาราม      

เจดีย (ลายเสนที่ ๒๗) เปนเจดียทรงกลม ต้ังอยูบนลานประทักษิณสี่เหลี่ยม มีลักษณะ

ฐานเปนฐานสิงหต้ังอยูบนฐานเขียง  มีบันไดทางขึ้นสูตัวเจดีย ๔ ทาง ต้ังอยูบริเวณตรงกลางของแตละ

ดาน พรอมกับมีซุมต้ังที่บริเวณกึ่งกลางของบันไดนั้นดวย บนลานประทักษิณมีผนังลอมรอบ สําหรับ

ตัวพระเจดีย ชั้นลางสุดเปนฐานเขียงกลม ซอนดวยฐานปทม  มาลัยเถา ๓ ลูก  และฐานปทมลูกแกว

อกไกตามลําดับ จากนั้นมีตัวองคระฆังทรงกลมเรียบไมมีลวดลายวางตัวอยู เหนือข้ึนไปเปนบัลลังก

ส่ีเหลี่ยม กานฉัตรประดับดวยเสาหารแบบกลมจํานวน ๑๒ ตน ตอดวยปลองไฉนจํานวน ๑๗ ปลอง 

ปลียอด มีลูกแกวประดับ และมีพระมหามงกุฎวางตัวอยูดานบนสุด (ภาพที่ ๑๕๕) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙

 
 

ลายเสนที ่๒๗ พระเจดียวัดมกุฏกษัตริยาราม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

พระอุโบสถ (ลายเสนที่ ๒๘) เปนอาคารขนาด ๕ หอง เล็กกวาพระวิหาร ลักษณะเครื่อง

บนหลังคาเปนหลังคาซอนชั้น แตละชั้นหลังคาซอนกัน ๓ ตับ ดานหนาและหลังชักปกนกยื่นออกมา

คลุมเปนพะไลรอบตัวอาคาร โดยมีเสาพะไลเปนตัวค้ํายันปกนกนั้น เปนระยะๆ (ภาพที่ ๑๕๖) แตเสา

พะไลที่พระอุโบสถนั้นเปนเสาเหลี่ยม ปลายเสาดานบนมีคอสองเชื่อมเสาแตละตนถึงกัน ระหวางเสา

กอพนักระเบียงกรุดวยกระเบื้องปรุเคลือบสีอยางจีน มีบันไดทางขึ้นอยูที่ดานสกัดหนาและหลงั ดานละ 

๒ ทาง  ประตูทางเขาสูภายในพระอุโบสถที่ดานสกัดหนาและหลังทําเพียงดานละ ๒ ทาง แบบแผน

หนาบันเปนการกอปูน แบบที่เรียกวากระเทเซร ลายกรอบหนาบันทําลออยางเครื่องลํายองไทย ลาย

หนาบัน ผูกลายอยางระเบียบไทย  ตอนกลางมีสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานมี

ฉัตรวางขนาบขาง  ผูกลวดลายโดยรอบดวยลายเครือเถาเปลว เดินเสนลอมกรอบเปนรูปสามเหลี่ยม 

นอกกรอบสามเหลี่ยมเปนลายกานขดชอหางโต (ภาพที่ ๑๕๗) 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๕๖ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม                            
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

 
กรอบซุมประตูและหนาตางปนปูนปดทองประดับกระจกอยางเทศ โดยกลางยอดซุม

ประดับดวยปูนปนพระมหาพิชัยมงกุฎ มีฉัตรขนาบขาง (ภาพที่ ๑๕๘) บานประตูและบานหนาตาง

เขียนลายรดน้ํารูปพระมหาพิชัยมงกุฎเทินบนหลังชางเอราวัณเชนเดียวกับพระวิหาร ภายในพระ

อุโบสถเปนหองโถงปราศจากเสารวมใน ผนังตอนบนเหนือกรอบประตู-หนาตางเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนังดวยเรื่องของประวัติพระอัครสาวก ๑๑ องค (ภาพที่ ๑๕๙) ผนังตอนลางระหวางกรอบประตู-

หนาตาง (ยกเวนภาพระหวางประตูดานสกัดหลัง) เขียนภาพประวัติพระอัครสาวิกา ๙ องค (ภาพที่ 

๑๖๐) สําหรับภาพจิตรกรรมระหวางบานประตูดานสกัดหลังเขียนภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู เสวยวิ

มุติสุข ละแสดงธรรมแกปญจวัคคีย  ทายพระอุโบสถมีพระประธานประดิษฐานในบุษบก (ภาพที่ 

๑๖๑) 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่๑๕๗   หนาบนั ผูกลายอยางระเบยีบไทย  ตอนกลางมีพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานมี

ฉัตรวางขนาบขาง 
ที่มา: ณัฏฐภัทร จนัทวิช. ศลิปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒
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 ๒๕๓

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่๑๕๙   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนบนพระอุโบสถ วัดมกุฏกษตัริยาราม เขยีนเรื่องราว

เกี่ยวกับประวติัพระอัครสาวก ๑๑ องค 

 
 

ภาพที ่๑๕๘   กรอบซุมประตู พระอุโบสถปนปูนปดทองประดับกระจกอยางเทศ โดยกลางยอดซุม

ประดับดวยปนูปนพระมหาพิชัยมงกุฎ มฉัีตรขนาบขาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๔

 
 

 

 
 
 

 

 
 

ภาพที ่๑๖๐   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนลางระหวางกรอบหนาตาง เขียนเรื่องพระอัครสาวิกา ภาพ

ดังกลาวเปนเรื่องราวของนางภัททากาบิ์ลาน ี

 
 

ภาพที ่๑๖๑ พระประธานประดิษฐานในบษุบก ในพระอโุบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๕

       
 

 ภาพที่ ๑๖๓ ภาพจิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาของผลไมที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหนํามาทาํน้ํา

บานประตูและบานหนาตางดานในลงพื้นสีน้ําเงินและเขียนทองเปนคาถาธรรมบท  ทีบ่าน

แผละประตูเขียนภาพเนื้อสัตว ๑๐ ชนิดที่พระพุทธเจาหามมิใหพระภิกษุฉัน (ภาพที่ ๑๖๒) และภาพ

มหาผลที่พระพุทธเจาหามมิใหภิกษุนํามาทําน้ําปานะ (ภาพที่ ๑๖๓) บานแผละหนาตางเขียนภาพ

อสุภกรรมฐาน  ธุดงควัตร (ภาพที่ ๑๖๔) และผลไมที่พระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุสามารถนํามาทําน้ํา

ปานะได  

 

 
 

          
 

         
 

 ภาพที่ ๑๖๒ ภาพเนื้อสัตว ๑๐ ชนิดที่พระพุทธเจาหามพระภิกษุฉัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๖

   
 

 ภาพที่ ๑๖๔ ภาพจิตรกรรมที่บานแผละหนาตาง เร่ืองธดุงควัตร  

การจําลองเชิงกายภาพและการจําลองเชิงสัญลักษณ เปนรูปแบบที่พบไดโดยทั่วไปในการ

จําลองไตรภูมิคติในงานสถาปตยกรรม ฉะนั้นหากเชื่อวาไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยงัคงมอียู และมี

การตัดทอนและเนนความสําคัญใหม จึงสมควรที่จะตองพิจารณาองคประกอบ และลักษณะทาง

กายภาพของไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อใหงายตอการอธิบายในมิติ

สถาปตยกรรมถึงการวางผัง ตลอดจนสัญลักษณที่ปรากฏมีความสอดคลองและสนับสนุนตอการวาง

ผังมากนอยเพียงใด 
 

โครงสรางของคติปฏิรูปเทศ 
องคประกอบของปฏิรูปเทศ 
ผูเขียนไดเสนอไปแลวในบทที่ ๔ วา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงให

ความสําคัญกับไตรภูมิคติในแงของปฏิรูปเทศ มากกวาเขาพระสุเมรุ และปฏิรูปเทศในทัศนะของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็มิไดมีองคประกอบอยางมัชฌิมประเทศอีกตอไป จึงเปน

ความสําคัญยิ่งที่ตองทําความเขาใจวาองคประกอบของปฏิรูปเทศตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวมีอะไรบาง 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราโชวาทไววา “...ในหลวงทุกวันนี้ก็ถือ

พระพุทธสาสนา แตวาถือเฉพาะแตเนื้อแตแกน...”๕๐ ความชัดเจนของหลักฐานขางตน ทําใหเชื่อวา การ

                                                 
๕๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, วาดวยการในพระพุทธศาสนา (พระนคร: โรงพมิพโสภณพิ

พรรฒธนากร, ๒๔๗๑. พระพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดใหพิมพเมื่อปมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑), 
๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๗

จําลองปฏิรูปเทศแหงพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติ หนีไมพนความเปนแกนแทหรือหัวใจแหง

พระพุทธศาสนาที่ไมผิดไปจากพุทธบัญญัติ 
การรับทราบถึงแกนแทแหงพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว จึงมิอาจปฏิเสธไดที่จะไมศึกษาพระราชนิพนธทางพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว และจากการศึกษาทําใหทราบวาแกนแทของพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญคือ พระรัตนตรัย สังเกตไดจากการเนนย้ําอยูบอยคร้ังใน

พระราชนิพนธ (ดังที่กลาวไปแลวในบทที่ ๔)  ความชัดเจนตอการแสดงออกตอพระรัตนตรัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขางตน ทําใหเชื่อไดวาพระองคทรงใหความสําคัญแกพระ

รัตนตรัยไมนอย ทั้งยังสอดรับกับที่พรรณนาไวในมงคลทีปนีวาพระรัตนตรัยเปนองคประกอบหนึ่งของ
ปฏิรูปเทศ 

เปนที่เขาใจกันดีวาพระรัตนตรัยประกอบไปดวย พระพุทธ หมายถึงพระพุทธเจา พระ

ธรรมหมายถึง หลักธรรม หรือองคความรูที่พระพุทธเจาทรงคนพบเพื่อใหพนทุกขหรือนิพพาน และ

พระสงฆ หมายถึงสาวกของพระพุทธเจา 
นอกจากปฏิรูปเทศในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะประกอบไป

ดวยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  เปนองคประกอบหลักแลว อีกหนึ่งองคประกอบที่ลืมไมไดคือ

พระจักรพรรดิราช ดังที่คัมภีรมงคลทีปนีกลาววา “...มีพระยาบรมจักรพรรดิเปนที่สุด...”๕๑ 

นอกจากนี้ยังหมายรวมเอา วันธรรมสวนะเปนสวนหนึ่งของปฏิรูปเทศดวย ดังที่ในคัมภีร

มงคลทีปนีพรรณนาวา 
“...พระสงฆ ทรงไตรสิกขาคือ ศีล  สมาธิ  ปญญา ส่ังสอน อุบาสก อุบาสิกา

ใหรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ไมขาด คือ อุโบสถในวัน ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ใหธรรมทานอยู

เนืองๆ ไมขาด ประเทศนั้นก็จัดเขาในปฏิรูปเทส...”๕๒ 
วันธรรมสวนะ หรือวันพระ กลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วาดวย

เร่ืองของการประชุมถือศีลฟงธรรม ตลอดจนถวายทาน  สําคัญที่สุดคือคนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็เขาใจ

แบบเดียวกัน ยืนยันไดจากพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาที่กลาวถงึการถอืศีลฟง

ธรรมในวันธรรมสวนะวา  
                                                 

๕๑ พระครูปญญามุนี (ออน) แปล, คัมภีรมงคลทีปนี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอํานวยสาสน, ๒๕๒๗), ๔๖. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน, ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๘

“ดิถีที่ ๑๔  ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษใด กาลคือดิถีเหลานี้ พระพุทธเจาทรง

บัญญัติไววาเปนกาลฟงพระสัทธรรม...”๕๓ 
การใหความสําคัญตอวันธรรมสวนะ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ยังยืนยันไดจาก

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงวางวิธีนับวันปกษ

คณนาขึ้นใหมใหถูกตอง ถึงขนาดมีการออกประกาศวาดวยวันธรรมสวนะ๕๔ และประกาศวาดวยวิธี

คิดอธิกมาส๕๕ ทรงกําหนดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยางวันมาฆบูชาขึ้น  

ปฏิเสธไมไดวากิจกรรมดังกลาวประกอบไปดวยตัวละครที่เปน พระธรรม พระภิกษุสงฆ 

และฆราวาส (ทั้งพระภิกษุสงฆ และฆราวาส รัชกาลที่ ๔ ทรงมองวาเปนความหมายของคําวา

พระสงฆ ดังจะเสนอหลักฐานตอไปขางหนา) เรียกไดวาวันธรรมสวนะเปนสวนหนึ่งที่แตกหนอมาจาก 

พระรัตนตรัยที่วาดวย พระธรรม และพระสงฆก็วาได 
อนึ่งพระสงฆในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หมายถึง บุคคลใดก็ได

ที่ศึกษาพระธรรม แมวาจะออกบวชเปนภิกษุหรือไมก็ตาม ดังความในพระราชนิพนธที่ทรงมีวา 
“...พระสงฆนั้นมีสองอยาง คือ สมมติสงฆนั้นอยางหนึ่ง อริยสงฆนั้นอยางหนึ่ง 

อริยสงฆนั้นจะเปนเทวดาหรือมนุษย หรือเปนยักษก็ดี เปนบุรุษหรือแลคฤหัสถ  แล

บรรพชิตก็ดี บมิไดวา สุดแทแตวาใครรูใครเห็นใครถึงซึ่งพระธรรมคือพระนิพพานแลมรรค

ผล คนทั้งปวงเหลานั้นชื่อวาพระอริยสงฆทั้งสิ้น  สมมติสงฆนั้นไดแกภิกษุที่ทรงจาตุปาริ

                                                 
๕๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “อาราธนาธรรมอยางพิสดาร.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหาม

กุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๑. 
๕๔ ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “วาดวยวันธรรมสวนะ.”  รวมพระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ
สภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปน

ที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๔๘๒. 
๕๕ ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “วาดวยวิธีคิดอธิกมาส.”  รวมพระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ
สภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปน

ที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๔๗๖-๔๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๙

สุทธิศีลบําเพ็ญขอปฏิบัติ...คนทั้งสองจําพวกนี้แตลวนเปนสาวกของพระพุทธเจาทั้งสิ้น

...”๕๖ 

หลักฐานที่อธิบายถึงพระอริยสงฆขางตนไมไดมุงเสนอความถูกตองของความหมายของ

คําวาอริยสงฆ เพราะความหมายที่แทจริงของอริยสงฆคือ บุคคล ๔ ประเภท ไดแก พระโสดาบัน  พระ

สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต แตเจตนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแสดง

ใหเห็นวา ทุกบุคคลทุกสถานะ ทั้งเทวดา ยักษ มนุษยที่เปนคฤหัสถ และมนุษยที่เปนบรรพชิต สามารถ

เปนอริยสงฆได แสดงใหเห็นถึงนัยยะของพระสงฆตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวไมจํากัดความหมายอยูแคพระภิกษุเทานั้น 

กลาวโดยสรุปคือ ปฏิรูปเทศในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

หมายถึงดินแดนที่ประดิษฐานดวยพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์ มีองคประกอบหลักคือพระพุทธ  พระ

ธรรม  พระสงฆ อีกทั้งดินแดนดังกลาวยังเปนที่อุบัติของพระเจาจักรพรรดิราชดวย ตลอดจนวันธรรม
สวนะ (วันอุโบสถ หรือวันพระ) ซึ่งเปนกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ตอยอดมาจากพระธรรม และ

พระสงฆ 
ลักษณะทางกายภาพของปฏิรูปเทศ 
ดวยองคประกอบของปฏิรูปเทศขางตน แนนอนวาแตละองคประกอบยอมมีหนาที่และ

บทบาทในตัวเอง และเพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพ จึงจําเปนตองทําความเขาใจตอบทบาท

และหนาที่ขององคประกอบ เพื่อที่จะทําใหเรารับรูถึงการวางตัวของแตละองคประกอบ และผูเขียนจะ

จําลองเปนแผนภาพเพื่อใหงายตอการอธิบายและทําความเขาใจในมิติทางสถาปตยกรรมโดยเฉพาะ

ในสวนของการวางผัง ดังจะอธิบายดังนี้ 
ตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงเชื่อวาพระพุทธเจา

เปนประธานของโลก ดังความวา “...พระพุทธองคผูมีพระวาจาไมเปนคําสอง ผูชนะมาร ผูนําของโลก 
 
 
 
 
 
                                                 

๕๖  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๐

...”๕๗ ผูนําของโลกในที่นี้หมายถึงผูนําในทางธรรม เพราะพระพุทธเจาเปนผูตรัสรูพระธรรม 
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเขาใจดวยวา พระพุทธเจาทรงเผย

แผพระธรรมไปทั่วทิศดังพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา  
“. . .พระสุคตเจาผูแกลวเกลา ผูมีนานน้ําคือพระคุณหาฝงฝามิได เปน

นักปราชญผูมีปรีชาเปรียบดวยแผนดิน มีพระธรรมกาย (พระธรรม-ผูเขียน) มั่นคงถึงฝง

นอกแหงสาคร อันเปนแดนเกิดแหงภัยคือภพ ผูเปนแกนในหมูชน...”๕๘ 
เปนที่เขาใจไดวาสรรพสัตวทั่วทุกภพยอมรับรูถึงพระธรรมของพระพุทธเจา เพราะการเผย

แผพระธรรมไปทั่วทิศของพระพุทธเจา ไมใชเฉพาะในแนวราบเทานั้น แตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

อยูหัวทรงเขาใจวา พระพุทธเจาทรงแผพระธรรมไปทั่วทิศในแนวดิ่งดวย เพราะรัชกาลที่ ๔ ทรง

กลาวถึงเทวดา (อยูเบื้องบน) และอสูร (อยูเบื้องลาง) วาเปนบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธเจาดวย ดังที่

ทรงมีพระราชนิพนธวา 

“อนึ่ง เทวดาและอสูร คนธรรพ  ยักษ  นาค ทั้งหลายใด อาศัยสิงอยู ณ 

สถานที่ตางๆ...เปนผูเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเจา...”๕๙ 

จากหลักฐานดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

เห็นพระพุทธเจาเปนศูนยรวมของพระธรรมที่เผยแผไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ  และเปน

ที่เขาใจกันวาผูศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจาถวายตัวเปนพระสาวกของพระองค หรือเปนผูรับ

พระธรรมไปปฏิบัติ (แผนภาพที่ ๓) 

                                                 
๕๗ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส),๑๖๕. 
๕๘ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “คาถาสวดขอฝน.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๓๒๗. 
๕๙ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “วิสาขบูชาคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค 

๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระ

ศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส), ๑๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๑

จะเห็นไดวาพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ มีความเชื่อมโยงกันอยางแยกออกจากกัน

ไมได เพราะพระธรรมและพระสงฆถือกําเนิดมาจากพระพุทธเจา ความเขาใจดังกลาวขางตนเปน

ความเขาใจเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเขาใจ เห็นไดจากพระราชนิพนธ

ของพระองคที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงวา 
“...พระรัตนตรัยดังกลาวนี้...เปนอยางเดียวกันโดยเนื้อความ เพราะไมพราก

จากกันและกันได พระพุทธเจาเปนผูตรัสรูพระธรรม พระธรรมอันพระสงฆทรงจําไว  

พระสงฆเลาก็เปนสาวกของพระพุทธเจา พระรัตนตรัยนี้นี่เองเปนอันเดียวกันอยางนี้แล

...”๖๐ 

 
ดวยคําอธิบายขางตนทั้งหมด  หากมองเปนแผนภาพในแนวราบจะเห็นภาพวา 

พระพุทธเจาเปนศูนยกลางแหงพระธรรม และลูกศรที่สมมติไดกับพระธรรมที่พระองคทรงเผยแผ

                                                 
๖๐  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “รตนตฺตยปภาวาภิยาจนคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหาม

กุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๑-๔๓. 

