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 The research is aimed to study the characteristics of the Buddha images at the inner 
side cloister surrounding the ubosoth in Wat Pra Chetuphon and some part of history 
reflected through them. 
 The results of the research are namely : 
 1.The 150 ancient Buddhist images kept in the inner cloister are all made of bronze. 
They were transferred from northern Thailand in the reign of King Rama I. Also, in this 
reign, they were renovated by coating them with stucco, which has made them share the 
same size. The coating was in order to prevent them from robbery and for the advantage of 
lining up. Moreover, covering them with stucco which was moulded into the Buddha 
images of new characteristics was like the execution of new works. This was able to 
promote the king’s charisma. 
 2. The characteristics of stucco Buddha images covering the old ones represents the 
Buddha image style of King Rama I. When they were cracked, it was found that the styles 
of the old images inside can be divided into 5 distinctive groups. Those are 4 Buddha 
images of Chiangsaen style, 62 Buddha images of Sukhothai style,37 Buddha images of 
Uthong style, 30 Buddha images of Ayutthaya style and 17 Buddha images echoing a mix 
of Rattanakosin style and older one. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Statements and significance of the problems) 

     วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยูดาน
ทิศใตของพระบรมมหาราชวัง เดิมมีช่ือวาวัดโพธาราม1 เปนวัดโบราณสรางตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา  
สันนิษฐานวาสรางขึ้นระหวางป พ.ศ.2231-2246 ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา2 ตอมาในสมัยกรุง
ธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง ไดทรงกําหนดเขตเมอืง
หลวงไวทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา วัดโพธารามไดรับการบูรณปฏิสังขรณ และยกฐานะขึ้นเปนพระ
อารามหลวง 
      เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดให
ปฏิสังขรณวัดนี้ขึ้นใหม โดยสรางพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหารฯลฯ และบูรณปฏิสังขรณ
ของเดิมที่มีอยูใหสมบูรณ    พรอมทั้งโปรดใหเขียนเรื่องชาดกหารอยหาสิบพระชาติ   ตํารายา   และ 
ฤาษีดัดตน ไวเปนวิทยาทานที่ศาลาราย  เสร็จแลวทรงสถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอก 
พระราชทานนามวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส ในพ.ศ.2344  ถือเปนวัดประจํารัชกาลที่ 1 แหง
ราชวงศจักรี 3  
     ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองคโปรดใหมีการปฏิสังขรณใหญระหวางป พ.ศ.2375-2391 
และโปรดใหจารึกสรรพตําราตางๆ 8 หมวด ลงบนแผนหินออน ประดับไวตามศาลารายตางๆ โดยมี
พระราชประสงคใหเปนแหลงรวมสรรพศิลป สรรพศาสตร เพื่อเผยแพรความรูใหแกประชาชน 
สามารถที่จะศึกษาคนควาเปนความรูและเปนอาชีพชวยตนเองได 4       
     วัดพระเชตุพนฯเปนพระอารามหลวงสําคัญ  ที่พระมหากษัตริยทุกรัชกาลถือเปนพระราช
ประเพณีที่จะทรงบูรณปฏิสังขรณใหอยูในสภาพที่ดี  ถาวรวัตถุตางๆในวัดจึงมีสวนสัมพันธกับพระ
ราชวงศ และประวัติศาสตรของชาติ  สําหรับประชาชน วัดพระเชตุพนฯเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของไทย เปนที่รวมสรรพวิชาความรูดานตางๆ และเปนที่รวมโบราณวัตถุที่ทรงคุณคาทั้ง

                                                 
     1ม.ร.ว.แสงโสม  เกษมศรี และ วิมล  พงศพิพัฒน, ประวติัศาสตรสมัยกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ, 
2515),  223. 
     2สุทธิลักษณ  อําพันวงศ, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2536), 5.  
     3ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนสรอยนามพระอารามเปน “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”, ดู 
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : เจริญธรรม , 2518), 1-8 ; กรมศิลปากร, “วัดสําคัญกรุง รัตนโกสินทร,” ใน 
ศิลป วัฒนธรรมไทยเลม 4 (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดัคชั่น, 2525), 82 . 
     4กรมศิลปากร, “วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร,” ใน ศิลปวัฒนธรรมไทยเลม 4 (กรุงเทพฯ : ยูไนเตดโปรดัคชั่น, 2525), 82. 
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ทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมจนไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานสําคัญของชาติ
ใน พ.ศ.2492 5 
     ในบรรดาสิ่งสําคัญอันทรงคุณคาภายในวัดพระเชตุพนฯ ซ่ึงมีอยูมากมาย มีอยูส่ิงหนึ่งที่
ถูกบดบังไวจากสายตาของชนทั่วไป ดวยถูกปูนพอกทับเอาไว ทําใหไมเห็นสภาพแทจริงของพุทธ
ศิลปดั้งเดิม ส่ิงนั้นก็คือพระพุทธรูปโบราณ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
โปรดใหนํามาจากหัวเมืองตางๆ มาปฏิสังขรณ และประดิษฐานไวที่พระระเบียงชั้นในรอบพระ
อุโบสถ 
     เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุ
พนฯ นั้นไดโปรดใหสรางพระระเบียงรอบพระอุโบสถเปน 2 ช้ัน เชื่อมตอดวยพระวิหารทิศอยูรอบ
พระอุโบสถทั้ง 4 ทิศ ในพระระเบียงชั้นนอก มีพระพุทธรูปตั้งประจําอยู 244 องค และในพระ
ระเบียงชั้นใน มีพระพุทธรูปประจําอยู 150 องค พระพุทธรูปเหลานี้เปนพระพุทธรูปโบราณ เคย
ประดิษฐานอยูในวัดตางๆ ในหัวเมืองภาคเหนือ เชน สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี และอยุธยา6 
ระหวางที่เสียกรุงศรีอยุธยาและแผนดินเปนจลาจล วัดตางๆในหัวเมืองเหลานี้ จํานวนมากได
กลายเปนวัดราง ปรักหักพังขาดคนดูแลบํารุงรักษา พระองคจึงโปรดใหอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณ
ดังกลาวซึ่งสวนใหญชํารุดทรุดโทรม มาทําการบูรณปฏิสังขรณใหสมบูรณ แลวเอาปูนพอกแปลง
พักตรใหเปนแบบเดียวกัน มีขนาดเทาๆกัน ประดิษฐานไวที่พระระเบียงรอบพระอุโบสถ7 
      เมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมานี้ ปูนที่พอกเอาไวเร่ิมกะเทาะออก จึงปรากฏเห็นภายในวา 
พระพุทธรูปที่ภายนอกเปนปูนเหลานี้ แทจริงแลวหลอดวยทองสัมฤทธ์ิ เปนพระพุทธรูปสมัยตางๆ 
มีทั้งแบบเชียงแสน สุโขทัย อูทอง ลพบุรี และอยุธยา ตอมาทางวัดไดทําการบูรณปฏิสังขรณ
พระพุทธรูปดังกลาว ดวยวิธีลงรักปดทอง8 และติดกระจกลอมองคพระพุทธรูปไวทั้งหมด เพื่อ
รักษาความสะอาด และกันนกและคางคาวไปเกาะจับทําความสกปรก 
     พระระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯจึงนับวาเปนอีกแหลงหนึ่งสําหรับผูที่สนใจ
ในพุทธศิลปเกี่ยวกับพระพุทธรูป สามารถที่จะศึกษา และเดินพินิจดูลักษณะและศิลปะการสราง
พระพุทธรูปในแบบตางๆไดเกือบทุกสมัย 

                                                 
     5 เร่ืองเดียวกัน, 83. 
     6 ม.ร.ว.แสงโสม  เกษมศรี และ วิมล  พงศพิพัฒน ,ประวตัิศาสตรสมัยรัตนโกสินทร,  223 . 
     7 พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช, “พระพุทธรูปโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,” วัดพระเชตุพนสองรอยป 
(2332-2532) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบัณฑิตการพิมพ ,  2532), 53-56 . 
     8 เร่ืองเดียวกัน, 55. 
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      แตจากการศึกษาในชั้นตนพบวา การจัดวางพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน มีการจัด
กลุมที่สับสนไมเปนระเบียบ  และพบวาในการซอมแซมสวนที่ชํารุดของพระพุทธรูปตั้งแตคร้ังสมัย
รัชกาลที่ 1 หรือคร้ังหลัง มีพระพุทธรูปจํานวนหนึ่งที่ไดรับการซอมแซมในลักษณะที่ผิดแปลกไป
จากศิลปะเดิมหลายประการ ดังนั้นหากจะทําการศึกษาถึงลักษณะของพระพุทธรูปจากที่พระระเบยีง
แหงนี้ ถามองเพียงผิวเผิน  อาจทําใหเกิดความสับสน  หรือเขาใจในลักษณะของศิลปะสมัยที่ปรากฏ
ในพระพุทธรูปที่พบเห็นในปจจุบัน วาเปนลักษณะที่ถูกตองของพระพุทธรูปสมัยนั้นจริง ๆ  
      ถาหากมีการจัดระเบียบการวางพระพุทธรูปเสียใหม ใหมีระบบเปนกลุม และหมวดหมู  
รวมถึงการบงชี้ลักษณะที่ผิดแปลกออกไปจากลักษณะของพุทธศิลปเดิม จะทําใหพระระเบียงชั้นใน
รอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เปนแหลงความรูสําคัญ ที่เปนทั้งโบราณสถานซึ่งประดิษฐาน
พระพุทธรูปโบราณแบบตางๆที่มีอายุไมนอยกวา 170 ป จํานวนหลายรอยองค และเปนสวนที่ผูมา
ชม จะไดสัมผัสกับความงดงามของพุทธศิลปสวนพระพุทธรูปในแบบสมัยตางๆ พรอมทั้งไดรับ
ความรูที่ถูกตองไปดวย สมดังพระราชประสงคของอดีตพระมหากษัตริยที่ทรงตองการจะใหวัดแหง
นี้  เปนแหลงความรูที่ทุกคนสามารถที่จะศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
     ดังนั้นการทาํการศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา อีกทั้งการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่พระ
ระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตพุนฯ ตลอดจนการวิเคราะหถึงลักษณะความถูกตอง และ
ลักษณะที่เปลีย่นแปลงไปจากลักษณะศิลปะเดิมของพระพุทธรูปแตละองคที่พระระเบียงแหงนี้ รวม 
ทั้งประเด็นทางประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธกับรูปแบบของพระพุทธรูปที่พระระเบียงแหงนี้ จงึ
เปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญอยางยิ่ง ผลที่ไดจากการศึกษาวเิคราะหคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอ
การที่จะนาํไปพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานสวนนีใ้หเปนแหลงความรูและแหลงทองเที่ยวที่ทรงคณุ 
คา  เปนประโยชนตอการศกึษา และเปนแนวทางในการศึกษาวเิคราะหในสวนอื่นๆตอไป 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 

   1.  เพื่อศึกษางานบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯ ในอดีตและปจจุบนั 

                2. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนฯ 
                3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบของพระพุทธรูปประจําพระระเบยีงชั้นในรอบ
พระอุโบสถ กับประเด็นทางประวัติศาสตร  
สมมุติฐานการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

         1. พระพทุธรูปสัมฤทธิ์ประจําพระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ไดรับ
การปฏิสังขรณและพอกปูนทับ ใหมีลักษณะและขนาดเทากันในสมัยรัชกาลที่ 1   เพื่อพรางความมี
คุณคาไมใหขาศึกพบเหน็ หากตองมีสงครามหรือเสียกรุง   และเมื่อจดัวางเรียงกันไวก็จะมีความเปน
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ระเบียบสวยงาม   อีกทั้งเปนการสรางพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก                                      
      2. บานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังอยูในระยะตั้งตัว   มผีลกระทบตอการปฏิสังขรณพระ 
พุทธรูปของชาง  ทําใหผลงานศิลปะที่ออกมามีทั้งที่ถูกตองงดงาม และมีบางองคขาดความสุนทรียะ
ไปบาง หรือมลัีกษณะพุทธศลิปแปลกตางไปจากแบบเดิมบาง 
ขอบเขตการศกึษา (Scope or delimitation of the study) 

     1. ศึกษาความเปนมาของวัดพระเชตุพนฯ และพระพุทธรูปประจําพระระเบยีงชั้นในรอบ
พระอุโบสถ                                                                                                               
     2.  ศึกษางานบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรปูประจําพระระเบียงชัน้ในรอบพระอุโบสถ  วัด
พระเชตุพนฯ   ทั้งในอดีตและปจจุบนั                                                                                                                          
     3. วิเคราะหเปรียบเทียบ ลักษณะรูปแบบของพระพุทธรูปประจําพระระเบียง กับลักษณะ  
รูปแบบของพระพุทธรูปแตละแบบในประเทศไทย   เพื่อจําแนกกลุมพระพุทธรูปตามแบบลักษณะ
พุทธศิลป  และ ลักษณะพุทธศิลปที่แปลกไปจากลักษณะทั่วไปในการซอมพระพุทธรูป 
      4. ศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร ที่สัมพันธกับรูปแบบของพระพทุธรูปที่พระระเบียง
ช้ันในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ 
วิธีการดําเนินการศึกษา ( Process of the study)                        
     1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ   ทําโดยสํารวจขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ  แลวนํามาทําการวิจยัเอกสาร เพื่อนํามาประกอบในขั้นตอนการวิเคราะหตอไป 
     2. การเก็บรวบรวมภาคสนาม   ใชการสํารวจ  การบันทึก  และถายภาพพระพุทธรูปที่
พระระเบยีงชัน้ในทั้งหมด  รวมทั้งการสัมภาษณผูรู 
     3. การวิเคราะหขอมูล    ศึกษาขอมูลที่ไดจากภาคสนาม และขอมูลจากเอกสาร  วิเคราะห
เปรียบเทียบพระพุทธรูปแตละองคที่ประจาํพระระเบยีงชัน้ใน กับพระพุทธรูปแตละแบบของศิลปะ
สมัยตางๆ  แลวจําแนกพระพุทธรูปออกเปนกลุมของแบบศิลปะ  รวมทั้งกลุมที่มกีารปฏิสังขรณที่
แปลกตางออกไป                                                                                                     
     4. การสรุปผลการศึกษา      นําผลที่ไดจากการวิเคราะหและการตีความตามขั้นตอนการ 
ศึกษา นํามาประมวลเปนผลสรุปเพื่อนําเสนอผลงานในรปูแบบการวจิัยแบบพรรณนา(Descriptive 

Research) โดยมีแผนผังและตาราง ประกอบตามความเหมาะสม 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1. ทราบความเปนมาของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประจําพระระเบยีงชัน้ในรอบพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนฯ                                                                                                               
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    2. ทราบจํานวนของพระพุทธรูปแตละแบบที่มีอยูที่พระระเบียงชัน้ใน ซ่ึงจะเปนขอมูลที่
เปนประโยชนตอการแบงกลุมของพระพุทธรูปและการจดัวางพระพุทธรูปตามแบบศลิปะ 

     3. ทราบแนวคิดของชางในสมัยรัชกาลที่1 จากลักษณะพุทธศิลปที่ถายทอดออกมาในการ
ปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่ชํารุด                                                                                             
             4. ทราบประเด็นทางประวัติศาสตร   ที่สัมพันธกับรูปแบบของพระพุทธรูปประจําพระ
ระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตพุนฯ  
             5. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห   จะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาพระระเบียง
รอบพระอุโบสถวัดพระเชตพุนฯ  ใหเปนแหลงความรูเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธรูปแตละแบบ 
และเปนแนวทางในการศกึษาวิเคราะหเกีย่วกับลักษณะพระพุทธรูปอื่นๆตอไป 
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บทท่ี 2 
งานบูรณปฏิสงัขรณพระพุทธรูปท่ีวัดพระเชตุพนฯในอดตี และปจจุบัน 

 
     วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวหิาร ซ่ึงเดิมชื่อวา วดัโพธารามนั้น เปนวัด
โบราณที่ราษฎรสรางตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง ในป พ.ศ.2311 โปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดโพธาราม  และ
ยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง ในการบรูณปฏิสังขรณวัดครั้งสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ไมพบหลักฐานเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในวดั 
     ในสมัยรัตนโกสนิทร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก ทรงปราบดาภิเษก
เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทรงเหน็วาวัดโพธารามซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของพระบรมมหาราชวัง 
มีสภาพทรุดโทรมมาก ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณวัดใหมีความบรบิูรณงดงาม จึง
โปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดโพธารามขึ้นใหมทั้งพระอาราม โดยเริ่มการบูรณปฏิสังขรณตั้งแตวนั
จันทร เดือน 11 แรม 8 ค่ํา จ.ศ. 1151 ในการบูรณปฏิสังขรณคร้ังนี้ไดสรางพระอุโบสถ พระระเบียง 
พระวหิาร ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆเปนจาํนวนมาก ใชเวลาในการบูรณปฏิสังขรณจนแลวเสร็จรวม 
7 ป 5 เดือน 28 วัน หลังจากนั้นทรงสถาปนาใหเปนพระอารามหลวงประจํารัชกาล9 และในสมัยนี้
ไดมีการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปสําหรับประจําไวทีว่ัดพระเชตุพนฯเปนจํานวนมาก 
      พระอารามหลวงแหงนี้ ไดรับการบูรณปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลตอๆมาจนถึงปจจบุัน 
การบูรณปฏิสังขรณในแตละครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพความชํารุดทรุดโทรมของสิ่งกอสราง และถาวร 
วัตถุในพระอาราม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนีจ้ะเปนการศึกษาเกีย่วกับการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรปู
และสวนทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธรูปประจําพระระเบยีงชัน้ในรอบพระอุโบสถ                    
การบูรณปฏิสงัขรณในสมัยรัชกาลท่ี 1 
     การบูรณปฏิสังขรณวัดโพธารามใหมทัง้พระอารามในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนการบูรณปฏิ 
สังขรณคร้ังใหญ ไดทรงสรางพระอุโบสถ ทํากําแพงแกวกระเบื้องปรุลอมรอบ พื้นในกําแพงแกว 
และระหวางพระระเบียงชัน้ในกออิฐ 5 ช้ัน แลวดาดปูน ทําพระระเบยีงลอมสองชั้น มุมพระระเบยีง
เปนจตุรมุขทกุชั้น มีพระวหิาร 4 ทิศ10 มีผูใหขอสังเกตเกี่ยวกับพระระเบียงวัดพระเชตุพนฯวา มี
ลักษณะแปลกกวาวัดอื่น คือมี 2 ช้ัน แตไมใช 2 ช้ันรอบ กลาวคือ บริเวณลานพระอุโบสถขางในเปน
ส่ีเหล่ียม พระระเบยีงจึงเปนสี่เหล่ียม มพีระวหิารทิศอยูชวงกลางของพระระเบยีงทั้ง 4 ทิศ พระ

