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บทที่ 1  

บทน ำ  

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนา

เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลป

วิทยาการ และความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีค่า เช่น ศาสน

สถานสถาน โบราณวัตถุ จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม

อันล้ าค่า และเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิ ม

โดยเฉพาะในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ เนื่องจากภายในวัดประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่

สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญของชาติ ที่สามารถย้อนศึกษาไปได้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกับความเป็นมาของชุมชน     

การตั้งถิ่นฐานชุมชนและสภาพสังคมในยุคสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับประเพณีวิถีชีวิต จนหล่อหลอม

เป็นวัฒนธรรม (รสิกา อังกูร, 2544) นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถาบันทางสังคม

ที่มีความส าคัญยิ่ง เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งวัดยั งยังมีนัยยะแสดงความ

เป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง เพราะเป็นสิ่งแสดงว่าบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง จึงสามารถสร้างวัดได้ 

ดังจะเห็นจากความประณีตงดงามของศิลปกรรมต่าง ๆ ภายในวัด อีกทั้งเป็น สถานที่ซึ่งระกอบไป

ด้วยภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา และ

มีคุณค่ายิ่งในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของสังคมไทย 

ด้วยเหตุที่วัดเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมมากมาย จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ

เพราะมีพุทธศิลป์เป็นแหล่งจูงใจ ซึ่งพุทธศิลป์ต่าง ๆ ล้วนเป็นทัศนูปกรณ์ในการสอนธรรมะได้อย่างดี 

และเม่ือศึกษาความหมายต่าง ๆ ที่แฝงไว้ในพุทธศิลป์ให้ลึกซึ้งลงไปแล้วจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมะทั้งสิ้น 

ดั้งนั้นการอนุรักษ์จึงมิเป็นเพียงการด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของพุทธศิลป์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการสืบทอด
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และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปอีกด้วย วัดยังเป็นแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม       

ที่ทรงคุณค่า ประกอบไปทั้งทรัพยากรที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพียงแต่จะได้รับการสื่อสารและ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใด ทั้งนี้ยังถือว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า หากการน าเสนอไม่ได้ถูก

ถ่ายทอดไปอย่างครบถ้วน หรือเพียงแยกส่วนไม่ ได้น าเสนออย่างต่างเนื่องเป็นเหตุ เป็นผล 

นักท่องเที่ยวก็จะได้เพียง เดินชม หรือถ่ายรูปความสวยงาม หรือเพียงไหว้พระขอพร มิได้เสริมสร้าง

ปัญญาแก่ผู้มาเที่ยวชม (กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว , 2542) จะเห็นได้ว่าวัดมีบทบาทที่สามารถสนอง

ประโยชน์ต่อสังคมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านรายได้ที่ เข้ามา

ทะนุบ ารุงวัด ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดยังสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้

ความคิดที่กว้างขวางขึ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ให้ความสงบร่มเย็นกับผู้มาเยือน ท าให้

พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้น เนื่องจากถือได้ว่าศาสนาเป็นรากเหง้าของการตั้งชุมชน      

เป็นหลักของชุมชน นอกจากนี้ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดยังมีคุณค่าในด้านต่าง ๆ และถือเป็น

แหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญในสังคมอีกด้วย 

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่บนเลขที่ 248 ถนน

พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรม

พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยผสมจีน ทรัพยากร

วัฒนธรรมที่ส าคัญในวัดได้แก่ ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปส าคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระประธาน 

หรือ พระสุวรรณเขต (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และ พระพุทธชินสีห์ 

ซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็น

เจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หุ้มกระเบื้องสีทอง 

ในรัชกาลปัจจุบัน รอบฐานพระเจดีย์มี ศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋ งจีน ใต้ฐานพุทธ

บัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราช

สรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงด ารงพระราช

อิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร นอกจากนี้ยังมี  

พระรูปสมเด็จสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวิทยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส ต าหนักปั้นหยา และ พระศาสดา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไท 

โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1900 รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง นอกจากนี้แล้ว  

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารยังเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช     

ทุกพระองค์ นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 พระบาทสมเด็จ              
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

รัชกาลที่  9 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  4  

ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยอีกด้วย (ส านักงาน     

วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558)  

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเรื่องที่ควร

มีหลักการประสมประสานกันหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร และเชิงธุรกิจ 

การบ ารุงดูแล การอนุรักษ์ รักษาศาสนสถานต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด    

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บรักษา และจัดแสดงศิลปวัตถุ และ

การเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีความส าคัญทั้งทางบ้านเมืองและ         

ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญมากมาย รวมทั้งเป็น

สถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวพันกับบุคคล และเหตุการณ์ส าคัญของไทย หลาย

ประการ ที่สามารถจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร

นิเวศวิหารยังมีข้อจ ากัดอยู่มากพอสมควร ทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากร 

และสภาพแวดล้อม ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส ารวจและประเมินคุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร เฉพาะในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อย่างเป็นระบบเพ่ือน าไป

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป  

  

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือส ารวจ ประเมินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

3.1 สามารถรวบรวมข้อมูลและรูปแบบทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้านศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรม ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

3.2 ได้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็น

แนวทางส าหรับแหล่งอื่น 

 

4. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนา มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้หลาย ๆ

ด้าน มาใช้ในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร การบ ารุงดูแล การอนุรักษ์ ศาสนสถาน 

และทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆที่อยู่ในวัด การศึกษาครั้งนี้จึงมีการใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญ

ดังนี้ 

4.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

4.2 แนวคิดเก่ียวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม ภายใน

วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยศึกษารูปแบบการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัด โดยน าแนวคิดเกี่ยวกับประเภทและคุณค่าของทรัพยากร

วัฒนธรรม การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้ มาเป็นกรอบใน

การศึกษา  

5. ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย     

มุ่งศึกษาและส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรม ประเมินคุณค่า และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้ 

5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวร

นิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และเพ่ือศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ต้องอาศัยองค์ประกอบในการ

จัดการหลายด้านเนื่องจากทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีกระบวนการ

หลายขั้นตอน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด ดังนั้นในการศึกษาเรื่อง

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 1.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 1.2 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม 

 1.3 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม 

 1.4 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

 1.5 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

2. แนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของค าว่า “แหล่งเรียนรู้”  

 2.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

 2.3 การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร 

 3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 3.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

วัดถือเป็นองค์กรทางสังคมที่มีความส าคัญ ทั้งยังเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรวัฒนธรรม

ที่ทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทย แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น

ศาสตร์ที่บูรณาการความรู้หลาย ๆ ด้านมารวมกันเพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือการรักษา อนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือ สูญหาย 

เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสืบทอดไปสู่ชนรุ่นต่อไป       ใน

การศึกษาครั้งนี้จึงน าแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาเป็นหลักส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษา ดังนี้   

1.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการหรือชุดของการกระท า 

กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่ด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ที่เป็นวัฒนธรรมเชิงรูป และทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงนาม ประเภทภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม โดย

มีความมุ่งหมายของวัฒนธรรมคือการสร้างประโยชน์สุข (สายัณต์ ไพรชาญจิตร์, 2553) นอกจากนี้ยัง

ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า การมีส่วน

ร่วมในการจัดการเนื่องจากทรัพยากรทางโบราณคดีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและคนส่วนมาก 

จะต้องต้องส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆกิจกรรมของการ

จัดการให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะอะไรก็ตาม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งบ่งบอกถึง

ความเข้มแข็งและความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังการมีส่วนร่วมยังช่วยให้การ

จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประสบความส าเร็จในทุกมิติของการพัฒนา เกิดผลดีทั้งทางกายภาพ 

จิตวิญญาณ รวมทั้งขวัญก าลังใจ มีผลลัพธ์ที่ดีเป็นคุณประโยชน์สืบเนื่องแผ่กระจายไปในทุกกลุ่มคนใน

ปัจจุบันและจะส่งผ่านผลดีต่อไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนโหลนในอนาคต 

พอจะสรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์ 

เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรที่จะท าความเข้าใจว่าวัฒนธรรมคืออะไร เกิดจากอะไร 

และมีขึ้นเพ่ืออะไร หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จึงเป็นศาสตร์ที่มีความผสมผสานจากหลายๆ

แนวทางไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบทของทรัพยากรนั้น ๆ แต่ในภาพรวมการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ผสมผสานกันอย่างบูรณาการทั้งนี้ต่างมีจุดมุ่งหมาย     เพ่ือการรักษา 

อนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ และป้องกัน ไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือ สูญหาย เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็น

เอกลักษณ ์และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไป  
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1.2 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในข้างต้น 

ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีต

และปัจจุบัน) ที่มีค่าเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึง

รวมซาสกสิ่งของที่มนุษย์ท าข้ึน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เอกสารทางประวัติศาสตร์ 

จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ฯลฯ (สว่าง เลิศฤทธิ์ , 2547: 2) นอกจากนี้

ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นผลของการกระท าของสมาชิกสังคมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยผลของ

การกระท าที่คนในอดีตสร้างสรรค์ไว้มักจะปรากฏในลักษณะสถานที่ วัตถุ และนิทานต านาน        โดย

ทรัพยากรวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งได้รับการสืบทอดจากอดีตและปรับปรุงโดยคนรุ่นหลัง เช่น      ภูมิ

ปัญญา บรรทัดฐานการด าเนินชีวิต ประเพณีและความเชื่อ (ชนัญ วงษ์วิภาคและคณะ, 2547: 77) 

  ทรัพยากรวัฒนธรรมคือผลผลิตของวัฒนธรรม หรือลักษณะต่างๆของระบบ

วัฒนธรรมที่มีค่าหรือเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง  ๆ ได้ ทรัพยากรวัฒนธรรม

ครอบคลุมถึงสิ่งที่จับต้องได้ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อภาษา เป็นต้น (พิสิฐ เจริญวงศ์: 2542) 

นั่นคือทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นสิ่งของส าคัญที่จะจัดการให้ถูกต้องก็จะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นอะไร จะ

ใช้แนวทางอย่างไร กล่าวคือ สมบัติวัฒนธรรมที่เป็น “มรดก”นั้นเปลี่ยน “บทบาทและหน้าที่” ไป

เกือบหมดแล้ว ต้อง “อนุรักษ์” และ “สงวน” ให้คงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้แล้วน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร ส่วนที่เป็น “ของใหม่” ก็ต้อง “พัฒนา” ไม่หยุดอยู่กับที่ ฉะนั้น 

“การอนุรักษ์และพัฒนา” จึงเป็นของคู่กัน 

  สายันตร์ ไพรชาญจิตร์ (2550, 13-14: 16) กล่าวถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง 

ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับ

ต้องมองเห็นได้และที่เป็นความหมาย ความรู้/ภูมิปัญญา ความเชื่อกฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ

จินตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะการแสดงออก ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละ

ยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต

และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ

ชุมชนและสังคม ในชุมชนทั่ว ๆ ไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลัก ๆ ทั้งชนิดที่เป็นมรดกและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถพบเห็นและศึกษาได้ในปัจจุบัน 

3 กลุ่ม ประกอบด้วย ทรัพยากรทางโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากร
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วัฒนธรรมที่แสดงออกได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม ปรัมปราคติ นิทาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ 

และพิธีกรรมความเชื่อ  

  ทรัพยากรวัฒนธรรมมีปรากฏอยู่ในทุกท้องถิ่นทุกสถานที่ ที่เคยมีคนอาศัยอยู่และใน

ทุก ๆ ที่ที่มีคนอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และส่วนใหญ่มิได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมของสมัย

ใดสมัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากแต่มีทั้งมรดก ซึ่งเป็นของเก่าที่เหลือมาจากอดีตและของเก่าร่วมสมัย

ที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้เรายังสามารถจ าแนกประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมว่ามี

ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลัก ๆ ทั้งชนิดที่เป็นมรดกและทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยที่

สร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้นใหม่ (สายันตร์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 16) สอดคล้องกับที่ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ 

(2550) กล่าวว่า  

  “ทรัพยากรวัฒนธรรมมีปรากฏอยู่ในทุก ๆ ท้องถิ่น ทุกสถานที่ที่เคยมีคนอาศัยอยู่

หรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และส่วนใหญ่มิได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมของสมัยใดสมัยหนึ่งเพียงอย่าง

เดียว หากแต่มีทั้งมรดก ซึ่งเป็นของเก่าที่เหลือมาจากอดีตและของเก่าร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์     

อยู่ด้วยกัน”  

  ค านิยามของทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 

(ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2550) คือ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได้  

  1. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Resources) หมายถึง  

ซากสิ่งของสิ่งก่อสร้าง วัตถุที่จับต้องได้และสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยสายตา รวมถึงพืช สัตว์ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะต่างๆ เช่นเป็นอาหาร เป็นวัตถุดิบส าหรับท าสิ่งของ