 
 

แผนภาพที่ ๓ พระพทุธเจาเปนศูนยกลางแหงพระธรรมที่เผยแผไปทัว่ทุกทิศ พระสงฆเปนผูรับพระ
ธรรมไปปฏิบัติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๒

ออกไปทั่วทุกภูมิ (ทั่วทุกสารทิศ) และเชื่อมโยงไปสูวงนอกสุดคือพระสงฆและพุทธบริษัทผูรับเอาพระ  

ธรรมมาปฏิบัติ (แผนภาพที่ ๔) โดยมีจุดหมายเดียวกันคือดับทุกขหรือนิพพาน  
สําหรับการจัดตําแหนงของกิจกรรมทางศาสนาอยางวันธรรมสวนะ (ที่เปนองคประกอบ

ในปฏิรูปเทศเชนกัน) โดยพื้นฐานของวันธรรมสวนะมีบุคคลที่เกี่ยวของคือพระสงฆและพุทธบริษัท 

และสําหรับสาระของวันธรรมสวนะก็คือพระธรรมที่เปนเนื้อหาหลักที่พระสงฆส่ือสารกับพุทธบริษัท ดัง

พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีนัยยะบงบอกถึงสวนประกอบของวัน

ธรรมสวนะวา 
“ดิถีที่ ๑๔  ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษใด กาลคือดิถีเหลานี้ พระพุทธเจาทรง

บัญญัติไววาเปนกาลฟงพระสัทธรรม...เพราะเหตุนั้น บริษัทนี้จึงมาพรอมกัน ณ ที่นี้เพื่อจะ

ฟงธรรม สาธุ ขอภิกษุสงฆผูเจริญจงกระทําพระธรรมเทศนา บริษัทนี้เลาก็จงตั้งใจฟงธรรม

นั้นทุกคนเทอญ”๖๑ 
 กลาวไดวา วันธรรมสวนะ คือผลรวมของพระสงฆ๖๒ และพระธรรม ดังนั้นตําแหนงของ

วันธรรมสวนะจึงอยูในพื้นที่ที่ซอนทับกันของรูปวงที่แทนพระสงฆและพุทธบริษัทกับรูปลูกศรที่แทน

พระธรรม หรืออาจกลาวไดวากิจกรรมทางศาสนาอยางวันธรรมสวนะแสดงออกถึงพระธรรม และ

พระสงฆไปในคราวเดียวกัน (แผนภาพที่ ๕)  
 

                                                 
๖๑  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “อาราธนาธรรมอยางพิสดาร.” ประชุมพระราชนิพนธ

ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหาม

กุฏราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๔๑. 
๖๒ ไดเสนอไปแลววาพระสงฆตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หมายรวมถึงทั้ง ภิกษุ 

และฆราวาส    พุทธบริษัท ๔ ที่หมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา จึงเปนสวนหนึ่งของคําวาพระสงฆดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๓

 
 

 
 

และตามที่เสนอไปแลวขางตนวาชนชั้นนําสยามยังเชื่อเร่ืองนรกสวรรค ซึ่งมีตําแหนง

อางอิงตามภูมิศาสตรโลกและจักรวาลแบบเดิมคือสวรรคอยูเบื้องบน และนรกอยูเบื้องลาง ดังนั้น

ลักษณะภาพแผนในแกนแนวดิ่งจึงมี ปฏิรูปเทศอยูตรงกลาง เหนือปฏิรูปเทศขึ้นไปเปนสวรรค และใต

ปฏิรูปเทศคือนรก (แผนภาพที่ ๖)  

 
 

แผนภาพที่ ๕      แผนภาพแสดงตําแหนงของวันธรรมสวนะ ที่เปนผลรวมของพระธรรม และพระสงฆ   

ดังนั้นจึงมีตําแหนงอยูในพื้นที่ซอนทับของพระธรรม และพระสงฆ 

 
 

แผนภาพที่ ๔     แผนภาพแสดงตําแหนงของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ตามบทบาทและ

หนาที่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๔

 
ในขณะเดียวกัน ที่ดินแดนปฏิรูปเทศ พระพุทธเจาก็ทรงเผยแผพระธรรมไปยังสวรรคที่อยู

เบื้องบน และนรกที่อยูเบื้องลางดวย ตามความการตีความเอกสารขางตน แตดินแดนนรกเปนดินแดน

ที่รวมคนบาปที่ไมรับพระธรรมของพระพุทธเจา ดังนั้นแมวาพระธรรมจะเผยแผไปถึง แตไมไดถูกนําไป

ปฏิบัติ ก็เทากับวาดินแดนนรกปราศจากซึ่งพระธรรม (แผนภาพที่ ๗) ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชนิพนธวาสัตวทั้งหลายที่ไปสูอบายภูมินั้น เพราะมีอคติส่ี คือ ฉันทาคติ  

โทสาคติ  ภยาคติ และโมหาคติ หรือเขาใจไดวาไมไดปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจา ดังความวา 

“...สัตวทั้งหลายที่ไปสูอบายภูมินั้น ดวยอคติส่ีประการคือ ฉันทาคติ ทําดวย

โลภ...โทสาคติ ทําดวยโกรธพยาบาท...ภยาคติ ทําดวยกลัว...โมหาคติ ทําดวยหลงในบาป

...ก็อาการทั้งสี่ที่วามานี้ไดแกบุคคลที่ไมละอายแกบาป ถาวาบุคคลผูใดลุอํานาจแกอคติทั้ง

ส่ีประการที่วามานี้ บุคคลผูนั้นชื่อวามีอบายภูมิทั้งส่ี เปนเรือนอยูของตนเปนเที่ยงแท...”๖๓ 

                                                 
๖๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๑๑. 

 
 

แผนภาพที่ ๖     แผนภาพแสดงความเชื่อนรก สวรรค ของคนสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ยังคงอางอิงอยูในแกน

แนวดิ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๕

 

กลาวโดยสรุปคือ ทั้งแผนภาพในแกนแนวราบ และแนวดิ่งนี้เอง เปนลักษณะทาง

กายภาพของโลกและจักรวาล หรือไตรภูมิคติในทัศนะของคนสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งแตกตางออกไปอยาง

ส้ินเชิงกับโลกและจักรวาลแบบเดิมที่ใหความสําคัญกับเขาพระสุเมรุ และ/หรือมัชฌิมประเทศแบบเดิม 
 
ดวยองคประกอบและลักษณะทางกายภาพของปฏิรูปเทศที่นําเสนอขางตน นําไปสูการ

ออกแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังจะอธิบายดังนี้  
 

การออกแบบการวางผังวัด : การจําลองปฏิรูปเทศเชิงกายภาพ 
เปนที่ทราบกันวา วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรด ฯ ใหสถาปนาขึ้น

ใหม มีลักษณะการวางผังตามแนวแกน จากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร พระบาทสมเด็จพระจอม

                                                                            

 
 

แผนภาพที่ ๗  แผนภาพแสดงการเผยแผพระธรรม ในมิติของแกนแนวดิ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๖

เกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จประพาสโบราณสถานตางๆ เมื่อคร้ังที่ยังทรงผนวช๖๔ มีความเปนไปไดวาการ
เสด็จประพาสในครั้งนั้น ทําใหพระองคคุนชินในรูปแบบ จนมีอิทธิพลตอการวางผังวัดที่พระองค

สถาปนาในเวลาตอมา 
อีกประการหนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเชื่อวาโบราณสถาน

เหลานั้นมีความถูกตองเหมาะแกการใชเปนแบบอยางในการสรางระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ

โบราณสถานในสมัยอยุธยา เชนเมื่อคร้ังใหสรางพระพุทธเสลเจดียที่พระนครคีรี พระองคทรงมีพระ

บรมราชโองการรับส่ังใหถายแบบพระเจดียที่อยุธยา ดังความวา 
“...ใหรางรูปพระเจดียศิลาตามอยางพระเจดียของโบราณที่มีในสยามราฐ 

ชนบทฝายเหนือ แลกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุทธยาราชธานีบุราณ...”๖๕ 

หรือในกรณีของวัดเขมาภิรตาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ให

กรมหมื่นมนตรีรักษาไปบูรณปฏิสังขรณซอมแซมของเกา และที่รับส่ังวา “...ใหชางขึ้นไปถายอยางพระ

เจดียวัดเดิมกรุงเกา...”๖๖ 
จะเห็นวานอกจากลักษณะผัง และพระเจดียทรงระฆังแลว รูปแบบลักษณะพระอุโบสถ 

และพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีองคประกอบคลายรูปแบบพุทธสถาปตยกรรมในอดีตดวย ดังที่ 

สมคิด จิระทัศนกุล เสนอวา พระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใชแบบอยางสมัยอยุธยา

เปนหลัก ลักษณะเฉพาะที่เห็นไดชัดคือ อาคารชนิดที่นิยมทํามุขโถง  มุขลด มุขประเจิด มุขเฉลียง๖๗ 

                                                 
๖๔ ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, “เรื่องอภินิหารการประจักษ.” 

วารสารรวมบทความประวัติศาสตร ฉบับพิเศษ ฉบับที่ ๒๖ (กรุงเทพฯ: หอรัตนชัยการพิมพ, ๒๕๔๗), ๑๓-๔๐. 
๖๕ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระสมมตอมรพันธุ, “ประกาศเทวดาสวดมนตสมโภชพระเจดียพระนครคีรี.” 

ประกาศพระราชพิธี เลม ๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๘), ๑๙๔. 
๖๖ เจาพระยาทิพากรวงศามหาโกษาธิบดี, “ทรงสรางและปฏิสังขรณพระอารามในกรุง.” พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รชักาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๒๙๓. 
๖๗ สมคิด  จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๗

กลาวไดวาเพราะความคุนชินในรูปแบบ และความเชื่อวาโบราณสถานเหลานั้นมี

ความถูกตองเหมาะแกการใชเปนแบบอยาง เปนขอเท็จจริงที่ตอบคําถามวาทําไมวัดในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถูกสรางตามแนวแกนและใหพระเจดียเปนองคประกอบที่

สําคัญองคประกอบหนึ่งของเขตพุทธาวาส ซ่ึงแตกตางไปจากการวางผังวัดในรัชกาลกอน (รัชกาลที่ 

๓) ที่ไมนิยมวางผังตามแนวแกนและพระเจดียไมไดเปนองคประกอบสําคัญเทากับพระวิหารและพระ

อุโบสถ (ลายเสนที่ ๒๙)  

 

 
ลายเสนที่ ๒๙  แผนผังเขตพุทธาวาสวัดในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
ที่มา: ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๘

อยางไรก็ตามการวางผังวัดตามแนวแกนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไมใชเปนเพียงการนํารูปแบบ

มาใชเฉยๆ แตมีการใสเนื้อหาใหม (ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔) ลงไป สังเกตไดจากการจําลองเชิง

สัญลักษณ (จะอธิบายตอไปขางหนา) ในความเปนปฏิรูปเทศ ที่เนนเนื้อหาความเปนแกนแทของ

พระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย ซึ่งลักษณะการวางผังตามแนวแกนมีลักษณะทางกายภาพที่ให

ความสําคัญกับศูนยกลาง ตอบสนองกับแนวความคิดพระพุทธเจา (ศูนยกลางแหงธรรม) แผพระธรรม

ไปยังพระสงฆทั่วทุกทิศ (แผนภาพที่ ๔) ไดอยางลงรอย  
หากพิจารณาการวางผังวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับส่ังใหสราง 

จะพบวา ทุกวัดมีลักษณะการวางผังตามแนวแกนทั้งสิ้น ไมวาจะเปนผังบริบูรณใหญ (พระวิหาร พระ

เจดีย และพระอุโบสถ) หรือผังบริบูรณเล็ก (พระอุโบสถ หรือพระวิหาร และพระเจดีย)๖๘   
และทุกวัดก็ปรากฏพระเจดียทรงกลมเปนประธานของวัดเสมอ  ดวยความสําคัญนี้เอง

พระเจดียประธานของวัดจึงยอมตองมีความหมายสําคัญตามขนาดและตําแหนงที่ต้ังในแผนผังอยาง

มิตองสงสัย  ซึ่งก็เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปถึงความหมายของพระเจดียอยางสากลแลววา แสดงนัยยะถึง

พระพุทธเจา แตอยางไรก็ตามก็การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวเปนสําคัญ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ยังจะตองนําเสนอเอกสารรวมสมัยเพื่อยืนยันวา คนรุน

สมัยรัชกาลที่ ๔ ยังคงมีทัศนะตอพระเจดียวามีนัยยะถึงพระพุทธเจา กลาวคือพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชนิพนธที่พูดถึงพระเจดียวาอุปมาไดกับพระพุทธเจาความวา 
“...พระพุทธเจาทานสั่งไววา ใครอยากจะใครไหวบูชาทานดวยของมีดอกไม

เปนตน ใหนําเอาไปตั้งไวที่พระสถูป ถาใครทําตามทานสั่ง ก็ไดชื่อวาถวายแกพระพุทธเจา

...”๖๙ 

หรืออีกวาระหนึ่งที่ทรงกลาวถึงในพระราชหัตถเลขา วาดวยลักษณะการเคารพพระ

รัตนตรัย วา  
“...แลบัดนี้ขาพระพุทธเจาไดอยูครอบครองพระราชอาณาจักรแลราชสมบัติใน

สยามมนุษยทั้งหลายนี้ แลไดทําบูชาแดปชูนิยวัตถุคือพระพุทธเจาเปนตนอยู จึงจะขอ

                                                 
๖๘ ดูเพิ่มเติมใน  เรื่องเดียวกัน. 
๖๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๙

กลาวพิธีตางๆโดยสมควร ในกิจการนมัสการแดพระผูมีพระภาคพุทธเจานั้นในที่ระลึกถึง

พระองคนั้นมีพระเจดีย เปนตน...”๗๐ 
จะเห็นวาทัศนะของคนในสมัยรัชกาลที่ ๔  การสรางพระเจดียหรือการเคารพตอพระเจดีย 

ยังคงแสดงนัยยะหมายถึง การระลึกถึงพระพุทธเจา หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาคือการอุปมาใหพระ

เจดียเปนสัญญะแทนองคพระพุทธเจา 

นอกจากนี้หากพิจารณาพระเจดียประธานของทุกวัดกับพุทธอาคารแวดลอม จะเห็นวา

พระเจดียประธาน ถูกลอมไปดวยพุทธอาคารอื่นๆ ทําใหเขาใจไดในความรูสึกวา อยูในตําแหนงที่เปน

ศูนยรวมของพุทธอาคารอื่นๆ ซึ่งเมื่อมองยอนกลับไปที่ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว เร่ืองพระพุทธเจาเผยแผพระธรรมไปทั่วทุกทิศ  และลักษณะทางกายที่พระพุทธอยูใน

ตําแหนงศูนยกลาง จะเห็นความสัมพันธถึงตําแหนงของพระพุทธและพระเจดียประธานที่คลองจองกนั  
เมื่อเชื่อวาพระเจดียประธานที่อยูในตําแหนงที่แสดงออกถึงพระพุทธ ตามลักษณะทาง

กายภาพ ถัดออกมาจากพระพุทธก็ควรจะตองเปนพระธรรมและพระสงฆ  ซึ่งผูเขียนอยากจะเชื่อวาทั้ง

พระธรรม และพระสงฆ แสดงออกผานทางพุทธอาคาร (พระวิหาร และพระอุโบสถ)ที่วางตัวอยูถัด

ออกไปจากพระเจดียประธาน  
กลาวคือในกรณีของวัดที่มีผังบริบูรณเล็ก พระธรรม และพระสงฆแสดงออกผานที่พระ

วิหาร หรือพระอุโบสถ  และในกรณีของวัดที่มีผังบริบูรณใหญพระธรรม และพระสงฆแสดงออกผานทัง้

พระวิหาร และพระอุโบสถ และเปนเชนเดียวกับการตีความที่ใหพระเจดียเปรียบกับพระพุทธ 

จําเปนตองมีหลักฐานมายืนยัน  
เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมอยูหัวใกลสวรรคต พระองคทรงมีรับส่ังให

เขียนคาถาลาพระ โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งที่บรรยายความวา พระองคทรงพระประสงคสงเครื่องบูชา

ไปยังที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพื่อบูชาพระธรรม และพระสงฆ เปนสําคัญ 

โดยไมกลาวถึงพระพุทธแตอยางใด ดังความวา 

                                                 
๗๐  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,“พระราชนิพนธ วาดวยลักษณะการเคารพพระรัตนตรัย.” 

รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,  ๒๕๔๗. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ 

๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๐

“...บัดนี้ตัวฉันเปนคฤหัสถ จะทําอะไรไดอยางที่วาไวนั้น เพราะฉะนั้นจึงสงเครื่อง

สักการบูชาเหลานี้ไปยังวิหาร บูชาธรรมนั้นและบูชาพระสงฆซึ่งทําปวารณากรรม ดวย

เครื่องสักการบูชาเหลานี้ ทําใหเปนของแทนตัวฉัน...”๗๑ 

 จะเห็นวาการสงเครื่องสักการะไปยังพระวิหารนั้น เพื่อเปนการบูชาพระธรรม และ

พระสงฆเปนสําคัญ และหลักฐานสําคัญที่สุดที่ชวยยืนยันไดวาพระวิหาร และพระอุโบสถแตละอาคาร

แสดงนัยยะของพระธรรม และพระสงฆ คือภาพจิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาที่วาดวยขอปฏิบัติของ

พระสงฆ และภาพจิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาของบุคคลตางๆ ที่เปนพระสาวกของพระพุทธเจา หรือภาพ

จิตรกรรมวันธรรมะสวนะที่แสดงนัยยะของพระธรรม และพระสงฆรวมกันไป (จะอธิบายเพิ่มเติมใน

หัวขอการตีความหมายในพุทธสถาปตยกรรม : การจําลองเชิงสัญลักษณ)   
กลาวโดยสรุปคือ หากมองในระดับแนวราบการออกแบบการวางผังวัดในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

ที่มีลักษณะการวางผังตามแนวแกน มีพระเจดียประธานเปนศูนยกลางของผังที่เปรียบไดกับพระพุทธ

ที่เปนศูนยกลางแหงธรรม  และถัดออกจากศูนยกลางตามแผนภาพเปนพระธรรม และพระสงฆ ซึ่ง

เปรียบไดกับพระวิหาร และพระอุโบสถ ซึ่งแตละอาคารแสดงออกทั้งพระธรรม และพระสงฆ (แผนภาพ

ที่ ๘) 

การชี้ใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพกับการออกแบบการวางผังขางตน ยังไมมีน้ําหนัก

เพียงพอที่จะสรางความนาเชื่อไดวาเปนการจําลองปฏิรูปเทศที่มีองคประกอบสําคัญอยูที่พระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆ  จึงละเลยไมไดเลยที่จะปฏิเสธการพิจารณาเชิงสัญลักษณรวมดวย เพราะการ

พิจารณาในเชิงสัญลักษณจะชวยบงชี้ชัดขึ้นถึงนัยยะของแตละพุทธอาคารตามลักษณะทางกายภาพ 

                                                 
๗๑  ปรามินทร  เครือทอง, บรรณาธิการ, “พระราชนิพนธขมาพระสงฆ.” จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ 

สวรรคต วันสุดทายของกษัตริยนักปราชญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๗), ๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๑

 
 
การตีความหมายในพุทธสถาปตยกรรม : การจําลองเชิงสัญลักษณ 

ไดเสนอไปแลววาองคประกอบปฏิรูปเทศตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวคือ พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ เปนองคประกอบหลัก มีพระจักรพรรดิราชที่ทําหนาที่

ธรรมราชาอุปถัมภพระพุทธศาสนา และหากมองในแกนแนวดิ่งตําแหนงเบื้องบนของปฏิรูปเทศเปน

ดินแดนสวรรคอันเปนที่อยูของเหลาเทวดา ซึ่งหมายรวมไปถึงพระอินทรดวย ตอไปนี้จะชี้ใหเห็นถึง

สัญลักษณบางประการที่บงบอกถึงองคประกอบดังกลาวตามลักษณะทางกายภาพทั้งในแกนแนวราบ 

และแกนแนวดิ่ง  

 
แผนภาพที่ ๘ ภาพแสดงการวางผังวัดตามลักษณะทางกายภาพของคติปฏิรูปเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๒

พระพุทธ 
ไดเสนอไปแลววา พระพุทธ เปรียบไดกับพระเจดียประธานที่วางตัวอยูในตําแหนงที่เปน

ศูนยกลางของผังวัด สังเกตไดจากพุทธอาคารประเภทตางๆ ที่วางตัวแวดลอมพระเจดียประธาน และ

สําคัญที่การวางตัวของพุทธอาคารตามแนวแกนของพระเจดียประธานอยางจงใจ หมายวาจะเนน

ความสําคัญใหแกพระเจดียประธานวาเปนศูนยรวมของผังวัด 
และเพราะการอุปมาใหพระเจดียหมายแทนพระพุทธเจา รูปแบบของพระเจดียในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงปฏิเสธไมไดถึงเจดียทรงกลม หรือทรงระฆัง ดังที่มีผูศึกษา

ไวแลววา เปนรูปทรงเดียวที่มีหลักฐานอางอิงสืบยอนไปไดวามาจากพุทธวจนะโดยตรง๗๒  

พระธรรม 
ในหัวขอที่แลว ผูเขียนตั้งสมมติฐานวาพระธรรมถูกถายถอดใหอยูในทั้งพระวิหาร และ

พระอุโบสถ  ซึ่งตองขอกลาวยอนความกอนวาในคัมภีรมงคลทีปนีอางวาทั้งพระธรรม และวันอุโบสถ 

หรือวันธรรมสวนะ หรือวันพระ มีอยูในปฏิรูปเทศ และผูเขียนก็ชี้ใหเห็นแลววาวันอุโบสถก็คือผลรวม

ของทั้งพระธรรม และพระสงฆ  ดังนั้นภาพจิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธศาสนา 

หรือวันธรรมสวนะตางๆ จึงเปนการแสดงออกถึงพระธรรม  และนอกจากนี้ผูเขียนกลาวเสนอไปแลววา

พระธรรมยังแสดงออกดวยจิตรกรรมที่วาดวยผานขอปฏิบัติของสงฆดวย ดังนั้นจะเห็นวาการ

แสดงออกตอพระธรรมถูกนําเสนอโดยผานสัญลักษณใน ๒ ลักษณะคือ ภาพประเพณีและวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนาเปนลักษณะที่ ๑  และภาพขอปฏิบัติและขอหามของพระสงฆเปนลักษณะที่ ๒ 

กลาวคือ 

ลักษณะที่ ๑ การแสดงออกของวันอุโบสถ ดวยภาพประเพณีและวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา หรือกลาวไดวา เปนภาพที่วาดวยเรื่องของกิจกรรมทางศาสนา เชน วันพระที่มี

ชาวบานเดินทางมาที่วัดเพื่อถวายทาน ถือศีล และฟงธรรม กับพระภิกษุสงฆ  ซึ่งเมื่อมองยอนกลับไป

ที่ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ก็จะเห็นถึงความคลองจองกับพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงแกไขวันธรรมสวนะใหถูกตองดังที่ทรงออกประกาศวาดวยวันธรรมสวนะ

วา 

                                                 
๗๒  ชาตรี  ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต 

ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๗), ๘๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๓

“ในกาลบัดนี้ พระสงฆก็มีคฤหัสถก็มีเปนอันมากที่มีอุตสาหะจะใครทําธรรม
สวนะแลรักษาอุโบสถศีลใหถูกตรงวันเพ็ญวันดับที่แท...ใหสังเกตวันเหลานี้ใหแนนอน แลว

จงทําธรรมสวนะแลรักษาอุโบสถศีลใหสมควรแกความเลื่อมใส...”๗๓ 
และลักษณะที่ ๒ การแสดงออกของพระธรรมดวยภาพจิตรกรรมที่แสดงออกดวยเนือ้หาที่

เปนขอปฏิบัติ และขอหามของพระสงฆ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว หากมองอยางเผินๆ เนื้อหาของ

ภาพจิตรกรรมดังกลาวก็คือจริยวัตรของสงฆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปตาม

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ไมเห็นมนีัยยะใดที่บงบอกวาเปนพระธรรม 
แตหากพิจารณาพระราชนิพนธชิ้นหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระองคทรงมีพระบรมราโชวาทชัดเจนวา “...ขอปฏิบัติเทานั้นแลเรียกวาพระธรรม...”๗๔ เพราะความ

เขาใจในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง และมองที่แกนแทของพุทธศาสนาเปนหลัก ดังที่เสนอไปกอน

หนานี้  
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเชื่อวาจุดมุงหมายของพระธรรมคือพระ

นิพพาน ดังนั้นขอปฏิบัติใดก็ตามที่กระทําใหพนทุกข หรือนิพพานได ขอปฏิบัตินั้นก็เรียกไดวาเปนพระ

ธรรม ดังที่ทรงกลาวย้ําอีกครั้งในพระราชนิพนธเดียวกันวา “...ขอปฏิบัติสําหรับจะไดถึงซึ่งพระนิพพาน

นั้น เรียกวาพระธรรม...”๗๕ 
หรืออีกวาระหนึ่งที่ทรงกลาววาพระธรรมที่มุงปรารถนานิพพานก็คือ ขอกําหนดของ

พระพุทธเจาทั้งขอปฏิบัติในเชิงอนุญาต และขอปฏิบัติในเชิงหามปราม ดังความวา 

                                                 
๗๓  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “วาดวยวันธรรมสวนะ.”  รวมพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรือ่งประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่

ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๔๘๒. 
๗๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๖. 
๗๕ เรื่องเดียวกัน, ๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๔

“...อันภิกษุผูแสวงหาโมกขธรรม (โมกข หมายถึง นิพพาน โมกขธรรมจึงหมายถึง 

ธรรมสําหรับนิพพาน-ผูเขียน) ควรกระทําใหไมมีมลทินอยางดีทีเดียว ทั้งโดยการทําและ

การไมทํา (คือทําตามขอที่ทรงอนุญาต ไมทําขอท่ีทรงหาม)...”๗๖ 

และชัดเจนมากขึ้นในเนื้อความตอมาที่ทรงยกตัวอยางถึงขอกําหนดของพระพุทธเจาที่

อนุญาตใหกระทํา ซึ่งหนึ่งในนั้นมี อสุภกรรมฐาน รวมอยูดวยดังความวา “...อารักขภาวนา ๔ นี้คือ 

พุทธานุสติ  เมตตา  อสุภ๗๗  มรณสติ และวิปสสนาดวย ภิกษุควรกระทํา...”๗๘ 

และเปนที่เขาใจตรงกันแลววา พระสงฆ ในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวกินความหมายไปถึงฆราวาสดวย ฉะนั้นคําสั่งสอนสําหรับฆราวาสก็ถือวาเปนพระธรรมดวย

เชนกัน (ซึ่งจะเห็นตอไปขางหนาวา ในงานพุทธสถาปตยกรรมมีการถายทอดคติธรรมสําหรับฆราวาส

ดวย) 
เมื่อเขาใจตรงกันแลววา พระธรรมในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

คือ ขอปฏิบัติ และขอหามที่พระพุทธเจาทรงกําหนด กลับมาพิจารณาพระวิหาร และพระอุโบสถที่

ผูเขียนเสนอไววาเปนพุทธอาคารที่แสดงออกถึงพระธรรม  เราจะเห็นวาภาพจิตรกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมนิยมเขียนพระพุทธประวัติอยางในอดีต แตเราจะพบภาพ

จิตรกรรมใน ๒ ลักษณะขางตนคือ ภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ

ภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวของกับขอปฏิบัติของสงฆ 
ซึ่งภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวของกับขอปฏิบัติของสงฆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวนําเสนอ ก็มีทั้งขอปฏิบัติและขอหามปราม อาทิเชน ภาพจิตรกรรมที่วาดวยเนื้อหาอสุภ

                                                 
๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “โมกกฺขุปายคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ใน

รัชกาลที่ ๔  ภาค ๑  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวทิยาลยั 

โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๒๗. 
๗๗ อสุภ ในที่นี้ หมายถึงอสุภกรรมฐาน หรือการพิจารณาซากศพ ดังที่ทรงขยายความตามตอมาในพระราช

นิพนธเดียวกันวา “กายนี้แหละเปนที่ประชุมแหงซากศพทั้งหลาย มีผม ขน เปนตน ลวนแตเปนของนาเกลียด ปฏกิลู

โดยลักษณะตางๆ มีสีเปนตน” (เรื่องเดียวกัน, ๒๗.) 
๗๘ เรื่องเดียวกัน, ๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๕

กรรมฐาน ภาพจิตรกรรมเรื่องธุดงควัตร ภาพจิตรกรรมผลไมที่ไมควรนํามาทําน้ําปานะและผลไมที่

นํามาทําน้ําปานะได  ภาพเนื้อสัตวที่ไมควรฉัน  
และเปนที่เขาในตรงกันแลววา พระสงฆ ในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว หมายรวมถึงฆราวาสดวย ดังนั้นภาพพุทธภาษิตที่มีวัตถุประสงคที่จะสั่งสอนฆราวาสเปน

หลัก จึงมีนัยยะของความเปนพระธรรมดวย  
กลาวไดวาภาพจิตรกรรมทั้ง ๒ ลักษณะปรากฏในทุกวัดที่พระองคทรงมีรับส่ังใหสราง

กลาวคือ พระอุโบสถวัดบรมนิวาส มีภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีภาพ

จิตรกรรมอสุภกรรมฐาน ธุดงควัตร ตลอดจนภาพผลไมที่พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหทําน้ําปานะ 

(ภาพที่ ๑๖๕)  
พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร มีภาพอสุภกรรมฐานแทรกตัวอยูที่ภาพจิตรกรรมตอนบนหลัง

พระประธาน และที่บานแผละหนาตางมีภาพพุทธภาษิต  ที่ถือวาเปนขอธรรมสั่งสอนคนทั่วไป มุงให

ถึงพระนิพพานเชนกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชวาทในพระราช

นิพนธตอนหนึ่งวา  
“...อนึ่งนิสัยบุคคลรอนรนในที่ที่จะออกจากตัณหา แลออกจากสังสารวัฎทั้งปวง 

พึงใหเสียสละซึ่งอกุศลธรรมสี่สิบหาอยาง...”๗๙  
สังเกตคําวา บุคคลรอนรนในที่ที่จะออกจากตัณหา แลออกจากสังสารวัฏ คําวา บุคคล 

หมายแสดงถึงความหมายโดยรวมที่ไมเจาะจงไปที่บุคคลในสถานะใดสถานะหนึ่ง นั่นหมายความวา 

พระองคยอมหมายความถึงคนทั่วๆ ไป (ฆราวาส) ดวย  กลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงมุงหมายตั้งพระทัยใหคนธรรมดาทั่วไปไดหลุดพนออกจากสังสารวัฏ โดยมิไดจํากัด

เฉพาะพระสงฆเทานั้น  ซึ่งชวยยืนยันยอนกลับไปที่นิยามคําวา พระสงฆ ที่หมายถึงบุคคลใดๆ ก็ไดที่

มองเห็นธรรม (ไมจํากัดเฉพาะพระสงฆ) ไดเปนอยางดี  
 
 
 
 

                                                 
๗๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๖

 
 
 ภาพที่ ๑๖๕  ภาพจิตรกรรม สัญลักษณที่แสดงความเปนพระธรรมในพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส 

ในขณะเดียวกันภาพประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายังเปนสัญลักษณ

ที่แสดงความเปนพระสงฆไปพรอมกันดวย 
 

ดังนั้นหากจะมีการถายทอดพระธรรมตามแนวคิดของปฏิรูปเทศ ก็ยอมไมจํากัดอยูแค

เฉพาะขอปฏิบัติและขอหามสําหรับพระภิกษุสงฆเทานั้น แตยังรวมไปถึงคติธรรมสําหรับคนทั่วไปดวย 

เพราะนิยามคําวา พระสงฆ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตัวกําหนด 

ภาพจิตรกรรมพุทธภาษิตที่ปรากฏอยูในบานแผละหนาตางพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ก็

ถือเปนการแสดงออกตอ พระธรรม เชนเดียวกับ ภาพอสุภกรรมฐาน ภาพธุดงควัตร ภาพเนื้อสัตว และ

ภาพผลไม  
ตัวอยางหนึ่งของภาพพุทธภาษิตที่บานแผละหนาตางพระวิหารวัดโสมนัส คือ ภาพเปน

ภาพบุคคลกําลังฝนแทงเหล็กกอนใหญกับพื้นหิน  โดยมีเนื้อความบรรยายถึงความเพียรพยายามใน

การทําความดีดังความวา “หมั่นกอปความชอบไว หวังผล ยากเหนื่อยสูขวายขวน ไขวควา เหลกทั่งใหญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๗

ถาผา ลงแฮ ใหเลกเทาเข็มทา ที่กลาความเพียร”๘๐   หลักฐานสําคัญที่สนับสนุนวาพุทธภาษิตขางตน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาเปนพระธรรมที่มุงปรารถนาพระนิพพานคอืพระบรม

ราโชวาทที่เสนอไปขางตนวาถาหมายจะออกจากสังสารวัฏ ใหละเสียซึ่งอกุศลธรรมสี่สิบหาอยาง ซึ่ง

ความตอมาบรรยายอกุศลธรรมสี่สิบหาอยางตอนหนึ่งที่มีเนื้อหาเปนไปในทํานองเดียวกับเนื้อหาที่

อธิบายภาพพุทธภาษิตขางตนคือใหมีความเพียรประกอบความดีเพื่อละกิเลส ดังความวา “...อาตาป 

คือใหเปนคนมีความเพียรพยายาม ใหส้ินกิเลสหนึ่ง...”๘๑  

ในขณะที่พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร มีภาพจิตรกรรมอสุภกรรมฐาน ธุดงควัตร ตลอดจน

ภาพเนื้อสัตว ๑๐ ชนิดที่หามภิกษุฉัน ภาพผลไมที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต และไมทรงอนุญาตใหทํา

น้ําปานะ (ภาพที่ ๑๖๖) 

พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม มีภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

และที่บานแผละประตู-หนามีภาพจิตรกรรมพุทธภาษิต (ภาพที่ ๑๖๗) ซึ่งไดกลาวไปแลววาเปนพุทธ

ภาษิตที่อางอิงมาจากโคลงโลกนิติสํานวนของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ที่แตง

ข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๓   
ดวยเนื้อหาสาระของโคลงโลกนิติ ที่มีเนื้อหาเปนคติสอนใจ และใหแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตที่ถูกตองดีงาม  มีขอบขายเนื้อหากวางขวางครอบคลุมวิถีชีวิตของบุคคลประเภทตางๆ๘๒  ซึ่งก็

สอดคลองกันกับความเปนพระธรรม เพราะดวยสาระที่เปนคติธรรมสอนใจ ตลอดจนไมไดจํากัดกลุม

บุคคลก็ตองตามนิยามของคําวาพระสงฆ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีพุทธภาษิต แตไมไดแสดงออกดวย

ภาพเขียน แสดงออกดวยลายลักษณอักษรจารึกในกรอบติดอยูเหนือประตูหนาตาง มีภาพจิตรกรรม

พระราชพิธี ๑๒ เดือน ที่เชื่อกันวาถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งถาเชื่อในหลักฐานทางเอกสารที่

เสนอไปแลววา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมิไดทรงทําสิ่งใดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหา

                                                 
๘๐  จารึกที่บานแผละหนาตาง ผนังดานซายของพระประธาน  บานหนาตางที่ ๔ (นับจากทายพระวิหาร) 

บานแผละดานขวามือ  
๘๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๒. 
๘๒ ดูเพิ่มเติมใน ประชุมโคลงโลกนิติ (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๓). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๘

สีมาราม ที่นอกพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเลย นอกจากการสรางกุฏิ 

ดังความวา  
“...ยังของที่เพิ่มเติมขึ้นใหมนอกจากนี้คือกุฏี...นี่แลการในวัดราชประดิษฐซึ่งฉัน

ไดคิดอานเปลี่ยนแปลงไปเองมีอยูเพียงเทานั้น นอกนั้นเปนของทูลหมอมทานทรงไวทั้งส้ิน

...”๘๓   
มีความเปนเปนไดวาการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธี ๑๒ เดือน ในสมัยรัชกาลที่ 

๕ ก็อาจเปนการเขียนขึ้นตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเชนกัน  

                                                 
๘๓  หมอมเจาหญิงดวงจิตร  จิตรพงศ “เรื่องวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.” ปาปอนหลาน 

(กรุงเทพฯ: วัฒนชัย, ๒๕๓๑. พิมพเปนที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑),  ๔๙-๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๙

 
 

 
ภาพที่ ๑๖๖ ภาพจิตรกรรม สัญลักษณที่แสดงความเปนพระธรรมในพระวิหาร และพระอุโบสถ วัด

โสมนัสวิหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๐

 
 
ซึ่งภาพจิตรกรรมพระราชพิธี  ๑๒  เดือน  แสดงออกถึงประเพณีที่ เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนามากถึง ๘ พระราชพิธี อาทิเขน พระราชพิธีวิสาขบูชา (ภาพที่ ๑๖๘) พระราชกุศล

สลากภัต  พระกฐินหลวง พระราชพิธีเขาพรรษา เปนตน  ในขณะเดียวกันพิธีของพราหมณก็มีความ

 
 
ภาพที่ ๑๖๗ ภาพจิตรกรรม สัญลักษณที่แสดงความเปนพระธรรมในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม 

ในขณะเดียวกันภาพประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายังเปนสัญลักษณที่

แสดงความเปนพระสงฆไปพรอมกันดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๑

พยายามปรับใหเขากับพุทธ โดยการแทรกพิธีพุทธลงไป ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ทรงพระราชดําริวา การพระราชพิธีทั้งปวงควรจะใหเนื่องดวยพระพุทธศาสนาทุกๆ พระราชพิธี๘๔ 

พระอุโบสถ และพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม มีภาพจิตรกรรมอสุภกรรมฐาน ธุดงควัตร 

ภาพเนื้อสัตว ๑๐ ชนิดที่หามภิกษุฉัน ภาพผลไมที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต และไมทรงอนุญาตใหทํา

น้ําปานะเชนกัน (ภาพที่ ๑๖๙) 

 

                                                 
๘๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (พระนคร: สํานักพิมพบรรณา

คาร, ๒๕๑๓), ๑๑. 