                                                 
     9 “สําเนาจารึกแผนศิลา(1) วาดวยการปฏิสังขรณวัดโพธาราม,” หอสมุดแหงชาติ, กระดาษฝร่ัง,  อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนหมึก, จ.ศ.1163, เลขที่ 3, 1-2. 
     10 เร่ืองเดียวกัน, 2. 
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ระเบียงสองชัน้ที่วานี้ พระระเบียงชั้นนอกหรือช้ันที่สอง ไมไดกัน้หุมมุมพระระเบยีงชั้นใน แตยอ
เขามาทั้งสองขางชนพระวหิารทิศ11 เมื่อมองดูจากภายนอกกรอบพระระเบยีงจะเหน็เปนไมสิบสอง
ทั้งสี่มุม (ภาพที่ 1) พระระเบียงชั้นนอกมพีระพุทธรูปประจําอยู 244 องค และในพระระเบียงชัน้ใน
มีอยู 150 องค 
      เมื่อคร้ังที่มีการบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯนัน้ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา
จุฬาโลกทรงใหเชิญพระพุทธรูปลงมาจากหัวเมืองทางเหนือ เมืองสุโขทัย เมืองลพบุรี มีทั้งที่เปน
พระพุทธรูปหลอโบราณและพระพุทธรูปปูนปน จํานวนกวา 1,285 องค12 เนื่องดวยปรากฏวา ตาม
หัวเมืองดังกลาว มีพระพุทธรูปโบราณ ถูกทิ้งตากแดดกราํฝนอยูตามวดัรางเปนจํานวนมาก จึงโปรด
ใหเชิญลงมาปฏิสังขรณแลวรักษาไวที่วดัพระเชตุพนฯ13  บางสวนพระราชทานไปเปนพระประธาน
ที่พระอารามอื่น 14 
      สําหรับพระพุทธรูปในพระอุโบสถ พระวหิาร พระระเบียง เปนพระพุทธปฏิมากรหลอ
ดวยทองเหลืองสัมฤทธิ์ ซ่ึงเดิมมีสภาพชํารุดหักพัง ทรงรับสั่งใหนํามาจากเมืองพษิณุโลก เมือง
สวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองลพบุรี กรุงเกา และวดัศาลาสี่หนา มีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก 
จํานวน 1,248 องค  ทรงใหปฏิสังขรณพระพุทธรูปเหลานี้โดยใหชางหลอ ตอพระศอ พระเศียร พระ
หัตถ พระบาท แลวแปลงพระพักตรและองคพระใหงดงาม แลวจัดพระพุทธรูปดงักลาวไวในพระ
ระเบียงชั้นในชั้นนอกและพระวิหาร โดยทรงพระกรุณาใหเอาแพรลายยอมครั่งทรงพระพุทธรูปใน
พระวหิารทิศ พระระเบยีง และพระวหิารคด 15    นอกจากนี้ไดทรงสรางพระพุทธรูปขึ้นใหม เปน
พระพุทธรูปนัง่หอยพระบาทหลอปดทอง สูง 8 ศอกคืบ 5 นิ้ว เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเปนพระ
ประธานในพระวิหารทิศเหนือ มุขหนา ถวายพระนามวา “พระปาเลไลย” 16 (ภาพที่ 2) 
      พลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมชใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูป
ประจําพระระเบียงรอบพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 1 ไววา คงเปนรสนิยมของศิลปะในสมัยนั้นที่

                                                 
        11 จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทว ี, พิมพพรอมกับฉบบัเพิ่มเติม พ.ศ.2310-2381 (ม.ป.ท.,2501) 
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี , ตุลาคม 2501 , 259-260 . 
        12 “กระแสพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัย มาประดิษฐานไว ณ กรุงเทพฯ จ.ศ. 1156,”   หอสมุด
แหงชาติ, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ. 1156, เลขที่ 9/ก, หนาตน. 
        13 เร่ืองเดียวกัน. 
      14 “สําเนาจารึกแผนศิลา(1)  วาดวยการปฏิสังขรณวัดโพธาราม,”หอสมุดแหงชาติ, กระดาษฝร่ัง, เสนหมึก , จ.ศ.1163,  
เลขที่ 3,  1-3. 
        15 นิยะดา เหลาสนุทร, บรรณาธิการ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน), 2544, 52-54. 
       16 พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนพรหมจริยาจารย (บุญ), ตํานานพระพุทธรูปสําคัญวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพฯ: บริษัท
อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด (มหาชน), 2544), 21. 
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นิยมความมีขนาดเทากัน เพื่อความเปนระเบียบในการจัดวาง จึงไดเอาปูนพอกพระพุทธรูปโบราณ
เหลานั้น โดยปนปูนพอกใหพระพุทธรูปมีลักษณะเปนพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ 1 และมีขนาด
ไลเล่ียกันอันเปนขนาดที่โบราณนิยมสราง 17 
      นอกจากนี้ น.ณ ปากน้ํา ไดใหความคิดเห็นเกีย่วกับการบูรณปฏิสังขรณและการพอกปูน
พระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯวา ประการแรก บานเมืองในสมัยนั้นยังคงติดพันอยูกับการปองกันอริ
ราชศัตรูคือพมาที่เขามารุกรานตลอดเวลา จึงไมอาจควบคุมดูแลบานเมอืงไดทั่วถึง  ตองใชวิธีขนเอา
พระสัมฤทธิ์ในที่ตางๆมาเกบ็รักษาไวในพระนคร พระองคใหญทีง่ามๆจะสงไปเปนพระประธาน 
ตามวัดอื่นๆเปนจํานวนมาก สวนที่เหลือก็เก็บรักษาไวที่วดัพระเชตพุนฯซึ่งกําลังบูรณปฏิสังขรณ 
ขึ้นใหมอยูในเขตพระนคร   ยอมจะมีความปลอดภัยมากกวา 
       ประการทีส่อง ในขณะนั้นบานเมืองอยูในระยะสรางเมืองหลวงใหม การสรางพระพุทธ 
รูปเปนจํานวนมาก จะตองใชทรัพยเปนจาํนวนมาก และจะเกินกําลังความสามารถของผูคน จึงเอา
พระจากวัดรางมาบูรณปฏิสังขรณและพอกปูนเอาไว เพื่ออําพรางขาศึกมิใหเห็นของมีคา เนื่องจาก
เกรงวา การศกึกับพมานัน้กรุงจะแตกเหมอืนกับกรุงเกาหรือไม นอกจากนี้พระทีน่ํามานั้นตางยุคตาง
สมัย มีทั้งแบบสุโขทัย เชียงแสน อูทอง และอยุธยา เมือ่วางเรียงกันขนาดยอมไมเทากัน การหุมปนู
พอกเอาไวใหมีขนาดเทาๆกนั วางเรยีงกันเปนแนวจะมีระเบียบและสวยงาม18 
      จากการศึกษาประวัติศาสตร ในชวงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
เปนสมัยที่ยังมีการรบทัพจับศึกอยู บานเมืองยังไมสงบดี สันนิษฐานวาเมื่อมีการสรางวัดหรือการ
บูรณปฏิสังขรณวัดขึ้น ในสวนที่เปนพระพุทธรูปจึงสรางขึ้นใหมเฉพาะพระประธาน เพื่อให
เหมาะสมกับสิ่งกอสรางในพระอาราม ดังที่หลอพระปาเลไลยขึ้นเปนพระประธานประจําวิหารทิศ
เหนือ นอกนั้นเปนการรวบรวมเอาพระจากวัดรางทางหัวเมืองทางเหนือลงมาบูรณปฏิสังขรณสวนที่
ชํารุดเสียหายใหมีความสวยงามตามลักษณะพุทธศิลป โดยใชวิธีการตอพระศอ พระเศียรหรือสวนที่
ชํารุดใหครบสมบูรณเสียกอน เนื่องจากพระพุทธรูปเหลานี้หลอข้ึนดวยสัมฤทธ์ิ เมื่อคร้ังกอนกรุง
แตกไดผานสภาพดินฟาอากาศมาเปนเวลานาน เกิดความชํารุดผุพังอยูบางแลว และเมื่อกรุงแตก วัด
วาอารามและพระพุทธรูปในวัดก็ยังถูกทิ้งรางขาดการดูแลรักษา ยิ่งทําใหเกิดความทรุดโทรมมากขึน้ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงมีพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปโบราณ

                                                 
       17 พล.ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, “พระพุทธรูปโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,” ในวดัพระเชตุพนฯสอง
รอยป (2332-2532), 53-56. 
       18 น. ณ ปากน้ํา, ถาม-ตอบ ศิลปะไทย (กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ,2540), 197-199. 
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เหลานี้ขึ้นมายังพระนคร    ในการขนยายลงมาโดยบรรทุกลงเรือชักลากมาตามแมน้ํา19 อาจมีการ
กระทบกระแทกจนเกิดความชํารุดเสียหายในสวนที่เปราะบาง และหักงาย   เชน   พระเกตุมาลา   
พระนาสิก   พระกรรณ พระหัตถ เปนตน 
      ดังนั้นในการบูรณปฏิสังขรณจึงตองใหชางหลอ ตอหรือซอมในสวนที่เสียหาย สวนการ
พอกปูนองคพระใหมีขนาดเทาๆกันนั้น ความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งสองทานที่ไดกลาวไว
ขางตน มีเหตุผลที่นาจะเปนไปไดทั้งสองแนวคิด  เนื่องจากสภาพบานเมืองในสมัยนั้น ยังไมสงบ ยัง
มีศึกสงครามติดพันอยู   เพื่อเปนการปองกันและดูแลรักษาของมีคาใหคงอยู จึงใชวิธีการอําพราง
พระพุทธรูปดวยการเอาปูนพอก  และเพื่อปองกันการลักลอบตัดเศียรพระไปหลอมขาย  จึงคงแปลง
พระพักตรเปนแบบเดียวเหมือนกันหมดซึ่งเปนพุทธลักษณะแบบรัตนโกสินทร 20  และเนื่องมาจาก
สภาพขององคพระอาจมีความชํารุดเสียหายมาก ไมสามารถซอมไดเหมือนของเดิม วิธีที่งาย 
ส้ินเปลืองนอยที่สุด และมีความแข็งแรง คือใชปูนพอกทับองคเดิมไวเพื่อใหเปนเหมือนแกนอยูขาง
ใน นอกจากนี้ชางอาจตองการใหงายตอการจัดวางเขาไวในพระระเบียง เพราะการที่จะจัดวาง
พระพุทธรูปจะตองมีการทําฐานชุกชีรองรับ ดังนั้นเมื่อตองทําฐานชุกชีเปนจํานวนมากๆ การมี
ขนาดเทาๆกันก็ทําใหดูสวยงามเปนระเบียบไปดวย 
 การบูรณปฏิสงัขรณในสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 
      เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯ ไดรับการบูรณปฏิสังขรณคร้ังใหญ มาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 
ดังนั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 2   ทุกสิ่งทุกอยางยังพรอมมูลและยังบริบูรณดีอยู  จึงไมมีการบูรณปฏิ 
สังขรณส่ิงใดในวัดพระเชตุพนฯจนตลอดรัชกาล 21 
      คร้ันถึงสมัยรัชกาลที่ 3    ถาวรวัตถุในวดัพระเชตพุนฯ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด 
ฟาจุฬาโลกทรงสถาปนาไว  มีการชํารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาที่ลวงมาถึง 30 ปเศษ     พระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระราชดําริที่จะทรงบูรณปฏิสังขรณ และสถาปนาขึ้นใหมอีกครั้ง 
โปรดใหพระบรมวงศานุวงศและขาละอองธุลีพระบาท แบงปนกันเปนนายดานในการตางๆ โดย
เร่ิมลงมือทําการปฏิสังขรณพรอมกัน เมื่อปมะโรง  พุทธศักราช 2375 22 

                                                 
      19 “กระแสพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัย มาประดิษฐานไว ณ กรุงเทพฯ,”หอสมุดแหงชาติ, สมุด
ไทยดํา,เสนขาว, จ.ศ.1156, หนาตน. 
      20 ความเห็นดังกลาวประมวลจากการสัมภาษณนายชางทีรั่บผิดชอบในการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปวัดพระเชตุพน
ฯ ( นายรังสรรค  สถิรวุธ )ในประเด็นของหลักฐานที่เกี่ยวของกับการบูรณปฏิสังขรณ (สัมภาษณเมื่อ 25 สิงหาคม 2547 ) 
        21 พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนพรหมจริยาจารณ(บุญ) และพระธรรมราชานุวัตร(กมล โกวิโท), ประวัติวัดพระเชตพุน
วิมลมังคลาราม (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), 21. 
        22 นิยะดา เหลาสนุทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 57. 
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      การปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอารามในครั้งนี้ ไดมีการกอสรางถาวรวัตถุเพิ่มเติมขึ้นใหมทั้ง
ในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส       ที่สําคัญคือ  ในเขตพุทธาวาสไดสรางพระวิหารพระพุทธไส 
ยาสน  ในเขตสังฆาวาสไดสรางกุฏิสงฆเปนตึกขึ้นใหมแทนกุฏิไมแบบเดิม เปนตน 23   
     ในสวนของพระระเบียงชั้นใน มีการกอเสริมผนังใหสูงขึ้นกวาเกา 2 ศอก สวนพระ
ระเบียงชั้นนอกทําตามแบบเดิม มุงกระเบื้องใหม ฐานชุกชีพระระเบียงร้ือกอใหมและประดับศิลา
ลายสาน ที่ผนังหลังพระพุทธรูป เขียนเปนเรือนแกวสลับดวยลายขวดปกดอกไม ( ปจจุบันลาย
เหลานี้ลบหมดแลวมีการฉาบปูนทาสีขาวไว ) ฐานพระพุทธรูปในพระระเบียงชั้นในและชั้นนอก 
รวมทั้งในวิหารทิศทั้ง 4 ทําใหมหมด โดยปนเปนลายกุดั่น พื้นชาดปดทองประดับกระจก เพดานพื้น
แดงฉลุลายทองดาวลอมเดือน ( ปจจุบันทาสีเหลือง ) 
     พระพุทธรูปทั้งพระอารามคือในพระอุโบสถ พระวิหารทิศและพระระเบียงทั้ง 3 แหง ซ่ึง
รวมถึงพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นในและชั้นนอก ทั้งของเดิมและของใหมใหลงรักปดทอง
ใหมทั้งหมด 24 
     จะเห็นไดวา ในการบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนการบูรณปฏิสังขรณของเดิมที่มีอยูแลว และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ให
มีความวิจิตรงดงามเหมือนเมื่อคร้ังในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงบูรณะ
ไว สวนถาวรวัตถุที่แมวาจะไมไดชํารุดทรุดโทรมมากนัก แตหากทําใหมแลวจะสวยงามมากขึ้น
กวาเดิมก็ทรงใหทําการบูรณะขึ้นมาใหม ดังเชนที่พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ พระระเบียง
เกานั้นต่ําจึงใหกอเสริมใหสูงขึ้น จึงตองทําฐานชุกชีพระพุทธรูปในพระระเบียงขึ้นใหม ดวยเหตุนี้
ทําใหตองมีการลงรักปดทองพระพุทธรูปประจําพระระเบียงใหมดวย   เพราะเมื่อทําฐานชุกชีใหม
อยางสวยงาม แตองคพระพุทธรูปเกาคร่ําคราก็คงจะดูไมงาม  จึงมีการลงรักปดทองพระพุทธรูปให
ใหมดวย    การลงรักปดทองพระพุทธรูปพระระเบียงในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้   คาดวาองคพระยังคง
เปนเนื้อปูนปนที่พอกไวแลวลงรักปดทองเมื่อคร้ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ไมมีหลักฐานปรากฏถึงการบูรณปฏิสังขรณองคพระ มีแตเพียงการลง
รักปดทองทับของเกาเทานั้น แสดงวาองคพระพุทธรูปเหลานี้ คงจะยังมีสภาพดีอยู  ไมมีการหลุด
กะเทาะของเนื้อปูนที่พอกเอาไว   อาจเปนเพราะการลงรักปดทองทับเนื้อปูนในการบูรณะครั้งแรก  
ชวยทําใหเนื้อปูนที่พอกองคพระมีความทนทานมากยิ่งขึ้น แมเวลาจะลวงมาถึงสามสิบปเศษ สภาพ
ขององคพระก็ยังคงแข็งแรงอยู   กอปรกับองคพระวางประจําอยูในพระระเบียง ไมถูกแดดตองฝน 

                                                 
       23 “สําเนา คําแนะนําในการเทศนาเรื่อง การปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน,”  หอสมุดแหงชาติ, กระดาษฝรั่ง, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เสนหมกึ, ไมปรากฏศักราช, เลขที่ 50/ก, 1. 
       24 นิยะดา เหลาสนุทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 60-63. 
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ทําใหสภาพยังดีอยู มีเพียงทองที่ปดเอาไวมีการชํารุดไปบางตามกาลเวลา แตถาใหมีการลงรักปด
ทองพระพุทธรูปในที่นี้เพียงสวนเดียว อาจทําใหพระพุทธรูปในพระอุโบสถหรือที่ประจําในสวน
อ่ืนๆของพระอารามแลดูเกาหมอง สวยงามไมเทากัน จึงใหทําการลงรักปดทองพระพุทธรูปทั้งหมด
ในคราวเดียวกัน  นับเปนการแสดงถึงพระราชศรัทธาอันแรงกลาตอพระพุทธศาสนา   ที่ทรงสละ
พระราชทรัพยเพื่อการบูรณปฏิสังขรณใหพระพุทธรูปของเดิมที่มีสภาพเกา ใหกลับมามีความงดงาม
ราวกับเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นใหม โดยยังคงพุทธลักษณะแบบเดิมเหมือนเมื่อคร้ังในสมัยพระ 
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทั้งนี้ก็เพื่อใหความงามของถาวรวัตถุเหลานี้ไดคงอยูสืบตอไป 
โดยไมเกรงวาจะเปนการสิ้นเปลืองแตอยางใด  ดังมีขอความปรากฏในโคลงดั้นเรื่องการปฏิสังขรณ
วัดพระเชตุพน พระราชนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรสดังตอไปนี้ 

     ปวงปฏิมามากถวน       ทงงอา วาศเอย 
                         อุโบสถวิหารทิศสถยร       ทกเหลา 
                         รบยงสามสริบนนดา       เดอมใหม ก็ด ี
                         มีอาทิ พระเจาเบื้อง       โบสถประธานฯ 

    ทรงศรัทธาไปเอื้อ       ออมราช ทรัพยแฮ 
                         เวนมจัเฉรมลาย        โลภมลาง 
                         รงงเรขรักมาดผจง        เผจอศ ทั่วองคเอย 
                   รมยลใหมแมนสรางซ้ํา       สืบแสดงฯ 25 
      เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4         เนื่องจากถาวรวัตถุตางๆทีไ่ดรับการบูรณปฏิสังขรณในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัยังบรบิูรณดีอยู พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัจึงโปรด
ใหบูรณปฏิสังขรณพระอารามในบางสวนที่ชํารุด     อีกทั้งโปรดใหแกสรอยนามพระอารามเปน  
“ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ” 26 สําหรับการปฏิสังขรณพระพุทธรูปนั้น ปรากฏวาไดมีการ
ปฏิสังขรณพระพุทธไสยาสนเฉพาะสวนพระรัศมีที่ชํารุดในป พ.ศ.2394 27 
      ในสมัยรัชกาลที่ 5   เปนระยะที่ถาวรวัตถุตางๆในวัดพระเชตุพนฯชํารุดทรุดโทรมลง 
เนื่องจากไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาตั้งแตป พ.ศ. 2375 ในรัชกาลที่ 3 เปนเวลาลวงมาถึง 40 ปเศษ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชศรัทธาดําริที่จะทรงปฏิสังขรณใหคืนดีดังเกา 
                                                 