เครื่องใช้ พิธีกรรม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ก่อตั้งชุมชน  

  2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resources) หมายถึง

การปฏิบัติ การแสดงออก การน าเสนอ ความรู้ ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่

เกี่ยวข้องซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง และมนุษย์ยังมี

การผลิตซ้ า และสร้างทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปะทะสังสรรค์กับ

ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตน และเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้ยั่งยืน 

  ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งสองประเภทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแต่ก็มีบางประเภท

ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ต้องท าความเข้าใจเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการและสงวนรักษา ดังนี้  

  1. ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หรือท าข้ึนใหม่ไม่ได้  
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2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกท าลายไปแล้ว ไม่สามารถน ากลับมาใหม่ได้  

  3. ทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอย่างเปราะบาง และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือหมดไป  

จากโลก 

  4. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่หายาก หรือประเภทชิ้นเดียวในโลก 

1.3 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น สิ่งที่มีความจ าเป็นใน

เบื้องต้น ได้แก่การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่เราต้องการจะจัดการ เพ่ือให้เราตระหนักถึง

ความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือใช้ในการวางแผนในการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจมีคุณค่าแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้

ความเข้าใจของแต่ละสังคม เกณฑ์การประเมินก็ต่างกันไปตามเป้าหมายในการประเมินและความ

สนใจของผู้ประเมิน เช่น วิลเลียม ดี. ไลป์ (อ้างถึงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 25-27) กล่าวว่า

คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมมี 4 แบบ  คือ  

  1. คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภททั้งที่จับต้อง

ได้ และจับต้องไม่ได้ เป็นเสมือนเครื่องเตือนความทรงจ า หรือสัญลักษณ์แห่งอดีตและปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และเป็นวัตถุสิ่งของ นั้นเป็นหลักฐานที่ใช้

ยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต หากความรู้ภูมิปัญญา และได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัตถุ

สิ่งของสอดคล้องและรองรับต้องกันกับความรู้ที่ได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมก็จะให้

คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นนัย เป็นสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ และเป็นความทรงจ าของอดีตที่มี

พลังในการสื่อสารถึงคนในสมัยปัจจุบันเพื่อสามารถท าความเข้าใจในอดีตได้  

  2. คุณค่าทางวิชาการ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์

วัฒนธรรม มีคุณค่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของอดีตตัววัสดุที่น ามาสร้างและบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ

นั้น ๆ ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจให้เรียนรู้เรื่องราวว่าได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร ซึ่งวัตถุทาง

วัฒนธรรม ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่ กว้างขวาง เล็กแคบ อย่างไร ล้วนบอกให้รู้

เรื่องราวในอดีตท้ังสิ้น 

  3. คุณค่าทางสุนทรีย์หรือความงาม ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทสิ่งก่อสร้างวัตถุ

สิ่งของและภูมิทัศน์วัฒนธรรมบางชิ้น บางสถานที่ที่มีรูปทรง ลักษณะพ้ืนผิว และคุณลักษณะภายนอก

อ่ืนๆที่เมื่อมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชอบเพราะมีความงดงาม สวยงามกว่าแห่งอ่ืน ๆ ของผู้คนใน

วัฒนธรรมหนึ่งๆที่มีเกณฑ์การก าหนดคุณค่าต่างๆกันไป ซึ่งอาจก าหนดด้วยปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่แบบ
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แผนและความงามที่เป็นประเพณีนิยมในสังคมและเวลาที่วัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นหรืออาจเกิดจากข้อ

วิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะหรือความนิยมของตลาดซื้อขายงานศิลปะหรือวัตถุทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 

ก็ได้ 

  4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเป็นมรดกอยู่ ทุกวันนี้ถือ

เป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ถูกใช้สอยสืบทอด

เรื่อยมา และส่วนที่ถูกละทิ้งไม่ได้ใช้สอย หรือจัดการให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมอาจเกิดจากมูลค่าของสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันได้ เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่

อาศัย ใช้เป็นส านักงาน เป็นต้น นอกจากนี้คุณค่าพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆทั้งด้านที่เป็นตัวแทนของอดีต   

ด้านความสวยงามก็ถูกน ามาคิดค านวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับที่ ธนิก 

เลิศชาญฤทธิ์ (2554: 32) ได้เสนอว่า คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม มี 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณค่าเชิง

สัญลักษณ์ 2. คุณค่าเชิงวิชาการ 3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ 4. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ  

  วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง (2552) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และทรัพยากร

วัฒนธรรม ได้กล่าวถึงในหนังสือเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ว่าการประเมิน

คุณค่ามรดกวัฒนธรรม เป็นกระบวนการเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆเป็นไปอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์กระบวนการก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ชุมชน เมือง ศิลปะ 

วัฒนธรรม อาคาร โบราณสถานและบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องท าการศึกษา

วิจัยในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะหนักถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมให้ถ่อ งแท้แล้วท าการ

ประเมินคุณค่าคุณค่าในภาพรวมคุณค่าเฉพาะด้าน  เช่น  

  1. คุณค่าทางสุนทรีย์ภาพ  

  2. คุณค่าทางประวัติศาสตร์  

  3. คุณค่าทางโบราณคดี  

  4. คุณค่าทางศิลปกรรม 

  5. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม 

  6. คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา  

7. คุณค่าในเรื่องขนาดโครงสร้างและวัสดุ  
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  การจัดล าดับความส าคัญการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ

ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาใด ๆ แนวปฏิบัติส าหรับการอนุรักษ์ทุกเรื่องที่อิงกับโบราณสถาน        

ซึ่งโบราณสถานคือสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และสร้างขึ้นโดยมีนัยยะส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์มวลมนุษย์ชาติ ได้แก่ โบราณสถาน ซากปรักหักพัง หลุมศพสถาปัตยกรรม ประเพณี 

วัด ถ้ า เขาหิน แกะสลัก รูปปั้น ศิลาจารึก หมายรวมไปถึง อาคารสมัยใหม่ อาคารร่วมสมัย อาคาร

ร าลึก และอาณาบริเวณที่มีความส าคัญทางศาสนา (หมู่บ้านหรือเมือง) สถานที่ที่มีองค์ประกอบของ

ความเป็นมรดกที่น่าอนุรักษ์  

  หลักการนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างแนวทางการปฏิบัติ  การอนุรักษ์มรดก

สถาปัตยกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นการอนุรักษ์นี้ หมายรวมถึงมาตรการทุกชนิดที่น ามาใช้เพื่อรักษาสภาพทาง

กายภาพ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบรอบโบราณสถานนั้นไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี วัตถุประสงค์การอนุรักษ์

เพ่ือสงวนรักษาองค์ประกอบดั้งเดิมทั้งหมดของโบราณสถานนั้นไว้ และรวมถึงรักษาข้อมูลและคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต การอนุรักษ์ยังรวมถึงการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก

กระบวนการทางธรรมชาติและจากน้ ามือมนุษย์ และป้องกันความเสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยใช้ทั้งเทคนิค และการจัดการที่เข้ามาช่วย โดยมาตรการการอนุรักษ์ทั้งหมดต้องการที่ไม่

เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ (วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, 2552: 32) 

  นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งได้รับ

การยอมรับทั่วโลก คือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) หรือ

อนุสัญญามรดกโลก  (UNESCO, 2008: 20)  หลักการของอนุสัญญาฯ นี้ คือ การคุ้มครองและอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันทรงคุณค่าโดดเด่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา คือ 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนโยบายและ

วางแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์ และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ค านึงถึงการ

อนุรักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือสงวนรักษาคุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความส าคัญ

ต่อมวลมนุษย์ชาติให้คงอยู่ต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2519 องค์การยูเนสโกได้จัดตั้ง "คณะกรรมการมรดก

โลก" เพ่ือท าหน้าที่ดูแลมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่ส าคัญของโลก และจัดตั้ง "กองทุนมรดก

โลก" เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความโดดเด่นของแหล่ง

มรดกทางวัฒนธรรมมี 6 ข้อ ได้แก่ 

     1. เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความ

งดงาม และเป็นผลงานขั้นเอกท่ีจะจัดท าข้ึนด้วยการสร้างสรรค์ท่ีชาญฉลาด หรือ 

     2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ ทาง

สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่

เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาในเวลา

หนึ่ง หรือบนพื้นทีห่นึ่งพื้นที่ใดของโลก หรือ 

     3. เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือ 

     4. เป็นตัวอย่างลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม หรือ 

     5. เป็นตัวอย่างลักษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 

วิธีการก่อสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางหรือเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดั่งเดิมได้ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ หรือ 

     6.  มีความคิดหรือความเชื่อที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่มี

ความส าคัญหรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์  

  การพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม มีสภาระหว่างประเทศว่าด้วยโบราณสถาน

และแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites: ICOMOS) ซึ่งท าหน้าที่

ประเมินคุณค่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพ่ือ

พิจารณาลงมติ โดยความส าคัญที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2558)  

  1. มีลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ สะท้อนถึงอดีต เช่น งานทางสถาปัตยกรรม ผลงานที่

เป็นอนุสรณ์ในเชิงจิตรกรรม หรือประติมากรรม โครงสร้างทางธรรมชาติที่ เป็นหลักฐานทาง 

โบราณคดี ถ้ าที่ใช้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ หรือลักษณะอ่ืน ๆ ใกล้เคียงซึ่งมีคุณค่าและความส าคัญ ใน

ระดับ สากลในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์  
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  2. เป็นกลุ่มอาคารที่มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือลักษณะทางภูมิ 

สถาปัตย์ที่มีคุณค่าหรือความส าคัญในระดับสากลไม่ว่าจะในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือ 

วิทยาศาสตร์  

  3. เป็นที่ตั้งต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นผลงานของมนุษย์โดยเฉพาะ หรือเป็นการร่วมกันของ

ทั้งมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งที่ตั้งที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งล้วนมีคุณค่าและความส าคัญ 

ระดับสากลไม่วาจะในด้านประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยาและการ ที่

ลักษณะทั้ง 3 ข้อดังกล่าวจะถูกจัดว่ามีคุณค่า ความส าคัญ และชื่อเสียงระดับโลก หรือไม่นั้น จะต้อง

เขา้เกณฑ์ข้อ ใดข้อ หนึ่งใน 6 ข้อ ดังนี้  

  1. เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความส าเร็จทางด้านศิลปะซึ่งเป็นต้นแบบหรือแบบ

ฉบับต่อๆ มา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ ผัง เมือง หรือ ภูมิ  

สถาปัตย์ในแหล่งอารยธรรมแหล่งใดแหล่งหนึ่งของโลก  

  3. เป็นหลักฐานเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นอารยธรรมหนึ่ง  ๆ ซึ่งสูญหายหรือ        

ล่มสลายไป    

  4. เป็นรูปแบบของอาคาร หรือผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งปรากฏ

ชัดเจนช่วงส าคัญ ๆ ทางล้อม  

  5. เป็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่มีชื่อเสียง อันสะท้อนลักษณะวัฒนธรรมในช่วง

ส าคัญๆทางประวัติศาสตร์  

  6. มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ความคิด หรือความเชื่อที่มีความส าคัญ 

และมีชื่อเสียงในระดับ สากล (ข้อนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษจริง ๆ 

เท่านั้น แต่อาจนา ไปประกอบกับเกณฑ์ข้างต้นทั้ง 5 ข้อ ด้วยก็ได้ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบว่ามี       

ลักษณะดั้งเดิมท่ีแท้จริงหรือไม่ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558)  

  ในขณะที่นักวิชาการอย่าง Feilden and Jokilehto (1993) ได้กล่าวถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ในหนังสือ Management Guidelines For world Cultural Heritage Sites  

ว่าคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ ในระดับต่าง ๆ โดยกว้าง รวมไปด้วย

คุณค่าใหญ่ ๆ คือ ทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น   

  1. คุณค่าด้านการแสดงอัตลักษณ์ (Identity Value) เป็นความทรงจา ที่เกี่ยวข้อง

กับมุมมองในสังคมความมีเอกลักษณ์ทา ให้นึกถึงและจ าได้  
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  2. คุณค่าที่เกี่ยวกับ การออกแบบ/เทคนิค (Relative Artistic/Technical Value) 

เป็นคุณค่าที่มาจากด้านการออกแบบ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ท า

ให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แสดงถึงพัฒนาการของความรู้ ในช่วงสมัยที่ต่างกัน  

  3. คุณค่าด้านการหายาก (Rarity Value) มีคุณค่าเกี่ยวโยงถึงแหล่งมรดกนั้นๆ  

  4. คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value) เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหา

ความรู้  

  5. คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับรายได้และ

ความเป็นอยู่ของสังคม   

  6. คุณค่าทางการเมือง การปกครอง (Political Value) เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ 

เหตุการณ์ส าคัญๆในอดีตท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์  

  7. คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Significance) แสดงออกและมีอิทธิพลต่อ