ภาพที่ ๑๖๘   ภาพจิตรกรรม สัญลักษณที่แสดงความเปนพระธรรมในพระวิหารหลวงวัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในขณะเดียวกันภาพประเพณีและวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนายังเปนสัญลักษณที่แสดงความเปนพระสงฆไปพรอมกันดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๒

 
นอกจากนี้ยังพบวาภาพจิตรกรรม ๒ ลักษณะขางตน ไมเพียงปรากฏที่เฉพาะวัดที่

พระองคทรงรับส่ังใหสรางใหมเทานั้น วัดที่พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณก็ปรากฏ

จิตรกรรมใน ๒ ลักษณะนี้เชนกัน อาทิเชน พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม มีภาพจิตรกรรมธุดงควัตร 

พระวิหารวัดเสนาสนาราม มีภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และภาพ

เนื้อสัตว ๑๐ ชนิดที่พระพุทธเจาไมอนุญาตใหภิกษุฉัน พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีภาพจิตรกรรม

ประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๓

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๖๙   ภาพจิตรกรรม สัญลักษณที่แสดงความเปนพระธรรมพระวิหาร และพระอุโบสถวัด

มกุฏกษัตริยาราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๔

นาสังเกตวาภาพจิตรกรรมดังกลาวโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่วาดวยขอปฏิบัติของสงฆ

และพุทธภาษิต โดยมากมักปรากฏอยูที่บานแผละประตู-หนาตาง นักวิชาการทานหนึ่งกลาวถึงขอนา

สังเกตขางตนไวอยางนาสนใจวา ที่เปนเชนนี้เพราะเพื่อใหพระธรรมสามารถเขาถึงผูปฏิบัติไดถึงที่สุด 

จึงเปนความฉลาดในการเลือกพื้นที่สําหรับการนําเสนอ โดยเฉพาะประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก

พระสงฆและฆราวาส (ผูที่อาศัยอยูกับวัด) ผูมีหนาที่เปด ปดประตู-หนาตางพระอุโบสถ และพระวิหาร

เหลานี้๘๕   ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงเห็นวาพระธรรม
จะเปนพระธรรมไดอยางสมบูรณจะตองถูกนําไปปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาวไดวาการเลือกตําแหนงวาง

ภาพจึงเปนความพยายามใหขอปฏิบัติเขาถึงผูปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงออกตอพระธรรมอยาง

สมบูรณ 

ขอปฏิบัติคือ สัญลักษณที่หมายแทนพระธรรมดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงพระดําริไว มีปรากฏอยูในพระวิหารและพระอุโบสถของวัดที่พระองคทรงมีรับส่ังใหสราง 

เมื่อมองกลับมาพิจารณาที่ลักษณะการวางตําแหนงของพระวิหารและพระอุโบสถ ที่ต้ังอยูในตําแหนง

ที่แวดลอมพระเจดียประธานโดยยึดตรึงตามแนวแกนแนวเดียวกับพระเจดียประธาน เปรียบไดกับพระ

ธรรมที่แผขยายมาจากพระพุทธ (พระเจดีย) ที่เปนศูนยกลางแหงพระธรรม  สัญลักษณที่แสดงออกถึง

พระธรรมมีสวนชวยใหน้ําหนักตอการอธิบายวาพระวิหารและพระอุโบสถเปรียบไดกับพระธรรมได

หนักแนนมากขึ้น 
แตอยางไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งองคประกอบที่ยังจําเปนตองพิจารณาเพื่อใหขอสมมติฐานมี

ความนาเชื่อถือมากขึ้น คือองคประกอบที่วาดวยพระสงฆ ดังจะพิจารณาตอไป 
พระสงฆ 
ไดกลาวไปแลววาพระสงฆตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

หมายถึงบุคคลใดๆ ก็ไดที่เห็นพระธรรม ไมวาจะเปน คฤหัสถชายหรือหญิง  เทวดา ยักษ หรือพระภกิษ ุ

กลาวไดวาพระสงฆ ณ ที่นี้ มีความหมายกินความมากกวาแคพระภิกษุ  ดังนั้นการนําเสนอพระสงฆ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไมอาจพิจารณาแคเฉพาะพระภิกษุแตเพียงอยางเดียว 

                                                 
๘๕  พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท, “จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงครัชกาลที่ ๔ เรื่องจริยวัตรสงฆ.” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๕๒), ๑๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๕

 เมื่อเขาใจในความหมายของคําวาพระสงฆตามทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวแลว ก็เปนที่เขาใจตามตอมาวา การนําเสนอพระสงฆยอมตองหนีไมพนเรื่องของบุคคล แต

หากจะบอกวาภาพจิตรกรรมที่เปนบุคคลทั้งหมดแสดงออกถึงพระสงฆก็อาจจะเปนการตีความที่

เขาขางตัวเองมากเกินไป เพราะการเขียนภาพจิตรกรรมทุกยุคทุกสมัยยอมมีภาพคนเปนองคประกอบ

เสมอ   
แตดวยความหมายของพระสงฆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงนิยามไว

แลววาบุคคลที่เห็นธรรมเทานั้นที่จะหมายเรียกวาพระสงฆได ไมวาจะอยูในสถานะหรือบทบาทใดๆ ก็

ตาม ดังนั้นขอจํากัดของภาพบุคคลที่แสดงออกถึงพระสงฆจะตองมีสวนสัมพันธกับพระธรรมใหเห็น

ดวย  
ภาพจิตรกรรมที่วาดวยประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจึงปฏิเสธไมไดถึงการ

แสดงออกของพระสงฆตามที่เสนอไปแลววาตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในวันอุโบสถ หรือวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา คือ พระภิกษุสงฆ  พระธรรม และฆราวาส   ซึ่งพระภิกษุสงฆ และฆราวาสที่ขีด

เสนใต ก็คือพระสงฆในความหมายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และก็เปนที่เขาใจกัน

วาทั้งพระภิกษุสงฆ และฆราวาสตางก็กําลังมีสวนรวมกับพระธรรมทั้งสิ้น กลาวคือพระภิกษุกําลัง

เทศนธรรม ฆราวาสกําลังฟงธรรมบาง กําลังนําของมาถวายพระภิกษุบาง เปนตน 
ในขณะเดียวกัน ภาพฉากพระสงฆเทศนส่ังสอนธรรมแกชาวบาน หรือภาพฉากที่ชาวบาน

เอาของมาถวายแกพระสงฆในภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดังกลาว ยัง

สอดคลองกับความเปนปฏิรูปเทศที่พรรณนาไวในคัมภีรมงคลทีปนีอยางลงรอยกัน วา “...พระสงฆ 

ทรงไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ส่ังสอนอุบาสก อุบาสิกาใหรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ไมขาด...ใหธรรมทานอยู

เนืองๆ ไมขาด ประเทศนั้นก็จัดเขาในปฏิรูปเทส...”๘๖ 

ความแตกตางของภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัย

รัชกาลที่ ๔ กับภาพจิตรกรรมกอนหนารัชกาลที่ ๔ คือการใหความสําคัญของการถายทอดอยางจริงจัง 

กลาวคือจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไมปรากฏภาพตอนใดที่แสดงพฤติกรรมทางกามารมณ

                                                 
๘๖ พระครูปญญามุนี (ออน) แปล, คัมภีรมงคลทีปนี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอํานวยสาสน, ๒๕๒๗), ๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๖

สอดแทรกไว เพื่อใหเกิดความขบขัน ดังที่ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓๘๗ ซึ่งนอกจากจะ

แสดงใหเห็นถึงการปฏิรูปพระพุทธศาสนาใหถูกตองและบริสุทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรแลว  ยังทําใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะถายทอดพระธรรม

และพระสงฆอยางเอาจริงเอาจังดวย 
นอกจากพระสงฆจะแสดงออกในภาพประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแลว 

ยังแสดงออกผานภาพเนื้อหาเรื่อง ฉฬาภิชาติ เปนเรื่องที่วาดวยบุคคล ๖ ประเภทที่ตางสถานะและ

บทบาทกัน หรือตางชาติกําเนิดกันแตทั้งหมดมีสิทธิ์ที่จะเห็นพระธรรมได  
กลาวคือในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจกนิบาต ฉักกนิบาต ฉฬาภิชาติสูตร  ได

กลาววา พระพุทธเจาทรงบัญญัติบุคคล ๖ ประเภทที่มีชาติกําเนิดตางกันและประพฤติธรรมมากนอย

ตางกัน๘๘ กลาวคือ 
๑. บุคคลผูเกิดในสกุลตํ่า และประพฤติชั่ว 
๒. บุคคลที่เกิดในสกุลตํ่า แตประพฤติธรรมพอประมาณ 
๓. บุคคลที่เกิดในสกุลตํ่า แตประพฤติธรรมอยางมาก 
๔. บุคคลผูเกิดในสกุลสูง และประพฤติชั่ว 
๕. บุคคลที่เกิดในสกุลสูง แตประพฤติธรรมพอประมาณ 
๖. บุคคลที่เกิดในสกุลสูง แตประพฤติธรรมอยางมาก 

 นาสังเกตวาสาระของฉฬาภิชาติสอดคลองกับนิยามคําวาพระสงฆของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงตั้งใจใหความหมายวาหมายถึงบุคคลที่อยูในสถานะใดๆ ก็ได โดยไม

จํากัดวาตองเปนพระภิกษุ แตสําคัญที่บุคคลในสถานะตางๆ เหลานั้นตองเห็นพระธรรม 
 สีพื้นของเสาชวยยืนยันแนวคิดดังกลาวดังกลาวไดอยางดี เพราะความในพระ

สุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจกนิบาต ฉักกนิบาต ฉฬาภิชาติสูตร กลาวถึงสีในเชิงอุปมากับสถานะ

ของบุคคลที่ตางสถานะกัน เชนคนชาติแดง คือ พวกนิครนถ (พวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาจําพวก

                                                 
๘๗  พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท, “จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงครัชกาลที่ ๔ เรื่องจริยวัตรสงฆ.” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๕๒), ๑๒๐. 
๘๘ ดูเพิ่มเติมใน พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐), ๔๔๓-๔๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๗

ชีเปลือย) คนชาติขาว คือ อาชีวก อาชีวกา (พวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา) คนชาติขาวจัด คือ เจา

ลัทธิ เปนตน 

ตองทําความเขาใจกอนวา การบัญญัติชาติ ๖ ประการดวยสี ขางตน เปนการบัญญัติของ

ปูรณะกัสสปะเดียรถีย เนื้อหาจึงเปนเนื้อหาที่อิงบรรทัดฐานของวัฒนธรรมของพวกเดียรถีย  (พวกนอก

พระพุทธศาสนา)  แตการใชสีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงนํามาใชใน

วัฒนธรรมแบบพุทธ เห็นไดจากภาพบุคคลที่ถายทอดลงในภาพจิตรกรรมที่เสารวมในจึงไมใชพวก

เดียรถียชีเปลือย แตนําเสนอดวยชาวบาน (คนธรรมดา) กษัตริย และภิกษุสงฆแทน  
นอกจากนี้ อาจกลาวไดวาภาพเทวดาที่ปรากฏอยูตอนบนของภาพจิตรกรรมฝาผนังใน

พุทธอาคารทุกวัดที่พระองคทรงมีรับส่ังใหสราง ก็แสดงนัยยะของความเปนพระสงฆรวมอยูดวย 

เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหมายรวมเทวดาไวอยูในความหมายของพระสงฆดวย 

กลาวไดวาสัญลักษณความเปนพระสงฆถูกถายทอดอยูในมิติทางจิตรกรรมเชนเดียวกับ

พระธรรม และจะเห็นวาจิตรกรรมที่อธิบายขางตน มีการแสดงออกถึงความเปนพระสงฆแฝงอยู 

ปรากฏอยูในพระวิหารและพระอุโบสถทุกวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเชนกันกลาวคือ 
ภาพจิตรกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีปรากฏที่ พระอุโบสถวัดบรม

นิวาส พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม และพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ดูภาพที่ 

๑๖๖  ๑๖๘ และ ๑๖๙) 

ภาพจิตรกรรมเรื่องฉฬาภิชาติ มีปรากฏที่ พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร พระวหิารวดัปทุมวนา

ราม และพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม (ภาพที่ ๑๗๐) นอกจากนี้ยังปรากฏในวัดที่พระองคทรง

บูรณปฏิสังขรณอยางที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๘

 
 

เมื่อเห็นแลววาสัญลักษณที่แสดงออกถึงองคประกอบที่วาดวยพระสงฆถูกถายอยูในทั้ง

พระวิหารบาง และพระอุโบสถบาง ซึ่งเปนพื้นที่เดียวกันกับองคประกอบที่วาดวยพระธรรม จึงชวย

ยืนยันกลับไปถึงขอสมมติฐานที่ต้ังไวขางตนไดวาพระวิหารและพระอุโบสถเหลานี้คือตัวแทนของพระ

ธรรมและพระสงฆ ที่อยูในตําแหนงของลักษณะทางกายภาพ (แวดลอมพระพุทธ) อยางพอดิบพอดี 

ประเด็นตอมาคือทําไมพระธรรมและพระสงฆตองถูกถายทอดใหอยูในพื้นที่เดียวกัน จาก

พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนนย้ําอยูบอยครั้งวา พระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ เปนสิ่งที่แยกขาดออกจากกันไมได “...อุปมาเหมือนไมสามทอน (ตั้งพิงกันอยู) พรากออก

เสียทอนหนึ่ง อีกสองทอนก็ตั้งอยูไมได...”๘๙   โดยเฉพาะในกรณีของพระธรรมและพระสงฆ ที่ทรงกลาว

ในทํานองที่วา พระธรรมจะทําหนาที่อยางสมบูรณ หรือแสดงความเปนพระธรรมอยางแทจริงคือพระ

ธรรมที่ถูกนําไปปฏิบัติ  ซึ่งหากจะบูชาพระธรรมก็ตองบูชาผูที่ปฏิบัติพระธรรม ดังที่ทรงกลาววา  

                                                 
๘๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “ติรตนปฌามคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี 

ในรัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราช

วิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๒๓. 

 
ภาพที่ ๑๗๐   ภาพ ฉฬาภิชาติ วาดวยเรื่องบุคคลที่ตางสถานะกัน สัญลักษณที่แสดงความเปน

พระสงฆในความหมายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๙

“...ถาวาบุคคลจะบูชาพระธรรมนั้นจะทําอยางไร  ทานวาไว ถาบุคคลใดจะบูชา

พระธรรมดวยขาวของตางๆ มีผาเปนตน ก็ใหเอาไปถวายแกคนรูธรรม...”๙๐  
ซึ่งแนนอนวาผูปฏิบัติจะเปนใครอื่นไปไมไดนอกจากพระสาวกของพระพุทธเจา หรือที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเรียกวาพระสงฆ และในทางกลับกัน บุคคลที่ไมไดเห็นพระ

ธรรม หรือศึกษาพระธรรม พระองคก็ไมทรงเรียกวาพระสงฆเชนกัน ดังนั้นดวยความสัมพันธที่ขาดกัน

ไมได การนําเสนอออกมาไมวาจะพระธรรม หรือพระสงฆ  เราจะเห็นวามีนัยยะของอีกองคประกอบ

หนึ่งรวมอธิบายดวยเสมอ จึงเปนความจําเปนของการแสดงออกถึงพระธรรม และพระสงฆในพื้นที่

เดียวกัน เพื่อใหองคประกอบที่วาดวยพระธรรม และพระสงฆแสดงความหมายไดอยางเต็มที่ 
ดวยการตีความในเชิงทางกายภาพและการตีความในเชิงสัญลักษณ แสดงใหเห็นถึง

ความสอดคลองกันกับความหมายของปฏิรูปเทศที่มีองคประกอบสําคัญที่วาดวย พระพุทธ  พระธรรม 

และพระสงฆ ไดอยางลงรอย แตอยางไรก็ตามความเปนปฏิรูปเทศตามที่ คัมภีรมงคลทีปนีพรรณนาไว

ยังตองมีพระจักรพรรดิราชรวมอยูดวย  
พระจักรพรรดิราช พระอินทร และพระธรรมราชา 
ดังที่ไดเสนอไปแลววาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปรียบพระองคเองเปน

ทั้งพระจักรพรรดิราช และพระอินทร เพราะทั้ง ๒ คติ เปนเครื่องมือที่ใหภาพความเปนธรรมราชาแก

พระองคได  
เปนที่เขาใจกันตามขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรวาพระองคแทนพระองคเองดวย

สัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎ ดังนั้นถาจะกลาววาสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎคือเครื่องหมายที่

อุปมาไดกับพระจักรพรรดิราชและพระอินทรก็คงจะไมมากเกินไป  
บทบาทและหนาที่สําคัญของพระจักรพรรดิราชและพระอินทรในมิติทางพุทธศาสนาก็คือ

ความเปนธรรมราชา ปกปองดูแลและอุปถัมภพระพุทธศาสนา การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงนําคติพระจักรพรรดิราชและคติพระอินทรเขามาถายทอดในงานพุทธสถาปตยกรรมมี

ความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของพระองคตามที่เขาใจกันในประวัติศาสตรวา ในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคเปนผูปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่ในเวลานั้น 

พระพุทธศาสนากําลังเสื่อมทราม กลาวไดวาพระองคทรงดํารงบทบาทของความเปนธรรมราชา และ

                                                 
๙๐  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เตือน.” ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘), ๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๐