        25 กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เลม 2 (พระนคร :โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร
,2472),ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน นิยะดา  เหลาสุนทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน , 86. 
          26 กรมศิลปากร, “วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร,”  ใน ศิลปวัฒนธรรมไทยเลม 4 (กรุงเทพฯ :  ยูไนเตดโปรดัคชั่น, 
2525), 82. 
          27 พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนพรหมจริยาจารย(บุญ) และพระธรรมราชานุวัตร(กมล โกวิโท), ประวัติวัดพระเชตพุน
วิมลมังคลาราม, 27. 
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การปฏิสังขรณในครั้งนั้นจําเปนตองรีบทําในสวนที่ทรุดโทรมมากๆไปกอน ในยุคนี้ทรงพระกรุณา
โปรดใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตั้งงบประมาณการปฏิสังขรณใหญ และใหกระทรวงโยธาธิ
การเปนเจาหนาที่ปฏิสังขรณสืบมา ในการปฏิสังขรณยุคนี้ สวนใหญเปนสิ่งกอสราง ไมปรากฏ
รายการปฏิสังขรณพระพุทธรูป มีแตการปฏิสังขรณสวนที่เกี่ยวของ คือพระระเบียงรอบพระอุโบสถ
ทั้งชั้นในและชั้นนอก โดยใหร้ือผนังสายบัว แลวถือปูนเสาระเบียงใหม 28 
      ในสมัยรัชกาลที่ 6  เกิดเพลิงไหมขึ้นที่พระระเบียงรอบพระอุโบสถชั้นนอกทิศตะวันตก 
และที่ซุมประตูดานใต แลวลุกลามมาถึงมุมพระระเบียงดานใต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 
พระระเบียงที่ถูกเพลิงไหมมี 8 หอง และมีพระระเบียงที่ถูกร้ือเพื่อปองกันไฟลุกลามอีก 4 หอง รวม
ที่เสียหายครั้งนี้ คือซุมประตู 1 ซุม ซุมมุมพระระเบียง 1ซุม พระระเบียง 12 หอง ดวยเหตุนี้จึงไดมี
การปฏิสังขรณพระระเบียงที่ถูกเพลิงไหมขึ้นใหมทั้งหมดรวมถึงพระพุทธรูปในพระระเบียงที่ไดรับ
ความเสียหายถูกเพลิงลวกจํานวน 20องค ไดจัดใหลงรักปดทองใหม และสวนฐานพระพุทธรูปทั้ง 
20 นั้นชํารุด  ไดปนลายลงรักปดทองประดับกระจกใหม 29 
      ในสมัยรัชกาลที่ 7   พ.ศ.2484  ในระยะนี้ไดมีผูมีจิตศรัทธาไดบูรณปฏิสังขรณพระพุทธ 
รูปในพระระเบียงดานใตที่ชํารุด โดยลงรักปดทองเฉพาะแตองคพระรวม 20 องค 30 
การบูรณปฏิสังขรณในสมัยปจจุบัน 
      ในสมัยรัชกาลปจจุบัน  เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุน ปุณฺณสิริ) ทรงเปนเจา
อาวาสวัดพระเชตุพนฯ (พ.ศ. 2490-2516)  ไดมีการบูรณปฏิสังขรณพระอารามอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธยอดฟาในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อหาผลประโยชนบํารุงพระ
อาราม การบูรณปฏิสังขรณพระอารามไดดําเนินตอเนื่องมาจนถึงสมัยพระอุบาลีคุณูปมาจารย (กมล) 
เปนเจาอาวาส ( พ.ศ.2517-2520 )  การบูรณปฏิสังขรณเปนไปตามความจําเปนเรงดวนเทาที่มีงบ 
ประมาณในขณะนั้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนบูรณปฎิสังขรณถาวรวัตถุและสิ่งกอสรางในเขตพุทธาวาส 
เชน พระอุโบสถ พระวิหาร และพระระเบียง 
       สําหรับการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูป  มีการลงรักปดทองพระพุทธไสยาสนในป 
พ.ศ. 2488   ปฏิสังขรณพระนาคปรกและฐานชุกชีในพระวิหารทิศตะวันตกในปพ.ศ.2497 และครั้ง

                                                 
           28 เร่ืองเดียวกัน, 33. 
           29“รายงานมรรคนายกปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน,” 24 ตุลาคม-16พฤศจิกายน 2465, เอกสารกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 6, ร.6 ศ/8, หอจดหมายเหตุแหงชาติ . 
           30พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนพรหมจริยาจารย (บุญ) และพระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท), ประวัติวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม, 43. 
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ตอมาในชวงปพ.ศ.2517-2520 ปฏิสังขรณและลงรักปดทองพระพุทธโลกนาถในพระวิหารทิศ
ตะวันออก ในป พ.ศ. 2505-2506 
      ตอมาในสมัยพระวิสุทธาธิบดี (สงา ปภสฺสรมหาเถร) เปนเจาอาวาสระหวางป พ.ศ. 
2521-2534 ทานไดรับภาระกิจดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯเปนการใหญ โดยไดรับ
ความรวมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนผูมีจิตศรัทธาสมทบ
ทุนในการบูรณปฏิสังขรณ ทําใหปูชนียวัตถุสถานในพระอารามไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหคง
สภาพเรียบรอย สมบูรณ มั่นคงแข็งแรง 31 
     การบูรณปฏิสังขรณในชวงนี้ส้ินคาใชจายเปนจํานวนถึงหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดลานบาทเศษ 
ในสวนที่เปนพระพุทธรูปสําคัญ มีการลงรักปดทองพระประธาน และพระอรหันต 10 องคในพระ
อุโบสถ 32 แตไมไดกลาวถึงการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในพระระเบียงรอบพระอุโบสถ คาดวา
ในการนี้พระพุทธรูปในพระระเบียงชั้นในคงจะไดมีการลงรักปดทองไปดวยพรอมกัน 
      ปจจุบันพระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) ดํารงตําแหนงเจาอาวาสตั้งแตป พ.ศ. 
2536 เปนตนมา ดังที่ปรากฏในปจจุบัน วัดพระเชตุพนฯไดรับการบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่มี
ความสําคัญในพระอาราม ที่มีความชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ใหมีความวิจิตรงดงามอยูเปน
เนืองนิตย รวมทั้งไดมีการกอสรางถาวรวัตถุขึ้นใหมทั้งในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ซ่ึงใน
การนี้ไดมีการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในพระระเบียงพระอุโบสถดวยเชนกัน33 ในระหวางป 
พ.ศ. 2536-2542 ไดมีการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในพระระเบียงพระอุโบสถ พระวิหารคด พระ
ระเบียงพระมหาเจดีย และในป พ.ศ. 2538 มีการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในพระระเบียงชั้นใน
และ ช้ันนอก 34 
     สําหรับพระพุทธรูปประจําพระระเบียงรอบพระอุโบสถนั้น ปรากฏวาเมื่อประมาณ 40 ป
ที่ผานมา องคพระที่ลงรักปดทองไวชํารุดปูนกะเทาะหลนลงมา ทําใหเห็นเนื้อองคพระขางในเปน
สัมฤทธิ์ ทางวัดจึงไดบูรณปฏิสังขรณใหม โดยกะเทาะปูนปนที่หุมองคพระออก แลวลงรักปดทอง 
ใหม  ดังที่พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กลาวไวในหนังสือวัดพระเชตุพนสองรอยป (2392-
2532)วา เมื่อสมัยยังเด็กนั้นเคยมาชม แตยังไมรูวาพระพุทธรูปในพระระเบียงเปนสัมฤทธ์ิที่ถูกหุม
ดวยปูนจนกระทั่งตอมาดวยความเกาของเนื้อปูนที่หุมองคพระมาเปนเวลานานแลว  เร่ิมรวงหลนลง
                                                 
              31 เร่ืองเดียวกัน, 105-197. 
              32 เร่ืองเดียวกัน, 106-118. 
             33 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาภูมิภลอดุลยเดชฯ, สําเนาพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ แดพระ
ธรรมเสนานี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 117 ตอนที่ 281 (28 ธันวาคม 2543), 4-21, อางถึงใน นิยะดา เหลาสุนทร, ประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน, 12-15. 
             34 นิยะดา เหลาสนุทร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 33-34. 
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มาเปนฝุน  ทําใหเห็นเนื้อสัมฤทธ์ิของพระพุทธรูปที่อยูขางใน   ทางวัดจึงทําการบูรณปฏิสังขรณ    
ทีละองค  สององค ดวยวิธีแกะปูนที่หุมออก แลวลงรักปดทองใหม โดยทานไดรับความรูจากผูใหญ
ในกรมศิลปากรสมัยหนึ่งวา ไมสามารถกะเทาะออกดูทั้งหมดทุกองคได เนื่องจากไมแนใจวาองค
พระภายในมีความชํารุดมากนอยแคไหน หากกะเทาะออกมาแลวชํารุดมากอาจจะซอมไมได 35 
             น. ณ ปากน้ํา ไดกลาวถึงลักษณะสภาพปจจุบันกอนการซอมของพระพุทธรูปในพระ
ระเบียงรอบพระอุโบสถวา เดิมนั้นองคพระถูกหุมดวยปูนใหเห็นเปนแบบแผนเดียวกัน ตอมาปูนได
กะเทาะชํารุด จึงเห็นองคพระขางในวาเปนสัมฤทธิ์ ทางวัดจึงไดกะเทาะเอาปูนที่หุมออก และทําการ
ลงรักปดทองใหม 36 
              นายรังสรรค  สถิราวุธ  ชางผูควบคุมการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปประจําพระระเบียง
ในปจจุบัน  ซ่ึงไดสืบทอดความรูเกี่ยวกับการซอมแซมพระพุทธรูปในวัดพระเชตุพนฯ จากบิดาและ
ปู ซ่ึงเปนชางประจําวัดพระเชตุพนฯ ไดใหขอมูลวา  พระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในรอบพระ
อุโบสถ เปนสัมฤทธิ์ทั้งหมด  สวนพระพุทธรูปปูนปนนั้นอยูในวิหารคดทั้งสี่ทิศ ซ่ึงมีทั้งที่เปน
สัมฤทธิ์และปูนปน  ตอมาพระพุทธรูปปูนปนบางองคมีการชํารุด สึกกรอน  พระอุบาลีคุณูปมาจารย 
(พ.ศ.2517-2520 ) ไดใหทําการหลอพระพุทธรูปใหมทั้งองคดวยสัมฤทธิ์ แทนองคเกาที่ชํารุด โดย
ใชแบบพิมพตามแบบพระปูนองคเกาทุกอยาง 37 
              จากการที่ปูนซึ่งพอกองคพระกะเทาะออก  และปรากฏวา เนื้อแทขององคพระพุทธรูป
นั้นเปนสัมฤทธิ์ จึงสันนิษฐานวา เนื้อปูนที่พอกทับลงไป คงเปนในสมัยที่ทําการบูรณปฏิสังขรณ
ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก คือหลังจากที่เชิญลงมาจากหัวเมืองทางเหนือ 
แลวมาทําการบูรณะ ตอพระศอ พระเศียร หรือสวนที่ชํารุด พอมาในสมัยหลังการบูรณะมีเพียงการ
ลงรักปดทองแตไมไดมีการบูรณะองคพระ เมื่อมาถึงสมัยปจจุบันเนื้อปูนไดกะเทาะหลุดรวงออกมา
ทางวัดจึงทําการบูรณปฏิสังขรณทีละองค สององค ไมไดทําการบูรณปฏิสังขรณในคราวเดียวกัน
หมด แตจะทยอยบูรณะเปนระยะๆ ตามสภาพความชํารุดขององคพระ องคไหนมีความชํารุด
เสียหายมากจึงจะทําการบูรณะ หากองคไหนยังมีสภาพดีอยู ก็จะยังคงรักษาเอาไวตามสภาพของเดิม 
ซ่ึงในปจจุบันไดทําการบูรณปฎิสังขรณสําเร็จเรียบรอยไปแลวหลายองค 
 
 

                                                 
       35 พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช, “พระพุทธรูปโบราณในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,”วัดพระเชตุพนสองรอยป ( 
2332-2532 ) , 53-56. 
         36 น. ณ ปากน้ํา, ศิลปไทยตามวัด (นครหลวงธนบุรี : ป.พิศนาคะ, 2515), 75. 
       37 สัมภาษณ  นายรังสรรค  สถิราวุธ   หัวหนาชางบูรณปฏิสังขรณประจําวัดพระเชตุพนฯ ,  25  สิงหาคม  2547 .  
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              การบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปในพระระเบียงรอบพระอุโบสถ     ทางวัดมีแนวคิดใน 
การบูรณะที่จะคงรูปแบบตามของเดิมเอาไวใหมากที่สุด เพื่อใหคนรุนหลังไดเห็นความงามของ
พระพุทธรูปโบราณอยางแทจริง ในการบูรณะพระพุทธรูปแตละองค ทางวัดจะเปนผูดูแลทําการ
บูรณะเองโดยใชชางผูชํานาญการของวัด เนื่องจากชางเหลานี้คลุกคลีอยูกับการบูรณปฏิสังขรณ
พระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯนี้มาตั้งแตชางรุนกอน และไดถายทอดมาสูรุนปจจุบัน ดังนั้นยอมจะ
ไดพบเห็นและมีความคุนเคยกับลักษณะของพระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯเปนอยางดี อันจะมีผล
ใหการบูรณะเปนไปตามแนวคิดของทางวัดมากที่สุด 38 
             แนวทางในการบูรณะซอมแซมนั้น ทางชางผูทําการซอมจะดําเนนิการตามแนวคดิและ
นโยบายทีว่ัดกาํหนด คือคงความเปนของเดมิมากที่สุด ดังนั้นการบูรณะสวนใหญจะทาํตามลักษณะ
เดิมขององคพระพุทธรูปที่เปนเนื้อสัมฤทธิ์อยูขางใน จะไมมีการทําใหผิดเพี้ยนไป    นอกจากในบาง 
สวน ที่เมื่อกะเทาะปูนออกแลว พบความชํารุดเสียหายขององคพระเดิมที่อยูขางในนั้นมีมากจนไม
อาจซอมแซมใหเหมือนเดิมได จําเปนตองซอมในรูปแบบที่เหมาะสม และกลมกลืนกับของเดิมมาก
ที่สุด 39 
             ขั้นตอนในการบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปประจําพระระเบยีงชั้นในรอบพระอุโบสถ40         
             ขั้นแรก   เปนการขัดและทําความสะอาดผิวช้ันนอก 
     ชางจะทําการขัดผิวนอกขององคพระพุทธรูปออกจนเห็นเนื้อรัก จากนั้นทําการกะเทาะ
เอาสวนที่เปนปูนที่พอกองคพระออก โดยจะกะเทาะสวนที่กรอนออกกอนเพื่อดูความหนาของเนื้อ
ปูนที่พอก แลวกะเทาะสวนที่มีความเปราะบาง เชน บริเวณพระพักตร เม็ดพระศก เปนตน แลวจึง
กะเทาะในสวนอื่นๆที่มีปูนพอกอยูจนหมด หลังจากนั้นจะตองรอใหความชื้นที่องคพระหมดไป 
โดยปลอยใหถูกอากาศเพื่อใหความชื้นในเนื้อสัมฤทธิ์ระเหยไปจนองคพระแหงสนิท 
             ในขณะที่ผูวิจัยทําการศึกษาเรื่องนี้  มีพระพุทธรูปที่ชางกําลังทําการบูรณะอยู  ( องคที่ 50 
และองคที่ 51 ) ชางสามารถกะเทาะเอาปูนออกจากพระพักตรของพระพุทธรูปที่กําลังทําการบูรณะ
อยูนี้ โดยที่เนื้อปูนไมแตกเสียหาย มีลักษณะคลายหนากากที่พอกทับลงบนพระพักตรของพระพุทธ 
รูปองคที่อยูขางใน ( ภาพที่ 3 ) ทําใหเห็นถึงลักษณะของการพอกปูนทับองคเดิมและเห็นเนื้อแทของ
พระพุทธรูปองคขางในอยางชัดเจน ( ภาพที่ 4 ) 
       ขั้นที่สอง   เปนการขัดสนมิสัมฤทธิ์และซอมแซมสวนที่ชํารุด 
                                                 
       38 สัมภาษณ พระศรีวิสุทธิวงศ (สุรพล ชิตญาโณ) ผูชวยเจาอาวาส วัดพระเชตุพนฯ,  22 มีนาคม  2547. 
       39 สัมภาษณ นายรังสรรค  สถิราวุธ, หัวหนาชางบูรณปฏิสังขรณประจําวัดพระเชตุพนฯ , 25 สิงหาคม  2547. 
     40 สัมภาษณ นายสพุรรณ งามจันทรอัด, ชางผูทําการบูรณปฏิสังขรณพระพทุธรูปประจําพระระเบียงรอบพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนฯ , 24 มิถุนายน 2547. 
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     ชางจะทําการขัดสนิมสัมฤทธิ์ออกจนหมด  ( ขณะเดียวกันก็จะทําการซอมสวนฐานไป
พรอมกันนั้นดวย ) จากนั้นจะซอมแซมสวนที่ชํารุดผุกรอนบนองคพระ อาจจะโดยวิธีการเชื่อมหรือ
หลอใหมแลวนํามาตอกับองคเดิม ขึ้นอยูกับความชํารุดมีมากนอยแคไหน แลวจึงขัดเจียรผิวองคพระ
ใหเรียบเนียนเสมอกัน โดยใชเครื่องขัด (ภาพที่ 5) การซอมสวนที่ผุ  จะซอมตามริ้วรอยเดิม ไมมีการ
พอกปูน  นอกจากบางสวนที่ชํารุดเล็กนอย เชนสวนพระกรหรือพระเพลา อาจมีการปนปูนซอมบาง  
การที่เห็นบางองคมีลักษณะไมไดสวนเชนพระกรใหญบาง เศียรเล็กบาง  เปนลักษณะดั้งเดิมที่มีมา
แตสมัยรัชกาลที่ 1 ในการซอมจะกระทําโดยชางภายในวัด  ไมมีการนําองคพระไปซอมนอกวัด  
เนื่องจากเกรงวาโรงหลอจะทําเลียนแบบเอาของใหมมาแทนของเกา  เพราะเคยปรากฏวามีการ 
ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูปไป 1-2 องค แตติดตามคืนกลับมาได 
             ขั้นที่สาม  เปนการทําผิวองคพระใหเรียบกอนลงรักปดทอง 
     ลําดับแรกชางจะลงน้ําขี้เหล็กกันเชื้อความเค็ม แลวลงรักธรรมชาติทิ้งไวใหแหง จากนั้น
เอาสมุก 41 ทาปดรอยพรุนหรือขรุขระ  ปลอยทิ้งไวใหแหง (ภาพที่ 6) ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 2-4 
สัปดาหหรือมากกวานั้น แลวแตคุณภาพของรัก เมื่อสมุกแหงและแข็งไดที่แลวก็จะทําการขัดให
เรียบ  แลวทาสมุกซ้ําใหมและขัดใหม  ทําอยางนี้หลายครั้งจนผิวองคพระเรียบหมดทุกสวน 
            ขั้นที่ส่ี  เปนการลงรัก 
     ชางจะลงรักน้ําเกลี้ยงใหมทั้งองค  ปลอยทิ้งไวใหรักแหงไดที่  รอการปดทอง 
             ขั้นที่หา  ทําการปดทองทั้งองค 
     เมื่อปดทองเสร็จเรียบรอยแลว ชางจะตกแตงบริเวณพระเนตร จากนั้นจะขัดเงาใหเกิด
ความสดใสสวยงาม (ภาพที่ 7) การปดทองในปจจุบัน โดยทั่วไปนิยมใชการทาสีแทนการลงรัก  แต
ที่วัดพระเชตุพนฯ  การบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปโดยการปดทอง  ยังอนุรักษวิธีการลงรัก
ธรรมชาติ ฉะนั้นในการลงรักปดทองแตละครั้งจึงใชเวลานานเนื่องจากตองเสียเวลาในการรอใหรัก
ธรรมชาติแหงไดที่พอดีที่จะทําการปดทอง 
             จากการศึกษาพระพุทธรูปองคที่กําลังบูรณะอยูตามลําดับขั้นตอนการบูรณะขางตน( องค
ที่ 51   ภาพที่ 8  ) พบวาองคพระพุทธรูปภายในซึ่งเปนสัมฤทธิ์นั้น     มีพุทธลักษณะตางไปจากพุทธ
ลักษณะเดิมที่เปนองคพระพอกปูนกอนมีการกะเทาะ      กลาวคือลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูป
องคที่ 51 กอนการกะเทาะปูนออก  มีพุทธลักษณะเปนแบบรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1 โดยนํา
รูปแบบไปเปรียบเทียบกับพระปาเลไลย ซ่ึงเปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เห็นได