ความคิด ความนิยมชมชอบ ส่งผลถึงวิถีการด ารงชีพการสืบสมัย เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ ความประหลาดใจ และความชื่นชม ส่งผลต่อการรับรู้สุนทรียภาพซึ่งทา ให้เกิดความ

ยินดี และ ประทับใจ   

  ในกฎบัตร Burra Charter 1999 ได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม นั้น

ประกอบด้วยคุณค่า 4 ด้าน ดังนี้ (Australia ICOMOS, 2000: 12)  

  1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical significance) เป็นคุณค่าที่ครอบคลุม

ประวัติศาสตร์ของความสวยงามทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม มีขอบเขตขนาดใหญ่ที่รอองรับ 

เหตุการณ์ขั้นตอนหรือกิจกรรมส าคัญ ส าหรับสถานที่ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญมีความส าคัญ ในการ

เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การพัฒนาหรือขั้นตอนทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทส าคัญของมนุษย์ และ

วิวัฒนาการของประเทศ, รัฐหรือชุมชน  

  2. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่า

ความงามรวม ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส  

  3. คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นคุณค่าความนิยมทางสังคมสถานที่

ที่ได้กลายเป็นความส าคัญท้ังต่อจิตวิญญาณ มีความส าคัญต่อทางการเมือง การด าเนินไปในระดับชาติ

ส่วนใหญ่หรือชนกลุ่มน้อย  
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  4. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Significance) เป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 

หรืองานวิจัยของสถานที่จะขึ้นอยู่กับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องการหายาก การมีคุณภาพ    

หรือข้อ มูลที่ส าคัญที่สามารถนา ไปสู่ข้อมูลต่อไปอีกมากมาย  

  ล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ในเอกสารแผนการจัดการอนุรักษ์ พ.ศ. 2558 (Conservation 

Management Plan 2015) ซึ่งจัดท าโดย NSW Sydney Barbour Foreshore Authority         ได้

กล่าวถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม เอาไว้ว่ามีคุณค่าความส าคัญ 9 ด้านดังนี้ (NSW Government 

Sydney Harbour Foreshore Authority, 2015: 65-67)  

  1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิต การด ารงชีพอยู่รอดของกลุ่มชนและสังคมที่ได้มีการสืบทอด

กันมาแต่โบราณเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์  

  2. คุณค่าทางด้านความสัมพันธ์ (Associational Significance) คุณค่าทางด้าน

ความสัมพันธ์อาจรวมถึงค่านิยมของสังคมหรือจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  สถานที่ 

โดยทั่วไป และรวมถึงความงาม ประวัติศาสตร์ ทางสังคมและจิตวิญญาณ มีคุณค่าส าหรับอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต  

  3. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่า

ความงาม รวมถึงแง่มุมของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เกณฑ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณาของ 

รูปแบบ ขนาด สีพื้นผิว และวัสดุของผ้า กลิ่นและเสียงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และการใช้งาน  

  4. คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่มกันของ

วัฒนธรรมเป็นสังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่  

  5. คุณค่าทางการศึกษาวิเคราะห์ (Research Significance) คือ ประโยชน์ทาง

การศึกษา จากความเป็นของแท้ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ถิ่นที่ หรือรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่ง เป็นตัวช่วยให้องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมบูรณ์ข้ึน  

  6. คุณค่าทางโบราณคดี (Archaeological Significance) มีคุณค่าในฐานะที่เป็น

หลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือบุคคลส าคัญ ในประวัติศาสตร์ หรือยุคใดสมัยใด มี 

แนวคิดใดในการก่อสร้างนั้นที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละยุคสมัย แสดง 

เอกลักษณ์ทางโบราณสถาน รวมทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม เป็นสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้อง กับ

วัฒนธรรมในอดีตของมนุษย์   



16 
 

 

  8. คุณค่าความหายาก (Rarity Significance) ความเป็นลักษณะการก่อสร้างการ

เกิดขึ้นที่พบได้ยาก การสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้ข้องแหล่ง ความมีเอกลักษณ์ และความเป็น

ตัวแทนของยุคสมัย   

  9. คุณค่าด้านการเป็นตัวแทน (Representativeness Significance) การเป็น

สัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และวัฒนธรรม โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ       สิ่ง

รอบตัว ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่  

  ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การบริหารจัดการจ าเป็นที่ต้องอาศัยหลักการ

หรือแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้มรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่าเหล่านั้นได้รับการ

รักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความส าคัญไว้สืบต่อไป มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเป็น

เครื่องแสดงออกถึงความเป็นมาของบ้านเมืองประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ โดยเราสามารถสัมผัส      

ได้ทาง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทั้งหลาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งมีค่าและควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าทาง

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ โบราณคดีมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่ง

เรื่องของชาติไทยที่มีมา แต่อดีต ควรค่าแก่การรักษาอนุรักษ์ให้คงทนถาวรไว้ให้เป็นสมบัติส่วนรวม

ของชาติ โดยเฉพาะ โบราณสถาน โบราณวัตถุทั้งหลายให้คนชาติไทยได้ภูมิใจ ศิลปวัฒนธรรมนั้น มี

คุณค่าและ ความส าคัญที่ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 3 ประการ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539: 

106-109) คือ  

  1. ช่วยสอบสวนเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ให้แน่นอนยิ่งขึ้น  

  2. ช่วยให้ประชาชนเกิดความรักชาติ  

    3. ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่แสดงออกด้านสุนทรีย์ ประเภทจารีต ประเพณี 

การมหรสพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเชิงนามธรรม เป็นมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย ศิลปวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของความเป็นชาติ 

ในฐานะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นแผนเฉพาะของตนเอง ไม่เหมือนกับชาติอ่ืนบางเรื่องอาจ

ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ก็สามารถนา มาดัดแปลงปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะ 

โดยเฉพาะของตนเองได้  

  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก พ.ศ. 2551 ของส านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาคที่ 8 ได้กล่าวถึงคุณค่า ความ ส าคัญ ของทรัพยากรวัฒนธรรม ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นเป็น 

สิ่งที่มนุษย์ให้ค่า ดังนั้นคุณค่าจึงอาจแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม ทาง 

ประวัติศาสตร์ (เช่น ของอยางเดียวกันในบางบริบทอาจเห็นว่ามีคุณค่า มีความหมายมาก แต่ในบาง
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บริบทก็ไม่น่าสนใจ) และทางสติปัญญาของแต่ละคนแต่สังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับบริบทอ่ืน ๆ  

หรือเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ ทั้ง

ใน ปัจจุบัน และอนาคต คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมุมมอง และ 

วัตถุประสงค์ในการน า ไปใช้ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8, 2551) แบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

  1. คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbol Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นเสมือน

เครื่องเตือนความทรงจ า หรือสัญลักษณ์แห่งอดีตซึ่งแต่ละคนอาจจะมองต่างกัน คุณค่าเชิงสัญลักษณ์

หรือ คุณค่าที่ติดมากับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ยากที่จะเลือนหายตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีการ

ลอก เลียน ทา ปลอมขึ้น หรือใช้วัสดุใหม่ เช่น นักโบราณคดีเห็นขวานหินยุคหินเก่าจากความรู้และ 

ประสบการณ์ก็พอจะเห็นความส าคัญแต่สา หรับคนทั่วไปอาจจะ นึกวาเป็นก้อนหินธรรมดา อย่างไร 

ก็ตามคุณค่าเชิงสัญลักษณ์เป็นสื่อบอกความหมายอะไรบางอยางแก่เรา  

  2.  คุณค่า เชิ งวิชาการ (Research Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น

แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรม ฯลฯ ผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการและวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและ

น่าเชื่อถือ  

  3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ (Art Significance) คุณลักษณะบางอย่างของทรัพยากร เช่น 

รูปทรง ลวดลาย (textures) เนื้อวัตถุดิบ และคุณภาพ เป็นต้น มีคุณค่าเชิงความงาม หรือศิลปะ และ 

จิตใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความชอบ มาตรฐาน และจินตนาการของแต่ละบุคคล 

หรือแต่ละวัฒนธรรม  

  4. คุณค่าเชิงความงาม (Aesthetic Significance) เป็นแรงบันดาลใจ หรือแรง

กระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เช่น การท างานจิตรกรรมฝาผนัง

ของ ศิลปินชื่อดังหลายท่าน ที่มีแรงบันดาลใจจากทรัพยากรวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น  

  5. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าใน

การใช้สอยโดยตรง (utilitarian function) เช่น ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้เป็น

สถานที่ ทา งาน ที่พัก อาศัย เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้า

ประเทศส าหรับ หลายประเทศในโลก  

  6. คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกน ามาใช้  

เป็นเสมือนเครื่องแสดง อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น สัตว์สัญลักษณ์ประจ า เผ่า หรือตราประจาจังหวัด 

เป็นต้น ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มชนต่างๆ ทั้งระดับ ท้องถิ่น
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และระดับชาติติ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้โบราณสถานต่างๆ โดยเฉพาะนครวัดเป็น เสมือน

ตัวแทนของ ชาวกัมพูชาทั้งมวลและใช้แสดงความเป็นชาติที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ชาติหนึ่งของ โลก

นอกจากนี้ เราอาจมองคุณค่าของทรัพยากรต่อมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่ หรือลักษณะร่วม  

  7. คุณค่าเชิงการตลาด (Business Market Significance) เช่น เก็บไว้ท ามาหากิน 

เป็นที่อยู่อาศัยค้าขายลงทุน หรือให้เช่า เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์เป็นต้น  

  8. คุณค่าส าหรับชุมชน  (Local Significance) เช่น ประโยชน์ทางการเมือง ประโยชน์

หรือค่า สา หรับชนบางกลุ่ม หรือของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือคุณค่าส าหรับท้องถิ่น  

  9. คุณค่าส าหรับความเป็นมนุษย์ (Humanity Significance) เช่น คุณค่าเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมของมนุษย์และคุณค่าเชิงโบราณคดี หรือการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ชาติ   

   จากการศึกษาคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมจากหลาย  ๆ แหล่ง

ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า คุณค่าความส าคัญของมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย คุณค่า

ความส าคัญทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย  

  1. คุณค่าทางโบราณคดี หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีความส าคัญแสดงให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ของวิถีชีวิตของกลุ่มชน และสังคมที่ได้มีการสืบทอดกันมา 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน รูปแบบการด ารงชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีตของมนุษยชาติ 

  2. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าในฐานะ

ที่  สามารถเป็นหลักฐานส าคัญที่อธิบายหรือเกี่ย วข้องกับเหตุการณ์ หรือ บุคคลส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละยุคสมัย เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในอดีต หรือบุคคลส าคัญในแต่ละห้วงเวลา หรือ แต่ละเหตุการณ์ด้วยรวมทั้งประวัติศาสตร์

และศิลปะ สถาปัตยกรรม  

  3. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าทาง

กระบวนการศึกษา หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับความส าคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง     มี

คุณค่าที่สามารถระบุถึงการค้นพบ การหายาก การมีคุณภาพ หรือข้อมูลที่ส าคัญที่สามารถน าไปสู่

ข้อมูลต่อไปอีกมากมาย 

  4. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม หมายถึง  ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมี

ความเป็นเอกลักษณ์ในแง่ของความงดงาม ทางศิลปะ ความดีงามของชุมชน ท าให้เกิด ความรู้สึกหรือ

จินตนาการถึงความงาม สามารถสร้างความน่าประทับใจ น่าชื่นชม รื่นรมย์ และน่ายินดีแก่ผู้พบเห็น  
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  5. คุณค่าทางการศึกษา/วิชาการ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็นประโยชน์

ทางการศึกษา ทางวิชาการในแขนงต่างๆ เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ทั้งตัวทรัพยากรวัฒนธรรม

เอง รายละเอียด กระบวนการเกิด หรือ ความเป็นมา จากความเป็นของแท้ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งข้อมูล หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นตัวช่วยให้องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมบูรณ์ข้ึน 

  6. คุณค่าด้านการเป็นตัวแทน หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และวัฒนธรรม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของพ้ืนที่นั้น ๆ ยุคสมัยนั้น ๆ  

โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ สิ่งรอบตัวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรม พ้ืนที ่

  7. คุณค่าความหายาก หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีลักษณะการท า การ

เกิดขึ้นที่พบได้ยาก มีน้อย อาจไม่สามารถท าขึ้นได้ใหม่โดยง่าย การสื่อความหมายให้เป็นทีเข้าใจได้

ข้องแหล่งที่มาทรัพยากรวัฒนธรรม ความมีเอกลักษณ์และความเป็นตัวแทนของยุคสมัย เสี่ยงต่อการ

สูญสลาย   

  8. คุณค่าทางด้านทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็น

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในการใช้สอยโดยตรง สามรถสร้างมูลค่าได้ เช่น ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย 

ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นสถานที่ท างาน ใช้เป็นที่พักอาศัยเป็นที่ พักผ่อนหย่อน

ใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ เป็นต้น 

  9. คุณค่าทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่

ของความเป็นสังคมและชุมชน เป็นเสมือนเครื่องหมายแสดงถึงการด ารงอยู่ และด าเนินไปของสังคม 

และยุคสมัย ในฐานะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นแผนเฉพาะของตนเองแสดงถึงการรวมกลุ่มกน

ของวัฒนธรรมเป็น สังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งประสงค์ที่จะศึกษา ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่

ทรงคุณค่าในวัดบวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะคุณค่าทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เนื่องจาก

ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีความโดดเด่นใน 2 ด้านดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดการให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารได้เป็นอย่างดี 

  1.4 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เป็นงานที่มีเป้าหมายในการน าเอามรดกทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มาอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และไม่เฉพาะแต่เพ่ือการศึกษา

เท่านั้นหากแต่รวมไปถึงประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจซึ่งหมายรวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ

ของประเทศชาติด้วยประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 2 ขั้นตอน คือ (สาวิตรี พิสณุพงศ,์ 2543: 33-34) 
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   1. ขั้นการด าเนินการให้มรดกทางวัฒนธรรมคงอยู่ นับตั้งแต่การส ารวจศึกษาและ

วิจัยการพิทักษ์รักษา และการอนุรักษ์  

   2. การด าเนินการทางธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม เป็นการด าเนินการเพ่ือ

ก่อให้เกดิประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ทางการศึกษา ทางสังคม การเมือง ด้านความมั่นคง

ของชาติ ทางด้านการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

   นอกจากนี้เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การค้นหา การรักษา 

การใช้คุณค่า และความหมายของ ทรัพยากรวัฒนธรรม ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน 

และความเป็นมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญคือการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและการ

ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมเหล่านั้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป โดยเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

สามารถแบ่งเป็นข้อๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2552: 24) ดังนี้  

   1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพยากรวัฒนธรรม ส าหรับการวางแผนและการ

ป้องกัน เราต้องได้ข้อมูล เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เสียก่อนจึง

ด าเนินการอย่างอ่ืน 

   2. เพ่ือปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมและท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม แต่

การอนุรักษ์และสงวนรักษาเป็นเป้าหมายส าคัญรองลงมา ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพ หรือ

สูญหายก่อนเวลาอันควร 

   3. เพ่ือให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม 

   4. เพ่ือใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม ในการให้การศึกษา เกี่ยวกับอดีต และให้เรา ได้

ตระหนักในคุณค่า กองทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย 

1.5 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม อาจมีกระบวนการและขั้นตอนที่มีความแตกต่าง

กันไปตามสภาพการ ยุทธศาสตร์ ของแต่ละพ้ืนที่สังคมชุมชน ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม และ

นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป

กระบวนการ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 กระบวนการ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 

2552: 25-26) ดังต่อไปนี้  
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  1. การประเมินความส าคัญ  (Assessing Significance) หมายถึง การแปล

ความหมายความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในการแปลความหมายนั้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจากการ

วิเคราะห์ หลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆของทรัพยากรวัฒนธรรม ในการ

ประเมินความส าคัญ ของทรัพยากรวัฒนธรรม นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ต้องท างานใกล้ชิดกับ

ชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ ภายใต้บริบท 

ต่างๆและเพ่ือให้การจัดการได้ผลงาน (Output) ที่มีประสิทธิภาพ ในแง่ของการท างาน การประเมิน

ความส าคัญทรัพยากรวัฒนธรรม ต้องอาศัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นักโบราณคดี    นัก

มานุษยวิทยา ฯลฯ รวมทั้งสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น เช่นชาวบ้านพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ฯลฯ            ใน

หลายกรณี ควรมีการจัดท าแผนการ (Plan of Management) ก่อนการประเมินความส าคัญซึ่งจะ

ช่วยให้เลือกได้ว่า คุณค่าหลักประกันใดบ้างที่ควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด จากนั้น             จึง

ด าเนินการตามแผน และสุดท้ายก็ เป็นการจัดท าเอกสารระบุความส าคัญ  (Statement of 

Significance หรือ SOS) ซึ่งมีการจัดล าดับความส าคัญ ของทรัพยากรแต่ละอย่างในพ้ืนที่ที่  

ด าเนินการ และข้อเสนอทั่วไป เกี่ยวกับ วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการ 

  2. การวางแผนการจัดการ (Planning for Management) เมื่อมีการประเมิน

ความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมมีการจัดท าโครงร่างคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างดี และมี

การพัฒนาความส าคัญและประวัติที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อไปก็เป็นการก าหนด

แผนการปฏิบัติงานหรือ แผนการจัดการที่เหมาะสม ในแผนการปฏิบัติการจัดการควรจะมียุทธวิธีใน

การจัดการทรัพยากรที่เป็นก าหนด เป็นระยะยาว และผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับจากการจัดการ 

นอกจากนี้ ในการวางแผนการจัดการ ควรมีแผนการ ให้การศึกษา และการแปลความหมายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรม การวางแผนการจัดการยังต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน

ชุมชนท้องถิ่นชนพื้นเมือง และผู้สนใจอีกด้วย 

  3. การก าหนดรายการการจัดการ (Management Program) การจัดการอาจท า

ได้หลายวิธี แต่หลักการเบื้องต้น คือ การจัดการตามข้อเสนอแนะและล าดับความส าคัญของทรัพยากร

วัฒนธรรม ที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก รูปแบบการจัดการมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย (เช่น สภาพ

ทางกายภาพของทรัพยากร ท าเล ที่ตั้ง ฯลฯ) มีตั้งแต่การเสริมความมั่นคง การบูรณะการสงวนรักษา

เป็นต้น แต่การจัดการต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพ้ืนที่    

และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ และทักษะของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
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ในการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารจึงควรจะด าเนินการภายใต้

กรอบและวิธีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามกระบวนการและสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัย     

ได้น าแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในการประเมินทรัพยากร

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม       

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป 

 

2. แนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของค าว่า “แหล่งเรียนรู้”  

  ส าหรับความหมายของค าว่าแหล่งเรียนรู้ตามสื่อการอ่านและต าราทั่วไปอาจมี      

การนิยามที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แหล่งสื่อการสอนชุมชน แหล่งความรู้ แหล่งทรัพยากรชุมชน 

แหล่งวิทยาการในชุมชน (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ , 2548: 27)  ทั้งนี้นิยามดังกล่าวล้วนมี

ความหมายใกล้เคียงกัน พอสรุปสังเขปดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึง สถานที่ บุคคลหรือกิจกรรมที่สามารถให้ความรู้               ให้

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน นักการศึกษาได้จัดประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้    หลาย

ประเภท ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม ศาสนา

ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่

รัฐหรือเอกชนสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ที่อ่านหนังสือ     และ

พิพิธภัณฑ์ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ความหมายของการศึกษาว่า หมายถึง

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การถ่ายทอดความรู้ การฝึก        

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้าง

องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบคือ 1.  การศึกษาในระบบ 

2. การศึกษานอกระบบ และ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ตั้งทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการ 

เรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้    

จากประสบการณ์จริง ความสนใจ เเละความถนัดของผู้เรียน ขณะเดียวกันรัฐต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินการและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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  จากการศึกษาพบว่านักวิชาการหลายท่านต่างให้ความหมายของ แหล่งเรียนรู้ หรือ

แหล่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง บุคคล หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งให้ประสบการณ์แก่ประชาชนได้ 

ดังนั้น แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน อาจเป็นศาสนสถาน โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ สวนสมุนไพร ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ศูนย์การศึกษาในชุมชน ห้องสมุด สถานประกอบการ 

หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน (สุมาลี สังข์ศรี, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ มาแสง (2532: 29) 

เสนอความหมายที่คล้ายกันของค าว่า แหล่งความรู้ และ วิทยาการในภาพรวมที่สอดคล้องกันของค า

ว่า “แหล่งเรียนรู้” คือ  

  “แหล่งรวมของกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความส านึกและตระหนักถึงความจ าเป็นที่

จะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แหล่งความรู้จะอยู่ที่ไหน มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่

กับความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่น” 

  การให้นิยามค าว่าแหล่งเรียนรู้ยังมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึง แหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ว่า เป็นแหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส            ตาม

ความสามารถโดยการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนตามอัธยาศัย  ซึ่งมี

อยู่ทั่วไปในสังคม (ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ, 2544: 22) และ ให้ความหมายที่เกี่ยวกับแหล่งความรู้     ใน

ชุมชน ดังนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548: 28) 

  1. สถาบันของชุมชนที่มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน เช่น วัด 

โบสถ์ วิหาร ตลาด ร้านขายของช า 

  2. สถานที่หรือสถานที่รัฐและประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมา เช่น อุทยานการศึกษา 

อุทยานประวัติศาสตร์ 

  3. สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น วีดีทัศน์ ภาพสไลด์ โปรแกรม

ส าเร็จรูป สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น หนังสือสารานุกรม 

  4. บุคคลากรที่มีความรู้ในชุมชน 

  จากนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปความหมายได้ว่า แหล่งความรู้หรือที่เรียกว่าแหล่ง

การเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ทั้งที่เป็นรูปธรรม (Tangible) และ อรูปธรรม (Intangible) 

ซึ่งบุคคลสามารถเห็นคุณค่าและความจ าเป็นในการเข้าไปสู่วงโคจรของแหล่งความรู้หรือการเสาะ

แสวงหาทรัพยากรทางความรู้อ่ืนตามเป้าหมายและแรงจูงใจของตนเอง อันเป็นประสบการณ์การ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2549 อ้างถึงในอภิรดี กันเดช, 

2551: 42) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความส าคัญในประเด็นเรื่องแหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการใน

ชุมชน 5 ลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือหาความรู้ต่างๆ 

ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่จ ากัดเพศและวัย 

2. เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 

3. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เนื้อหาความรู้จากแหล่งก าเนิดได้ 

4. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงหรือลงมือ

ปฏิบัติจริงได้เช่น การแก้เครื่องยนต์ การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆ 

5. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ 

ที่มีการคิดค้นข้ึนและได้ของจริง 

  เสรี วงษ์มณฑา (2529: 702-708) เสนอสาระส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ คือ

เป็นแหล่งให้ข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกลกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน  

ช่วยเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ เกิดมุมมองใหม่ ๆ ขึ้น และ

เป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่ให้ความรู้ ก่อให้เกิดทักษะ ช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น เป็นแหล่งการศึกษาตลอด

ชีวิต ที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดเพศและ

วัย    อีกท้ังยังเป็นแหล่งที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เป็นแหล่งที่ประชาชนจะ

เข้าไปปฏิสัมพันธ์เพ่ือหาความรู้จากแหล่งก าเนิดได้ เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้

เกิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือปฏิบัติจริงได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์

เพ่ือให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีการคิดค้นข้ึนและยังไม่มีของจริงให้เห็น รวมทั้งเป็นแหล่ง

ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่นกับโรงเรียน และ เป็นการประหยัดเงินงบประมาณ

ของโรงเรียนได้ เมื่อมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

  ในท านองเดียวกันความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในระบบการศึกษาตลอดชีวิตอาจ

พิจารณาเชิงคุณประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนที่จะน าไปใช้ ดังที่ ชลทิพย์ เอ่ียมส าอาง และวิศนี       ศิล

ตระกูล (2533: 233) กล่าวไว้ได้น่าสนใจดังนี้ 

1. เป็นแหล่งข่าวที่ชาวบ้านสามารถเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตรงของตนเอง 
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2. ช่วยให้เกิดการประหยัด ผู้คนในท้องถิ่นสามารถศึกษาหาความรู้โดยไม่ต้อง

เดินทางไปไกล จึงเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า และประหยัดงบประมาณ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนมา

ให้บริการเช่นนี้ได้จะช่วยแบ่งเบาภาระโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการในราคาถูก 

3. เป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น 

สนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ มองการณ์ไกล พร้อม

ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 

4. ส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกัน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน ใจกว้าง 

ความคิดอิสระและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์     

มองการณ์ไกล พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 

5. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าต่อผู้คนในท้องถิ่น 

6. ช่วยให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมพูน

ทักษะโดยการฝึกอบรมทักษะที่ตนสนใจ ซึ่งอาจน าไปสู่การสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

7. ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าในชุมชนหรือฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมา 

เป็นการสร้างความผูกพันต่อท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนั้น  ๆ 

ต่อไป 

8. เป็นการสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเกิดการพ่ึงพาตนเองได้ รักจักประสานประโยชน์

เพ่ือด าเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

  อย่างไรก็ดี สรุปได้ว่าสาระส าคัญของทรรศนะข้างต้นที่พิจารณาแหล่งการเรียนรู้     

ในแง่คุณค่าและบทบาทตามนิยามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    

และสารสนเทศทางข้อมูลการศึกษาด้านเกี่ยวข้อง เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษา       ใน