เพราะคติพระจักรพรรดิราชและคติพระอินทรสามารถตอสนองตอบทบาทความเปนธรรมราชาของ

พระองคได จึงเปนความเหมาะสมที่คติพระจักรพรรดิราชและคติพระอินทรยังคงดํารงอยู 
ถึงแมวาจะเปนที่เขาใจแลววาทั้งพระจักรพรรดิราช และพระอินทรมีความเปนธรรมราชา

อยู แตอยางไรก็ตามก็ไมหนักแนนไปกวาหลักฐานสําคัญที่จะยืนยันวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงมองพระจักรพรรดิราช และพระอินทรในบทบาทความเปนธรรมราชา กลาวคือ หาก

พิจารณางานพระราชนิพนธของพระองคที่กลาวถึงพระจักรพรรดิราช และพระอินทร จะพบวาพระองค

ทรงกลาวไปในแนวทางของความเปนธรรมราชา อาทิเชน 

พระราชนิพนธที่กลาวยกยองพระองคเองเปนพระจักรพรรดิราช พระองคทรงใหเหตุผลวา

ที่พระองคทรงเหมาะสมที่จะเปนพระจักรพรรดิราชนั้น เพราะพระองคทรงมีพระธรรม ดังความวา 
“...พระองคเปนสุตพุทธบุคคล ฉลาดในพระสูตรและพระอภิธรรม มีปรกติกลาว

ธรรมิกถาอันวิจิตรดีเลิศประเสริฐวาเปนรัตนะในโลก...เพียงดังวาพระเจาจักรพรรดิผูมีสัตต

รัตนะอันถึงพรอม...”๙๑ 

และในกรณีของการกลาวถึงพระอินทร ก็กลาวถึงในบทบาทของความเปนธรรมราชา

เชนกัน กลาวคือ ทรงกลาวถึงความยิ่งใหญของพระอินทรที่มีบารมีเหนือพระอินทรทั้งหลายในจักรวาล 

ก็เพราะมีพระรัตนะปฏิมา (พระแกวมรกต) มิใชบทบาทของความเปนนักรบ (รบทัพกับอสูร) ความวา 
“...พระรัตนปฏิมานั้นเปนมงคลวัตถุ โดยเปนสิริเขต (แดนใหเกิดมิ่งขวัญเปนสงา

ราศี) พระราชาใหญผูทรงไวซึ่งพระรัตนตรัยเห็นปานฉะนี้นี่ ก็นับเปนเชนดังพระอินทรใหญ

แหงบรรดาพระอินทรทั้งหลายในจักรวาลทั้งปวง เพราะวารัตนะอันงามหาคามิไดเปนบุญ

เขตอยางดีเชนนี้ของทานผูเปนใหญอื่นๆ ในประเทศไหนๆ ก็หามีไม นี้แลราชธานีของพระ

ราชพระองคนี้นั้นเปนอยางนี้ ราชธานีนี้จึงมีนามอันสัมฤทธิ์ความตามที่กลาวมาวากรุงรัตน

โกสินทรมหินทราโยธยา (ราชธานีที่ใครๆ ปราบไมไดแหงพระราชาใหญผูเปนเชนพระอินทร 
 
 
 

                                                 
๙๑ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส), ๑๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๑

แหงพระอินทรทั้งหลายเปนราชธานีที่ดุจคลังรักษารัตนะ) ดังนี้...”๙๒ 

ดวยหลักฐานขางตนยืนยันไดวาทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีตอ

พระจักรพรรดิราช และพระอินทร ไมเพียงแตมีบารมีในทางอาณาจักรเทานั้น แตในมิติทางพุทธจักรทั้ง

พระจักรพรรดิราช และพระอินทรมีความเปนธรรมราชารวมกันอยูดวย 

พิจารณางานในพุทธสถาปตยกรรม โดยเฉพาะวัดที่พระองคทรงมีรับสั่งใหสรางขึ้นใหม มี

สัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎประดับอยูดวยทั้งสิ้น โดยมักปรากฏที่หนาบัน และกรอบซุมประตู-

หนาตาง คําถามตามตอมาก็คือ ในเมื่อทั้งพระจักรพรรดิราช และพระอินทรตางก็บทบาทของธรรม

ราชา เราจะทราบไดอยางไรวาตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่แสดงความเปนธรรมราชาของแตละวัดดํารง

อยูในสถานะพระจักรพรรดิราช หรือพระอินทร 
การพิจารณาเพียงตราพระมหาพิชัยมงกุฎเพียงอยางเดียวกับหลักฐานทางเอกสารรวม

สมัยอาจไมเพียงพอ เพราะหลักฐานทางเอกสารมีศักยภาพที่จํากัด กลาวคือ ไมมีหลักฐานทางเอกสาร

รวมสมัยชิ้นใดที่ระบุชี้ชัดวาตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่วัดใดวัดหนึ่งหมายแทนถึงพระจักรพรรดิราช หรือ

พระอินทร  แตอยางไรก็ตามหากวางานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ แฝงดวยนัยยะของธรรม

ราชาดวยสถานะของพระจักรพรรดิราช และพระอินทรจริง ก็ยอมจะมีลักษณะรวมบางประการที่ชวย

อธิบายความหมายเพิ่มเติมใหแกตราพระมหาพิชัยมงกุฎ จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพิจารณา

องคประกอบรวม 
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันพระอุโบสถวัดบรมนิวาส คือการแสดงออกตอบทบาท

ธรรมราชาโดยผานสถานะความเปนพระจักรพรรดิราช เนื่องจากที่บานประตูทางเขาของพระเจดีย

ประธานมีลายลงรักประดับมุกรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ๙๓  ซึ่งเปนสัญลักษณที่เขาใจไดในวามีนัยยะของ

ความเปนพระจักรพรรดิราช 

ตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันพระอุโบสถ และพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร คือการแสดง

บทบาทธรรมราชาโดยผานสถานะความเปนพระจักรพรรดิราช สังเกตไดจากลายรดน้ําที่บานประตู-

                                                 
๙๒ เมฆ  อําไพจิตร ผูแปล, “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสังเขป.” ประชุมพระราชนิพนธภาษา

บาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. คณะธรรมยุตพิมพ โดยเสด็จพระ

ราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส), ๙๓. 
๙๓ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), ๑๒๕-๑๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๒

หนาตางของพระวิหาร และพระอุโบสถที่รูปสมบัติพระจักรพรรดิราช ๗ ประการ (ดูภาพที่ ๘๑) ถือได

วาเปนองคประกอบรวมที่ชวยอธิบายความหมายใหแกพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันวามีสถานะของ

ความเปนพระจักรพรรดิราช 
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันพระอุโบสถ และพระวิหารวัดปทุมวนาราม คือการ

แสดงออกตอบทบาทธรรมราชาโดยผานสถานะความเปนพระอินทร เนื่องจากลายกอบัวที่หนาบันพระ

อุโบสถ (ดูภาพที่ ๑๐๔) และภาพจิตรกรรมตอนบนภายในพระอุโบสถ (ดูภาพที่ ๑๐๙) คือการ

แสดงออกตอความสัมพันธกับสระปทุม โดยสถานที่ดังกลาวพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงหมายใหเปนสถานที่สําหรับประพาสสําราญพระอิริยาบถทางชลมารค พระองคทรงเคยโปรดเกลา

ฯ ใหเจาจอมขางใน ลงเรือพายเก็บดอกบัว ฝกบัว พรรณดอกไม และพรรณผักชนิดตางๆ เปนที่

สนุกสนานรื่นเริง๙๔  ซึ่งกลับไปพิจารณาที่ภาพจิตรกรรมตอนบนภายในพระอุโบสถ แสดงถงึกจิกรรมใน

แบบเดียวกัน จึงทําใหเชื่อไดวาทั้งภาพจิตรกรรม ลายกอบัวที่หนาบันและสถานที่มีความสัมพันธกัน ที่

สําคัญคือภาพจิตรกรรมที่แสดงกิจกรรมดังกลาวเกิดขึ้นที่สระโบกขรณีบนสวรรคชั้นดาวดึงสของพระ

อินทร หากมองในทางกลับกัน ก็อาจกลาวไดวาสระปทุมก็เปนภาพจําลองของสระโบกขรณีบนสวรรค

ชั้นดาวดึงสเชนกัน ซึ่งเปนความอธิบายวาพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันมีสถานะของความเปนพระ

อินทรก็วาได 

ตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม คือ

การแสดงออกตอธรรมราชาในสถานะพระจักรพรรดิราช  เนื่องจากวาที่หนาบันของพระวิหารหลวงมี

ชางเผือกเอก ๖ เชือกรองรับพระขรรคชัยศรีปรากฏอยางชัดเจน (ดูภาพที่ ๑๓๐) ซึ่งเปนที่เขาใจกัน

อยางเปนสากลวาชางเผือกคือสัญลักษณของความเปนพระจักรพรรดิราช    อนึ่งชางเผือกเอก ๖ เชือก

ยังสอดคลองกับชางเผือกเอกที่มีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คือ พระวิมลรัตนกริณี

เปนชางพังเผือกตรี  พระวิสูตรรัตนกริณีเปนชางพังเผือกโท  พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณเปนชางพลาย

                                                 
๙๔  ตํานานวัดปทุมวนาราม (พระนคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. อนุสรณในการทําบุญ

อายุครบ ๗ รอบ บริบูรณของ พระเทพมงคลปญญาจารย (บุญมั่น  มนฺตาสโย) เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๕ 

เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๓), ๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๓

เผือกโท  พระเศวตสุวรรณาภาพรรณเปนชางพังเผือกโท  และชางพังเผือกอีก ๒ ชางเปนชางพังเผือก

โท และชางพังเผือกเอก ยังไมทันขึ้นระวางลมกอน๙๕ 
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎที่หนาบันพระอุโบสถ และพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม คือการ

แสดงออกตอบทบาทธรรมราชาโดยผานสถานะความเปนพระอินทร โดยสังเกตไดจากลายรดน้ํา

ประตู-หนาตางของพระอุโบสถ และพระวิหารเปนรูชางเอราวัณ พาหนะของพระอินทร (ดูภาพที่ ๑๔๘) 

นอกจากนี้ในวัดที่พระองคทรงบูรณะปฏิสังขรณก็มีสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎปรากฏ

รวมดวยทั้งสิ้น  อาทิเชน หนาบันพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม หนาบันพระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 

และหนาบันพระอุโบสถ  วัดเสนาสนาราม  เปนตน   การประดับพระมหาพิชัยมงกุฎในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่พบเห็นอีกกรณีหนึ่ง คือ การประดับพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือ

ซุมเรือนแกวของพระพุทธรูป ซึ่งชวยยืนยันไดถึงแนวความคิดความเปนธรรมราชาดังที่ สมคิด จิระ

ทัศนะกุล วิเคราะหไววา เปนเชิงรหัสนัยที่มุงแสดงวาพระองคก็เปนผูหนึ่งซึ่งอยูเหนือความมืดมิดแหง

อวิชชาทั้งปวง๙๖ เรียกไดวาเปนกษัตริยผูมีธรรม หรือธรรมราชานั่นเอง ซึ่งก็สอดคลองกับความ

ปรารถนาของพระองคที่ทรงปฏิบัติพระธรรมโดยมีเปาหมาย“...เพื่อบรรลุพระนิพพาน อันเปนที่ดับแหง

สังขาร...”๙๗  
จะเห็นวาการใชสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวไมมีระเบียบอยางชัดเจนวาพระจักรพรรดิราชอยูในตําแหนงไหน และพระอินทรอยูใน

ตําแหนงไหน  ทั้งนี้เพราะการใชสัญลักษณดังกลาวเปนไปเพื่อตอบสนองความเปนธรรมราชาเปน

สําคัญ  ไมวาจะถายทอดผานคติพระจักรพรรดิราช หรือคติพระอินทร อยางไรก็ตามทั้ง ๒ คติดังกลาว

ก็มีบทบาทของความเปนธรรมราชารวมอยูดวยทั้งนั้น    

                                                 
๙๕ ดูเพิ่มเติมใน ณัฏฐภัทร จันทวิช, ชางราชพาหนะ (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสวนมรดกวัฒนธรรมไทย, 

๒๕๔๒). 
๙๖ สมคิด  จิระทัศนะกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๐๐. 
๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “โมกฺขุปายคาถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ใน

รัชกาลที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย 

โดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๔

เพื่อตอบสนองความเปนธรรมราชาเปนสําคัญนี้เอง อาจกลาวไดวาพระจักรพรรดิราช 

และพระอินทรเฉพาะในมิติทางพระพุทธศาสนา อยูในสถานะเดียวกันคือความเปนธรรมราชา  ดังนั้น

การจัดวางตําแหนงโดยอางอิงกับบทบาทความเปนธรรมราชาจึงสามารถอยูในตําแหนงพื้นที่เดียวกัน

ได  ซึ่งจะเห็นวาในตําแหนงพื้นที่เดียวกัน เชน บริเวณหนาบัน  มีทั้งการถายทอดทั้งคติพระจักรพรรดิ

ราชและคติพระอินทร กลาวคือ หนาบันพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเปนคติพระ

จักรพรรดิราช (สังเกตไดจากชางเผือก ๖ เชือก) ในขณะที่หนาบันพระอุโบสถวัดมหาพฤฒารามเปนคติ

พระอินทร (สังเกตไดจากชาง ๓ เศียร) (ภาพที่ ๑๗๑) 

 
 
นอกจากสัญลักษณพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่ใชเปนสัญลักษณแทนความเปนธรรมราชาแลว 

ยังปรากฏสัญลักษณในรูปแบบอื่นๆ อีกที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงการยกพระองคเปนธรรมราชา

โดยที่ยังคงอยูในสถานะของพระจักรพรรดิราช และพระอินทรอยู อาทิเชน พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องที่

ทายพระวิหาร (ดานนอก) ของวัดโสมนัสวิหาร (ดูภาพที่ ๗๙)  ภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธี

อินทราภิเษกที่อยูตอนบนของดานสกัดหนา พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร (ดูภาพที่ ๘๕)  ภาพจิตรกรรม

รูปพระอินทรที่ปรากฏอยูในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม พระวิหารหลวงวัด

ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม (ภาพที่ ๑๗๒) 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗๑   พระมหาพิชัยมงกุฎ ที่อยูในพื้นที่เดียวกัน คือ หนาบัน แสดงออกตอบทบาทความ

เปนธรรมราชาดวยสถานะที่ตางกัน  พระจักรพรรดิราชที่หนาบันพระวิหารหลวงวัด

ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ซาย) และพระอินทรที่หนาบันพระอุโบสถวัดมหา

พฤฒาราม (ขวา)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๕

 
ทั้งหมดคือองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงความเปนปฏิรูปเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสาระใน

ไตรภูมิคติ  เพราะเปนที่เขาใจกันในแวดวงวิชาการวา วรรณกรรมโลกศาสตรมีเนื้อหา ๓ สวน ที่

ประกอบไปดวย กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ คําอธิบายเรื่องปฏิรูปเทศขางตนเปนเนื้อหาที่อยูในสวน

กามภูมิ  
อนึ่งในสวนของกามภูมิ มีดินแดนอบายภูมิเปนองคประกอบหนึ่ง นาสังเกตวาในงานพุทธ

สถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ไมปรากฏการจําลองดินแดนอบายภูมิ ทั้งๆ ที่ในทัศนะความเชื่อของคน

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็ยังคงเชื่ออยูตามที่เสนอหลักฐานไปขางตน และจากขอเสนอขางตนที่อธิบายไป

วา ดินแดนอบายถูมิไมมีพระธรรม และพระสงฆ เพราะเปนที่เขาใจกันวาบุคคลในดินแดนอบายภูมิ

นิยมอคติส่ีมากกวา  ฉะนั้นบุคคลในดินแดนอบายภูมิยอมไมใชบุคคลในความหมายของพระสงฆตาม

ทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวยเชนกัน  นี่อาจเปนเหตุผลของการไมจําลอง
อบายภูมิในงานพุทธสถาปตยกรรมเพราะดินแดนอบายภูมิมีความยอนแยงกับแนวคิดปฏิรูป
เทศที่เนนความสําคัญกับ พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ 

หากวางานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ แฝงไวดวยไตรภูมิคติจริง อีก ๒ ภูมิคือ 

รูปภูมิ และอรูปภูมิ  ก็ควรจะตองถูกถายทอดลงในงานพุทธสถาปตยกรรมดวยเพื่อใหความหมายของ

ไตรภูมิคติสัมฤทธิ์ผล 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗๒   ตัวอยางภาพพระอินทร ที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และพระ

วิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๖

สัญลักษณเติมเต็มความหมายของไตรภูมิคติ : รูปภูมิ และอรูปภูมิ 
กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวา รูปภูมิ และอรูปภูมิ คือ ชั้นพรหมโลก เปนที่อยูของ

พรหม ตางกันก็เพียงวา รูปภูมิเปนที่อยูของพรหมที่ยังมีรูปกาย  แตอรูปภูมิเปนที่อยูของพรหมที่ไมมรูีป

กาย๙๘  
ซึ่งเราจะเห็นลักษณะการถายทอดถึงชั้นพรหมโลกทั้ง ๒ ภูมิในงานจิตรกรรมในรูปของ

พรหมทั้งที่อยูในปราสาทและไมไดอยูในปราสาท แทนพรหมในชั้นรูปภูมิที่ยังมีรูปกาย   และภาพ

ปราสาทที่ภายในวางเปลาไมมีพรหม แทนพรหมในชั้นอรูปภูมิที่ปราศจากรูปกาย อาทิเชน จิตรกรรม

ในสมุดภาพไตรภูมิ (ภาพที่ ๑๗๓) หรือจิตรกรรมฝาผนังวัดที่มีการเขียนภาพภูมิศาสตรแบบไตรภูมิ

ที่วาดวยเขาพระสุเมรุ  เปนตน 
 

 
กลับมาพิจารณาพรหมชั้นรูปภูมิ และอรูปภูมิในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว  ดังที่เสนอหลักฐานไปกอนหนานี้แลววา คนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังเชื่อเร่ืองสวรรคและพรหม

                                                 
๙๘ ดูเพิ่มเติมใน  พระยาธรรมปรีชา (แกว), ไตรโลกวินิจฉัยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๓ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

การศาสนา, ๒๕๒๐). 