                                                 
      41 สมุก    อานวาสะหมุก  หมายถึงเขมาหรือถานผสมกับขี้รัก  ในการซอมพระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯ  ชางประจําวดั
ใชตนกลวยเผาใหเปนผงถาน นํามาโขลกปนใหละเอียด  แลวผสมกับรักธรรมชาติ    ( นายรังสรรค  สถิรวุธ    หัวหนาชางบูรณะ
พระพุทธรูปวัดพระเชตุพนฯ , 2547 . ) 
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ชัดเจนวาพระพักตรและพุทธลักษณะโดยรวม  มีความคลายกันมาก แตเมื่อกะเทาะปูนออก 
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่อยูภายใน มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ( ภาพที่ 9 )      
                  จากการสังเกตพบวาพระพุทธรูปที่นํามาพอกปูนไวที่พระระเบียงชั้นในนี้ เปนพระพุทธ 
รูปขนาดใหญ และมีขนาดใกลเคียงกัน โดยพระพุทธรูปที่อยูมุมพระระเบียงจะมีขนาดใหญกวาและ
ที่มุมพระระเบียงดานทิศตะวันออกมีขนาดใหญกวาที่มุมอื่น สันนิษฐานวา อาจจะพยายามเลือกเอา
พระสมัยเดียวกัน แบบเดียวกัน มาพอกปูนใหมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด    ในการบูรณปฎิสังขรณ 
พระพุทธรูปในสมัยปจจุบนัจึงพบวา ปูนที่พอกเอาไวจะพอกสวนพระพักตรเปนสวนใหญ  ที่องค
พระมีพอกปนูบางบางๆเพื่อใหขนาดใกลเคียงกันและพทุธลักษณะเปนแบบเดยีวกนัตามที่ตองการ  
หลักฐานที่สนบัสนุนความคดิขอนี้ คือหนากากปนูที่กะเทาะออกมามีพระพักตรแบบรัตนโกสินทร 
(ภาพที่ 3 , 4 ) 
               ในการแปลงพระพักตรทําใหดูคลายแบบรัตนโกสินทรนั้น  นายรังสรรค   สถิราวุธ  ให
ขอมูลวา ในการบูรณะสวนพระเศียรในสวนที่เปนเม็ดพระศก พบวาสวนยอดเม็ดพระศกเปนดินเผา  
เนื่องจากพระพุทธรูปเดิมเปนสัมฤทธิ์ มีเม็ดพระศกลักษณะเหมือนเม็ดขนุนแบบอูทองบาง ลักษณะ
เปนกนหอยแบบสุโขทัยบาง  เมื่อทําใหพระพักตรเปนแบบรัตนโกสินทร  จึงมีการทําเม็ดพระศก
ใหม โดยเอาดินพอก แลวติดเม็ดดินเผาเม็ดเล็กๆลักษณะเหมือนเม็ดถ่ัวเขียวบนสวนยอดเม็ดพระศก
แตละเม็ด (ภาพที่ 10 ) 
 
             แมวาพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในสวนใหญ  ปูนที่พอกไวกะเทาะเกือบหมดแลว 
และไดรับการบูรณปฎิสังขรณใหมในสมัยปจจุบันเกือบทุกองค แตก็มีพระพุทธรูปบางองคที่ทางวัด
ไมทําการบูรณะ เนื่องจากตองการอนุรักษเอาไวสําหรับการศึกษา  โดยตองการใหเห็นเนื้อแท และ
รูปแบบเดิมของพระพุทธรูป 42    พระพุทธรูปดังกลาวสภาพของรักยังสมบูรณอยู    จึงมีพระพักตร
เปนแบบรัตนโกสินทร   ไดแก พระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในบางองค เชน องคที่ 69 ( ภาพที่11 )  
องคที่ 71 ( ภาพที่ 12 )   และพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นนอกดานทิศตะวันตกบางองค (ภาพที่ 13) 
 
 
 
 
 

                                                 
       42 สัมภาษณ  พระศรีวิสุทธิวงศ  ( สรุพล  ชิตญาโณ )  ผูชวยเจาอาวาส วัดพระเชตุพนฯ , 22  มีนาคม  2547 . 



   

  

18 

บทท่ี   3 
พระพุทธรูปท่ีพระระเบียงชัน้ในรอบพระอุโบสถกับการวิเคราะหรูปแบบ 

 
     พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูที่พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ มี
จํานวน 150 องค   เปนพระพุทธรูปเกาแกที่อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝายเหนือ ในสมัยรัชกาลที่ 1  โดย
โปรดใหปฏิสังขรณใหสมบูรณ งดงาม กอนนํามาประดิษฐานที่พระระเบียงชั้นใน ในการศึกษาและ
วิเคราะหรูปแบบของพระพุทธรูปดังกลาว จึงจําเปนตองศึกษาการแบงยุคสมัยของพระพุทธรูปที่พบ
ในประเทศไทยกอน จากนั้นจึงทําการวิเคราะหรูปแบบ จําแนกสมัยของพระพุทธรูปที่พระระเบียง
ช้ันใน และศึกษาถึงตําแหนงการวาง จํานวน และขนาดของพระพุทธรูป  ตลอดจนลักษณะของ
พระพุทธรูปที่มีการปฏิสังขรณตางไปจากลักษณะพุทธศิลปเดิม   ทําใหเกิดการผสมผสานลักษณะ
พุทธศิลปในพระพุทธรูปบางองค 

 
1. การจําแนกกลุมพระพุทธรูปตามลักษณะพุทธศิลป 

    ในการจําแนกกลุมพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบ
ของพระพุทธรูป โดยยึดแนวการแบงยุคสมัยของพระพุทธรูปที่พบในประเทศไทยตามลักษณะพุทธ
ศิลป ที่ ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล  ไดทําการศึกษาไวแลวเปนหลักดังนี้ 43 

    1.1  ยุคสมัยและลักษณะพุทธศิลปของพระพุทธรูปในประเทศไทย         
    พระพุทธรูปที่พบในประเทศไทย  ในสมัยที่ชนชาติไทยเขาปกครองประเทศแลว      แบง

ออกไดเปน  5  สมัย  เร่ิมจากศิลปะแบบเชียงแสน  สุโขทัย  อูทอง  อยุธยา  และรัตนโกสินทร  โดย
มีลักษณะพุทธศิลปดังนี้ 

 1.1.1  พระพทุธรูปในศิลปะแบบเชยีงแสน ( พ.ศ. 1600-2091 )   สวนมากพบทาง
ภาคเหนือ  แบงไดเปน 2 รุน   คือ เชียงแสนรุนแรก และเชยีงแสนรุนหลัง 

 เชียงแสนรุนแรก   มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ลงมา  มีลักษณะคลายพระพุทธรูป
แบบปาละของอินเดีย   ( ภาพที่   14  )   กลาวคือ 

 -  พระรัศมีเปนรูปดอกบัวตมูหรือลูกแกว      
                                                 
     43  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  หลวงบริบาลบุรีภัณฑ.และ ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล , พระพุทธรูปตางๆใน
ประเทศไทยและพุทธศิลปในประเทศไทย (ม.ป.ท. , 2503. พิมพในงานฌาปนกิจศพนางบุญสิน  บูรณธนิต  ก.ค. 
2503 ) , 22-52. ; ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล ,  ศิลปะในประเทศไทย , พิมพครั้งที่ 11 ( กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2539 ) , 22- 29 . 
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 -  ขมวดพระเกศาใหญเปนตอมกลมหรือกนหอย ไมมีไรพระศก 
 -  พระพักตรกลมสั้น พระโอษฐเล็กลักษณะอมยิ้ม   พระหนุเปนปม พระขนงโกง 

พระนาสิกงุม  
 -  พระวรกายอวบอวน พระอุระนูน  สังฆาฏิส้ันอยูเหนือถันปลายเปนเขี้ยวตะขาบ 
 -  นั่งขัดสมาธิเพชร แลเห็นฝาพระบาททั้งสองขาง  ปางมารวิชัย 
 -  ฐานมีแบบกลีบบัวคว่ําบัวหงายและมีเกสรประกอบ   และมีแบบฐานเขียง 
 เชียงแสนรุนหลังหรือเชียงใหม     มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา   เปนแบบที่มี

อิทธิพลของสุโขทัยเขามาปน ( ภาพที่  15 )     ทําใหมีลักษณะตางไปจากเชียงแสนรุนแรก   คือ   
 -  พระรัศมีเปนรูปดอกบัวตมูที่สูงขึ้นมาหรือสวนใหญเปนรูปเปลวไฟ 
 - ขมวดพระเกศาเล็ก มีไรพระศก พระพักตรมักเปนรูปไขมีพระพักตรกลมอยูบาง 
 -  พระวรกายแมจะอวบและพระอุระนนู  แตสังฆาฏิยาวลงมาถึงพระนาภ ี
 -  นั่งขัดสมาธิราบแลเห็นฝาพระบาทขางเดียว   ฐานบางครั้งเรียบไมมลีวดลาย 
 - ปาง  มีทั้งปางสมาธิ ปางอุมบาตร ปางกดรอยพระบาท ปางไสยาสน ปางนั่งหอย

พระบาท 
 1.1.2  พระพุทธรูปในศิลปะแบบสุโขทัย ( พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 )    พระพุทธรูป

แบบสุโขทัยในยุคแรก มกัมีพระพักตรกลมตามแบบศิลปะลังกา  สําหรับพระพุทธรูปแบบสุโขทัย
ในยุคกลางจะมีวงพระพกัตรยาว พระหนุเสี้ยม สวนพระพุทธรูปแบบสุโขทัยในยุคหลังวงพระ
พักตรจะเปนรูปไข ปลายนิว้พระหัตถยาวเสมอกัน  พระพุทธรูปในศิลปะแบบสโุขทัยแบงออกได
เปน 4 หมวด คือ 

 หมวด 1  พระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดใหญ    มีลักษณะเปนศลิปะสุโขทัย
โดยเฉพาะ  กลาวคือ 

 -   พระรัศมีเปนเปลว   ขมวดพระเกศาเล็กเปนกนหอย   สวนมากไมมไีรพระศก 
 -  พระพกัตรรูปไข  พระขนงโกง  พระนาสิกงุม  พระโอษฐยิ้มเล็กนอยตามแบบ

ลักษณะอินเดยี   
  -  พระอังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก    ชายสังฆาฏิยาวลงมาถึงพระนาภ ีปลายเขี้ยว

ตะขาบ   
 -  ขดัสมาธิราบ   ฐานเปนหนากระดานเกลี้ยง ไมคอยทําฐานกลีบบวั  ตอนกลาง

แอนเขาขางใน(Concave) ตางจากฐานของเชียงแสนที่เปนฐานกระดานโคงออกมาขางนอก(Convex)  
 -  ปาง  ทําเปนปางตางๆตามอิริยาบถคือ ปางลีลา ปางไสยาสน ปางประทานอภยั 

ปางถวายเนตร ปางมารวิชัยขดัสมาธิราบ ปางสมาธิมีนอยสวนมากทําปางมารวิชัย 
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 หมวด 2   พระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดกาํแพงเพชร         จะมีพระพักตรตอนบน
กวางกวาพระพักตรตอนลางมาก    พระหนุเสี้ยม  ( ภาพที่ 16 )   เทาทีพ่บมีอยูนอย 

 หมวด 3  พระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดพระพุทธชินราช    มีพระพักตรคอนขาง
กลม  พระวรกายคอนขางอวบ   นิ้วพระหัตถทั้งสี่ปลายเสมอกัน ( ภาพที ่17 ) 

 หมวด 4  พระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดวดัตะกวน   มีลักษณะแบบเชยีงแสนผสม
กับแบบลังกา บางองคชายสังฆาฏิส้ัน พระนลาฎแคบ แตพระวรกายและฐานเปนแบบสุโขทัยทั่วไป 

 1.1.3  พระพุทธรูปในศิลปะแบบอูทอง (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 20)   ลักษณะ
ของพระพุทธรูปแบบอูทองคือ 

  -  พระรัศมี มทีั้งเปนแบบดอกบัวตูมและยาวเปนเปลว  เม็ดพระศกเปนตุมเล็ก
คลายหนามเปลือกขนุน  มีไรพระศกเปนกรอบรอบวงพระพักตร  พระหนุปานแบบคางคน 

 -  ชายสังฆาฏิยาว ปลายตดัเปนเสนตรง  ชายอันตรวาสกขางบนเปนสนั 
              -  ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย  ไมมขีัดสมาธิเพชรเลย 

  -  ฐานเปนฐานหนากระดานเปนรองแอนเขาขางใน     
     พระพุทธรูปในศิลปะแบบอูทองมี 3 แบบคือ 
     แบบที่ 1  มีอิทธิพลของศิลปะทวารวดแีละขอมผสมกัน ลักษณะสาํคัญคือพระรัศมีเปน
แบบดอกบวัตมู เครื่องแตงพระพักตรและจวีรคลายแบบทวารวดแีตพระพักตรเหล่ียมแบบขอม มีไร
พระศก  มีอายรุาวพุทธศตวรรษที่  17-18   ( ภาพที่  18 ) 
     แบบที่  2    มีอิทธิพลของศิลปะขอมหรือลพบุรีมากขึ้น  พระรัศมีเปนเปลว  อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18-19   ( ภาพที่  19 ) 
     แบบที่  3   มีลักษณะของศิลปะสุโขทัยเขามาปนอยูมาก  แตลักษณะเปนแบบอูทอง คือมี
ไรพระศก  และฐานเปนหนากระดานแอนเขาขางใน  อายรุาวพุทธศตวรรษที่ 19-20  ( ภาพที่  20 ) 
  1.1.4  พระพุทธรูปในศิลปะแบบอยุธยา(พทุธศตวรรษที่20-23) แบงออกเปน2 ชวง  
คือ 
     ชวงแรก  เปนพระพุทธรูปในศิลปะแบบอยุธยาตอนตน    มีลักษณะคลายแบบอูทองแบบ 
ที่ 2-3  คือพระรัศมีมีทั้งเปนตอมและเปนเปลว   มีไรพระศก  พระหนุปาน ชายสังฆาฏิยาวปลายตดั 
อายุราวพ.ศ.1991-2031  เปนชวงศิลปะแบบอูทองเปลี่ยนเปนอยุธยา ( ภาพที่  21 )  
     ชวงหลัง เปนพระพุทธรปูในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะแบบสุโขทัยเขามา
ปน คือทําวงพระพักตรและพระรัศมีตามแบบสุโขทัย แตมีพระพกัตรยาวกวาแบบอยุธยาตอนตน 
และสังฆาฏิมีขนาดใหญ  ที่ฐานมีลวดลายเครื่องประดบัมากมาย   ในชวงนี้นยิมสรางพระพุทธรูป
แบบทรงเครื่อง ทั้งแบบทรงเครื่องใหญ ( ภาพที่  22 )  และทรงเครื่องนอย ( ภาพที่ 23 )   และมี
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พระพุทธรูปที่ทําเลียนแบบพระพุทธสิหิงคเมืองนครศรีธรรมราช     ซ่ึงมีลักษณะคลายพระพุทธรปู
แบบเชียงแสน ( ภาพที่ 24 ) 
  1.1.5 พระพุทธรูปในศิลปะแบบรัตนโกสนิทร ( พุทธศตวรรษที่ 24 – ปจจุบัน ) มี       
ลักษณะของพระพุทธรูปแบบสุโขทัยและแบบอยุธยาผสมกัน  ตางแตพระเกตุมาลาสูงกวาแบบสโุข 
ทัยและอยุธยา   เม็ดพระศกเล็กเลียนแบบเชยีงแสน  แตจะไมเหมือนเชยีงแสนแท 
     พระพุทธรูปที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 1  ลักษณะจะคลายแบบอยุธยาตอนปลายแตความมี
ชีวิตจิตใจลดนอยลง ( ภาพที่  25 ) 
     พระพุทธรูปที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 2 ,3    เปนเชนเดียวกับที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 1  แต
จะเนนความสวยงามของลวดลายเครื่องประดับ ยิ่งกวาสีพระพักตรของพระพุทธรูป 
     พระพุทธรูปที่สรางในรัชกาลที่ 4  ทรงคิดแบบอยางพระพุทธรูปขึ้นใหม แกพุทธลักษณะ
ใหคลายมนษุยสามัญมากขึ้น  คือไมมีพระเกตุมาลาหรอืพระเมาลี   มีจีวรเปนร้ิว  ขดัสมาธิเพชรปาง 
สมาธิ   แตไมเปนที่นิยมกัน 
     พระพุทธรูปที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5-6  พระพุทธรูปกลับมามีพระเกตุมาลาใหม และมี
ลักษณะเหมือนมนุษยสามัญมากขึ้น 
     พระพุทธรูปในแบบรัตนโกสินทรจีวรจะมีลายดอกไมเขามาประดับ ตางจากพระพทุธรูป
แบบอยุธยา 
 
     1.2  ผลการวิเคราะหรูปแบบของพระพทุธรูปท่ีพระระเบียงชั้นใน 

    จากการวิเคราะหรูปแบบของพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน โดยพิจารณาและวิเคราะห
จากลักษณะสําคัญของปฏิมากรรม  แยกจากลักษณะที่ตางไปจากของเดิมในการซอมแซมสวนที่
ชํารุดในครั้งทําการปฏิสังขรณ ( ซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอตอไป )  แลวเปรียบเทียบกับลักษณะพุทธ
ศิลปของพระพุทธรูปแบบตางๆดังกลาวมาแลวในขอ 1.1   จําแนกพระพุทธรูปแตละองคที่พระ
ระเบียงชั้นในออกเปนแบบตางๆไดตามตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบของพระพุทธรูปที่พระ
ระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ   

    การนับลําดับองคที่ของพระพุทธรูป  เร่ิมจากระเบียงดานหนาพระอุโบสถ จากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต    ซ่ึงดูไดจากแผนผังที่ 1   และดูภาพพระพุทธรูป
แตละองคได  ในสวนภาคผนวกทายเลม   

    สําหรับหนวยวัดขนาดหนาตักพระพุทธรูป ในที่นี้ไดรักษาหนวยวดัเดิมเอาไว  แปลงเปน
หนวยวัดปจจบุันไดดังนี้      1 ศอก  =  60 ซ.ม.    1 คืบ  =  30 ซ.ม.    1 นิ้ว  =  2.5 ซ.ม. 
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                        แผนผังที่ 1   แสดงตําแหนงพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นใน 
                             ที่มา : ภาวิดา   จนิประพัฒน  ( ผูเขียน ) 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหรูปแบบพระพุทธรูปท่ีพระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ 
      

องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 
      ศอก คืบ นิ้ว 
1 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 9 
2 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 0 
3 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 0 
4 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 10 
5 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
6 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 6 
7 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
8 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
9 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
10 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
11 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
12 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
13 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
14 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
15 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 6 
16 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
17 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
18 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 2 
19 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
20 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
21 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 6 
22 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
23 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
24 อูทอง สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
25 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
      
องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 

      ศอก คืบ นิ้ว 
26 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 8 
27 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 9 
28 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 9 
29 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
30 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
31 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 10 
32 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
33 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 6 
34 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 8 
35 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 5 
36 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 10 
37 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 11 
38 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 6 
39 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 10 
40 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
41 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 8 
42 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 2 
43 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
44 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
45 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
46 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
47 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
48 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
49 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
50 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 



 25

ตารางที่ 1 (ตอ)  
      

องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 
      ศอก คืบ นิ้ว 

51 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
52 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
53 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 7 
54 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 8 
55 เชียงแสน มารวิชัย  ขัดสมาธิเพชร 1 1 7 
56 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 7 
57 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
58 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
59 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 9 
60 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 10 
61 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 10 
62 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
63 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
64 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
65 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
66 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 7 
67 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 9 
68 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
69 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
70 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
71 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 0 8 
72 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 6 
73 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 9 
74 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
75 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 3 0 0 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
      

องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 
      ศอก คืบ นิ้ว 

76 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 6 
77 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 0 
78 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
79 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 2 
80 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
81 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
82 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
83 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
84 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
85 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
86 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
87 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
88 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 5 
89 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 9 
90 เชียงแสน มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
91 เชียงแสน มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
92 เชียงแสน มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 9 
93 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 8 
94 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
95 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
96 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
97 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
98 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
99 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
100 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
      

องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 
      ศอก คืบ นิ้ว 

101 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 2 
102 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
103 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
104 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
105 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 2 
106 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
107 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
108 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 3 
109 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
110 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
111 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 11 
112 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 4 
113 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
114 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
115 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
116 อยุธยา มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
117 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
118 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
119 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 7 
120 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
121 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
122 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
123 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
124 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 8 
125 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 8 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
      

องคท่ี รูปแบบพุทธศิลป ปาง ขนาดหนาตัก 
      ศอก คืบ นิ้ว 

126 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
127 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
128 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
129 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 3 
130 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 4 
131 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
132 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
133 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
134 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
135 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 0 
136 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 11 
137 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
138 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
139 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
140 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 1 
141 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 1 1 10 
142 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 2 
143 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
144 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 6 
145 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
146 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 4 
147 สุโขทัย มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 5 
148 อูทอง มารวิชัย  ขัดสมาธิราบ 2 0 9 
149 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 1 
150 อยุธยา สมาธิ  ขัดสมาธิราบ 2 1 2 
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           1.3   การจําแนกกลุมพระพุทธรูปท่ีพระระเบียงชั้นใน              
                 จากตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน  ในขอ 1.2  
สามารถแบงกลุมพระพุทธรูปดังกลาว ตามลักษณะพุทธศิลปที่ปรากฏ ได   5  กลุมใหญ  ดังนี ้
  1.3.1   กลุมพระพุทธรูปแบบเชียงแสน        มีจํานวน  4  องค     
ไดแกพระพุทธรูปองคที่  55 , 90 , 91 , 92 . 
  1.3.2   กลุมพระพุทธรูปแบบสุโขทัย           มีจํานวน  62  องค 
ไดแกพระพุทธรูปองคที่  7 , 11 , 13 , 14 , 15 , 51 , 53 , 54 , 56 , 57 , 59 , 60 , 63 , 79 , 80 , 81 , 
82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 114 , 
115 , 117 , 118 , 119 , 120 ,  121 , 122 , 123 ,124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 133 , 
134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 140 , 143 , 144 , 147 . 
  1.3.3   กลุมพระพุทธรูปแบบอูทอง             มีจํานวน  37  องค 
ไดแกพระพุทธรูปองคที่  4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 ,  
36 , 37 , 39 , 45 , 48 , 66 , 67 , 68 , 70 , 78 , 93 , 105 , 113 , 130 , 139 , 141 , 142 , 145 , 146 , 
148 .  
  1.3.4   กลุมพระพุทธรูปแบบอยุธยา           มีจํานวน   30  องค 
ไดแกพระพุทธรูปองคที่  1 , 2 , 3 , 23 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 40 , 71 , 72 , 73,74 , 
75 , 76 , 77 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 ,  116 , 149 , 150 . 
  1.3.5   กลุมพระพุทธรูปที่ไดรับการปฏิสังขรณมีลักษณะผสมผสานของพุทธศิลป
ที่ตางแบบกัน     มีจํานวน   17  องค  
ไดแกพระพุทธรูปองคที่  19 , 38 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50  , 52 , 58 , 61 , 62 , 64 , 65,  
69 . 
 
2. พระพุทธรูปท่ีไดรับการปฏิสังขรณตางไปจากลักษณะพุทธศิลปเดิม                    
                2.1  กลุมพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะตางจากพุทธศิลปเดิม 
        ในการศึกษารูปแบบของพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นใน เพื่อจําแนกกลุมตาม
ลักษณะพุทธศิลป พบวามีพระพุทธรูปอยูจํานวนหนึ่งที่มีลักษณะพุทธศิลปตางไปจากเดิมซึ่งอาจ 
จะเปนผลมาจากการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 1   พระพุทธรูปดังกลาวนี้ รูปแบบจะมีลักษณะ
ผสมผสานระหวางรูปแบบของรัตนโกสินทร  ซ่ึงมีลักษณะพุทธศิลปที่ไดรับอิทธิพลจากพุทธ
ศิลปแบบอยุธยา    ผสมผสานกับรูปแบบพุทธศิลปเดิมขององคพระพุทธรูป    พระพุทธรูปที่มี
ลักษณะเชนนี้มีจํานวน 17  องค  แบงออกไดเปน  3 กลุม  ดังตอไปนี้ 
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  2.1.1  กลุมพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่มีพุทธศิลปแบบรัตนโกสินทรผสมผสาน 
พระพุทธรูปกลุมนี้ไดแกพระพุทธรูปองคที่   49 , 50 ,  52 , 58 , 61 , และ 62   
  ลักษณะที่ปรากฏเดนชัดคือ   ในสวนที่เปนแบบสุโขทัยนั้น   สวนสําคัญของ
พระพุทธรูป  สวนใหญยังคงเปนพุทธศิลปแบบสุโขทัยกลาวคือ  
   -    พระรัศมีเปนเปลวสูง  เม็ดพระศกเปนกนหอยทรงแหลมแตมีขนาดเล็ก 
   -    พระวรกายไดสวนสัด  พระอังสาใหญบั้นพระองคเล็ก ชายสังฆาฏิเปนแฉก
ซอนกัน  
   -    พระองคุลีและพระหัตถไดสวนสัดและมีความออนชอย 
  สําหรับสวนที่เปนพุทธศิลปแบบรัตนโกสินทร44  ไดแกสวนพระเศียรและพระ
พักตรซ่ึงจะมีลักษณะดังนี้ 
  -    พระพักตรคอนขางเหลี่ยม กลมมน ดูออนหวาน ตางจากแบบสุโขทัยที่พระ
พักตรสวนใหญเปนรูปไข  
  -    พระขนงโกงโคงเกือบครึ่งวงกลม     
  -   พระเนตรเหลือบต่ําเปนแนวเสนราบ      
  -   พระนาสิกโดงพอดี ไมงุมเหมือนแบบสุโขทัย     
  -   พระโอษฐมีขนาดยาวและเหยียดเปนเสนตรง  มุมพระโอษฐกระดกขึ้นและแยม
พระสรวล(คลายอมยิ้ม)   ตางจากแบบสุโขทัย      
  -  พระกรรณทอดยาวลงมาเกือบจรดพระอังสา   ปลายโคงออกเล็กนอย   เบาพระ
กรรณเปนรูปทรงรีช้ีขึ้นดานบน  ชองพระกรรณทําขมวดเปนรูปตัวกระหนกชั้นเดียวเรียบๆ สวน
ปลายพระกรรณเซาะเปนรองตามแนวยาวลงมา (  ภาพที่  26  )  
  2.1.2  กลุมพระพุทธรูปแบบอูทองที่มีพุทธศิลปแบบรัตนโกสินทรผสมผสาน  
พระพุทธรูปกลุมนี้ไดแกพระพุทธรูปองคที่  19 , 38 , 43 , 44 , 47 , 65  และ  69 
  ลักษณะที่ปรากฏเดนชัดคือ   สวนพระเศียรมีลักษณะและรายละเอียดตางๆเปน
พุทธศิลปแบบรัตนโกสินทร   เชนเดียวกับกลุมพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่มีพระพักตรแบบ
รัตนโกสินทร  ที่กลาวถึงในขอขางตน    
  แตมีสวนสําคัญในสวนอื่นที่บงชัดวาองคเดิมเปนพระพุทธรูปแบบอูทองคือ 
               -    สวนพระอุระจะแบนลาดกวาแบบอยุธยา 
   -   นิ้วพระหัตถทั้งสี่เหยียดตรงลงมาและกางออกเล็กนอย 
 

                                                 
      44 สมเกียรติ   โลหเพชรัตน , พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพตะวันออก , 2540 ) , 58-64 . 
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   -   ชายจีวรซอนกัน 2 ชาย  ในลักษณะเปนแถบกวางและตรง 
   -   พระเพลามีลักษณะเปนสันตรงที่เรียกวาแขงคม  
  2 .1.3  กลุมพระพุทธรูปแบบอยุธยาที่มีพระพักตรเปนแบบรัตนโกสินทร   
พระพุทธรูปกลุมนี้ไดแกพระพุทธรูปองคที่  41 , 42 , 46  และ  64  
  ลักษณะที่ปรากฏเดนชัดคือ    พระพุทธรูปกลุมนี้  ในสวนที่เปนพระเศียรจะมี
ลักษณะและรายละเอียดตางๆเปนพุทธศิลปแบบรัตนโกสินทร  ดังกลาวแลวในกลุมพระพุทธรูป
แบบสุโขทัยที่มีพระพักตรแบบรัตนโกสินทร  แตในสวนอื่นๆเปนพุทธศิลปแบบอยุธยา  ลักษณะ
สําคัญที่บงชัดถึงความเปนพระพุทธรูปแบบอยุธยาของพระพุทธรูปกลุมนี้ไดแก 

- พระวรกายมีโครงสรางเสนรอบนอกในกรอบรูปสามเหลี่ยม ลักษณะสูงโปรง 
พระอุระโคงนูน ไดสัดสวน       

- ปลายสังฆาฏิตัดเปนเสนตรงหรือทําเปนสองแฉกลงมา  
- ชายจีวรซอนกัน  แถบเล็กและโคงยอยลงมาเล็กนอย   

  -      นิ้วพระหัตถทั้งสี่ยาวเหยียดตรงชิดกัน คลายแบบสุโขทัย   
 
        2.2  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธรูปท่ีมีการผสมผสานระหวางพุทธศิลปท่ี
ตางแบบกัน        
        การที่พระพุทธรูปแบบสุโขทัย อูทอง และแบบอยุธยา ในขอ 2.1 มีลักษณะสวนพระ
พักตรเปนแบบรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  ตามหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏ    พระพุทธรูปที่พระ
ระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ   เปนพระพุทธรูปที่รวบรวมนํามาจากหัวเมืองฝาย
เหนือ  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก   พระพุทธรูปเหลานี้มีการชํารุดอยูกอน
แลว  โปรดใหปฏิสังขรณโดย   “...ใหชางหลอ ตอพระศอ พระเศียร พระหัตถ พระบาท  และ
แปลงพระพักตร พระองคใหงาม..” 45 แลวจึงจัดวางประจําไวที่พระระเบียงชั้นใน    ดังนั้นจึง
เปนไปไดวา   พระพุทธรูปบางองคไดมีการซอมเฉพาะสวนพระเศียรที่มีการชํารุดเทานั้น  สวน
พระวรกายที่ไมมีการชํารุดเสียหายก็ยังคงรูปแบบเดิมไว  และเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งหมดเปน
พระพุทธรูปที่ตางสมัยกัน   มีลักษณะพุทธศิลปที่แตกตางกัน   อีกทั้งมีขนาดไมเทากัน      และมี
จํานวนมาก   การทําการซอมตองใชชางจํานวนมากดวย  ชางที่ทําการซอมอาจมีที่มาหลากหลาย
กัน ตั้งแตชางหลวงจนถึงชางชาวบาน   เพื่อใหเปนแบบแผนเดียวกันจึงใหซอมเปนแบบเดียวกัน
และมีการพอกปูนแปลงพักตรเปนแบบพิมพเดียวกัน  ขนาดใกลเคียงกัน    ทําใหพระพุทธรูปบาง 

                                                 
      45   นิยะดา   เหลาสุนทร , ประชุมจารกึวัดพระเชตุพนฯ ,  52- 54 . 
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องคมีพระวรกายตามลักษณะพุทธศิลปเดิมที่ตางแบบกัน    แตมีพระพักตรเปนแบบเดียวกันคือ
แบบรัตนโกสินทร  ดังปรากฏในปจจุบัน   สําหรับพระพุทธรูปที่ตอมาภายหลังปูนที่พอกไว
กะเทาะออก  และไดรับการปฏิสังขรณในสมัยหลัง  ยังคงมีลักษณะตามแบบพุทธศิลปเดิม 
        การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    ทรงใหแปลงพระพักตรพระพุทธรูป
ขึ้นใหม     อาจเปนการแสดงถึงพระบารมีของพระองคในดานศาสนาและศิลปะ  ที่มีรูปแบบเปน
เอกลักษณของตนเอง   ซ่ึงยังคงมีความสวยงามตามแบบพุทธศิลปของเกาสมัยอยุธยาเปนหลัก  
ดังพระราชปณิธานที่จะทรงทํานุบํารุงศาสนา และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ ใหเจริญรุงเรือง
เหมือนดั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา46   อีกทั้งชางในสมัยนั้นคงจะมีความถนัดและคุนเคยเปนพิเศษกับ
ลักษณะพุทธศิลปแบบอยุธยาที่อยูในระยะเวลาใกลเคียงกันอีกดวย 
        ขอสังเกตเกี่ยวกับการซอมแซม สวนพระหัตถ และสวนพระบาท  ตามที่มีการกลาวถึง
ในการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 1  พบวามีพระพุทธรูปบางองค ที่พระหัตถหรือพระกรผิดสวน
ไป   กลาวคือมีพระกรขางหนึ่งมีขนาดโตกวาอีกขางหนึ่ง   บางองคทําการซอมในลักษณะการวาง
พระหัตถหรือพระกร วางผิดจากลักษณะปฏิมากรรมเดิม หรือผิดธรรมชาติ  ดังตัวอยางเชนพระ 
พุทธรูปองคที่  15  ( ภาพที่  27 ) 
          นอกจากนี้ จากการสํารวจศึกษาและจําแนกสมัยพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในทั้ง  
หมด ไดพบวาพระพุทธรูปองคที่ 118  ( ภาพที่  28 )  ซ่ึงเปนพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัย    
มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงคติการสราง    แปลกไปจากที่พบในลักษณะทั่วไปของพระพุทธรูปใน
สมัยนั้นๆ     ลักษณะพิเศษดังกลาวคือ  มีรูปชางและลิงอยูที่ฐานสวนใตพระเพลา     ซ่ึงโดยปกติ  
จะพบการทํารูปชางและลิง ถวายน้ําผ้ึงและผลไม      ในพระพุทธรูปปางปาเลไลย    ลักษณะเชนนี้
ไมมีขอมูลยืนยันขอสันนิษฐานวา สรางเลียนแบบศิลปะพมาหรือไม 

 
   3.  ตําแหนงการวาง   จํานวน   และขนาดของพระพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นใน 

        3.1   ตําแหนงการวาง   จํานวน   และขนาด   
        พระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ  เปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์   มีจํานวน
ทั้งหมด    150  องค    มีความสวยงาม และมีขนาดไลเล่ียกัน   เรียงไวตามแนวพระระเบียงทั้ง  4 
 ดาน โดยพระพุทธรูปที่ประจําอยูที่มุมทั้ง  4  ของพระระเบียง เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญกวา
พระพุทธรูปที่อยูตามแนวพระระเบียง 
 

                                                 
         46  กรมวชิาการ , แนวพระราชดาํร ิ 9  รัชกาล , 1 – 17 . 
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         ตําแหนงการวางพระพุทธรูป      เร่ิมจากพระระเบียงดานหนาพระอุโบสถ  จากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ   นับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนลําดับองคที่  1  จนถึงองคที่  150    
จะมีตําแหนงของพระพุทธรูป  ดังแสดงไวในแผนผังที่ 1 และมีจํานวนพระพุทธรูปในพระ
ระเบียงแตละดานดังนี้ 
        พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศตะวันออก   จากองคที่  1 -  32   มีจํานวน   32   องค 
        พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศใต   จากองคที่   33 - 75    มีจํานวน   43    องค 
        พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศตะวันตก   จากองคที่  76 - 108   มีจํานวน  33   องค 
        พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศเหนือ      จากองคที่  109 - 150   มีจํานวน  42   องค 
      การจัดวางพระพุทธรูป  มีระเบียบในการจัดวางเรียงลําดับโดยจัดเอาพระพุทธรูปที่มี
รูปแบบลักษณะพุทธศิลปแบบเดียวกันและปางเดียวกัน คือปางมารวิชัยหรือปางสมาธิไวดวยกัน   
อาจมีการจัดวางเอาพระพุทธรูปที่ตางแบบปนสลับอยูบาง  แตเปนจํานวนนอย ดังนี้ 
         พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศตะวันออกและพระระเบียงดานทิศใต จากองคที่  1 - 
75  สวนใหญจะเปนพระพุทธรูปแบบอูทอง และแบบอยุธยา  มีพระพุทธรูปแบบสุโขทัยแทรก
สลับอยูบาง 
         พระพุทธรูปที่พระระเบียงดานทิศเหนือและพระระเบียงดานทิศตะวันตก จากองคที่ 
76-150  สวนใหญจะเปนพระพุทธรูปแบบสุโขทัยและแบบเชียงแสน  มีพระพุทธรูปแบบอูทอง
และแบบอยุธยาแทรกสลับอยูบาง 
                 การจัดวางพระพุทธรูปในตําแหนงเชนนี้ อาจมีความหมายถึงแหลงความเปนมาของ
พระพุทธรูปนั้นดวย  คือพระพุทธรูปแบบเชียงแสน และพระพุทธรูปแบบสุโขทัยนั้นแหลงกาํเนดิ
อยูทางตอนเหนือ  จึงจัดไวที่พระระเบียงดานทิศเหนือเปนสวนใหญเรียงลงมาตามพระระเบียง
ดานทิศตะวันตกจนถึงพระระเบียงดานทิศใต ซ่ึงสวนใหญจัดวางพระพุทธรูปแบบอยุธยาและ
แบบอูทองซึ่งมีแหลงกําเนิดอยูทางตอนใตของแหลงขางตน  และวางเรียงพระพุทธรูปแบบอยุธยา
และแบบอูทองไวที่พระระเบียงดานทิศตะวันออกซึ่งเปนดานหนาพระอุโบสถ   อันอาจหมายถึง
เปนการใหความสําคัญ  ซ่ึงนาสังเกตวาพระพุทธรูปที่ประจําอยูที่มุมพระระเบียงทั้งสี่มุม นอกจาก
จะมีขนาดใหญกวาที่ดานพระระเบียงแลวยังเปนพระพุทธรูปแบบอยุธยาดวย 
            สําหรับขนาดของพระพุทธรูปแตละองค ดูไดจากตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบ 
ในขอ 1.2   และดูภาพประกอบไดจากภาคผนวก 
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                 3.2  ตําแหนงการวาง  จํานวน และขนาดของพระพุทธรูปท่ีพระระเบียงชั้นในกับคติ
ภูมิจักรวาล 

         ผังและองคประกอบของเขตพุทธาวาสวัดพระเชตุพนฯในสวนซีกตะวันออกที่ปรากฏ
อยูในปจจุบัน( แผนผังที่ 2 ) เปนงานออกแบบในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยบางสวนไดรับการแกไข
เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 3  ซ่ึงเปนงานออกแบบทางสถาปตยกรรมที่จําลองผังทางภูมิจักรวาลไว
ดวยกลุมอาคารทางพุทธศาสนา  โดยใชบริเวณพระอุโบสถซึ่งมีพระระเบียงลอมรอบเปนสวน
ประธานในความหมายของเขาพระสุเมรุศูนยกลางของจักรวาล และเสริมความสมบูรณของผัง
ดวยกลุมอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆในฐานะองคประกอบรอง    ภาพจิตรกรรมภายในอาคาร และ
งานประดับตกแตงรวมถึงภูมิสถาปตยรอบตัวอาคารแตละแหง  แสดงความหมายของตัวอาคาร
ในฐานะเปนองคประกอบทางกายภาพของจักรวาล พรอมทั้งแสดงความเชื่อมโยงทางแนวคิดอัน
เนื่องดวยพระพุทธศาสนาบางประการ 47 