 
ภาพที่ ๑๗๓ การนําเสนอภาพพรหมในชั้นรูปภูมิ (ซาย) และชั้นอรูปภูมิ (ขวา) จากสมุดภาพไตรภูมิ

ฉบับอยุธยา 
ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เลม ๑. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๔๒), หนา ๑๙ และ๑๗ (ตามลําดับ). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๗

โลกอยู  แตอยางไรก็ตามยัง จําเปนตองเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่ชี้ชัดเจนวาชั้นพรหมโลกในทัศนะของ

คนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังคงเปนพรหมโลกที่อยูในชั้นรูปภูมิ และอรูปภูมิตามความหมายแบบเดิมอยู  

ซึ่งทัศนะดังกลาวมีปรากฏชัดเจนในพระนิพนธของเจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี ความวา 
“...ทานชี้วารูปาพจรกุศล ๔ คือ ปถมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จัตตุถฌาน 

แลอรูปาพจรกุศล ๔ คือ อาตาษานัญจายัตน  วิญญาณัญจายัตน  อากญจัญญายัตน  

เนวสญญานาสัญญายัตน ซึ่งทานเรียกวาสะมาบัติแปด...ผูใดไดฌานเหลานี้ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

แลว ไมเส่ือมจากฌานนั้น ดับจิตรยอมบังเกิดพรหมโลกยตามภูมของตัว...”๙๙ 
จากหลักฐานทางเอกสารขางตน เราจะเห็นถึงรองรอยความคิดที่วาดวยเรื่องพรหมชั้นรูป

ภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งไมเพียงแตถายทอดมาแคชื่อเทานั้น  แตนิยามของการไดมาเกิดในพรหมชั้นรูปภูมิ 

และอรูปภูมิ ก็มีเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่กลาวถึงในวรรณกรรมโลกศาสตรฉบับตางๆ  
ภาพพรหมเปนสัญลักษณที่สําคัญที่จะขาดไปไมได เพราะเปนสวนเติมเต็มความหมาย

ของไตรภูมิคติ จะเห็นวาทั้ง ๕ วัดที่เปนกรณีศึกษาของวิทยานิพนธนี้ มีภาพเทวดาทุกวัด และที่สําคัญ

คือ ภาพพรหมเหลานั้น มิไดเปนการปรากฏเพื่อประกอบเรื่องราวใหเนื้อหาในพุทธประวัติ ยกตัวอยาง
เชน ภาพพรหมที่บานแผละหนาตาง พระอุโบสถวัดบรมนิวาส ที่นําเสนอภาพพรหมลวนไมมีเนื้อหาอื่น

ใดมาเจือปน  ภาพพรหมที่อยูบนจิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตร พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งโดยเนื้อหา

เร่ืองธุดงควัตรไมมีเนื้อหาตอนใดที่สัมพันธ หรือของเกี่ยวกับพรหม  ภาพพรหมที่คอสองเหนือเสารวม

ในของพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม และวัดมกุฏกษัตริยาราม ก็เปนภาพพรหมลวนๆ ที่

ไมมีเนื้อหาอื่นใดมาขยายความ และภาพพรหมที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ก็

เชนกันที่นําเสนอภาพพรหมลวนๆ (ภาพที่ ๑๗๔) 
จะเห็นวาภาพพรหมไมไดทําหนาที่บรรยายเรื่องราวของภาพจิตรกรรม หรือเปนสวนเติม

เต็มใหกับเนื้อหาในพุทธประวัติ  แสดงวาภาพพรหมดังกลาวจะตองแสดงนัยยะในความหมายอื่น ซึ่ง

เมื่อพิจารณาจากการจัดวางตําแหนงของภาพที่นิยมใหอยูตอนบนสุด หรือสวนบนสุดของภาพเสมอ 

ทําใหเห็นถึงความสอดคลองกับทัศนะคติเร่ืองของแดนพรหมโลกของคนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เชื่อวาอยู

                                                 
๙๙ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกจิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๑๗๗-๑๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๘

 
 

 ภาพที่ ๑๗๔ ภาพพรหม สัญลักษณที่กําลังอธิบายชั้นพรหมโลก 

เบื้องบน  จึงเชื่อไดวาภาพพรหม มีนัยยะที่บงบอกถึงชั้นพรหมโลกเปนสําคัญ ซึ่งเทากับวาเปนสวนเติม

เต็มใหไตรภูมิคติมีความหมายที่สมบูรณข้ึน  

 

ขอนาสังเกตก็คือ ภาพเทวดาที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และภาพ

พรหมที่พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม  มีภาพปราสาทที่ไมมีพรหมอยูภายใน โดยเฉพาะในกรณีของ

พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และพระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ตําแหนงของ

ภาพปราสาทดังกลาว จะปรากฏในตําแหนงบนสุดของเหลาพรหม  ดวยลักษณะของรูปแบบ (ปราสาท

ที่ไมมีพรหม) และตําแหนงของปราสาท  (ชั้นอรูปภูมิอยูเหนือชั้นรูปภูมิ) (ภาพที่ ๑๗๕) ทําใหเชื่อไดวา

ภาพปราสาทที่วางเปลามีนัยยะถึง พรหมโลกชั้นอรูปภูมิ และเหลาพรหมที่เหาะอยูเบื้องลางคอืพรหมที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๙

อยูในพรหมชั้นรูปภูมิ  ชี้ชัดวาภาพพรหมเหาะบนทองฟากําลังแสดงความหมายของชั้นพรหมใน

ความหมายของรูปภูมิ และอรูปภูมิ องคประกอบของความเปนไตรภูมิคติ 

 
 
นอกจากจะมีนัยยะสําคัญในการเติมเต็มความหมายใหกับไตรภูมิคติในงานพุทธ

สถาปตยกรรมแลว ยังเปนสวนเติมเต็มใหกับการนิพพานดวย เร่ืองที่วาดวยการนิพพานถือวาเปน

เนื้อหาสําคัญในปรากฏในไตรภูมิคติเชนกัน  และไดชี้ใหเห็นแลววาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวใหความสําคัญกับนิพพาน   การมีอยูของชั้นรูปภูมิ และอรูปภูมิ ในอีกความหมายหนึ่ง ก็คือ

ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มใหกับเร่ืองที่วาดวยนิพพาน  เพราะการจะนิพพานได ตองไดสมาบัติ ๘ (รูป

ฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔)๑๐๐ ซึ่งเปนคุณลักษณะของความเปนพรหมในชั้นรูปภูมิ และอรูปภูมินั่นเอง  

หรือกลาวไดวาเปนทางผานหรือส่ิงลอใหคนไดเขาถึงนิพพาน ชนชั้นนําสยามในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็

เขาใจในแบบเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากงานนิพนธของเจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดีที่สะทอน

ใหเห็นวาการมีอยูของชั้นสวรรคก็เพื่อใหมนุษยยินดีที่จะถึงซึ่งนิพพาน ดังความวา 

                                                 
๑๐๐ ดูเพิ่มเติมใน  ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), ๒๓๒. 

 
 

ภาพที่ ๑๗๕    ภาพปราสาทที่ภายในวางเปลา เปนสัญลักษณแสดงความหมายของพรหมโลกชั้น

อรูปภูมิ กอปรกับตําแหนงที่อยูบนสุดเหนือพรหมที่มีรูปกาย ชวยยืนยันถึงความหมาย

ดังกลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๐

“...ทานกลาวไวภอใหมนุษยมีความนิยมยินดี ที่จะไดสมบัติในสวรรค ก็จะได

เล้ียวลงหาศีล สมาธิ ปญญาทางวัตปฏิบัติ คือพระอริยมรรค แลวก็จะไดพนทุกขไปเทานั้น

...”๑๐๑ 
ทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นวามีนัยยะของไตรภูมิคติปรากฏอยูในงานพุทธสถาปตยกรรม 

โดยเนนย้ําปฏิรูปเทศเปนสําคัญ  โดยมีความหมายที่แสดงออกผานทางสัญลักษณ ประกอบกับมี

ความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ (แนวราบ) (แผนภาพที่ ๙) ดังที่ไดนําเสนอไป ทําหนาที่

สนับสนุน แนวคิดปฏิรูปเทศในงานพุทธสถาปตยกรรมใหมีน้ําหนักมากขึ้น   

 
ในขณะที่ความหมายของภาพเทวดาที่ทําหนาที่เปนสัญลักษณของชั้นพรหม (รูปภูมิ และ

อรูปภูมิ) กับลักษณะทางกายภาพ (แนวดิ่ง) ก็ชวยเสริมใหเชื่อวาแนวคิดปฏิรูปเทศอยูในไตรภูมิคติอีก

ทอดหนึ่ง กลาวคือ ปฏิรูปเทศคือแบบจําลองที่กําลังอธิบายภูมิที่วาดวยกามภูมิ สวนเทวดาและสวรรค

คือแบบจําลองที่กําลังอธิบายภูมิที่วาดวย รูปภูมิ และอรูปภูมิ (แผนภาพที่ ๑๐) ดังนั้นจึงเชื่อไดวาไตร

                                                 
๑๐๑ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกิจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๒๓๒. 

 
 

แผนภาพที่ ๙  แผนภาพการวางผังวัดตามลักษณะทางกายภาพ โดยมีสัญลักษณที่แสดงความเปน 

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆชวยอธิบายความเพิ่มเติมใหเดนชัดขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๑

ภูมิคติยังมีปรากฏอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งอยูในมิติของความเชื่อ และใน

มิติของการจําลองลงในงานพุทธสถาปตยกรรม 

 
 

 
แผนภาพที่ ๑๐  แผนภาพแสดงตําแหนงของสัญลักษณตามแกนแนวดิ่ง สะทอนใหเห็นรองรอยของ

ไตรภูมิคติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๓๐๒ 

 บทที่ ๖  

บทสรุป 

 
แนวคิดจากวรรณกรรมโลกศาสตรที่ตกทอดมาจากอดีตสูสมัยรัตนโกสินทร แสดงออกทั้ง

ในรูปแบบของพิธีกรรม เชน พระราชพิธีอินทราภิเษก พระราชพิธีโสกันต เปนตน และงานศิลปะทั้ง

จิตรกรรม เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม เปนตน ประติมากรรม เชน พระ

อินทรทรงชางเอราวัณที่ซุมจระณําพระปรางควัดอรุณ เปนตน และสถาปตยกรรม เชน วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม เปนตน ตลอดจนงานวรรณกรรมก็เปนอีกสื่อหนึ่งที่มีเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับโลกศาสตรปรากฏอยู เชน ไตรโลกวินิจฉยกถาที่ถูกเรียบเรียงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ 
จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) ซึ่งตองยอมรับวา

พระองคทรงไดรับการศึกษาในแบบเดียวกับขัตติยะองคกอนๆ และหนึ่งในนั้นก็คือการรับรูในเนื้อหา

สาระของวรรณกรรมโลกศาสตร ดังที่ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรบอกแกเราวา พระองคทรงสน

พระทัยศึกษาวิชาภูมิศาสตรและนิยายปรัมปราโบราณหลายเรื่องทั้งภูมิศาสตรโบราณที่วาดวยเรื่อง

ภูเขาไกรลาสเปนศูนยกลางของจักรวาล และเทพเจาสิงสถิตอยูบนยอดเขานี้  บริเวณตีนเขามีปาหิม

พานตเปนที่อยูอาศัยของบรรดาสัตวแปลกๆ๑  
หรืออีกหลายกรณีอาทิเชน การที่พระองคทรงผานพระราชพิธีโสกันตเมื่อคร้ังทรงพระ

เยาว  การแปลคัมภีรมงคลทีปนีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกศาสตรแบบไตรภูมิ (มงคลที่ ๔) เมื่อคร้ังดํารง

อยูในสมณเพศ ตลอดจนพระราชพิธีอินทราภิเษกเมื่อคร้ังขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย  การ

แสดงออกขางตนบงชี้วาพระองคทรงรับรูแนวคิดจากวรรณกรรมโลกศาสตรทั้งสิ้น 
 

                                                 
๑ ดูเพิ่มเติมใน อํารุง  โกมลวรรธนะ, เจาฟามงกุฎแหงกรุงสยาม (พระนคร: โรงพิมพพัฒนาการพิมพ, 

๒๕๐๖), หนา ๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๓

และดวยปรากฏการณที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งการ

เขามาขององคความรูแบบวิทยาศาสตร (จากประเทศฝงตะวันตก) และการปฏิรูปพระพุทธศาสนา

ภายในสยาม  ทําใหเกิดชวงเวลาของการเปลี่ยนผาน 
ชวงเวลาขณะเปลี่ยนผานนี่เอง มีรอยตอของกรอบคิดแบบจารีตเดิม และกรอบคิดแบบ

ใหมที่เคลากันอยู  ในทุกๆ มิติที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเต็มไปดวย

ภาพที่สะทอนกรอบคิดแบบจารีตเดิม และภาพที่สะทอนกรอบคิดแบบใหมผสมรวมกันอยู อาทิเชน 

สถาปตยกรรมในขณะนั้น เชน พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปราสาทพระเทพ

บิดร พระศรีรัตนเจดีย ตลอดจนหมูพระที่นั่งอภิเนาวนิเวศน  สถาปตยกรรมที่พระนครคีรี และตึกแถว

บนถนนเจริญกรุงที่ไดแบบอยางมาจากเมืองสิงคโปร๒ เปนตน จะเห็นวาสถาปตยกรรมที่ยกตัวอยาง

ขางตนมีทั้งสถาปตยกรรมรูปลักษณแบบไทยประเพณี (กรอบคิดแบบจารีตเดิม) และสถาปตยกรรม

รูปลักษณอยางตะวันตก (กรอบคิดแบบใหม หรือแบบตะวันตก)  
กฎระเบียบตางๆในราชสํานักที่เคยเครงครัดตามกรอบคิดแบบจารีตเดิมก็ถูกผอนปรน

ดวยกรอบคิดแบบใหม เชน การรักษาโรคที่อนุญาตใหวิธีการรักษาโรคแบบตะวันตกสามารถใชไดใน

ราชสํานัก ดังนั้นจึงปรากฏทั้งวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมของสยาม และวิธีการรักษาแบบตะวันตก เห็น

ไดชัดในกรณีของสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดีที่ไดรับการถวายการรักษาทั้งสองวิธี๓ เปนตน 
โดยเฉพาะกรอบคิดทางศาสนา ซึ่งมิอาจปฏิเสธไดวาไมมีความสัมพันธกับความรูแบบ

วิทยาศาสตร  เนื่องจากในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสะทอนใหเห็น

อยางชัดเจนถึงการปรับกรอบคิดของพระพุทธศาสนาใหเปนเหตุเปนผลตามความรูแบบวิทยาศาสตร

ดังความวา 
“...ที่นี่ (สยาม-ผูเขียน) มีผูดีหลายคนซึ่งแตกอนไดเชื่อในเรื่องสรางโลก แลโลก

สัณฐานตามตําราของพราหมณ ซึ่งคนแตงหนังสือเร่ืองพุทธศาสนาครั้งโบราณไดนําเขามา

ไวเปนลัทธิในพุทธศาสนาโดยไมร้ังรอ ผูรูอยางเกาของเรานั้น เมื่อแรกไดยินหรือรับความรู

ของชาวยุโรป ก็ไดโตเถียงคัดคานวิชานั้นๆ เชน ภูมิศาสตร  ดาราศาสตร  วิชาวัดเวลา  

                                                 
๒ ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ, 

สาสนสมเด็จ เลม ๒๒ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๗๓. 
๓ ดูเพิ่มเติมใน มัลคอลม  สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, แปลโดย พิมาน  แจมจรัส, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

แสงดาว, ๒๕๕๑).   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๔

วิชาเดินเรือ แลเคมิสตรี เปนตน พวกนั้นพากันคิดไปเสียวา ลักษณะแลความรูเร่ืองวิทยา

นั้นๆ คือปญญา เดาๆ ของชนชาติมิจฉาทิฐิชักจูงใหเปนไป หรือเปนขอความซึ่งไดรับ

อธิบายมาจากไครสตแลจากสานุศิษยของไครสต  ครั้นภายหลังไดพิจารณาอยางถองแท 

แลคิดคนหาตัวอยางดวยเหตุผลดวยคําชี้แจง แลดวยรูปการอยางอื่นๆ บัดนี้ผูมีความ

เฉลียวฉลาดแลผูมีปญญาในประเทศเรามีความเชื่อทางวิทยาศาตรอันกลาวมาแลว แลมี

ความยินดีในวิชานั้นๆ เปนอันมาก...”๔  
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการปฏิรูปพระพุทธศาสนา นอกจากจะมีแรงผลักดันมาจาก

ภายใน (การตรวจสอบพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) แลว ยังเปน

เพราะความเปนเหตุเปนผลจากกรอบคิดแบบใหม (วิทยาศาสตร) ดวย 
และเพราะเงื่อนไขทั้ ง  ๒  ประการ  ทําใหกรอบคิดทางพระพุทธศาสนาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแตกตางไปจากเดิม ถึงขนาดทําใหพระพุทธศาสนาในขณะนั้น

แบงแยกออกเปน ๒ นิกาย คือ มหานิกาย ซึ่งเปนนิกายเดิมที่มีมากอนการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และธรรมยุติกนิกาย เปนนิกายที่พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงกอต้ังขึ้น 

กลาวคือกรอบคิดทางพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายเคารพในความถูกตองและ

ความบริสุทธิ์ของพุทธบัญญัติเดิมเปนสําคัญและตองไมขัดกับหลักวิทยาศาสตร  เราจะเห็นวาเนื้อหา

ในพระพุทธศาสนาแบบจารีตเดิม (หรือที่เรียกกันในชั้นหลังพระพุทธศาสนาแบบมหานิกาย) ที่ยอน

แยงกับความเปนเหตุเปนผลหรือกลาวไดวาเนื้อหาที่ไมสามารถพิสูจนไดตามกระบวนการแบบ

วิทยาศาสตร ธรรมยุติกนิกายมองวาเปนเนื้อหาสวนเกินที่ถูกปรุงแตงขึ้นในภายหลัง  และเนื้อหา

ธรรมยุติกนิกายเชื่อวาเนื้อหาสวนเกินดังกลาวมาจากลัทธิพราหมณ 
และแนนอนวาไตรภูมิคติ ซึ่งเปนเนื้อหาหนึ่งในพระพุทธศาสนายอมมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกรอบคิดทางศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การเปลี่ยนแปลงของไตร

ภูมิคติคือ การถูกปรุงแตงและใหความสําคัญใหมบนฐานคิดที่อางอิงความถูกตองและความบริสุทธิ์
                                                 

๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขาถึงมิสเตอรและมิสซีสเอดดี แหงนิวยอรก.” 
รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ 

๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗), ๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๕

ตามพุทธบัญญัติและความเปนเหตุเปนผลที่สามารถพิสูจนใหเห็นจริงได  จากการศึกษาสรุปถึงความ

แตกตางของไตรภูมิคติแบบเกา กับไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดดังนี้  
 

ตารางที่ ๑   ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางไตรภูมิคติแบบเกา กับไตรภูมิคติในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) 

ไตรภูมิคติแบบเกา ไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
๑. ใหความสําคัญกับเขาพระสุเมรุ และ/หรือ

มัชฌิมประเทศ (ปฏิรูปเทศ)  
 
 
 
 
 
๒. ในกรณีของมัชฌิมประเทศ (ปฏิรูปเทศ) วา

ดวยเนื้อหาของศีรษะแผนดินเปนศูนยกลาง 

แวดลอมดวยสัตตมหาสถาน  อัฏฐมหาสถาน  

มหานครใหญ  ชนบทนคร และปาหิมพานต 

ตามลําดับ 

๑. ปฏิเสธเขาพระสุเมรุออก  ใหความสําคัญกับ

ปฏิรูปเทศแทน เพราะเชื่อวาเขาพระสุเมรุไมมีอยู
จริง (ตามองคความรูแบบใหม) (ดูในบทที่ ๔ 

หัวขอ การจําลองโลกทัศนแบบอุดมคติสูการ

จําลองปฏิรูปเทศแบบเหตุผลนิยม) 

 
๒. ปฏิรูปเทศ วาดวยเนื้อหา พระรัตนตรัย (แกน

แทของพระพุทธศาสนา) โดยมีพระพุทธเปน

ศูนยกลาง  และแวดลอมดวยพระธรรม  และ

พระสงฆ ตามลําดับ 

 
ดวยลักษณะของไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เนนย้ําแนวคิดปฏิรูปเทศ ดินแดนที่มีพระ

รัตนตรัย เปนสําคัญ ซึ่งโดยความหมายของปฏิรูปเทศแลวถือไดวาเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาสาระของไตร

ภูมิคติ  
และเพราะการใหความสําคัญกับปฏิรูปเทศนี้เอง ประกอบกับหลักฐานทางเอกสารที่รวม

สมัย และลักษณะที่ปรากฏในงานพุทธสถาปตยกรรม ทําใหเชื่อไดวางานพุทธสถาปตยกรรมในสมัย

รัชกาลที่ ๔ กอรางมาจากแนวคิดปฏิรูปเทศ  
ดวยทัศนะคติที่ประมวลไดจากพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ทําใหเห็นภาพวาพระองคทรงมีทัศนะคติตอพระพุทธศาสนาวา พระพุทธเจาเปนผูคนพบพระธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๖

และเปนศูนยกลางในการเผยแผพระธรรมไปสูพระสงฆ (ดูในบทที่ ๕ หัวขอ ลักษณะทางกายภาพของ

ปฏิรูปเทศ) 
เมื่อนําทัศนะคติดังกลาวมาพิจารณากับงานพุทธสถาปตยกรรมเห็นไดชัดจากสัญลักษณ

ตางๆที่ปรากฏในพระวิหาร และพระอุโบสถที่แสดงออกถึงความเปนพระธรรม และพระสงฆ และเมื่อ

พิจารณารวมกับลักษณะผังวัด จะพบความสอดคลองวาทั้งพระวิหาร และพระอุโบสถที่แสดงออกถึง 

พระธรรม และพระสงฆ อยูในตําแหนงที่ประกบพระเจดียประธานของวัด ตามแนวแกนเดียวกัน 

เทากับวาพระเจดียประธานที่อยูในตําแหนงที่เปนศูนยรวมของพระวิหาร และพระอุโบสถ (พระธรรม 

และพระสงฆ) ดวยตําแหนงที่ เปนศูนยกลางของพระธรรม และพระสงฆนี้เอง พระเจดียก็คือ

สัญลักษณแทนพระพุทธ ซึ่งสัมพันธกับหลักฐานทางเอกสารรวมสมัยที่กลาวอุปมาวาพระเจดีย

เปรียบเสมือนพระพุทธเจา และที่ลืมไมไดคือบทบาทความเปนธรรมราชาที่อยูในสถานะของพระ

จักรพรรดิราช และพระอินทร โดยถายทอดอยูในตราพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระมหาพิชัยมงกุฎในแตละวัดก็มีสัญลักษณบางประการที่ทําหนาที่อธิบายความ

เพิ่มเติมวาพระมหาพิชัยมงกุฎที่วัดนั้นๆ มีสถานะหมายแทนพระจักรพรรดิราช หรือพระอินทร(ดูในบท

ที่ ๕ หัวขอ พระธรรมราชาในสถานะของพระจักรพรรดิราช และพระอินทร)   
อยางไรก็ตามไมวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงสมมติพระองคเปนพระ

จักรพรรดิราชา หรือพระอินทร ดวยนัยยะที่แทจริงแลวทรงตองการภาพความเปนตัวแทนของความ

เปนธรรมราชามากกวา หรืออาจกลาวไดวา พระองคทรงมองทั้งพระจักรพรรดิราช และพระอินทรใน

มิติทางพุทธจักรวามีสถานะเดียวกัน คือบทบาทความเปนธรรมราชา ซึ่งยืนยันไดจากงานพระราช

นิพนธของพระองคที่กลาวถึงพระจักรพรรดิราช และพระอินทร ในบทบาทความเปนธรรมราชา (ดูใน

บทที่ ๕ หัวขอ พระธรรมราชาในสถานะของพระจักรพรรดิราช และพระอินทร) 
คําอธิบายขางตนที่วาดวยแนวคิดปฏิรูปเทศที่ปรากฏในงานพุทธสถาปตยกรรมสมัย

รัชกาลที่  ๔ สัมพันธกับคําอธิบายความเปนปฏิรูปเทศในคัมภีรมงคลทีปนี ที่อธิบายวาเปนดินแดนที่มี 

พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆเปนสําคัญ ซึ่งคัมภีรมงคลทีปนีนี้เองเปนสวนหนึ่งของคัมภีรที่ใชแตง

โลกวินิจฉยกถา ดังนั้นจึงเชื่อไดวาแนวคิดปฏิรูปเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนสาระเดียวกันกับคติมชัฌิม

ประเทศในไตรภูมิคติ  อยางไรก็ตามไตรภูมิคติยังคงตองมีองคประกอบบงบอกมากกวาแค ปฏิรูปเทศ  

โดยสาระของไตรภูมิและจําแนกไดเปน ๓ สวน คือ กามภูมิ  รูปภูมิ และอรูปภูมิ เรียงตัวไปตามแกน

แนวดิ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๗

ที่กลาวไปขางตนปฏิรูปเทศในงานพุทธสถาปตยกรรมนั้นเปนการพิจารณาในมิติทาง

แนวราบ หากพิจารณาในมิติทางแนวดิ่ง โดยสัญลักษณสําคัญคือภาพจิตรกรรมที่วาดวยเรื่องของ

สวรรค และเทวดาชั้นรูปภูมิ และอรูปภูมิที่มีปรากฏอยูในพุทธสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ และดวย

ตําแหนงที่ถูกจัดวางใหอยูเบื้องบนเสมอ เมื่อพิจารณารวมกันทั้งในมิติทางแนวราบที่วาดวยแนวคิด

ปฏิรูปเทศ และในมิติทางแนวดิ่งที่วาดวยเรื่องสวรรค  ก็จะเห็นรองรอยของไตรภูมิคติในสมัยรัชกาลที่ 

๔ ชัดเจนมากขึ้น กลาวคือ ปฏิรูปเทศคือเนื้อหาในสวนของกามภูมิ และเทวดาในชั้นพรหมคือเนื้อหา

ในสวนของรูปภูมิ และอรูปภูมิ (ดูในบทที่ ๕ หัวขอ สัญลักษณเติมเต็มความหมายของไตรภูมิคติ : 
รูปภูมิ และอรูปภูมิ) 

โดยในสวนของกามภูมิที่วาดวยเรื่องอบายภูมินั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงเลือกที่จะไมถายทอดลงในงานพุทธสถาปตยกรรมเพราะอบายภูมิมีความยอนแยงกับแนวคิด

ปฏิรูปเทศที่เนนความสําคัญกับ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนหลัก กลาวคือ พระธรรม และ

พระสงฆไมมีอยูในดินแดนอบายภูมิ  
ที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวาไตรภูมิคติยังคงถูกแสดงออกอยูในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทั้งตอ

ความคิด และพุทธสถาปตยกรรม แตมีการปรุงแตงใหม และตัดทอนบางสวนออกไป โดยมีความตาง

อยูที่ไตรภูมิคติในแบบจารีตเดิมวาดวยเรื่องแกนกลางของจักรวาลเปนสําคัญ  แตสําหรับไตรภูมิคติใน

แบบรัชกาลที่ ๔ วาดวยเรื่องแกนแทของพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ  

กลาวไดวาพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะพุทธสถาปตยกรรมที่

พระองคทรงมีรับส่ังใหสรางใหม มีลักษณะเปนไปในแนวทางของไตรภูมิคติในแบบรัชกาลที่ ๔ ทั้งสิ้น 

กลาวคือมีลักษณะการจําลองและถายทอดที่เปนไปในแนวทางเดียว  ถึงขนาดสามารถที่จะกลาวเปน

นิยามการสรางสรรคงานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดดังนี้ 
๑. มีการวางผังตามแนวแกนเสมอ เพื่อใหเกิดความหมายของพื้นที่ที่มีความเปน

ศูนยกลาง เพื่อที่จะใหเปนพื้นที่ของ พระพุทธ 

๒. ณ ตําแหนงที่เปนศูนยกลางถูกกําหนดใหเปนที่ต้ังของพระเจดียทรงกลมเสมอ โดย

หมายใหเปนประธานของวัด และหมายใหแสดงความหมายของพระพุทธที่ตามลักษณะทางกายภาพ

แลวอยูที่ศูนยกลาง 
๓. นอกจากพระอุโบสถ และพระวิหารถูกกําหนดใหยึดตรึงตามแนวแกนเสมอแลว ยัง

นิยมใหมีการเขียนภาพจิตรกรรมที่เปนขอปฏิบัติ และขอหามของภิกษุสงฆที่พระพุทธเจาทรงกําหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๘

หรือพุทธภาษิต ทั้งนี้เพื่อใหภาพจิตรกรรมดังกลาวทําหนาที่แสดงความหมายของพระธรรม โดยนิยม

เขียนไวที่บานแผละประตู-หนาตาง เพื่อใหเขาถึงผูปฏิบัติไดงาย และภาพจิตรกรรมตามเนื้อหา ฉฬาภิ

ชาติ วาดวยความแตกตางทางสถานะของบุคคลที่เสารวมใน เพื่อหมายใหแทนความหมายของ

พระสงฆ 
๔. หรืออีกกรณีหนึ่ง นิยมเขียนภาพประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในพระ

อุโบสถ และ/หรือพระวิหารในบางกรณี โดยแสดงออกถึงความหมายพระธรรม และพระสงฆไดเชนกัน  

อีกทั้งภาพประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายังตองตามความเปนปฏิรูปเทศที่คัมภีรมงคล

ทีปนีพรรณนาไวดวย 
๕. ที่ผนังตอนบน และที่คอสองของเสารวมในภายในพระอุโบสถ และพระวิหาร เขียน

ภาพสวรรค และเทวดาเสมอ เพื่อแสดงความหมายของภูมิสวรรค ตามสาระของไตรภูมิคติที่เบื้องบน

เปนพื้นที่ของสวรรค  
๖. ตองประดับตราพระมหาพิชัยมงกุฎตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวในพุทธสถาปตยกรรมเสมอ เพื่อแสดงความเปนธรรมราชาปกปองดูแลพระพุทธศาสนา โดย

ความเปนธรรมราชาไมมีปรากฏเปนภาพบุคคลชัดเจน ดังนั้นคติธรรมราชาที่พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวนําเสนอ จึงอยูในสถานะของพระจักรพรรดิราช และพระอินทรเปนหลัก  เพราะทั้งพระ
จักรพรรดิราช และพระอินทรมีความเปนธรรมราชารวมอยูดวย 

ดวยการสรางสรรคงานพุทธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เปนไปในแนวทาง

เดียวกัน จนกลาวเปนนิยามในการสรางงานพุทธสถาปตยกรรมขางตนได แสดงใหเห็นถึงปริมาณของ

การสรางสรรคพุทธสถาปตยกรรมแบบทําซ้ําในเชิงเนื้อหาในระดับหนึ่ง ซึ่งการสรางสรรคซ้ําๆ ที่เปนไป

ในแนวทางเดียวกันนี้เอง ทําใหเห็นถึงความจงใจในการสรางที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่งถาหากเชื่อใน

ขอเสนอที่ผูเขียนเสนอไป แมแบบหรือแบบแผนในการสรางสรรคงานพุทธสถาปตยกรรมในสมัย

รัชกาลที่ ๔ ก็คือไตรภูมิคติในแบบรัชกาลที่ ๔ นั่นเอง 
และเพราะไตรภูมิคติยังสามารถตอบสนองตอบริบททางสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไตรภูมิ

คติจึงยังคงมีบทบาทอยู อยางนอยที่สุดก็สามารถตอบสนองตอบริบททางสังคมได ๓ ประการ คือ  
ประการที่ ๑ ดวยเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมุงหมายที่จะฟนฟู 

และรักษาพระพุทธศาสนามิใหอันตรธานหายไป การเคารพตอแกนแทแหงพระพุทธศาสนาจึงจําเปน

อยางยิ่ง จะเห็นวาแนวคิดปฏิรูปเทศสามารถตอสนองตอเงื่อนไขดังกลาวได ดวยความหมายที่เปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐๙

ดินแดนที่ประดิษฐานไปดวยพระพุทธศาสนา สําคัญที่สุดคือพระองคทรงเนนย้ําความในเรื่องของพระ

รัตนตรัย ที่พระองคทรงมองวาเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา สอดคลองกับความเชื่อของ

ธรรมยุติกนิกายที่มองวาการเขาใจในแกนแทของพระพุทธศาสนาทําใหพระพุทธศาสนามีพลังในการ

คงอยูมากกวาการเขาใจพระพุทธศาสนาแคเปลือกและกระพี้ดังที่สมเด็จพระสังฆราชสา ปุสฺสเทว 

ลิขิตคําปรารภในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา 
“...หมูคนโมฆบุรุษในธรรมวินัยนี้เอง ไมเคารพนับถือ พระพุทธ  พระธรรม  

พระสงฆ และไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา กอใหสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นๆ ทําสัทธรรม

ใหอันตรธาน ใหเส่ือมสูญทรุดโทรมไป...”๕ 

ประการที่ ๒ ดวยบริบททางสังคมที่พระพุทธศาสนากําลังเสื่อมทราม ซึ่งเราเห็นแลววา

พระองคทรงปรารถนาจะฟนฟู และรักษาพระพุทธศาสนา ตามหนาที่ของความเปนธรรมราชา

ประกอบกับการขึ้นครองราชยสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในสังคมที่เคลาไป

ดวยเพดานความคิดแบบเกา และแบบใหม คติพระจักรพรรดิราช และคติพระอินทรจึงไมสามารถถูก

ตัดทอนออกไปจากบริบททางสังคม ณ ขณะนั้นได ดวยเพราะทั้ง ๒ คติยังคงตอสนองบทบาทความ

เปนธรรมราชาของพระองค อีกทั้งยังสรางความชอบธรรมตอสถานะพระมหากษัตริยของพระองคให

เกิดขึ้นแกประชาชนที่อางอิงอยูกับเพดานความคิดแบบจารีตเดิม (ชนชั้นผูถูกปกครองหรือชาวบาน

ธรรมดา) และประชาชนที่อางอิงอยูกับเพดานความคิดแบบใหม (ชนชั้นผูปกครองหรือชนชั้นนําสยาม) 

โดยสังเกตไดจากการอางถึงความสามารถของพระองคที่มีการอางสิทธิในแบบที่ผูกติดกับศาสนา 

(แบบจารีตเดิม) และการอางสิทธิดวยความสามารถแบบใหม (ดูในบทที่ ๔ หัวขอ ๒. คติสมมติ

เทวราช : มรดกทางจารีตเดิมและการอธิบายความหมายเพิ่มเติม) 
และประการที่ ๓ หากมองในภาพรวมของไตรภูมิคติทั้งหมด ที่วาดวย กามภูมิ รูปภูมิ 

และอรูปภูมิ ก็จะเห็นความสําคัญที่มีตอบริบททางสังคมชัดเจนมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ไตรภูมิคติในสมัย

รัชกาลที่ ๔ มีบทบาทหนาที่ที่จะสื่อใหคนทั่วไปไดเห็นถึงวัฏสงสาร และปฏิบัติกุศลธรรมเพื่อใหหลุดพน

                                                 
๕ สมเด็จพระสังฆราช สา ปุสฺสเทว, “กสฺสปสํยุตฺตกถา.” ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ในรัชกาล

ที่ ๔  ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑. คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย

เสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมัยครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ 

พระจอมเกลาเจาอยูหัว  วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑), ๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๐

ออกจากวัฏสงสารนั้น ยืนยันไดจากพระนิพนธของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีที่กลาวถึงการ

มีอยูของนรก สวรรควา เพื่อเปนสิ่งลอลวงใหคนกลัวความชั่วและใหคนทําความดีดังความวา 
“...ก็ทางศาสนาทั้งปวงนี้คิดดูก็เอาสวรรคมาลอ เอานรกมาขูดวยกันทุกๆ ศาสนา 

บางทีก็ขูอยางยิ่งบาง บางทีก็ขูอยางกลางบาง ตามแตปญญาผูที่จะคิดกดน้ําใจคนใหกลัว 

ใหมีความหวาดความสะดุงเทานั้น...”๖ 

นอกจากนี้พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีการเนนย้ําอยู

บอยครั้ง ถึงการปฏิบัติกุศลธรรมเพื่อที่จะไดหลุดพนออกจากวัฏสงสาร มากกวาจะวนเวียนอยูใน

วัฏสงสารนั้น เปนการเนนย้ําใหชัดเจนอีกครั้งวาพระองคทรงมองไตรภูมิคติในความเปนแกนแทของ

พระพุทธศาสนามากกวาแกนกลางจักรวาลอยางเขาพระสุเมรุ 

                                                 
๖ เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกิจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว, ม.ป.ป. ที่ระลึก เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกัญญา  ดิศกุล วันที่  ๘  

เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๔๑), ๒๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๑

บรรณานุกรม 
 

กฎหมายตราสามดวงกับสงัคมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕. 

การแตงต้ังขนุนางไทยในสมัยรชักาลที่ ๕. กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ๒๕๒๐. 
ไกรฤกษ  นานา. สยามกูอิสรภาพตนเอง ทางออกและวธิีแกปญหาชาติบานเมือง เกิดจากพระ

ราชกศุโลบายของพระเจาแผนดิน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๐. 
โกวทิ  ต้ังตรงจิตร. ๑๙  สมเด็จพระสงัฆราช กรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาสน, ๒๕๔๙. 
เครื่องราชอสิริยาภรณไทย. กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๖. (จัดพิมพเพื่อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาสวนัมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๕ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕). 

งานวนัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประจาํป ๒๕๕๒ “พระนั่งเกลาฯ กับความเปน

ศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ”. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒. 
จตุพร ศิริสัมพันธ. ตําราชางฉบับรัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. (คณะกรรมการ

จัดทําหนงัสือที่ระลึกและจดหมายเหตพุระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเทา พระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช มอบใหกรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร). 

จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. จาฤกวัดราชประดิษฐ.  พระนคร: โรงพมิพอักษรนิต์ิ, 
๒๔๖๑. 

______. ชุมนมุพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัหมวด
วรรณคดีและหมวดโบราณคดีและประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔ ภาค

ปกิณกะ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๑. (พิมพเปนอนุสรณ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสนัน่  สุมิตร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัด

เทพศิรินทราวาส วนัเสารที่ ๑๔ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๔๑). 

______. พระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัวาดวยพระ

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร. พระนคร: โรงพมิพจันหวา, ๒๕๐๑. 
______. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม ๑. กรุงเทพฯ: 

องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๒

จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหวั เลม ๒. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๖. 
______. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม ๓. กรุงเทพฯ: 

องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๖. 
______. ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรชักาลที่ ๔ ภาค ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหา

มกุฎราชวทิยาลัย, ๒๕๑๕. (คณะธรรมยุต และมหามกุฏราชวทิยาลัย โดยเสด็จพระราช

กุศล เฉลิมพระเกียรติสมยัครบ ๑๐๐ ป จากวาระเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหวั วนัที่ ๑ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๕๑๑). 

______. ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรชักาลที่ ๔ ภาค ๒. แปลโดย  นาวาอากาศเอก 

เมฆ  อําไพจติร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกฎุราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. (คณะธรรมยตุพิมพ 

โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(จวน อุฏฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส). 
______. ประชุมประกาศ รัชกาลที ่๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๔. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 

(พิมพถวายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธวิงศาจารย  อินทโชตเถระ). 
______. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ชุมนุมพระ

บรมราชาธิบายและประชมุพระราชนพินธในรัชกาลที่ ๔  กรุงเทพฯ: องคการคาของ
คุรุสภา, ๒๕๔๘. (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว จัดพมิพเปนที่ระลึกในโอกาสวนัพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ 

๑๘ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗). 
______. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระ

ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: 
องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. (คณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั จดัพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ

ครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๓

จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหวั เรื่อง ประชมุประกาศรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
๒๕๔๘. (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว จดัพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗). 
______. วาดวยการในพระพุทธศาสนา.  พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. 
จิรศักดิ์  แตงเจนกิจ. “การศึกษาการออกแบบและคติสัญลักษณในกรณีของงานสถาปตยกรรมวัดสุ

ทัศนเทพวราราม.” วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร

สถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. 
จุไรรัตน  อุตมะ. รวมเรื่องจงัหวัดนครปฐม.  นครปฐม: พระปฐมการพิมพ, ๒๕๒๒. 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที ่ ๒๐. พระ

นคร: โรงพมิพพระจนัท, ๒๔๘๗. (พิมพในงานพระราชทานเพลงิศพเจาจอมเอิบ ท.จ.ว. ใน

รัชกาลที ่๕ เมือ่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส). 

______. พระราชพิธสีบิสองเดือน. พระนคร: สํานักพิมพบรรณาคาร, ๒๕๑๓. 
______. วัดสมอราย อันมีนามวาราชาธวิาส.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 

๒๔๙๙. 

จุลจักรพงษ, พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา. เจาชวีิต. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๔. 
เจือ  สตะเวทนิ. ตํารับวรรณคดี. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ, ม.ป.ป. 
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสงัคมในศลิปสถาปตยกรรม สยามสมยั  ไทยประยุกต  

ชาตินิยม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพมติชน, ๒๕๔๗. 
______.“คติพระอินทรในสมัยรัชกาลที่ ๑ : อุดมการณรัฐ พทุธศาสนา และสถาปตยกรรม.” 

ศิลปวัฒนธรรม  ๓๐, ๖ (เมษายน, ๒๕๕๒): ๗๙-๙๙. 
______.“คติสัญลักษณ ‘ศีรษะแผนดิน’วัดพระเชตุพนฯ การสถาปนาศูนยกลางโลกพทุธศาสนา

สมัยรัชกาลที่ ๑.”  ศลิปวฒันธรรม ๓๑, ๖ (เมษายน ๒๕๕๓): ๘๔-๑๑๑. 
______. พระพุทธชินราช ในประวัติศาสตรสมบูรณาญาสทิธิราชย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มติชน, ๒๕๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๔

โชติ  กัลยาณมิตร. การวิจัยและวิเคราะหองคประกอบในงานศิลปะและสถาปตยกรรมไทย. 

กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๑๗. 

______. “ไตรภูมิในพุทธศาสนากบังานสถาปตยกรรมไทย.” วารสารมหาวิทยาลยัศลิปากร  

๒, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๑) : ๕๓-๑๑๑. 
ณัฏฐภัทร จันทวิช.  ชางราชพาหนะ. กรุงเทพฯ: โครงการสืบสวนมรดกวัฒนธรรมไทย, ๒๕๔๒. 
______. ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 

ณัฏฐภัทร  นาวิกชีวนิ.  พระราชพธิีโสกันต. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๘. 
ณัฐวุฒ ิ  สุทธิสงคราม และ ขจร  สุขพานิช. พระเกียรติประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหวั. นครปฐม: โรงพมิพมหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๗. 

ดวงจิตร  จิตรพงศ, หมอมเจาหญงิ. ปาปอนหลาน. กรุงเทพฯ: วฒันชัย, ๒๕๓๑. (พิมพเปนที่ระลึก

ในงานพระชันษาครบ ๘๐ ป วนัที ่๒๖  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑). 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา. ความทรงจํา. พระนคร: ศิลปบรรณาการ, 
๒๕๑๔. 

______. พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทรรชักาลที่ ๒.  พระนคร: บุญสงการพิมพ, 
๒๕๑๑. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. และ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานวุัติวงศ. สาสน

สมเด็จ เลม ๖. กรุงเทพฯ: องคการคุรุสภา, ๒๕๐๔. 
______. สาสนสมเด็จ เลม ๑๗. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
______. สาสนสมเด็จ เลม ๑๘. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
______. สาสนสมเด็จ เลม ๑๙. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
______. สาสนสมเด็จ เลม ๒๒. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕. 
ไตรภูมิกถา ฉบับถอดความ. กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘. 

ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมพิระรวง พระราชนิพนธในพญาลิไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค., 
๒๕๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๕

ตํานานวัดปทุมวนาราม. พระนคร : โรงพิมพมหามกฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. (อนุสรณในการทําบุญ

อายุครบ ๗ รอบ บริบูรณของ พระเทพมงคลปญญาจารย (บุญมัน่  มนฺตาสโย) เจาอาวาส

วัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๕ เมษายน พระพุทธศกัราช ๒๕๑๓). 
ทองคํา สุธรรม. “การตรวจสอบชําระการศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรโลกสัณฐานโชตรตนคณัฐี.”  

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต

วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๓๓. 
ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา. แดสถาบนัพระมหากษัตริยไทย. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจาํกัดเทคนิค 

๑๙, ๒๕๓๔. 
______. สองศตวรรษวัดสุทศันเทพวราราม : ศูนยกลางจักรวาล ศนูยกลางพระนคร. 

กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิง่, ๒๕๕๐. 
ทินกร  ทองเสวต ผูแปล. จักกวาฬทีปนี. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดเซนทรัลเอกซเพรสศึกษาการ

พิมพ, ๒๕๒๓. 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที ่ ๔.  

กรุงเทพฯ: องคการคาของครุุสภา, ๒๕๔๘. (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลมิพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จัดพมิพเปนที่ระลึกในโอกาสวนัพระบรม

ราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วนัที่ ๑๘ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗). 

______. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เรื่อง พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘. 

(คณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

จัดพิมพเปนทีร่ะลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๔๗). 
______. เรื่องพระปฐมเจดีย. พระนคร: โรงพิมพไทยแบบเรียน, ๒๕๑๑. 
______. หนังสือแสดงกิจจานุกจิ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ม.ป.ป. (ที่ระลึก เนื่อง

ในวนัคลายวันประสูติ ๙๖ พรรษา หมอมเจามารยาตรกญัญา  ดิศกุล วันที่  ๘  เมษายน 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๖

เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว      

ม.ป.ท., ๒๕๐๐. (พิมพแจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว และ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นทวิากรวงศประวัติ, ๒๕๐๐). 

ธรรมปรีชา (แกว), พระยา. ไตรโลกวินจิฉยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๒๐. 

ธรรมปรีชา (แกว), พระยา. ไตรโลกวินจิฉยกถา ฉบับที่ ๒ เลม ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๒๐. 

______. ไตรโลกวินิจฉยกถา ฉบับที ่๒ เลม ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๐. 
น. ณ ปากน้าํ [นามแฝง]. วดัโสมนสัวิหาร. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๓๘. 

นภาพร  เลาสนิวัฒนา. “จิตรกรรมในพระทีน่ั่งไพศาลทักษิณและพระราชพธิีบรมราชาภิเษก.” เมือง

โบราณ ๒๔, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๔๑): ๒๖-๓๕. 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ. วชิรญารวงศ. พระนคร: ไชยวัฒน, ๒๕๐๗. 
นิธ ิ  เอยีวศรีวงศ. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยธุยา. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบรรณกิต, ๒๕๒๓. 
______. ปากไกและใบเรือ รวมความเรียงวาดวยวรรณกรรมและประวัติศาสตรตน

รัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: อมรินทรการพมิพ, ๒๕๒๗. 
______. “พื้นที่ในคติไทย”, ศลิปวฒันธรรม ๑๓, ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๔): ๑๘๐-๑๙๒. 
แนวพระราชดาํรําเการัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๒๗. 
บริบาลบุรีภัณฑ, หลวง. เรือ่งโบราณคด.ี กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งกรุป, ๒๕๓๑. (พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ (ปวน อินทวุงศ) ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๑). 
บุญเหลือ  บุราณสาร ผูแปล. โลกุปปตติ  อรณุวดีสูตร  ปฐมมูล  ปฐมกปั และมูลตันไตรย.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๓. 
______.โอกาสโลกทีปนี. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พ.ีกราฟค ดีไซน และการพมิพ จาํกัด, ๒๕๔๔. 
เบญจวรรณ  ทัศนลีลพร. “การออกแบบพระนครคีรี จงัหวัดเพชรบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๓. 
ประชุมโคลงโลกนิติ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๗

ประชุมพงศาวดาร เลม ๑๔ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๒-๒๕). กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ
สภา, ๒๕๐๗. 

ประชุมพงศาวดาร เลมที ่๒๐. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๑๐. 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. พระนคร: โรงพมิพการ

ศาสนา, ๒๕๐๕. 
ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: สํานัก

หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม

พระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู หัวจัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสทีว่ันพระ
บรมราชสมภพ ๒๐๐ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗. 

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพศิวะพร, ๒๕๑๗. (ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน 

ปุณณสิริ) ณ เมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๓ เมษายน ๒๕๑๗). 

ประชุมศลิาจารึกภาคที่ ๑ หลักที่ ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๕. (พิมพเปนอนุสรณในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พระราชประสิทธิคุณ). 
ประวัติวัดทัว่ราชอาณาจกัร เลม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 
ประวัติวัดมกฏุกษัตรยิารามราชวรวิหาร. พระนคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๑. (พิมพเปนที่

ระลึกในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป มกราคม ๒๕๑๑). 

ประยุทธ  สิทธิพันธ. สมเด็จพระจอมเกลาเจากรงุสยาม เลมตน.  ม.ป.ท., ๒๕๑๖. 
______. สมเด็จพระจอมเกลาเจากรงุสยาม เลมปลาย.  ม.ป.ท., ๒๕๑๖. 
ปริยัติเวท ี(วัดปทุมวนาราม), พระ. พระไตรปฎกแปลยอ พระสุตตันตปฎก (ทีฆนิกาย). พระนคร: 

โรงพิมพมหาดไทย, ๒๕๑๓. 
ปวเรศวริยลงกรณ, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ. พระราชประวัติและพระราชนิพนธบางเรื่อง

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. ม.ป.ท., ๒๕๐๕. 
______. วารสารรวมบทความประวัติศาสตร ฉบับพิเศษ ฉบับที่ ๒๖. กรุงเทพฯ: หอรัตนชัย

การพิมพ, ๒๕๔๗. 
______. สุคตวิทัตถิวธิาน (วธิีกาํหนดคืบพระสุคต). แปลโดย สุชพี  ปุญญานุภาพ. ม.ป.ท., 

ม.ป.ป. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๘

ปญญามุน ี(ออน), พระครู ผูแปล. คัมภีรมงคลทีปน.ี กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอํานวยสาสน, ๒๕๒๗. 
ปาริสุทธิ ์  สาริกะวาณิช. “การศึกษาสถาปตยกรรมวดัไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”  

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖. 
ปุสสเทว, สมเด็จพระสังฆราช. จกักวัติสูตร.  พระนคร: หอสมุดพระวชิรญาณ, ๒๔๖๙. (พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นายพันเอก พระยาวิเศษสงิหนาท (ยิง่ จุลานนท)). 
______. พระปฐมสมโพธิ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไท, ๒๔๖๕. (เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

พระธรรมราชานวุัตร ผูชวยเจาอาวาสวดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม วนัอาทิตยที ่ ๑๙ 

มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๖). 
______. หนังสือเทศนปฐมสมโพธิ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙. (พิมพใน

งานปลงศพ คุณพุม  ลักษณสุต เมื่อปขาล พุทธศกัราช ๒๔๖๙). 
พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหน  เบาวริง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, ๒๕๔๘. 
พระนครคีรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. 

พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, ๒๕๔๗. 

พระพุทธรูปสําคัญ. กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จาํกัด (มหาชน), ๒๕๔๕. 

พระมงคลวิเสสกถาถวายในรัชกาลที ่ ๖. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๙๘. 

(พิมพเปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยามหานามราช (ม.ร.ว. 

จํานง  นพวงศ) ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙). 
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรตันโกสนิทรต้ังแตรัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๕ เลม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๓. 
พระวินยัปฎก เลมที่ ๕ มหาวรรค ภาคที่ ๒ และอรรถกถา. ม.ป.ท., ๒๕๓๐. (มหามกฏุราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัภ สรางนอมเกลาฯ ถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ภูมิ

พลอดุลยเดชมหิตลาธเิบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทรสยามมนิทราธิราชบรมนาถบพติร 

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ พระนักษัตร ๕ ธนัวาคม พทุธศักราช 

๒๕๓๐). 
พระสูตรและอรรถกถา แปลทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที ่๓ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการ

พิมพ, ๒๕๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑๙

พัสวีสิริ  เปรมกุลนนัท. “จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงครัชกาลที่ ๔ เร่ืองจริยวัตรสงฆ.” 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 
พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศเธอกรมหมื่น. เรื่องฉากลายรดน้าํในพระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท. 

พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๒. (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ 

นายสนัน่  บุณยศิริพันธุ บ.ช., ภปร. ชัน้ ๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศริินทราวาส วนัที ่๒๗ 

มกราคม ๒๕๑๒). 
พีรพัฒน  สําราญ, ผูรวบรวม, สถาปตยกรรมวัดสุทศันเทพวราราม. กรุงเทพฯ: คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑. 
พูนพิศมัย  ดิศกุล, หมอมเจาหญงิ. สารคดี. ม.ป.ท., ๒๕๐๘. (พิมพในงานณาปนกิจศพ นางเลื่อน  

รัตนกิจ  ณ  เมรุวัดธาตุทอง  พระโขนง, ๒๕๐๘). 

ไพศาล  วิสาโล, พระ. พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖. 

มงเซเญอร ปาลเลกัวซ. เลาเรื่องกรุงสยาม. แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร. นนทบุรี: สํานักพมิพศรี
ปญญา, ๒๕๕๒. 

สุรพล  ชิตญาโณ, พระมหา. โบสถวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔. 

มัลคอลม  สมิธ. หมอฝรั่งในวังสยาม. แปลโดย พิมาน  แจมจรัส. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงดาว, 
๒๕๕๑. 

มากาเร็ต  แลนดอน. แอนนาและพระเจากรงุสยาม. แปลโดย ขุนอภิรักษจรรยา. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพปรเมษฐการพิมพ, ๒๕๒๐. (พมิพเนื่องในการทําบุญอายุครบ  ๗๙ ป ปพทุธศักราช 

๒๕๒๐). 
แยม ประพฒันทอง ผูแปล.  โลกทีปกสาร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 
______. โลกบัญญัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๒๘. 

รอเบิต ไฮน-เกลเดิน. “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบนักษัตริยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต.” แปลโดย 

นิธ ิเอียวศรวีงศ. วารสารสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม ๖,๑ (เมษายน-กนัยายน 

๒๕๒๕): ๑-๒๑. 
ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๐๐. พระนคร: การพิมพไชยวฒัน, ๒๕๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒๐

ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๐๘ พระนคร: บริษัท ส. ศิลปะการพิมพ, ๒๕๐๘. 

ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๔.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๔. 
ราชประดิษฐศิษยานุสรณ นวกะ ๒๕๑๘.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพรุงเรืองธรรม, ๒๕๑๘. 

โลกสัณฐานโชตรตนคัณฐ.ี กรุงเทพฯ: บริษัท รุงศิลปการพิมพ  (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๔๓. 

วรรณิภา  ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ ๐๐๑ เลมที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพ

ร้ินติ้งกรุพ จํากัด, ๒๕๓๔. 

วัชรี  วัชรสินธุ. วัดพระเชตุพน : มัชฌมิประเทศอันวิเศษในชมพทูวีป.  กรุงเทพฯ: สํานักพมิพมติ
ชน, ๒๕๔๘. 

วชริญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา. จดหมายเหตุเรื่องไตสวนนายกุหลาบ. 

กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสภา, ๒๔๗๒. 
______. เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

รุงเรืองธรรม, ๒๕๐๐. (หมอมเจา พูนศรีเกษม  เกษมศรี พิมพแจกในงานบาํเพ็ญกุศลถวาย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่ทวิากรวงศ

ประวัติ พทุธศกัราช ๒๕๐๐). 

______. ประมวลพระนิพนธสมเดจ็พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศราทธ

พรตเทศนา. พระนคร: โรงพิมพมหามกฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔. (มหามกุฏราชวทิยาลยัใน

พระบรมราชูปถัมภ พมิพในงามหาสมณานุสรณครบ ๕๐ ป แตวันสิน้พระชนมแหงสมเด็จ

พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔). 
______. พุทธประวัติ เลม ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม. ม.ป.ท., ๒๕๕๑. (จัดพิมพเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกลาเจาอยูหัว ในโอกาสทีว่ันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๔ ป วันเสารที ่๑๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ พระวหิารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม). 
วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสนิทร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรงุรัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป 

พุทธศกัราช ๒๕๒๕). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒๑

วันทนยี สงศิริ. “การขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.” วทิยานพินธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๕. 
ปริยัติธรรมธาดา, พระยา ผูแปล. สังคีติยวงศ  พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย.  

กรุงเทพฯ: ศิวพร, ๒๕๒๑. 
วิมล พงศพพิัฒน. “เมืองไทยยุคปฏิรูปคร้ังแรก.” เมืองโบราณ  ๓, ๔ (กรกฎาคม-กันยายน 

๒๕๒๐): ๒๙ - ๓๘. 

วิไลรัตน  ยังรอต. “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทรตอนตน ใน
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