         จะเห็นไดวาอาคารและสิ่งกอสรางในเขตพุทธาวาสซีกทิศตะวันออก ซ่ึงไดรับการวาง
ผังและจัดองคประกอบดังแผนผังที่ 2  มีพระอุโบสถสูงใหญในผังสี่เหล่ียมผืนผาหลังคาซอนลด
ช้ันหันหนาไปทางทิศตะวันออกตั้งเปนศูนยกลางของบริเวณ  ลอมรอบดวยพระระเบียงสองชั้น
โดยที่พระระเบียงชั้นในมีความสูงมากกวาชั้นนอก และพระระเบียงชั้นนอกมิไดลอมรอบพระ
ระเบียงชั้นในทั้งหมด  แตหักมาบรรจบกับผนังพระระเบียงชั้นในกอนที่จะถึงมุม  ทําใหเกิดมุม
ซอนลดหล่ันกันในทรงคลายยอมุมไมสิบสอง  กึ่งกลางผนังพระระเบียงทั้งสี่ดานมีวิหารทิศ
ประจําอยูโดยวางตัวตัดขวางแนวพระระเบียงทั้งสองชั้น   ที่มุมทั้งสี่ของลานพระอุโบสถภายใน
วงรอบของพระระเบียงชั้นใน เปนปรางคประจํามุม  สวนบนลานแคบๆระหวางพระระเบียงกับ
พระวิหารทิศ  มีถะจีนหกชั้นตั้งเรียงรายเปนระยะๆ  ระหวางถะจีนเดิมตั้งกระถางมังกรสําหรับ
ปลูกตนตาล   บริเวณลานภายนอกพระระเบียงมีเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสองจํานวน 72 องคตั้ง
เรียงลอมรอบพระระเบียงไวอีกชั้นหนึ่ง  และมีพระวิหารคดสี่หลังตั้งอยูที่มุมทั้งสี่ของลานภายใน
กําแพงแกวของเขตพุทธาวาสซีกนี้ 

        จากโครงสรางของเขตพุทธาวาสที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาพื้นที่ถูกกําหนดใหเปน
ปริมณฑลซอนทับกันอยูในหลายระดับจากเล็กไปหาใหญ  โดยมีพระอุโบสถเปนศูนยกลางรวม  
การจัดระบบความสัมพันธเชนนี้  แสดงใหเห็นปริมณฑลที่ถูกเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อเขาใกล
ศูนยกลางมากขึ้นตามลําดับ  เปรียบไดกับการสมมุติเขตพุทธาวาสแหงนี้ใหเปนผังซึ่งแสดง

                                                 
          47 เสมอชัย   พูลสุวรรณ ,  สัญญลกัษณในงานจิตรกรรมไทย  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539 ) , 
155 .  
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ลักษณะทางกายภาพของภูมิจักรวาลบนพื้นระนาบ   นอกจากนี้ในการปฏิสังขรณคร้ังใหญใน
สมัยรัชกาลที่ 3  ไดแกไขความสูงของพระอุโบสถ  พระระเบียงชั้นใน และพระระเบียงชั้นนอก
ใหสูงลดหลั่นกัน จากสูงลงมาหาต่ํา  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางตามแนวดิ่ง  ระหวาง
องคประกอบทางกายภาพของจักรวาลดวย48 

        ถึงแมวาสามารถที่จะตีความตามองคประกอบเดิม ของเขตพุทธาวาสในสมัยรัชกาลที่ 1 
ใหสอดคลองกับการเปนสัญลักษณทางคติภูมิจักรวาลได  เชนใหพระอุโบสถคือเขาพระสุเมรุ
ลอมรอบดวยพระระเบียงคือสัตตบริภัณฑ  วิหารคดคือมหาทวีปทั้งสี่ และกําแพงแกวที่ลอมรอบ
เขตพุทธาวาสคือเขากําแพงจักรวาล  แตงานประดับตกแตงโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่ถูกเขียนใน
สมัยนั้น ก็มิไดแสดงความหมายที่สอดคลองกับการตีความดังกลาวไดอยางชัดเจนนัก ผังและ
องคประกอบที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยชางหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3  ทําใหมีความหมายทาง
คติภูมิจักรวาลอยางชัดเจน  การแกไขเพิ่มเติมที่สําคัญคือ  การสรางพระอุโบสถใหมีขนาดสูงและ
ใหญมากขึ้น ฐานชุกชีเพิ่มซอนเปนสามชั้น เขียนภาพจิตรกรรมและงานประดับตกแตงภายใน
แสดงความหมายของภูมิจักรวาลเพิ่มขึ้น  สําหรับพระระเบียง มีการเสริมพระระเบียงชั้นในให
สูงขึ้นกวาเดิมอีกสองศอก รวมถึงการสรางฐานชุกชีพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นในให
สูงขึ้นอีกดวย  นอกจากนี้ที่ลานระหวางพระระเบียงไดตั้งถะจีนหกชั้นเรียงรายสลับกระถางมังกร
สําหรับปลูกตนตาลอีกดวย  การแกไขเพิ่มเติมดังกลาว อาจทําใหตีความไดวา พระอุโบสถ
หมายถึงเขาพระสุเมรุ  พระระเบียงสองชั้นรอบพระอุโบสถหมายถึงที่ตั้งกองอารักขายอดเขาพระ
สุเมรุ  และแนวพระเจดียราย 72 องครอบพระระเบียงหมายถึงแนวเขาสัตตบริภัณฑทั้ง 7 ช้ัน รอบ
เขาพระสุเมรุ  พระวิหารคดที่มุมทั้งสี่คือมหาทวีปทั้งสี่  และกําแพงแกวรอบเขตพุทธาวาสคือเขา
กําแพงจักรวาล 49 

 การสรางพระระเบียงลอมรอบพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น   ไมปรากฏสัญลักษณที่
จะแสดงใหเห็นชัดเจนพอที่จะระบุไดวา    พระระเบียงถูกใชเปนสัญลักษณเพื่อกําหนดขอบเขต
ของจักรวาล    นอกเหนือไปจากการเปนสิ่งกอลอม  เพื่อแสดงความสําคัญของอาคารประธาน    
ในการที่รัชกาลที่ 1   โปรดใหสรางพระระเบียงถึงสองชั้นลอมรอบพระอุโบสถ       อาจจะมีพระ
ราชประสงคหลักเพียงเพื่อใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณที่ไดอัญเชิญมาจากหัวเมือง
ตางๆจํานวนกวาพันองค  ไดอยางเพียงพอเทานั้น 50 

                                                 
 48 เรื่องเดียวกัน , 157 . 
 49 เรื่องเดียวกัน , 157 - 158 .  

 50 เรื่องเดียวกัน, 169 .  
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        การปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏสัญลักษณของกองอารักขาสามชั้นที่ตั้งรักษา
ดาวดึงสพิภพ คือ  ภาพกุมภัณฑและยักษบนบานประตูพระระเบียงรอบพระอุโบสถ(ปจจุบันถูก
แกไขเปนรูปเทวดายืนแทน) และภาพจาตุมหาราชบนคอสองในประธานของพระอุโบสถ  ทําให
บริเวณภายในพระอุโบสถเปรียบเหมือนดาวดึงสพิภพบนยอดเขาพระสุเมรุ  ที่แวดลอมดวยกอง
อารักขาหลายชั้น51   พระพุทธรูปองคประธานจึงเสมือนองคแทนพระพุทธเจา  ประดิษฐานอยู
ภายในพระอุโบสถอันเปนตําแหนงศูนยกลางสําคัญสูงสุด  พระพุทธรูปโบราณที่ปฏิสังขรณให
งดงามแลว ซ่ึงประดิษฐานอยูที่พระระเบียง อันเปนตําแหนงที่สําคัญรองลงมาจากพระอุโบสถ  
อาจคิดไดวาเปนพระอดีตพุทธเจาทั้งหลาย 

       สําหรับพระระเบียงรอบพระอุโบสถนี้ นอกจากจะอยูในตําแหนงสําคัญรองลงมาจาก
พระอุโบสถแลว ที่กึ่งกลางพระระเบียงทั้งสี่ดานมีพระวิหารทิศซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
โบราณสําคัญที่ภายในบรรจุพระบรมธาตุทุกองค 52  

        พระวิหารทิศทั้ง 4 ดานนี้  หากจะเปรียบกับมหาทวีปทั้ง 4  บนมนุษยภูมิ  นาจะเปรียบ
ไดกับ ชมพูทวีป  อุตรกุรุทวีป  บุรพวิเทหทวีป  และอมรโคยานทวีป    ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาใน
สวนมนุษยภูมินี้   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงใหความสําคัญมาก  เนื่องดวย
พระองคทรงมีแนวคิดที่จะนําไตรภูมิกถามาเปนประโยชนในการจัดระเบียบสังคมโดยตองการ
ปลูกฝงแนวความคิดเรื่องไตรภูมิ    จะเห็นไดจากที่โปรดใหพระธรรมปรีชา( แกว ) เจากรมราช
บัณฑิตย  และพระเถระผูใหญอีก 3 รูป รวมกันแตงไตรภูมิกถาข้ึนใหมในป พ.ศ. 2345 ใหช่ือวา 
ไตรโลกวินิจฉัย  โดยมีการจัดลําดับเนื้อหาบางสวนตางไปจากของเดิม  คือนําเรื่องราวเกี่ยวกับ
มนุษยภูมิมากลาวไวเปนอันดับแรก   ซ่ึง นายไวแอท ไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไววา  
เปนเพราะชนชั้นนําของไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดมองความสัมพันธระหวางมนุษยกับจักรวาลใน
แนวทางใหม โดยใหความสําคัญแกโลกมนุษยเปนอันดับหนึ่ง  ภพภูมิของมนุษยซ่ึงอยูตรงกลางนี้
จะเปนหนทางใหมนุษยพัฒนาไปสูภพภูมิที่สูงขึ้นไป  หรือตกต่ําลงไปถาไมอยูในสัมมาทิฐิ  การ
พัฒนานี้จึงขึ้นอยูกับการกระทําของมนุษยนั่นเอง  และพระมหากษัตริยทรงเปนผูรับผิดชอบ ใน
การจัดสภาวะแวดลอมของมนุษย ใหเอื้อตอการพัฒนานี้  53 

                                                 
 51 เรื่องเดียวกัน , 158 . 
 52 พระครูปลดัสัมพิพัฑฒนพรหมจรยิาจารณ ( บุญ ) , ตํานานพระพุทธรูปสําคัญวดัพระเชตุพน , 3-29 . 
 53 David  K. Wyatt, “ The “ Suptle Revolution” of King Rama I of  Siam ”, in David K. Wyatt 
and Alexander Woodside , edt. Moral Order and the Question of change : Essay on SouthEast Asian 
thought ( New Haven , Connecticut : Yale University Southeast Asia Studies , 1982 ) , 33-34 ,อางถึงใน  
วิไลเลขา  ถาวรธนสาร , “ บริบททางประวัติศาสตรกับพัฒนาการทางภูมิปญญาของไทยสมัยตนรัตนโกสินทร ” , ดํารงวิชาการ ,  
( กรกฎาคม – ธันวาคม  2546) : 161- 175 . 
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         การที่พระพุทธรูปที่ประจําอยูที่มุมของพระระเบียงชั้นในทั้ง 4  มุม  เปนพระพุทธรูป
ที่มีขนาดใหญกวาพระพุทธรูปที่ประจําอยูตามแนวพระระเบียงชั้นในทั้ง  4  ดานนั้น    เมื่อเปรียบ
ความสําคัญของบริเวณมุมพระระเบียงทั้ง 4 มุมนี้    คงเปนยุปรทวีปทั้ง  4   ที่อยูระหวางมหาทวีป
ทั้ง  4   นั่นเอง  โดยอยูในระนาบเดียวกัน  ลอมรอบเขาพระสุเมรุ  ( ภาพที่  29 )   การจัดระเบียบ
การวางพระพุทธรูป  จึงไดคัดเลือกเอาพระพุทธรูปที่เปนแบบเดียวกัน  และมีขนาดใหญกวาที่
ประจําในแตละดานมาวางไว      และพบวาพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน ยังมีขนาดใหญกวา
พระพุทธรูปที่ประจําอยูที่พระระเบียงชั้นนอกอีกดวย54 ทั้งนี้อาจเพราะตองการเนนความสําคัญ
ของตําแหนงในการวาง ลดหล่ันกันลงไป 

         จากตําแหนงในการวาง  และขนาดของพระพุทธรูป  ที่ประจําอยูในกลุมอาคารในเขต 
พุทธาวาสซีกตะวันออกของวัดพระเชตุพนฯ   แสดงใหเห็นไดวา   อาจเปนพระราชประสงคของ
รัชกาลที่ 1  ที่ตองการใหพระพุทธรูปที่ประจําอยูภายในอาคารนั้นๆ   เปนสื่อแสดงถึงความสําคัญ
และตําแหนงตางๆของสถาปตยกรรม ที่สรางขึ้นในแบบแผนของภูมิจักรวาลโดยการนําพระพุทธ  
รูป   ซ่ึงเปนสิ่งที่เคารพบูชามาประดิษฐานไว   ใหตําแหนงการวางและขนาดของพระพุทธรูป   มี
ความสัมพันธที่ลดหล่ันกันลงมา ตามความสําคัญของสถาปตยกรรม 

        สําหรับจํานวนของพระพุทธรูปที่ประจําอยูที่พระระเบียงชั้นในรวม  150  องค   ยังไม
มีหลักฐานที่เกี่ยวของมาสนับสนุนพอที่จะบอกไดวา    จํานวน 150 องคนี้ มีความสัมพันธกับภูมิ
จักรวาลหรือไม  จึงอาจเปนเรื่องของความลงตัวของจํานวนพระพุทธรูปกับสถานที่สําหรับจัดวาง
องคพระพุทธรูป   คือพระระเบียง ก็อาจเปนได 

                                                 
 54 วัดพระเชตุพนฯสองรอยป ( 2332 – 2532 ), 62 – 115 . 
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บทท่ี  4 

รูปแบบพระพทุธรูปท่ีพระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ 
กับประเด็นทางประวัติศาสตร 

 
     จากการวิเคราะหรูปแบบของพระพุทธรูปทั้งหมด ที่พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ 
ปรากฏวามีทั้งพระพุทธรูปแบบเชียงแสน  สุโขทัย  อูทอง และอยุธยา  ซ่ึงพระพุทธรูปเหลานี้ตาม
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1  กลาวไววา   “ ...ในพระอุโบสถ  พระวิหาร  พระ
ระเบียงนั้นเชิญพระพุทธปฏิมากรหลอดวยทองเหลืองสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงชํารุดปรักหักพัง อยู ณ เมือง
พิษณุโลก  เมืองสวรรคโลก  เมืองสุโขทัย  เมืองลพบุรี กรุงเกา  วัดศาลาสี่หนาใหญนอย 1,248 
พระองค  ลงมาใหชางหลอตอพระศอ พระเศียร พระหัตถ พระบาท แปลงพระพักตร พระองคให
งาม แลวประดิษฐานไวตามที่อันสมควร... ” 55  มูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
โปรดใหนําพระพุทธรูปที่ชํารุดเหลานี้ มาปฏิสังขรณใหมใหสมบูรณงดงาม  นาจะเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาในป พ.ศ. 2310    ผลของสงครามในครั้งนั้น ทําให
บานเมืองในปริมณฑลของกรุงศรีอยุธยา และเมืองตางๆในเสนทางการเดินทัพของพมา  ถูกทําลาย
เสียหายยับเยินจากการปลนสะดมและการเผาผลาญของพมา  เอกสารสําคัญ  ศิลปวัตถุที่มีคาตอง
สูญเสีย ถูกทําลายไปในครั้งนี้มากมายจนหาชิ้นที่สมบูรณไดยาก  เมื่อพระองคขึ้นครองราชยและ
สถาปนากรุงเทพฯเปนราชธานี  พระราชภารกิจของพระองคนอกจากการจัดการดานการปกครอง
บานเมืองใหสงบสุขรมเย็นแลว  จึงมีพระราชภาระเรงดวนในการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
     การปรับปรุงฟนฟูและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก  ที่สําคัญคือ  การทําสังคายนาพระไตรปฎก  การกวดขันวินัยของพระสงฆและศีลธรรม
ของประชาชน  และการปฏิสังขรณและรักษาวัด  รวมทั้งวัตถุมีคาทางศาสนา 56  ในการทํานุบํารุง
ศาสนานั้น  ถือเปนประเพณีนิยมของพระมหากษัตริยไทยในอันที่จะสรางและบูรณปฏิสังขรณวัดวา
อารามตางๆ   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกก็เชนเดียวกัน  ทรงสรางวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามเปนพระอารามหลวงในพระราชวัง  สรางวัดสุทัศนฯขึ้นกลางพระนคร และโปรดใหทํา
การปฏิสังขรณวัดที่ชํารุดทรุดโทรมใหมีความงามดังเดิม  เชนวัดสระเกศ  วัดราชบูรณะ โดยเฉพาะ

                                                 
     55 เจาพระยาทิพากรวงศ ( ขํา  บุนนาค ) , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ,พิมพครั้งที่ 7   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
การศาสนา,  2545 ) , 82 . 
     56 พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงฟนฟูวัฒนธรรม  , นายสนั่น  บุณย
สิริพันธุ พิมพชวยในงานคลายวันประสูติ  พ.ศ. 2500  ( พระนคร : โรงพิมพทาพระจันทร, 2500), 1 . 
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อยางยิ่งวัดโพธารามซึ่งอยูติดกับพระราชวัง  โปรดใหสถาปนาขึ้นใหมทั้งหมด  แลวพระราชทาน
นามวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส 
     ในการทํานุบํารุงพระพุทธรูปและพระบรมธาตุ  พระองคโปรดใหรวบรวมพระพุทธรูป
สําคัญและพระบรมธาตุมาไวในกรุงรัตนโกสินทรอันเปนศูนยกลางของราชอาณาจักร  สําหรับพระ 
พุทธรูปนั้นทรงใหนํามาไวที่วัดพระเชตุพนฯเปนสวนใหญ    โดยโปรดใหปฏิสังขรณใหสมบูรณ
งดงาม  องคสําคัญๆทรงพระราชทานไปเปนพระประธานตามวัดตางๆ  โดยมิไดพอกปูนแปลงพระ
พักตรดังเชนพระพุทธรูปสวนใหญที่ประดิษฐานอยูที่พระระเบียงและพระวิหารคดของวัดพระเชตุ
พนฯ      การพอกปูนแปลงพระพักตรพระพุทธรูปดังกลาวนี้    ทําใหเกิดลักษณะพุทธศิลปอันเปน
รูปแบบของพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1  
     การอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองตางๆมาไวที่วัดพระเชตุพนฯนั้น  ตามหลักฐานใน
กระแสพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 1 กลาวไววา “...สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมธรรมิกะมหา
ราชาธิราชเจา  พระองคปรารถนาพระบรมโพธิญาณ  ทรงพระราชศรัทธาธิคุณเปนอัคะสาสะนู
ปะถําพกพระพุทธศาสนา  ทรงพระราชกุศลจินดาไมยญาณไปวา  พระพุทธรูปพระนครใดที่ผานผู
ทานาธิบดีศรัทธาสรางไวแตกอน  บัดนี้หามีผูบํารุงปติสังขรณไม  ประหลักหักพังยับเยินเปนอัน
มาก  เปนที่หมิ่นประมาทแหงบุคคลอันทพาลและมฤทฉาทิฐิ...จึงมีพระราชบริหารดํารัสสั่งใหพญา
รักษมนเทียรกรมวัง และหลวงสมเดจพระขรรคกรรมพระแสงใน    ขึ้นไปอัญเชิญพระพุทธรูป ณ 
เมืองศุกโขทัย...ขึ้นประดิษฐานไว ณ พระอารามวัดพระเชตุพน  1,285 องค ..” 57 
     พระพุทธรูปที่โปรดใหอัญเชิญลงมานี้  ไมไดนํามาจากเมืองสุโขทัยเพียงแหงเดียว  และ
ไมไดนําลงมาพรอมกันในคราวเดียว  จากหลักฐานพบวามีการทยอยนําพระพุทธรูปมาจากเมือง
อ่ืนๆอีกหลายเมือง คือ เมืองพิจิตร  เมืองลพบุรี 58 เมืองพิษณุโลก  เมืองสวรรคโลก และกรุงเกา 59

     เมื่อพิจารณาจากหลักฐานการนําพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองตางๆจะเห็นไดวา   พระบาท  
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  โปรดใหนําพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝายเหนือเกือบทั้งหมด  ซ่ึง
โดยแทแลว เมื่อพระองคมีพระราชประสงคที่จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยการ
รวบรวมพระพุทธรูปที่ชํารุดเสียหายมาปฏิสังขรณ     ก็สามารถที่จะรับสั่งใหรวบรวมพระพุทธรูป
จากหัวเมืองอื่นๆ  นอกเหนือจากหัวเมืองฝายเหนือ  เชนหัวเมืองทางตะวันออก  หรือหัวเมืองตอน
ใต  ก็ทรงกระทําได การที่ทรงรําลึกถึงพระพุทธรูปที่หัวเมืองฝายเหนือ  สันนิษฐานวานาจะสืบเนื่อง 
                                                 
     57 “กระแสพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัยมาประดิษฐานไว ณ กรุงเทพฯ จ.ศ.1156 (พ.ศ.2337),”หอสมุด
แหงชาติ, สมุดไทยดํา,อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ.1156, เลมที่ 9/ก . 
     58 “บัญชีพระพุทธรูปอาราธนามาแตเมืองสุโขทัย จ.ศ.1156 ( พ.ศ.2337 ) ,” หอสมุดแหงชาติ , สมุดไทย , อักษรไทย , ภาษาไทย , 
เสนขาว ,  จ.ศ.1156 , เลขที่ 9 , หนาตน . 
     59 เจาพระยาทิพากรวงศ ( ขํา  บุนนาค ), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 , พิมพครั้งที่ 7  , 82 . 
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มาจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ 
    1. พระองคทรงเคยพบเห็นพระพุทธรูปในพื้นที่หัวเมืองฝายเหนือที่ชํารุดเสียหายขาดการ
ดูแลรักษา  อันเปนผลจากสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา  พระพุทธรูปเหลานี้มีเปนจํานวน
มาก  นาจะรวบรวมไดงายกวาการรวบรวมจากแหลงอื่น     

      2. หัวเมืองฝายเหนือ มีเมืองที่เคยเจริญรุงเรือง    เปนแหลงกําเนิดศิลปวัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณเฉพาะของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุงเรืองของพุทธศาสนา  ทําใหมีพระพุทธรูป
อยูทั่วไปในแถบนี้เปนจํานวนมาก  ที่สําคัญคือพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่พบมากในพื้นที่อาณาจักร
สุโขทัย  และพระพุทธรูปแบบเชียงแสนที่พบมากในพื้นที่อาณาจักรลานนาและบริเวณใกลเคียง 

    จากประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
ปรากฏวา  กอนที่พระองคจะทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีนั้น  
พระองคทรงเคยรับราชการรับใชแผนดินมากอนตั้งแตคร้ังยังไมเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา   โดยเมื่อ
คร้ังยังทรงเปนบุคคลสามัญ ช่ือนายทองดวง  ไดเขารับราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจา
อุทุมพร   ตอมาในรัชกาลพระเจาเอกทัต ไดเปนหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี   ดังนั้นเมื่อตอนทีก่รุง
ศรีอยุธยาเสียแกพมาในป พ.ศ.2310 จึงไมไดอยูที่กรุงศรีอยุธยา   หลังจากเสียกรุง  ไดพาครอบครัว
อพยพล้ีภัยไปอยูที่เมืองลพบุรี 60 คร้ันเมื่อพระเจาตากสินตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี   นายทองดวงจึง
ไดเขามารับราชการในกรุงธนบุรี  ในตําแหนงพระราชวรินทรในกรมพระตํารวจ   และตอมาไดเปน
กําลังสําคัญของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีในสงครามตอมาถึง  11  คร้ัง  คร้ังที่สําคัญๆ และตอง
เดินทัพผานมาทางหัวเมืองฝายเหนือ ไดแก 

     1. ในปขาล โทศก จ.ศ. 1132 ( พ.ศ. 2323 )  โดยเสด็จพระเจากรุงธนบุรีไปทําสงคราม
ปราบชุมนุมเจาพระฝางไดสําเร็จ   ไดเล่ือนเปนพระยายมราช  วาที่สมุหนายก61 

    2. ในปมะเมยี ฉศก จ.ศ.1136 ( พ.ศ. 2317 ) เปนแมทัพหนาของสมเดจ็พระเจากรุงธนบุรี  
ไปตีเมืองเชียงใหม  ไดเมืองเชียงใหม  ลําปาง  ลําพูน  แลวอยูจัดการบานเมือง ไดเมืองนานมาเปน
ขอบขัณฑสีมาอีกเมืองหนึ่ง  จึงไดเล่ือนยศเปนเจาพระยาจักรี62 

    3. ในปมะแม สัปตศก จ.ศ.1137 ( พ.ศ.2318 ) พมายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม  เปนแมทัพ
ยกทัพขึ้นไปชวย แตพมาทราบขาวจึงถอยทัพไปอยูเมืองเชียงแสน กอนมีการสูรบกัน ในเวลานั้นอะ
แซหวุนกี้แมทัพพมาไดยกทัพใหญเขามาทางดานแมละเมา   เจาพระยาจักรีจึงเคลื่อนทัพลงมารับศึก

                                                 
    60 ประกอบ  โชประการ , มหาราชชาติไทย ( กรุงเทพฯ : รวมการพิมพ , ม.ป.ป. ) , 438 – 441 . 
    61 กรมศิลปากร , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ( ฉบับหอสมุดแหงชาติ )  ( พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ , 2505 ) , 308. 
    62 วิไลเลขา  บุรณศิริ , “ประวัติศาสตรไทยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ,” ในประวัติศาสตรไทย 2  
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2532 ) , 2-3 . 
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พมาที่เมืองพิษณุโลก  ซ่ึงขณะนั้นเจาพระยาสุรสีห ( ตอมาเปนกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท ใน
รัชกาลที่ 1 ) เปนเจาเมืองอยู    เมืองพิษณุโลกถูกลอมอยูจนกระทั่งขาดสเบียงอาหารอยางมาก  
เจาพระยาจักรีและเจาพระยาสุรสีหจึงตัดสินใจทิ้งเมืองพิษณุโลก  ตีหักคายพมาออกไปทางเมือง
เพชรบูรณ โดยสามารถอพยพผูคนออกไปจากเมืองได  อะแซหวุนกี้จึงตีไดแตเมืองเปลา 63 

       การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีพระราชกระแสรับสั่งใหขุนนางชั้นผู 
ใหญไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝายเหนือ  จึงเปนเมืองในเสนทางที่พระองคเคยผานเมื่อ
คร้ังทรงทําสงครามในสมัยพระเจากรุงธนบุรี  กลาวคือ เสนทางเดินทัพเมื่อคร้ังไปปราบเจาพระฝาง 
ในพ.ศ.  2313  เสนทางการเดินทัพไปตีเมืองเชียงใหมในปพ.ศ.2317 จนไดเมืองเชียงใหม ลําปาง 
ลําพูนและนาน  เสนทางที่เคยยกทัพไปชวยรับศึกพมาที่เมืองเชียงแสนในพ.ศ.2318และการถอยทัพ
มารับศึกพมาที่เมืองพิษณุโลก  ดังกลาวแลว   

        นอกจากนี้ยังสันนิษฐานไดวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกนาจะมีความ 
คุนเคยกับสภาพของหัวเมืองทางเหนือเปนอยางดี  เมื่อวิเคราะหจากตําแหนงการปกครอง คร้ังที่
พระองคเปนเจาพระยาจักรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ซ่ึงแบงลักษณะการปกครองออกเปน
การปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยมีเสนาบดีที่สําคัญคือสมุหนายก (เจาพระยาจักรี) ดูแล
ฝายพลเรือน  และสมุหกลาโหม(เจาพระยาอินทวงศา)ดูแลฝายทหาร   

       ในการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ตําแหนงสมุหนายก  มีอํานาจดูแลปกครอง
หัวเมืองฝายเหนือทั้งทางดานการทหารและพลเรือน  หัวเมืองฝายเหนือที่อยูในปกครองของสมุหนา
ยกไดแก พิษณุโลก  สวรรคโลก  สุโขทัย  กําแพงเพชร  พิชัย  นครสวรรค  พิจิตร  มโนรมย ชัยนาท  
อุทัยธานี  อินทรบุรี พรหมบุรี  สรรคบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  วิเศษไชยชาญ กรุงเกา นครนายก ทาโรง  
บัวชุม  ชัยบาดาล  กําพราน64   ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเคยดํารง
ตําแหนงนี้  ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี  เมื่อคร้ังไปตีเมืองเชียงใหมไดสําเร็จ  พระองคจึงนาจะทรง
คุนเคยกับสภาพตางๆของหัวเมืองเหลานี้เปนอยางดี   นอกจากนี้ในการปกครองสวนภูมิภาค  มี
บุคคลสําคัญคนหนึ่งที่เกี่ยวของ คือเจาพระยาสุรสีห(นายบุญมา)พระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก  เปนผูร้ังเมืองพิษณุโลกซ่ึงเปนหัวเมืองใหญชวยควบคุมดูแลหัวเมืองเล็กทาง
ฝายเหนือ  เมื่อเทียบดูตําแหนงที่ตั้งของหัวเมืองตางๆดังกลาว(ตามแผนที่ประเทศไทย) จึงอาจ
เปนไปไดวาการรวบรวมพระพุทธรูปจากหัวเมืองฝายเหนือ นาจะเริ่มจากเมืองประเทศราชทาง

                                                 
      63 กรมศิลปากร , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ( ฉบับหอสมุดแหงชาติ ) , 306-310. 
      64 มัลลิกา  มัสอูดี , “การจัดระเบียบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 1 ,” เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไทย (หนวยท่ี 7) พิมพ
ครั้งท่ี 7  (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ , 2540), 344-348. 
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เหนือ อันไดแกหัวเมืองลานนา คือ เชียงราย  เชียงแสน  เชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง  แพร  นาน  ผาน
ลงมาตามหัวเมืองฝายเหนือตางๆ ดังกลาวแลว 

     จากจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 1 จ.ศ.1156 ไดมีการบันทึกถึงพระพุทธรูปที่นํามาจากหัวเมือง
ฝายเหนือไวดังนี้ 

     จดหมายเหตุเลขที่ 9 เปนบัญชีพระพุทธรูปอาราธนามาแตเมืองสุโขทัย จ.ศ.1156 (พ.ศ.
2337) ระบุรายละเอียดของขนาดพระพุทธรูปแตละองคซ่ึงมีทั้งพระพุทธรูปขนาดเล็กหนาตัก 5  นิ้ว
ขึ้นไปจนถึงขนาดใหญหนาตัก 2 ศอกเศษ  เมืองที่กลาวถึงไดแก  เมืองศุกโขทัย  เมืองพิจิตร เมือง
ลพบุรี65 

     จดหมายเหตุเลขที่ 9 / ก   เปนกระแสพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปมาประดิษ 
ฐานไว ณ กรุงเทพ จ.ศ.1156 ระบุวา 

    - วันพฤหัส แรม 10 ค่ํา เดือน 9    ส่ังใหพญารักษมนเทียรกรมวัง และหลวงสมเดจพระ 
ขรรคกรมพระแสงใน ขึ้นไปเชิญเสด็จพระพุทธรูป  ลงเรือลองมากรุงเทพฯ  ประดิษฐานไว ณ พระ
อารามพระเชตุพน (มาถึง ณ วันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ) เปนพระพุทธรูปเชิญมาแตเมืองศุกโขทัย เปน                              

              พระองคใหญ หนาตัก  2 ศอกเศษ    96 องค 
                 พระองคใหญหนาตัก  1 ศอกเศษ    253 องค 
              พระองคนอยหนาตัก 5 นิ้ว ถึง 1 คืบ  936 องค    

     - รับสั่งใหพญาราชวังเมืองกรมชาง  ไปอาราธนามาแตกรุงเกา  6  องค  เปนพระพุทธรูป
จากวัดราชบูรณะขนาดหนาตัก 2 ศอก 1  องค  จากวัดปรโพดขนาด 4 ศอกเศษ 1 องค  จากวัดพระ
ศรีสรรเพชญ ขนาด 4 ศอกเศษ และ 4 ศอกยอม อยางละ 1 องค พระอัฐารสยืน 1 องค  จากวัดศาลาสี่
หนา   หนาตัก 5 ศอก 1 คืบ 2 นิ้ว  1 องค 

- วันอังคารแรม 5 ค่ํา เดือน 11   รับสั่งใหพญาราชนิกลมหาดไทย  และพญารักษมนเทียร 
กรมวัง  ไปอาราธนาพระพุทธรูปซึ่งปรักหักพัง ณ เมืองลพบุรี ไมมีผูทะนุบํารุง  เกณฑใหกรมเมือง
ลพบุรีเชิญบรรทุกเรือมาสง ณ วัดพระเชตุพน 66 
         จดหมายเหตุเลขที่ 11 บันทึกไววา วันจันทรขึ้น 4 ค่ํา เดือน 12  พญายมราช  ใหอาลักษณ
เขียน  ชางคร่ํา  จารึกพระพุทธรูปที่ขึ้นแทนฐานตามพระระเบียงทั้ง 4 ทิศ เปนพระสุโขทัย 136 องค 

                                                 
     65 “บัญชีพระพุทธรูป อาราธนามาแตเมืองสุโขทัย จ.ศ. 1156 ( พ.ศ.2337 ),”หอสมุดแหงชาติ, หมูจดหมายเหตุ ร. 1, สมุดไทยดํา, 
อักษรไทย , ภาษาไทย , เสนขาว , จ.ศ. 1156 เลขท่ี 9 . 
     66 “ กระแสพระบรมราชโองการใหเชิญพระพุทธรูปจากสุโขทัย  มาประดิษฐานไว ณ กรุงเทพฯ จ.ศ.1156 ,” หอสมุดแหงชาติ, 
สมุดไทยดํา , อักษรไทย , ภาษาไทย , เสนขาว , จ.ศ. 1156 เลขที่ 9/ก .   
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พระนพบุรี ทั้งยืนและสมาธิ 86 องค....วันพุธขึ้น 6 ค่ํา เดือน 12  พระมาใหม 42 องค  มาจากเมือง
นพบุรี ขึ้นฐานแลว 10 องค 67 
                   จดหมายเหตุเลขที่ 4  เอกสารสมุดไทยดํา  เร่ืองรายงานเรื่องสรางวัดพระเชตุพน  ระบุวา  
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ  พระวิหาร และพระระเบียงนั้น  เชิญมาจากเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรค
โลก  เมืองสุโขทัย  เมืองลพบุรี และกรุงเกา68 

         การที่จดหมายเหตุดังกลาวขางตน กลาวถึงหัวเมืองฝายเหนือที่รับสั่งใหไปอัญเชิญ
พระพุทธรูปลงมาเพียงไมกี่หัวเมือง   คงจะมิไดหมายความวานําพระพุทธรูปมาจากเมืองดังกลาว
เพียงเทานั้น   เนื่องจากจํานวนพระพุทธรูปที่อัญเชิญลงมานั้นมีจํานวนมากเปนพันองค  มีทั้งขนาด
ใหญและขนาดเล็ก  พระพุทธรูปขนาดใหญบางองคนาจะเคยเปนพระประธานตามวัดตางๆมากอน  
แตชํารุดทรุดโทรมขาดการทํานุบํารุงอันเปนผลมาจากสงคราม   เมื่อพิจารณาตามเหตุการณใน
ประวัติศาสตรชวงเวลานั้น  หัวเมืองที่มีช่ือระบุในจดหมายเหตุ เปนเมืองที่เคยมีความรุงเรืองทาง
พุทธศาสนาในอดีตมากอนเชน นพบุรี(เชียงใหม)  พิษณุโลก  สุโขทัย  ลพบุรี และกรุงเกา  เมือง
เหลานี้นาจะเปนศูนยกลางในการรวบรวมพระพุทธรูปจากเมืองใกลเคียง  กอนที่จะทยอยลําเลียงลง
มากรุงเทพฯ  โดยรูปแบบของพระพุทธรูปที่อัญเชิญลงมา  คงสัมพันธกับความเจริญรุงเรืองในอดีต
ที่เคยมีมาของหัวเมืองนั้นๆ  กลาวคือ 

        พระพุทธรูปที่นํามาจากเมืองนพบุรี  นาจะเปนพระพุทธรูปแบบเชียงแสน  โดยมีเมือง
นพบุรี(เชียงใหม) เปนศูนยกลางในการรวบรวมพระพุทธรูปจากเมืองใกลเคียงคือ เชียงราย เชียง
แสน ลําพูน ลําปาง และเมืองใกลเคียงอันเปนอาณาจักรลานนา 

        พระพุทธรูปที่นํามาจากเมืองศุกโขทัย  นาจะเปนพระพุทธรูปแบบสุโขทัยและเมืองอัน
เคยเปนอาณาจักรสุโขทัยหรือเมืองใกลเคียง  แหลงรวบรวมที่สําคัญ  นาจะไดแกเมืองสวรรคโลก  
พิจิตร  พิษณุโลก        

        พระพุทธรูปแบบอูทองและแบบอยุธยา   นาจะรวบรวมมาจากแหลงสําคัญคือ ลพบุรี  
สรรคบุรี  ชัยนาท  และเมืองใกลเคียงกรุงศรีอยุธยา 

        แมวาพระพุทธรูปที่พระระเบียงชั้นใน  จะมีรูปแบบของพุทธศิลปที่เปนแบบเชียงแสน  
แบบสุโขทัย แบบอูทอง และแบบอยุธยา  แตก็เปนรูปแบบของพระพุทธรูปองคเดิมกอนไดรับการ
ปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่1ภายหลังที่ปฏิสังขรณสวนที่ชํารุดแลวไดมีการพอกปูนแปลงพระพกัตร 
                                                 
       67 “บัญชีรายชื่อพระพุทธรูปสุโขทัยและลพบุรี,”หอสมุดแหงชาติ, หมูจดหมายเหตุ ร. 1 ,กระดาษฝรั่ง , อักษรไทย , ภาษาไทย , 
เสนหมึก , จ.ศ. 1156 เลขที่ 11 . 
       68 “รายงานเรื่องสรางวัดพระเชตุพน จ.ศ.1151 ,”หอสมุดแหงชาติ, หมูจดหมายเหตุ ร. 1 ,สมุดไทยดํา , อักษรไทย ,  ภาษาไทย , 
เสนขาว ,  จ.ศ. 1156 เลขที่ 4 . 
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และพระองคของพระพุทธรูปเหลานี้  ใหมีลักษณะเดียวกัน  เปนศิลปะในแบบที่สรางขึ้นใหมโดย
ยึดศิลปะแบบอยุธยาเปนตนแบบ  รูปแบบของพุทธศิลปลักษณะเชนนี้ก็คือรูปแบบของพระพุทธรูป
แบบรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัชกาลที่ 1 นั่นเอง  สวนรูปแบบของพระพุทธรูปองคเดิมถูกซอน
ไวภายใตปูนที่พอกไวดังกลาวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงเมื่อประมาณ 50 ปที่ผานมา  ปูนหมดอายุ  
จึงไดกะเทาะออก   เห็นภายในที่เปนเนื้อสัมฤทธิ์ขององคพระเดิม  การปฏิสังขรณในปจจุบันได
กะเทาะปูนออก  และลงรักปดทองตามลักษณะพุทธศิลปเดิมของแตละองคทุกประการ  แตก็ยังมี
พระพุทธรูปบางองคที่ยังคงสภาพเดิมที่พอกปูนอยูใหเห็นเปนหลักฐาน 

        สาเหตุของการพอกปูนแปลงพักตรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์หลังจากที่ซอมแซมสวนที่ชํารุด 
ซ่ึงมีทั้งสวนพระเศียรบาง  พระหัตถ  พระบาทบาง   ดังหลักฐานที่จารึกไวในพระราชพงศาวดารนัน้  
มีผูใหขอสันนิษฐานไวคลายๆกันวา  คงเนื่องมาจากชวงเวลานั้นแมวาสงครามระหวางไทยกับพมา
ถึงแมจะยุติลง  แตก็มิอาจจะวางใจไดวาขาศึกจะยกทัพมาทําสงครามอีกหรือไม เมื่อไหร  ดังนั้นเพื่อ
เปนการรักษาโบราณวัตถุอันมีคายิ่ง คือพระพุทธรูปโบราณจํานวนหลายรอยองคเหลานี้  จงึพอกปนู
แปลงพักตรเพื่ออําพรางมิใหเห็นวาเปนของเกาโบราณมีคา อีกทั้งยังเปนการปองกันจากเหลามิจฉา 
ชีพที่จองจะลักขโมยพระพุทธรูปหรือช้ินสวนไปขาย เหตุผลดังกลาวนี้เปนเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องดวย
สถานการณของบานเมืองในภาวะเพิ่งจะสิ้นสงคราม 

        แตถาหากพิจารณาเหตุการณตามประวัติศาสตร  ในชวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกขึ้นครองราชย จะเห็นไดวามีการแขงขันพระบารมีระหวางพระราชวังหลวงกับพระราช 
วังบวรสถานมงคล  ทําใหเกิดขอสันนิษฐานประการตอมาวา  การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกโปรดใหทําการปฏิสังขรณพระพุทธรูปจํานวนมากแลวพอกปูนแปลงพระพักตรนั้น อาจ 
เปนไปไดวา พระองคทรงตองการแสดงใหเห็นวา  พระองคเปนพระมหากษัตริยที่ดีตามคติพุทธ
ศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํานุบํารุงศาสนา  ในเรื่องของการสรางบารมีดวยการสราง
พระพุทธรูปนั้น การสรางพระพุทธรูปขึ้นใหมเปนจํานวนหลายรอยองค ดวยการพอกปูนและแปลง
พระพักตรพระพุทธรูปเกา  ดูจะเปนวิธีที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของบานเมือง
หลังสงครามขณะนั้น  อีกทั้งเขาใจวาพระองคทรงตองการแสดงใหเห็นวาทรงมีพระบารมีเหนือกวา
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลผูเปนอนุชา ซ่ึงมีพระราชอํานาจสูงยิ่งในเวลานั้นดวย 

       จากหลักฐานทางประวัติศาสตร      จะเห็นวา กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีพระราช
อํานาจมากมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ทรงเปนพระยายมราชตั้งแตพ.ศ.2313 ตอจากนั้นไมนานไดดํารง
ตําแหนงเจาพระยาสุรสีหพิษณุวาธิราช  สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลก  เขาใจวาในสมัยรัชกาลที่ 1   
พระบรมเดชานุภาพของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคงสูงเดนขึ้นทุกที จนนําไปสูเหตุบาดหมาง
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ระหวางวังหลวงกับวังหนา  ซ่ึงรุนแรงถึงขนาดลากปนใหญขึ้นปอมเผชิญหนากัน  ในปลายปพ.ศ.
233969 

      นอกจากจะมีพระราชอํานาจมากในกิจการฝายราชอาณาจักรแลว  กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล  ยังทรงมีความสัมพันธใกลชิดกับพระราชาคณะที่สําคัญในเวลานั้น  ที่สําคัญคือพระวัน
รัต (ศุข ) แหงวัดนิพพานาราม ซ่ึงเปนวัดที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงปฏิสังขรณโดยใช
วัสดุที่เตรียมไวเพื่อจะสรางปราสาทของพระองคตั้งแตพ.ศ.2326 และพระราชทานนามวาวัดพระศรี
สรรเพชญ 70 การสังคายนาพระไตรปฎกในพ.ศ.2331 ก็กระทําที่วัดนี้ โดยมีพระวันรัต(ศุข) เปนแม
กองชําระพระไตรปฎก 71  และตอมาพระวันรัต ( ศุข ) ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชในป
พ.ศ.2336 ตอจากพระสังฆราชองคเดิมที่มรณภาพ 72   ในป พ.ศ.2338 ทรงผนวชที่วัดนี้โดยมี
พระสังฆราช(ศุข)เปนพระอุปชฌาย วัดพระศรีสรรเพชญ จึงเปรียบเสมือนวัดประจํากรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล 

     ใน พ.ศ.2332 พระพิมลธรรมวัดโพธาราม ซ่ึงมีความสัมพันธกับชนชั้นนําทางโลกมาก  
ไดแตงหนังสือสังคีติยวงศ ยกยองกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมากกวาพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก โดยเปรียบบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเปนพระศรัทธาธิก
โพธิสัตว และเปรียบกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเปนพระปญญาธิกโพธิสัตว73 ซ่ึงพระปญญาธิก
โพธิสัตวนั้นความสมบูรณของบารมีเกิดขึ้นโดยใชเวลาปฏิบัติ 4 อสงไขย แสนกัลป  แตพระศรัทธา
ธิกโพธิสัตวตองใชเวลาปฏิบัติเปนสองเทา คือ 8 อสงไขย แสนกัลป 

     อาจเปนไดวาพระพิมลธรรมแหงวัดโพธารามมีอิทธิพลสูง  และมีความรูมากทั้งทางโลก
และทางธรรม  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงทรงสรางความสัมพันธพิเศษกับพระ
พิมลธรรม  โดยปฏิสังขรณวัดโพธารามขึ้นใหม  พระราชทานนามวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส  
มอบถวายพระพิมลธรรม  ซ่ึงในป พ.ศ.2336 ไดเล่ือนขึ้นเปนพระวันรัต แทนพระวันรัต ( ศุข ) ที่
เล่ือนขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช  การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสถาปนาวัด
พระเชตุพนฯ  และสถาปนาพระวันรัตขึ้นนี้  เชื่อวาเพื่อคานอิทธิพลวัดพระศรีสรรเพชญและสมเด็จ
พระสังฆราช(ศุข) พระองคทรงใหความสําคัญแกวัดพระเชตุพนฯตลอดรัชกาล  เมื่ออัญเชิญ
พระพุทธรูปสําคัญมาจากเมืองตางๆ อันเปนศูนยความรุงเรืองทางพุทธศาสนาในอดีต  รวมถึงพระ

                                                 
     69 เจาพระยาทิพากรวงศ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 . น. 254-255. 
     70 เรื่องเดียวกัน , 87-88 . 
     71 เรื่องเดียวกัน , 192-193 . 
     72 เรื่องเดียวกัน ,  241 . 
     73 สมเด็จพระวันรัต , สังคีติยวงศ  พงศาวดารเรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย , แปลโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ  ตาลลักษมณ )  
     ( กรุงเทพฯ  :  หางหุนสวนจํากัดศิวพร , 2521 ) , 424 -  448 . 
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บรมสารีริกธาตุ  ก็โปรดใหนํามาประดิษฐานที่วัดนี้    สําหรับวัดพระศรีสรรเพชญซ่ึงมีนามตรงกับ
วัดประจําพระบรมมหาราชวังแหงกรุงศรีอยุธยา  และคําวา  สรรเพชญ  หมายถึงพระพุทธเจา       
ช่ือวัดจึงถือวาเปนการเสริมบารมีกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทันทีที่กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดใหเปลี่ยนนามใหมเปนวัดมหาธาตุ
ราชวรวิหาร 74 

       จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงตระหนักดีถึงการแขงขัน
ระหวางพระองคกับวังหนา  และดวยเหตุที่วังหนามีพระบารมีสูงยิ่งในสายตาของชนชั้นนําทางโลก
และพระสงฆผูใหญ   การกระทําเพื่อพิสูจนพระบารมีที่เหนือกวา  จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับพระองค   
ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนปจจัยหนึ่ง     ที่ทําใหเห็นความสําคัญในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา   เพื่อเสริม 
สรางพระบารมีของพระองคในฐานะพระมหากษัตริยที่ดีตามคติทางพุทธศาสนา ใหเห็นเดนชัดยิ่ง 
ขึ้น  ซ่ึงมีผลไปถึงการปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่โปรดใหอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝายเหนือ  และ
รูปแบบของพระพุทธรูปที่เกิดจากการปฏิสังขรณในครั้งนั้นดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     74 เจาพระยาทิพากรวงศ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 , 304 . 
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บทท่ี  5 
บทสรุป  

 
     วัดโพธ์ิหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร   เปนพระอารามหลวงชั้นเอก 

ที่นับวาเปนปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร   นอกจากจะถือวาเปนวัดประจํา
รัชกาลที่ 1 แลว  พระอารามแหงนี้ยังกอปรไปดวยพุทธศิลปที่งามวิจิตรผสมผสานกับภูมิปญญาไทย  
ที่ยังเปนอยูและสืบสานเปนความรูอันทรงคุณคา   เนื่องจากในการสถาปนาและการบูรณปฏิสังขรณ
คร้ังสําคัญ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการระดมชางในพระราชสํานัก  ตลอดจน
ผูเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรมสาขาตางๆ  สรางสรรคพุทธสถานและสรรพสิ่งที่ประดับในพระอาราม
หลวงแหงนี้  จนนับไดวาเปนแหลงรวมของศิลปกรรม และความรูอันเปนภูมิปญญาไทย   เปน
มรดกใหลูกหลานไทยไดเรียนรูกันสืบตอไป 
        ในการปฏิสังขรณกอนการสถาปนาเปนวัดพระเชตุพนฯนั้น  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟาจุฬาโลกไดโปรดใหสรางพระระเบียงรอบพระอุโบสถ เปนพระระเบียงสองชั้นหักมุมไมสิบสอง
มีพระวิหารทิศอยูกลางพระระเบียงทั้งสี่ทิศ  ที่พระระเบียงและพระวิหารนี้มีพระพุทธรูปแบบตางๆ
มากมาย  มีทั้งแบบเชียงแสน สุโขทัย อูทองและอยุธยา  เปนพระโบราณขนาดใหญ  ซ่ึงเคยเปนพระ
ประธานตามเมืองตางๆทางเหนือ  อัญเชิญมาปฏิสังขรณ และประดิษฐานไวในแหลงเดียวกัน  โดย
ที่พระระเบียงชั้นนอกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู 244 องค  และที่พระระเบียงชั้นในมีอยู 150 องค  
นับวาเปนพิพิธภัณฑพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญแหงหนึ่ง สําหรับผูที่สนใจพุทธศิลปเกี่ยวกับพระพุทธรูป 
พระระเบียงรอบพระอุโบสถนี้ จะเปนสวนที่สามารถเขาไปศึกษาพุทธลักษณะและศิลปะการสราง
ของพระพุทธรูปแบบตางๆ    กอใหเกิดความรูทางดานพุทธศิลปไดอยางดียิ่ง 

      พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานอยูในพระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถนั้น  ทุกองค
ลวนแตเปนเนื้อสัมฤทธ์ิทั้งสิ้น  และเคยชํารุดทรุดโทรมมากอน อันเปนผลจากสงครามครั้งเสียกรุง
ศรีอยุธยาใหแกพมา  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดใหอัญเชิญมาปฏิสังขรณ  ตอ
พระศอ พระเศียร พระหัตถ และพระบาท  อีกทั้งไดมีการนําปูนขาวมาพอกแปลงพระพักตรและ
องคพระขึ้นใหมใหมีขนาดไลเล่ียกัน มีลักษณะเฉพาะซึ่งเปนลักษณะของพระพุทธรูปแบบรัตนโก 
สินทรในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

       การพอกปูนพระพุทธรูปเหลานี้ นอกจากจะมีเจตนาอําพรางขาศึกมิใหเห็นวาเปนของมี
คาแลว  พระพุทธรูปที่นํามาจากที่ตางๆนี้ ยังมีขนาดตางกัน  และเปนพระพุทธรูปที่มีรูปแบบตางยุค
ตางสมัยกัน  เมื่อวางเรียงกันไปตามพระระเบียง มองดูแลวยอมจะไมสวยงามไมเปนระเบียบ  จึงได
พอกปูนใหองคพระมีลักษณะคลายกัน และมีขนาดไลเล่ียกัน  นอกจากนี้การพอกปูนทําใหเปน
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พระพุทธรูปลักษณะใหม  ยังเหมือนกับเปนการสรางพระพุทธรูปขึ้นใหมทั้งหมด  เพื่อเปนการ
สรางเสริมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกอีกดวย   ปูนที่พอกทับเอาไว
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 นี้  เพิ่งจะหลุดกะเทาะออกมาในสมัยปจจุบัน ทําใหเห็นเนื้อในแทๆขององค
พระที่เปนสัมฤทธ์ิ  และรูปแบบเดิมของพระพุทธรูปแตละองคที่แตกตางกัน  คือมีทั้งพระพุทธรูป
แบบเชียงแสน สุโขทัย อูทอง และอยุธยา  รูปแบบเดิมของพระพุทธรูปนี้ นอกจากจะเปนประโยชน
ในการศึกษาทางพุทธศิลปแลว  ยังเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะชวยในการสันนิษฐานถึงที่มาของ
พระพุทธรูปแตละองค ซ่ึงตามหลักฐานกลาววาถูกอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝายเหนือ เมื่อคร้ังสมัย 
รัชกาลที่ 1 

       ในการศึกษารูปแบบของพระพุทธรูป  ขนาด และตําแหนงการวางพระพุทธรูปที่พระ
ระเบียงชั้นใน พบวาขนาดของพระพุทธรูปที่มุมพระระเบียงทั้งสี่มุม   เปนพระพุทธรูปแบบเดียวกัน 
และมีขนาดใหญกวาพระพุทธรูปที่อยูตามพระระเบียงทั้งสี่ดาน ซ่ึงมีขนาดไลเล่ียกัน ทําใหสันนิษ 
ฐานไดวานาจะมีความสัมพันธกับตําแหนงตามคติภูมิจักรวาล      แมวาตําแหนงความสําคัญของภูมิ 
สถาปตยในเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนฯในสมัยรัชกาลที่1 จะไมมีความชัดเจนตามคติจักรวาล
เทาใดนัก   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคติความเชื่อของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกนั้น   เนน
ความสําคัญในมนุษยภูมิมากกวาภูมิอ่ืนๆ  ซ่ึงตางจากความคิดแบบไตรภูมิกถาแบบดั้งเดิมที่สืบเนื่อง
มาแตคร้ังสมัยสุโขทัย      แตการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯในสมัยรัชกาลที่ 3      ก็ทําใหเห็นความ 
สัมพันธกับตําแหนงตามคติภูมิจักรวาลไดชัดเจนขึ้น 
                   พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูที่พระระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯนั้น ถือได
วาเปนพิพิธภัณฑของชาติ   ดวยเปนการรวบรวมมาจากที่ตางๆ อันเคยเปนศูนยความเจริญรุงเรือง
ทางพระพุทธศาสนามากอน  เชนเมืองสุโขทัย  พิษณุโลก  สวรรคโลก  ลพบุรี  และกรุงเกา   อาจ
กลาวไดวาพระพุทธรูปเหลานี้ มีความสําคัญที่สัมพันธกับเหตุการณทางประวัติศาสตรในสมัย
รัชกาลที่ 1 ซ่ึงบงบอกถึงความเกี่ยวของกับการสรางเสริมพระบารมีของพระองค    ทั้งทางดาน
อาณาจักรและ ศาสนจักร   แตไมมีหลักฐานที่จะระบุไดอยางชัดเจนวาพระพุทธรูปแตละองคอัญชิญ
มาจากที่ใด  นอกจากที่พระวิหารทิศซึ่งไดมีบันทึกเอาไว  สวนพระพุทธรูปที่พระระเบียงนั้น 
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่บันทึกไวเทาที่รวบรวมได  มีแตเพียงจํานวนและขนาดหนาตักของ
พระพุทธรูปที่นํามาจากแหลงสําคัญ 4 แหลง คือ เมืองศุกโขทัยและเมืองพิจิตร  เมืองนพบุรี  เมือง
ลพบุรี   และกรุงเกา     สําหรับพระพุทธรูปที่นํามาจากกรุงเกา มีขนาดใหญ   และมีจํานวนนอยเพียง 
6 องค   มีบันทึกที่ทําใหระบุไดวาแตละองคถูกนํามาจากวัดใด   แตพระพุทธรูปที่อัญเชิญลงมาจาก
หัวเมืองฝายเหนือแหลง อ่ืนๆ    แมจะรูวาถูกอัญเชิญมาจากศุกโขทัยกับพิจิตร   มีจํานวนและขนาด
หนาตักเทาไร   เชนเดียวกันกับที่อัญเชิญมาจากนพบุรี และลพบุรี   แตเมื่อตรวจสอบขนาดหนาตัก   
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พบวาพระพุทธรูปจากแหลงดังกลาว  มีขนาดหนาตักเทากันเปนจํานวนมาก   เมื่อนํามารวมไวที่วัด
พระเชตุพนฯ และมีการปฏิสังขรณใหสมบูรณ  จึงไมสามารถนําเอาขนาดหนาตักมาวิเคราะหรวม 
กับหลักฐานอื่นที่มีอยูในขณะนี้   เพื่อบงชี้อยางแนชัดวาพระพุทธรูปองคใดอัญเชิญมาจากเมืองใด   
นอกจากนี้ ยังมีบันทึกทางประวัติศาสตรระบุวา   มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเหลานี้มาจากหัวเมือง
ฝายเหนืออ่ืนๆอีก  คือเมืองพิษณุโลก และเมืองสวรรคโลก   ซ่ึงไมมีหลักฐานบันทึกเอาไววา
พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองดังกลาวนี้ มีกี่องค หนาตักเทาไรบาง อาจเปนไปไดวาเมืองเหลานี้
เคยมีความรุงเรืองทางพระพุทธศาสนาและมีพระพุทธรูปที่ชํารุดทรุดโทรมอยูมากก็จริง  แตอยูใน
เขตการรวบรวมพระพุทธรูปเมืองสุโขทัย   เมื่อมีการรวบรวมพระพุทธรูปลงมายังวัดพระเชตุพนฯ   
การบันทึกคงนับรวมเปนกลุมพระพุทธรูปที่นํามาจากสุโขทัย  ไมไดแยกวาพระพุทธรูปองคใด
อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก  หรือเมืองสวรรคโลก 

        ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาเฉพาะพระพุทธรูปประจําพระระเบียงชั้นในเทานั้น ยังมี
พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาพรอมกัน ประจําอยูที่สวนอื่นของวัดพระเชตุพนฯ อีกเปนจํานวนมาก เชน
ที่พระระเบียงชั้นนอกและพระวิหารคด หากมีผูทําการศึกษาตอไป จะทําใหเกิดประโยชนในการ 
ศึกษาหาความรูทางโบราณคดีและประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น 
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