รูปแบบผสมผสานในภาพรวมส่งผลต่อบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในสังคม เช่น 

ครอบครัว ชุมชนใกล้เคียง และสังคมโลก อันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่ครอบคลุมถึงความรู้เชิง

ประวัติศาสตร์ และระเบียบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

2. การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพ่ือสามารถปรับตัวเข้ากับความเจริญด้าน

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องให้บุคคลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความจ าเป็นในการน าองค์ความรู้

และทักษะการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดข่าวสารความเป็นจริงจากแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น 
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3. การส่งเสริมความรู้ ความศรัทธาและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์    

และการปกป้อง ตลอดจนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

นันทนาการ ภูมิปัญญาไทย และคุณค่าทางวรรณกรรม  

4. การส่งเสริมเป็นแหล่งการท ากิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน แหล่งเรียนรู้

ตามธรรมชาติ และสถานีย่อยส าหรับเครือข่ายกิจกรรมทางการศึกในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัยได้ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่  

2.3 การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา กองพระพุทธศาสนาสถาน กรมการศาสนา 

(2532) ได้ก าหนดข้อพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาไว้ดังนี้  

  1. ด้านบริเวณและอาคารสถานที่  

  1.1 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  

  1.2 จัดให้มีบริเวณร่มรื่นสวยงามสะอาดสงบและมีสภาพเป็นอุทยานสวนป่าที่มี

ความร่มรื่น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนรวมทั้งศึกษาหา

ความรู้  

  1.3 จัดวางแผนผังวัดที่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขต 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้เป็นระเบียบ  

 1.4 จัดให้มีแหล่งน้ าสนามไว้บริการแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน  

 1.5 จัดให้มีหอกระจายข่าวเพ่ือสอดแทรกความรู้และบริการข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่

ชุมชน  

1.6 จัดท าพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง

ศิลปกรรม จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้  

 1.7 จัดท าธรรมสถานหรือสวนธรรม เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรม

แก่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นนั้น 

  2. ด้านกิจกรรม เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ไม่จ ากัดเพศและวัย รวมทั้งให้ความรู้ทางตรง

และทางอ้อม  

  2.1 ทางตรง ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบมีครูหรือวิทยากรบรรยายเช่น  

1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา  
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2. จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์

อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด  

3. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอบรมทางศิลปกรรมการฝึกสอนและสาธิต

วิชาชีพสาขาต่างๆ การสาธารณสุขมูลฐาน การให้ความรู้ด้านกฎหมาย  

  2.2 ทางอ้อมได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีครูผู้สอนสามารถศึกษาด้วย

ตนเองจากสิ่งแวดล้อมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ มีเนื้อหาสาระอยู่ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์

แก่ผู้เรียนอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน หมวดหมู่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย เช่น 

1. การจัดนิทรรศการ  

2. การจัดต้นไม้พูดได้ในเขตคติธรรมหรือคติพจน์ การจัดสวนสมุนไพรโดย

บอกสรรพคุณของต้นไม้ไว้  

3. การบรรยายภาพเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังโดยอาจเป็นเรื่องราวทาง

วรรณคดีหรือต ารับยาต่างๆ  

4. จัดท าพิพิธภัณฑ์สถานเพ่ือเก็บรักษาโบราณวัตถุ และของเก่าต่าง ๆ คน

เขียนชื่อสิ่งของพร้อมทั้งค าบรรยายประวัติความเป็นมา และคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น  

5. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับธรรมะ หรือเทศน์ธรรมะเพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน  

  สรุปได้ว่า การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมี

บริเวณและอาคารสถานที่ที่พร้อมสงบร่มรื่น มีการวางผังที่เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน และมีกิจกรรมที่

หลากหลายสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ รวมทั้งมีการจัดท าสื่อประกอบ

เผยแพร่ ความรู้ที่สะดวกและเหมาะสม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเฉพาะการ

ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมและการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่น่าสนใจ

ดังต่อไปนี้ 

3.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร  

  จากการค้นคว้าและศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร  ทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม พบว่า มีหนังสือ งานวิจัย และเอกสารต่างๆอยู่ไม่มากนัก ทั้งท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร
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เป็นวัดที่มีความส าคัญเป็นอันมาก เอกสารชิ้นส าคัญเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า      

กรมพระยา วชิรญาณวโรรส (2465) เรื่อง ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระองค์ได้รวบรวมข้อมูล   

ที่ได้จากการค้นคว้า ทั้งจากค าบอกเล่า และเรียบเรียงจากความจ าของพระองค์เองถึงที่มาและ

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระนิพนธ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลหลักที่ส าคัญเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา ของวัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างละเอียด ซึ่งมีผู้น าไปอ้างอิงเสมอมา  เมื่อกล่าวถึง 

วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้แล้วทางมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2546) ยังได้

จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้รวบรวมทั้งประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร 

พระประวัติเจ้าอาวาส และทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศ ซึ่งถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่ง  

ซึ่งมีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างน่าเชื่อถือเช่นกัน และเม่ือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมมากขึ้น 

นอกไปจากนี้พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหารจะปรากฏในหนังสืออีกหลายๆ เล่ม ที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วัดประจ า 9 รัชกาล หรือวัดส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ วัดส าคัญใน

กรุงเทพมหานคร และน าชมวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น แต่ข้อมูลที่พบเป็นเพียงประวัติโดยสังเขป  

มิได้มีรายละเอียดเช่นเดียวกับ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

เรื่อง ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร และหนังสือวัดบวรนิเวศวิหารที่ตีพิมพ์ โดย มูลนิธิมหามกุฎราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

  นอกจากนี้ยังพบว่า มีหนังสือส าคัญอีก 2 เล่ม ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับทรัพยากร

วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องจากเป็นสมุดภาพรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของ

วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งจัดท าโดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร 

เนื่องในโอกาส สมโภชพระอารามเนื่องในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549-2555 ได้แก่ หนังสือ พุทธาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (2556) และ สังฆาวาสวัด

บวรนิเวศวิหาร (2556) ซึ่งหนังสือที่ระลึก ทั้ง 2 เล่มนี้ ได้รวบรวมรูปภาพทรัพยากรวัฒนธรรมภายใน

วัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างละเอียดพร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้

ด้วย ดังเช่นที่หนังสือเรื่อง ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (2528) ซึ่งจัดพิมพ์ตามพระราชด ารัสฯโดย

ส านักราชเลขาธิการ ส าหรับทรงถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ

นายก เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ นักษัตร ในปี พ.ศ. 2528 สมุดภาพเล่มนี้

ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ภาพงานสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่

มีคุณค่าภายในวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมค าบรรยาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นอย่างมาก 
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  เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้ง

อาคารศาสนสถาน เสนาสนะ และงานศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดบวรนิเวศ

วิหารถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ทางกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและ

ประติมากรรมส านักโบราณคดี กรมศิลปากร (2551) ได้จัดท าหนังสือเรื่อง การอนุรักษ์จิตรกรรม   

ฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ขึ้นเพ่ือเผยแพร่แพร่ความส าคัญของจิตรกรรมและบันทึก

กระบวนการอนุรักษ์ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือเป็นหลักฐานที่ส าคัญอันแสดงถึง

คุณค่าของงานจิตรกรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่ควร

อนุรักษ์ไว้ ภายในประกอบด้วยรูปภาพงานจิตรกรรมที่มีอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร อันปรากฏ

ภายในพระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก วิหารพระศาสดา วิหารเก๋ง พร้อมประวัติ และค าอธิบายถึง

กระบวนการ เทคนิคการวาด และความหมายของภาพ รวมทั้งมีเนื้อหาโดยละเอียดของการอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร กระบวนการอนุรักษ์เป็นขั้นตอน และ มีการประเมินคุณค่าและ

ความส าคัญของงานจิตรกรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารอีกดว้ย  

  ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมภาพปริศนาธรรม ในวัดบวรนิเวศวิหาร ในงานวิจัย

เรื่อง การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมของนิกายธรรมยุต  โดยเมธา ลีนะวัต

(2555) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน

ส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับ

ศิลปะไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2000-2400 เป็นการวิจัยแบบพ้ืนฐานที่เน้นศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่

เกี่ยวกับพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมีเป้าหมายในการศึกษาหลักการและแนวความคิดริเริ่ม

ของนิกายธรรมยุตที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 24 

เนื้อหาและรูปแบบของภาพปริศนาธรรมนับได้ว่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะในฐานะที่เป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ ของการน าเสนอเนื้อหาในพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบของภาพจิตรกรรมเลียนแบบ

ตะวันตก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นเสมือนสิ่งเชื่อมโยง ของการใช้สัญลักษณ์สื่อความ

หมายถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา ตามโลกทัศน์เดิมของพุทธศิลป์แบบ

สยามวงศ์เข้ากับสภาพสังคมวิทยาการใหม่ ๆ แบบต่าง ๆ รูปแบบของจิตรกรรมแบบตะวันตกที่ก าลัง

เริ่มแรกเข้าสู่ศิลปกรรมในประเทศไทย นับเป็นงานวิจัยที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเกี่ยวกับการตีความภาพ

ปริศนาธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร 
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  งานวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับหนังสือถอดรหัสพระจอมเกล้า โดย พิชญา สุ่มจินดา

(2557) ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจากบทความวิชาการอันมีเนื้อหารสาระเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานส าคัญหลายอย่างในวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครั้ง

ทรงครองวัด นอกจากนี้ยังมี การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของจิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์

ของรัชกาลที่ 5 วิทยานิพนธ์โดยพิชิต อังคศุภรกุล (2556) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการ 

เปลี่ยนแปลงในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่าสะท้อนพระราชประสงค์ในด้านต่าง ๆ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้าง การศึกษาพบว่า ปัจจัย 2 ประการที่ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตรกรรมอย่างรวดเร็วได้แก่ การประดับตกแต่งภายในพระอาการแบบ

ใหม่สนิทประการคือความสนใจในกระแสสัจนิยมที่มีมากขึ้น ทั้งนี้สามารถแปลงการเนื้อหาเรื่องราว

กิจกรรมออกได้เป็น  3 ข้อได้แก่ 1. กิจกรรมประเพณีเรื่องชาดกและพุทธประวัติ 2. กิจกรรมเชิงสัจนิยม 

ในพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 และ 3. กิจกรรมเรื่องต านานและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้

ได้รับการเลือกไปเขียนเป็นจิตรกรรมด้วยเหตุผลหลักเรื่องความสวยงาม และความสอดคล้องกับบริบท

ด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นพระประสงค์หลักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพการรับรู้

อย่างอดีต ความเชื่อโบราณของคนในสังคม ได้ถูกท้าทายจากความคิดสมัยใหม่จากโลกตะวันตก ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้ได้เป็นเงื่อนไขให้ชนชั้นน า จะปรับปรุงพัฒนาตน และชาติ ให้พร้อมและเหมาะสมส าหรับ    ยุค

สมัยใหม่ บรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองส่งผลกระทบไปยังเรื่องอ่ืนรวมถึงงานกิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง เมื่อกระแสสัจนิยม และมนุษยนิยม ได้เข้ามา ในขณะเดียวกันศิลปกรรมก็มี

แนวโน้มไปในทางการแสดงความงดงามมากกว่าการอุทิศถวายเพ่ือศาสนาดังที่ผ่านมา  

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม       

โดยมุ่งเน้นที่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัด และการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม 

โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่มีความน่าสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาครั้งนี้ แม้จะในทางอ้อม แต่ก็มี

ประโยชน์ในการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆได้อย่างเป็นอย่างดี ดังที่จะ

เห็นได้จากงานวิจัยของรสิกา อังกูร (2543) ได้ท าการวิจัย เรื่องความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการน าชมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 วัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า วัดส่วนใหญ่มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบ

ส าคัญที่ท าให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูกต้นไม้ การจัดสวนหย่อม ความสะอาดของบริเวณวัด 

ความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า   วัดส่วนใหญ่มี
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ความพร้อมในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ที่มีคุณค่าเป็น

เอกลักษณ์ ส่วนนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการน าชมศิลปวัฒนธรรมในวัด ยังไม่

มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมากนัก เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร และขาดแคลนบุคลากรที่

สามารถท าหน้าที่ในการน าชมวัด ถ่ายทอดความรู้ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

  1. ด้ านลักษณะทางกายภาพของวัด พบว่า  วัดส่ วนใหญ่มีการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูก

ต้นไม้ การจัดสวนหย่อม ความสะอาดของบริเวณวัด ความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและ

สังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีมีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด  

  2. ด้านนโยบายของวัดในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่านการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัด พบว่า วัดส่วนใหญ่มีนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบดังกล่าว 

แต่ยัง ไม่มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากขาดแคลนด้านบุคลากร ประกอบกับนโยบายของ 

วัดเองยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  

  3. ด้านความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ พบว่าวัดส่วนใหญ่มีพระสงฆ์ที่สามารถท า

หน้าที่ ในการน าชมวัด ถ่ายทอดความรู้  และเผยแผ่พระพุทธศ าสนาควบคู่ ไปกับการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องของภาษาและทักษะที่ใช้ในการ

ถ่ายทอด โดยภาพรวมสรุปได้ว่า วัดที่ท าการศึกษาทั้งหมดจ านวน 15 วัด มีวัดที่มีความพร้อมครบถ้วน

ทั้ง 3 องค์ประกอบเพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่านการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน

นโยบายของวัดตามล าดับ  

  งานวิจัยของรสิกา อังกูร ในข้างต้นได้ผลที่สอดคล้องกันกับ พัชรี ลินิฐฏา (2555)   ที่

ได้ท าการศึกษา เรื่อง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่

สากล ซึ่งมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพปัจจุบันและปัญหาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล และเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล ผลการวิจัยพบว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอาราม

หลวงชั้นเอก ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นศาสนสถานที่
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ทรงคุณค่าทั้งทางด้านพุทธศิลป์วิจิตรศิลป์สถาปัตยกรรมและเป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาและสัตว์

ต่างๆ ในปีพุทธศักราช 2554 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก 

ประกาศข้ึนทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ 

  ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากลของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   

ด้านการดึงดูดใจการท่องเที่ยว วัดโพธิ์เป็นมรดกโลกมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เป็นแหล่งองค์ความรู้    

ที่หลากหลายทั้งด้านการแพทย์แผนไทย สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ วรรณศิลป์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มีการใช้องค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการนวดแผน

ไทยเท่านั้น ด้านการรองรับการท่องเที่ยวสามารถรองรับได้วันละ 5,000 ถึง 10,000 คน จากทั่วโลก 

การมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ท าให้ขาดความสะดวกสบายหลายเรื่อง คือ การจราจรแออัด ที่จอดรถ

ไม่เพียงพอ สุขาไม่สะอาดการปฐมพยาบาลการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวน้ าดื่มและถังขยะ

ไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีไฟสูงที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีคณะกรรมการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในวัด ซึ่งเป็นการจัดการกันเองไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมจึงเกิดปัญหาในระบบต่าง ๆ คือ ระบบสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน 

การบริหารทรัพยากรและการเงิน การจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อนในเขตท่องเที่ยวของวัด ด้าน

การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงแต่คนท าให้ขาดประสิทธิภาพการ

ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและยังไม่มีความเป็นสากล 

  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล ของวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม คือ มีเป้าประสงค์ มุ่งพัฒนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว    

ทางวัฒนธรรมในระดับสากลโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการดึงดูดใจการท่องเที่ยว โดยก าหนดกลยุทธ์ คือ

พัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ สร้างศักยภาพและมาตรฐานด้านกิจกรรม

การท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การรองรับการท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์เพ่ิมขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวแนวด าเนินการ เช่นภาษาอังกฤษกลุ่มทัวร์เรื่องวันเวลาที่

นักท่องเที่ยวจะเข้าชมเพ่ือวางแผนจัดการที่จอดรถและบริการด้านอ่ืน  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ส่งเสริม

และพัฒนากลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล  



33 
 

 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีกลยุทธ์ 

4 ประการคือ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

หลากหลายรูปแบบ และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

  นอกเหนือไปจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดพระ เช

ตุพนข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดอ่ืนๆ เช่น 

งานวิจัยเรื่อง วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (2325-2525) ซึ่งจัดท าโดยเนตรนภิศ 

นาควัชระ และคณะ (2525) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม พบว่า ภายในวัดนั้น     

ในอดีตวัดเป็นเสมือนหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ประจ าชุมชน เพราะเป็นแหล่งเก็บพระไตรปิฎก และเป็น

แหล่งรวมของศิลปวัตถุ ศิลปกรรมของมีค่าต่าง  ๆ ปัจจุบันได้มีวัดหลายแห่งจัดตั้งพิพิธภัณฑ์         

และห้องสมุดให้บริการประชาชนและผลส ารวจพบว่าประมาณร้อยละ 20 ของวัดมีห้องสมุด โดยที่วัด

ในเขตชั้นใน พระอารามหลวง หรือวัดขนาดใหญ่ มักจะมีห้องสมุดไว้ให้บริการประชาชนมากกว่าวัด  

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชั้นนอก ซึ่งเป็นวัดขนาดเล็ก วัดที่สร้างใหม่ หรือ วัดราษฎร์  วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ และมีห้องสมุด นอกจากนี้ ผลการศึกษายังปรากฏว่า วัดมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์รวมของ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทั่วไปวัดจะเป็นที่รวมของศิลปกรรมด้านต่างๆ เช่นด้านสถาปัตยกรรม

จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม โดยเฉพาะวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็น

ระยะที่มีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดเป็นจ านวนมากผู้สร้างได้พยายามสร้างและปฏิสังขรณ์วัดอย่าง

วิจิตรพิสดาร ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป ตู้คัมภีร์ ธรรมาสน์ ภาพแกะสลัก และภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ซึ่งนอกจากเพ่ือเป็นการบุญกุศล อันยิ่งใหญ่แล้วยังเพ่ือแสดงถึงความเป็น

ไทยและความสามารถ ตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ งานทางด้านศิลปะเหล่านี้ยัง

เกิดขึ้นจากพระผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะไม่มีความจ าเป็นในการประกอบการงาน

อาชีพ มีเวลาและโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้าฝึกฝนและประดิษฐ์งานทางศิลปะเหล่านี้ออกมาได้อย่าง

วิจิตรประณีต ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์รวมของศิลปะ วัฒนธรรมแล้ว วัดยังเปรียบเสมือนเป็น

พิพิธภัณฑ์ด้วย เพราะเป็นสถานที่เก็บสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นของรัฐดังเดิมและที่เป็นของชาวบ้าน

ซึ่งมักอุทิศสิ่งของมีค่าของตนให้กับวัด ด้วยถือเป็นการบุญการกุศลในขณะเดียวกันวัดก็เปรียบเสมือน

คลังพัสดุส าหรับเก็บเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นถ้วยชามโต๊ะเก้าอ้ีเสื่อพรมกระโถนซึ่งแม้จะเป็นสมบัติ

ของวัดชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะขอยืมไปใช้ได้เมื่อเวลามีการงานต่าง ๆ หลังจากใช้เสร็จแล้วชาวบ้านก็จะท า

ความสะอาดสิ่งของดังกล่าวแล้วน ามาคืนวัด ในขณะที่บทความงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดของ ภัชรบถ  ฤทธิ์เต็ม (2550) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
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สภาพและความพึงพอใจของการท่องเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวใน

วัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าสิ่งที่วัดควรปรับปรุง เรียงตามล าดับ 3 ล าดับ

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดหาถังขยะและจัดระเบียบสถานที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ การดูแลรักษา

ความสะอาดของห้องน้ า และ ควรมีแผนผังแสดงแหล่งท่องเที่ยวในวัด และจากผลการศึกษารูปแบบ

การจัดการท่องเที่ยวในวัด สามารถประมวลสรุปรูปแบบการจัดการภายในวัดที่ควรท าได้ดังนี้ 

  1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรการของวัด ได้แก่ 

  1.1 ควรมีการจัดท าผังการใช้สอยพื้นที่ของวัดตามบทบาทหน้าที่ เป็น 3 เขต คือ 

เขตพุทธาวาส เป็นพ้ืนที่ตั้งของศาสนสถานส าคัญ เขตสังฆาวาส เป็นพ้ืนที่พักอาศัยของพระภิกษุ

สามเณร และ เขตธรณีสงฆ์เพ่ือให้การบริการชุมชนหรือเขตสาธารณะ เป็นพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง

ของอาคารสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว 

1.2 ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่องต่อไปนี้ 

การจัดท าแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างและการใช้ที่ดินในอนาคต การวางแผนการก่อสร้างสถาปัตยกรรม

ใหม่ การวางแผนพัฒนาสิ่งบริการที่จัดสร้างใหม่ การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมของวัดใหม่ และ การ

จัดระเบียบของที่ตั้งให้บริการและกิจการอ่ืน ๆ  

1.3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาฟ้ืนฟูโบราณสถานหรือวัดร้างในจังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ข้อสรุปประเด็นแนวทางการฟ้ืนฟูวัดร้าง ดังนี้  ควรมีการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

การบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง และส่งเสริมสนับสนุนด้านการบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งควรให้ค าแนะน า ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ

แก่ชุมชน นอกจากนี้ด้านบริหารงานควรมีการจัดประชุมเชิงวิชาการแก่เจ้าอาวาสตามโครงการต่าง ๆ 

เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของการพัฒนาฟ้ืนฟูวัดร้าง และ ติดตามประเมินผลการบูรณะ 

ฟ้ืนฟู ปฏิสังขรณ์วัดร้าง รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. รูปแบบการจัดการด้านระบบสื่อความหมาย  

2.1 การจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลของวัดที่ถูกต้อง ในการเผยแพร่ให้แก่

นักท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยว และการเผยแพร่ในฐานข้อมูลสารสนเทศ  

2.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันส าคัญ หรือเทศกาลส าคัญ

ต่างๆ  

3. รูปแบบการจัดการด้านบุคลากรของวัด มีประเด็นดังต่อไปนี้ 
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3.1 การพัฒนาบุคลากรของวัด เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์แก่

พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัด  

3.2 การพัฒนาจริยธรรมแก่บุคคลากรในวัด โดยยึดหลักกัลยาณมิตร 7 เพ่ือการ

ปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ท าตนให้เป็นที่รัก ท าตนให้เป็นที่น่าเคารพ น่าเจริญใจ

ชวนให้ระลึกถึง รู้จักพูดและให้ค าแนะน าที่ดี อดทนต่อถ้อยค าต าหนิพร้อมที่จะรับฟังและน าไปปฏิบัติ 

สามารถอธิบายเรื่องราวที่ยุ่งยากลุ่มลึกให้เข้าใจอย่างง่ายดาย และ 7 ไม่ชักน าหรือชักจูงในทางเสื่อมเสีย   

  ผลของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานวิจัยที่ได้กล่าว

มาแล้วให้ผลที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ เรื่อง วัดประจ ารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์:รูปแบบการ

พัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของพระสมภพ นาสิงห์ (2555) พบว่าวัด

ประจ ารัชกาลเป็นพระอารามหลวง ได้รับยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุ เพราะ

เป็นศาสนาและสถาน ที่ทรงคุณค่าทางด้าน พุทธะศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมและเป็นแหล่งรวม

ของภูมิปัญญาและศาสตร์ต่างๆอาทิ ไหนพ.ศ. 2554 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก

ในทะเบียนนานาชาติ ความรู้ในจารึกอยู่ในวัดประจ า รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดประจ ารัชกาล ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์

รวมแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านสถาปัตยกรรม พุทธะศิลป์ วรรณศิลป์ ปรัชญา การแพทย์

แผนไทย และประวัติศาสตร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

  สภาพปัญหาของวัดประจ ารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยปัญหาด้านภูมิ

ทัศน์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งดึงดูดความสนใจ ศักยภาพการ

ให้บริการการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

แนวทางในการพัฒนาวัดประจ ารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย การดูแลรักษาความสะอาด

ในบริเวณวัด จัดระเบียบผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถานที่ช ารุด สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีศูนย์ความช่วยเหลือหรือรับแจ้ง

เหตุร้ายภายในวัด การบริการที่จอดรถให้เป็นระบบ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค

ให้มีมาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ด้านการบริการให้กับบุคลากร เพ่ิมศักยภาพและมาตรฐาน แหล่ง

การเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้

ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายและ

กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้านการท่องเที่ยว บริหารจัดการ การ
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ท่องเที่ยวของวัดโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และลดความขัดแย้ง จัดสรรรายได้อย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง 

  โดยสรุปแล้วการที่วัดประจ ารัชกาลเป็นมรดกแห่งความทรงจ าโลกอาจท าให้รายการ

รายได้ จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน วัดย่อมได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่ว

โลกได้รู้จักเพ่ิมมากขึ้น และหากชนชาวไทยร่วมกันรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศในฐานะ

เป็นชนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าระดับโลกโดยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ

ศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องช่วยกันปรับทัศนียภาพให้สะอาดและเป็นระเบียบ ตลอดจน

การดูแลสิ่งแวดล้อมให้งดงาม การเข้าถึงสะดวกสบาย ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของวัดประจ ารัชกาลให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  จากการที่ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น

แล้วนั้น ท าให้ได้พิจารณาและมองเห็นเนื้อหาข้อมูล แนวคิดและมุมมองในมิติต่างๆซึ่งสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวในวัดบวรนิเวศวิหารให้มี

ความครอบคลุมและหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคตในวัดบวรนิเวศวิหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

  3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้  

    ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ใน 2 กลุ่ม 

ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็น

แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   3.3.1 กลุ่มงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด  

          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลาย ๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด และพิพิธภัณฑ์ 

พบว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา

ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานวิจัยเรื่อง วัดพระเชตุพน: ต้นแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

โดย รสิกา อังกูร และคณะ (2547) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบททั่วไปของวัดพระเชตุพน

ตลอดจนสภาพการจัดการกระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ สภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ 

ความต้องการและงานทางส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการจัดการและแหล่งเรียนรู้
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ของวัดพระเชตุพน พบว่ารูปแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่วัดพระเชตุพน ด าเนินการอยู่มี 4 

รูปแบบ ได้แก่  

   1. การจัดทัศนศึกษา น าชมวัดที่มีพระวิทยากรเป็นผู้น าชมเผยแผ่หลักธรรม

ความรู้และเกร็ดประวัติของวัด ได้จัดให้มีแผนแผนก ทัศนศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ของฝ่าย

เผยแผ่ ท าหน้าที่ดังกล่าว ส าหรับการวางแผนการจัดการองค์กรและการก ากับควบคุมแหล่งการเรียนรู้

ของวัดพระเชตุพน ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารแผนกทัศนศึกษามีกฎระเบียบอยู่

ภายใต้ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการบริหารงานแผนกทัศนศึกษา พ.ศ. 2546 การน าชมของพระ

วิทยากรจะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การเล่านิทาน การใช้โคลงกลอน และตัวเลขเข้ามาช่วย

ในการจดจ า ส าหรับบริเวณที่จัดน าชมได้แก่บริเวณพระอุโบสถบริเวณพระพุทธไสยาสน์ บริเวณ

สังฆาวาสที่คณะ น. 16 

  2. หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน  เป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ

เอกสารต าราโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุรูปหล่ออดีตอธิบดีสงฆ์ของวัดพระเชตุพนไว้อย่างเป็นระบบ         เพ่ือ

ประโยชน์ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าส าหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป การจัดห้องสมุดสมเด็จ 

แบ่งเป็น 3 ชั้นดังนี้ ชั้นใต้ดินจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9             มี

โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่ส าคัญจัดแสดงไว้เช่นเครื่องถ้วย เครื่องลายคราม เครื่ องแก้วเจียระไน 

เครื่องประดับมุก และ งาช้าง ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องสมุดประจ าวัดเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือเอกสาร

ต ารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงตาลปัตรโบราณของพระเถรานุระ ที่ได้มา

จากงานราชพิธีและพิธีส าคัญ ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องประชุมและเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่ออธิบดีสงฆ์วัด

พระเชตุพนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม 14 รูป 

   3. ศิลาจารึก 8 หมวด การได้รับยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของ

ประเทศไทยของวัดพระเชตุพนนั้น สืบเนื่องมาจากการเป็นแหล่งรวมของสรรพศาสตร์และทรัพยสิทธิ

ต่างๆ พุทธะศิลป์วิจิตรศิลป์วรรณศิลป์และสถาปัตยกรรม ศิลป์ ส าหรับองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในวัด

พระเชตุพนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า มีการ

รวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการค้นคว้า องค์ความรู้ดังกล่าวแยก

ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ พระพุทธศาสนา วรรณคดี ท าเนียบ ประเพณี ประวัติวัด สุภาษิต อนามัย

การนวด ต ารายา เภสัชศาสตร์ 

  4. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ โรงเรียนแพทย์แผน

โบราณและการนวดแผนโบราณเดินเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนพระธรรมวโรดม เจ้าอาวาส วัดพระเชตุ
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พนในสมัยนั้น พ.ศ. 2495 จัดตั้งเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้น โดยครั้งแรกเปิดสอนสามวิชา คือ

เวชกรรมแผนโบราณเภสัชกรรมแผนโบราณและผดุงครรภ์แผนโบราณต่อมาในปี พ.ศ. 2505 เปิดสอน

การนวดแผนโบราณด้วย  

    นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดพระเชตุพน มีปัญหา

และอุปสรรค ดังนี้ 1. ปัญหาด้านข้อมูล 2. ปัญหาด้านบุคลากร 3. ปัญหาด้านทักษะและเทคนิคใน

การถ่ายทอดสีปัญหาด้านการดูแลรักษาองค์ความรู้ต่างๆ และ 4. ปัญหาด้านสถานที่ 

     ในงานวิจัยเรื่อง วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (2325-

2525) ซึ่งจัดท าโดยเนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ (2525) พบว่า การใช้ที่ดินของวัดเพ่ือประโยชน์

ด้านการศึกษาของวัด เนื่องจากวัดได้มีบทบาทในฐานะเป็นโรงเรียนมาตั้งแต่ในอดีต ทั้งโรงเรียน

ส าหรับการศึกษาของสงฆ์และส าหรับฆราวาส แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ บทบาทในการให้บริการทาง

ศึกษาโดยตรง ได้แก่ โรงเรียนสอนพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โรงเรียนส าหรับฆราวาส โรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส านักปฏิบัติธรรม และบทบาทในด้านการให้บริการทางการศึกษาโดย

ทางอ้อม ได้แก่ การเผยแพร่ธรรมะ การให้บริการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์  นอกจากนี้ ในอดีตวัดเป็น

เสมือนหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ประจ าชุมชน เพราะเป็นแหล่งเก็บพระไตรปิฎก และเป็นแหล่งรวมของ

ศิลปวัตถุ ศิลปกรรมของมีค่าต่าง ๆ ปัจจุบันได้มีวัดหลายแห่งจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดให้บริการ

ประชาชนและผลส ารวจพบว่าประมาณร้อยละ 20 ของวัดมีห้องสมุด โดยที่วัดในเขตชั้นใน พระ

อารามหลวง หรือวัดขนาดใหญ่ มักจะมีห้องสมุดไว้ให้บริการประชาชนมากกว่าวัดซึ่งตั้งอยู่ในเขต

ชั้นนอก ซึ่งเป็นวัดขนาดเล็ก วัดที่สร้างใหม่ หรือ วัดราษฎร์  ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ และมีห้องสมุด สามารถจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

   3.3.2 กลุ่มงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ 

     สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) ได้จัดท ารายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้

ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์นโยบายข้อเสนอแนะและแนว

ทางการจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือน าเสนอรูปแบบแนวทางในการจัด

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควรท าการตลาด ส ารวจและก าหนดขอบเขตของ

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาพิพิธภัณฑ์ ให้เรียนในบทเรียนและให้นักเรียนมา

ศึกษา ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การด าเนินการของพิพิธภัณฑ์ ประสานงานเพ่ือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการปรับและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหาร

ต้องมีวิสัยทัศน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ต้องท าให้

พิพิธภัณฑ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนประเภทหนึ่ง 

     ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุง

เทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ มนัญญา นวลศรี (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จากผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันในการ สภาพ

ปัจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ์ได้แก่ตัดแขนงบประมาณกิจกรรมที่จัดให้มีความหลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู้

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผู้เข้าชมน้อย  

   แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ในด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ได้รับฉันทา

มติจ านวน 6 ข้อคือเป็นแหล่งธ ารงและคุณค่า เอกลักษณ์มรดกของชาติ เพ่ือเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิต

และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัยและนโยบายควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

    ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับฉันทามติจ านวน 6 ข้อ 8 ข้อคือ เพ่ือ

มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนคนมีแผนงานบริหารจัดการทางระยะสั้นและระยะยาวแผนงานระยะยาว

คนเป็นแผนที่มีพ้ืนฐานมาจากนโยบายชาติแต่งงานระยะสั้นคนเป็นแผนประจ าปีที่สนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายงบประมาณคนมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเป็นหลัก ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควร

วางแผนโครงการตามล าดับความส าคัญ   

       ด้านบุคลากร ที่ได้รับฉันทามติมีจ านวน 7 ข้อคือ มีความรู้ตรงกับลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับดี มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ ควรเป็นนักสื่อสารและนักถ่ายทอดที่ดี ควรมีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างดี ควรจัดให้ไปศึกษา

ดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ทางไหนและต่างประเทศ  
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      ด้านกิจกรรมที่ ได้รับฉันทามติจ านวน 6 ข้อคือ ควรมีการจัดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ มีการจัดนิทรรศการถาวรและชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมี

กิจกรรมหลักที่เป็นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมตามความต้องการของแต่ละ

สมเป้าหมาย ควรจัดท าสื่อประเภทต่างๆเพ่ือให้ความรู้ ตั้งการติดตามประเมินผลที่ได้รับสัมปทานจ านวน 

7 ข้อคือ ควรมีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการน าผลการประเมินมาใช้ ควรตั้ง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมิน คนมีการวางมาตรฐานก าชับตรวจสอบเพ่ือให้เป็น

ส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

      ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติ จ านวน 5 ข้อ คือ 

คนจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณให้

เพียงพอ องค์กรท้องถิ่นคนมีบทบาทอย่างจริงจังในการดูแลพิพิธภัณฑ์ และควรจัดให้มีหน่วยงาน

กลางที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

      จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัย
พบว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหารนั้น ต้องใช้
ศาสตร์หลายแขนง มาผสมผสานกันในการจัดการ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่       
ให้ด ารงคุณค่า และความส าคัญ เพ่ือน ามาถ่ายทอดความหมายในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ จากคุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง     และ
ความพร้อมของวัดบวรนิเวศวิหาร ดังที่จะกล่าวในผลการศึกษา ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยศึกษาส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในวัดบวรนิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่า

ทางวิชาการ คุณค่าทางศิลปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางสุนทรียภาพ และการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสู่การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีวิธีการด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย และศึกษาเอกสารข้อมูล โดยก าหนดกรอบ

ความคิดเพ่ือวางระบบการด าเนินการวิจัย ท าการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาปัญหาและศึกษางานวิจัย    

ที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร และสร้างแบบสัมภาษณ์    

ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 คือการด าเนินการตามโครงการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ท าการ

วิเคราะห์ แปลความหมายและเรียบเรียง โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งสัมภาษณ์  เพ่ือ

เก็บข้อมูลจากทางวัดบวรนิเวศวิหาร และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตการณ์ในการส ารวจทรัพยากร

วัฒนธรรม และสังเกตรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย

เชิงคุณภาพ ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจด้วยแบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม 

และแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลตามเอกสารที่ได้ศึกษามาสรุปผล และสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออภิปรายผลการศึกษาและจัดท าเป็นผลสรุปผลการวิจัย 
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2. ก าหนดขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย    

มุ่งศึกษาและส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรม ประเมินคุณค่า และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้ 

2.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 

2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวร

นิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และเพ่ือศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร  

 

3.กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

   การก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

3.1 พระและเจ้าหน้าที่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ในการศึกษาครั้งนี้ได้สัมภาษณ์พระ

ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร เรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ฯลฯ ได้แก่ พระครูปริตรโกศล และ พระ

ราชสุมนต์มุนี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล 

3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  ได้แก่ รศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ ดร. หงส์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับประเด็นการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินคุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

4.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับพระสงฆ์ที่มีความรู้และมีหน้าที่รับผิดชอบภายในวัด

บวรนิเวศวิหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน และด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่ง

เรียนรู้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดประกอบด้วยค าถาม       

2 กลุ่ม ได้แก่  

ตอนที่ 1 แนวค าถามส าหรับพระสงฆ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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 1. นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 2. รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร 

 3. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 4. ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 แนวค าถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

1. การศึกษาในระบบ  

2. การจัดการศึกษานอกระบบ  

3. การศึกษาตามอัธยาศัย  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร

นิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

1. การจัดทัศนศึกษาน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด  

2. การจัดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. ข้อเสนอแนะ 

4.2 แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์ ข้อ 1 โดยอาศัยแนวคิดด้านการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และหลักเกณฑ์  

การประเมินคุณค่าแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ดูบทที่ 4) เป็นแนวทางในการประเมินคุณค่า

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดดูภาคผนวก) 

 4.2.1 การประเมินคุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ

วิหารได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรม ที่มีความโดดเด่นจ านวน 15 รายการ  

 4.2.2 การประเมินคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร

นิเวศวิหาร ได้แก่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ที่มีความโดดเด่นจ านวน 24 

รายการ  

4.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก 
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5. วิธีการศึกษา 

  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ       

โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะ

คุณค่าด้านศิลปกรรม และคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร และศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีวิธีการ

ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

5.1 การเก็บข้อมูล และศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้

จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ  

  5.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์มี

วิธีการเก็บข้อมูลดังนี้  

  1. การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกในการเก็บข้อมูลด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีพูดคุยสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ที่มี

ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ

วิหาร โดยใช้วิธีการบันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูล  

 2. การส ารวจสภาพทั่วไป ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม    

ที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรใน

วัดบวรนิเวศวิหาร ที่จัดท าขึ้นโดยศึกษาแนวคิดด้านการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม จากหลาย ๆ 

แหล่งมาประมวลผลเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่า  แล้วน ามาวิเคราะห์ผล และการส ารวจพ้ืนที่

และทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร สังเกตรูปแบบการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เช่น การเข้าเยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ

นักท่องเที่ยว เช่น การเข้าร่วมงานวันมาฆะบูชา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558  

  5.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ได้จากการค้นคว้าเป็นข้อมูล

ที่ได้มาจากบุคคล ห้องสมุด หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ต ารา รายงานการวิจัย 

เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่หรือเกี่ยวข้องกับการประเมิน

คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น 
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5.2 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล โดยการส ารวจ 

สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ ประชากรแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาประมวลผล และจัดท าเป็นตาราง

แสดงผลการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้ง

สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ และจัดท าเป็นผลการศึกษา 

 

6. ข้อจ ากัดในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดบางประการที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา ได้แก่ เรื่อง

ระยะเวลาช่วงที่ด าเนินการเก็บข้อมูลนั้น เป็นช่วงที่วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดงานบ าเพ็ญพระกุศล 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จึงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้า

พบผู้ให้ข้อมูล และการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือการ

เข้าถึงข้อมูลภายในวัดบวรนิเวศวิหารยังมีข้อจ ากัดเนื่องจาก พระหลายรูปที่ติดต่อขอสัมภาษณ์        

ไม่สะดวกที่จะให้ความเห็น และ บางรูปไม่สามารถตอบค าถามได้ และบางรูปไม่รู้ข้อมูล จึงท าให้     

ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เหลือผู้ให้ข้อมูลเพียง 2 รูป คือ พระราชสุมนต์มุนี และพระครูปริตโกศล 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ในบทนี้จะน ำเสนอผลกำรศึกษำที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเอกสำร ข้อมูล ศึกษำปัญหำ 

ปริทรรศน์วรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับวัดบวร

นิเวศวิหำร ประวัติและควำมส ำคัญรวม ทั้งส ำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัด

บวรนิเวศวิหำรในด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม แบ่งเนื้อหำโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ มีรำยละเอียด

ดังนี้ 

1. ประวัติและควำมเป็นมำวัดบวรนิเวศวิหำร  

1.1 ข้อมูลวัดบวรนิเวศวิหำร 

1.2 ประวัติและควำมส ำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำร  

 1.2.1 ประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำร 

 1.2.2 ก ำเนิดธรรมยุติกนิกำย 

1.2.3 กำรก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกโดยคนไทย 

1.2.4 ก ำเนิดมหำวิทยำลัยสงฆ์ของไทย 

1.2.5 เจ้ำอำวำสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำร 

1.2.6 อัตลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหำร 

1.2.7 ควำมส ำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำรที่มีต่อทำงคณะสงฆ์และทำงบ้ำนเมือง 

1.3 กำรบริหำรจัดกำรของวัดบวรนิเวศวิหำร  

1.4 นโยบำยวัดบวรนิเวศวิหำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม 

2. กำรประเมินคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 

 2.1 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม 
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 2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม 

 2.3 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม 

3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหำร 

3.2 รูปแบบกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

3.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้  

 

1. ประวัติและความเป็นมาวัดบวรนิเวศวิหาร 

1.1 ข้อมูลวัดบวรนิเวศวิหาร 

   วัดบวรนิเวศวิหำร รำชวรวิหำร มีฐำนะเป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดรำช

วรวิหำร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 

ทำงกรมศิลปำกรได้ประกำศ ณ วันที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2532 เพ่ือก ำหนดเขตที่ดินโบรำณสถำน

ประมำณ 6 ไร่ – งำน 30 ตำรำงวำ ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 106 ตอนที่ 27 สืบเนื่องจำกได้มีกำร

ประกำศก ำหนดบัญชีโบรำณวัตถุสถำนในวัดบวรนิเวศวิหำร ต ำบลวัดบวร อ ำเภอพระนคร จังหวัด

พระนคร โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2492    

แต่ยังมิได้ก ำหนดเขตที่ดินโบรำณสถำนในครั้งนั้น และได้มีประกำศในทะเบียนรำชกิจจำนุเบกษำ    

อีกครั้ง ในเล่มที่ 106 ตอนที่ 27 วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2532 (กรุงเทพมหำนคร, กองนโยบำย

และแผนงำน, 2555: 9) บริเวณใกล้เคียงปรำกฏก ำแพงและประตูเมืองอยู่หน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร 

ตั้งอยู่ริมถนนพระสุเมรุตรงข้ำมวัดบวรนิ เวศวิหำร สร้ำงในสมัยรัชกำลที่  3 ขึ้นทะเบียนเป็น

โบรำณสถำนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ก ำแพงและประตูเมืองนี้เป็นแนวก ำแพงเมืองชั้นนอกที่เหลืออยู่ ตัว

ก ำแพงก่ออิฐถือปูนมีใบเสมำประดับตลอดแนว ส่วนที่เป็นช่องประตูนั้นเหลือเพียงกรอบไม้แบะซุ้ม

ยอดซ้อนกันเช่นเดียวกับประตูเทวภิรมย์ในพระบรมมหำรำชวัง  

 วัดบวรนิเวศวิหำร รำชวรวิหำร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ  เขต

พระนคร กรุงเทพมหำนคร เปิดให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. - 17.00 น. โดยไม่

เสียค่ำเข้ำชม ถือเป็นวัดส ำคัญที่ตั้งอยู่กลำงเกำะรัตนโกสินทร์ สำมำรถเดินทำงไปได้สะดวกทั้งทำงรถ

โดยสำรประจ ำทำง ทำงเรือ และทำงรถไฟฟ้ำ แล้วต่อด้วยบริกำรขนส่งสำธำรณะ เช่น รถแท็กซี่ 

รถสำมล้อ และรถโดยสำรประจ ำทำง วัดบวรนิเวศวิหำรมีอำณำเขตในทิศต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ภำพที่ 1 แผนที่วัดบวรนิเวศวิหำร  

ที่มำ: Google maps. (2558). แผนที่วัดบวรนิเวศวิหำร. เข้ำถึงเมื่อ 5 กุมภำพันธ์. เข้ำถึงได้จำก 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B

8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8/@13.7598938,100.5020746,

17z/data=!4m2!3m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c 
 

   วัดบวรนิเวศวิหำรมีอำณำเขตในทิศต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ จรด ถนนพระสุเมรุ  

ทิศใต้ จรด บ้ำนพักอำศัยและโรงเรียนสตรีวิทยำ  

ทิศตะวันออก จรด ถนนบวรนิเวศ  

ทิศตะวันตก จรด ถนนประชำธิปไตย  

1.2 ประวัติและความส าคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร  

    1.2.1 ประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร 

   ส ำหรับประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำรนั้น จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ 

จำกเอกสำรหลำยแหล่ง และพบว่ำมีเอกสำรที่ส ำคัญในกำรสืบค้นถึงประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรที่

ส ำคัญได้แก่ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) เรื่อง ต ำนำน
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วัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งได้ทรงประพันธ์ขึ้นโดยกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เรียบเรียงทั้งจำกควำมทรงจ ำ       

กำรบอกเล่ำจำกผู้รู้ และเอกสำรต่ำง ๆ  เพ่ือบอกเล่ำถึงประวัติ และควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศ

วิหำร ในฐำนะที่ ทรงเป็นเจ้ำอำวำสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรอย่ำงยำวนำนและมีพระปรีชำสำมำรถใน

ด้ำนกำรศึกษำ และประวัติศำสตร์ ทรงบันทึกไว้ว่ำ วัดบวรนิเวศวิหำรนั้นสถำปนำขึ้นโดยสมเด็จพระบวร   

รำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล (21 ตุลำคม พ.ศ. 2328-1 พฤษภำคม พ.ศ.

2375) ทรงมีพระนำมเดิมว่ำ พระองค์เจ้ำอรุโณทัย เป็นพระรำชโอรสล ำดับที่ 17 ในพระบำทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก และเจ้ำจอมนุ้ยใหญ่ ธิดำเจ้ำพระยำนคร (พัฒน์) พระองค์เจ้ำอรุโณทัยได้

ทรงกรมเป็นกรมหมื่นศักดิพลเสพ ใน พ.ศ. 2350 ทรงก ำกับรำชกำรกระทรวงกลำโหมในรัชกำล

พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เมื่อ พ.ศ. 2363 พม่ำยกทัพเข้ำมำตีไทย ทรงเป็นแม่ทัพคุม

ไพร่พลไปตั้งที่เมืองเพชรบุรี ท ำศึกร่วมกับกรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ ซึ่งยกทัพไปตั้งที่เมืองรำชบุรีและ

กำญจนบุรี ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2367 กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ทรงรำชำภิเษกเป็นพระบำทสมเด็จพระ

นั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงทรงอุปรำชำภิเษกกรมหมื่นศักดิพลเสพเป็น สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรม

พระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพ ด ำรงต ำแหน่งกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล ด้วยเคยได้ทรง

บัญชำกำรทัพศึกร่วมรำชกำรมำด้วยกัน และได้ทรงบัญชำกำรส ำคัญเป็นที่ไว้วำงพระรำชหฤทัย อีก

ประกำรหนึ่ง ทรงพระปรำรภว่ำ พระรำชวังบวรสถำนมงคลช ำรุดทรุดโทรม และกรมพระรำชวังบวร

มหำศักดิพลเสพ เป็นพระรำชบุตรเขยกรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำถ ด้วยได้พระองค์เจ้ำดำรำวดี

เป็นพระชำยำ เมื่อได้รับอุปรำชำภิเษก จึงโปรดให้เสด็จไปเฉลิมพระรำชมณเฑียรประทับ อยู่ที่

พระรำชวังบวรฯ สมเด็จพระรำชวังบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ ด ำรงพระยศเป็นพระมหำอุปรำชอยู่ 

8 ปี ประชวรพระโรคมำนน้ ำ (โรคท้องมำน) สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ.  2375 (ศำนติ 

ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 

  เนื่องจำกไม่มีกำรบันทึกเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่แน่ชัด แต่พระองค์

ทรงสันนิษฐำนว่ำ วัดบวรนิเวศวิหำรน่ำจะทรงสถำปนำขึ้นในช่วงปี พ.ศ.  2368 อันเป็นปีที่ทรง      

อุปรำชำภิเษก เป็นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรมพระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพ ทรงสถำปนำวัดนี้ขึ้น 

โดยมีชื่อตำมหมำยรับสั่งในรัชกำลที่ 3 ว่ำ “วัดใหม่” และด้วยเหตุที่อำณำเขตของวัดอยู่ชิดกับวัดรังสี

สุทธำวำส ที่สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนอิศรำนุรักษ์ ทรงสถำปนำขึ้นก่อนในสมัยรัชกำลที่ 2 

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวิชรญำณวโรรส จึงได้สันนิษฐำนไว้ว่ำ วัดใหม่ที่สร้ำงขึ้นนั้นน่ำจะ

มีพระรำชประสงค์ที่เตรียมพ้ืนที่ไว้เพ่ือที่จะทรงสถำปนำขึ้นเป็นวัดส ำหรับพระองค์ในอำณำเขต    

ฝ่ำยพระรำชวังบวรฯ เช่นวัดชนะสงครำม แต่ด้วยติดเหตุต้องท ำกำรศพเจ้ำจอมมำรดำ (น้อย) ของ
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พระองคเ์จ้ำดำรำวดี พระรำชชำยำ หลังจำกท ำกำรศพเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิ

พลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล จึงได้ท ำกำรสร้ำงอำคำร ศำสนสนสถำนขึ้น อันประกอบไปด้วย 

พระอุโบสถ พระวิหำร ศำลำกำรเปรียญ หอพระไตรปิฎก และ พระเจดีย์ (ส ำหรับพระเจดีย์ยังไม่แล้ว

เสร็จจวบจน พระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 เสด็จมำครองวัดในปี พ.ศ.  2379 

จึงได้ท ำกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ)  ตำมเดิมนั้นวัดบวรนิเวศวิหำรนี้เรียกขำนว่ำ "วัดใหม่" น่ำจะได้รับ

พระรำชทำนชื่อวัดบวรนิเวศวิหำร เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำทรงอำรำธนำสมเด็จพระอนุรำชำ 

ธิรำส เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุประทับอยู่วัดสมอรำย (คือวัดรำชำธิวำสในปัจจุบัน) 

เสด็จมำอยู่ครองเมื่อ พ.ศ. 2379 ซึ่งก่อนหน้ำนั้นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพได้เสด็จ

สวรรคตเมื่อต้น พ.ศ. 2375 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ ไม่ได้ทรงตั้งเจ้ำนำยพระองค์ใดพระองค์

หนึ่งขึ้นเป็นกรมพระรำชวังบวร (ไม่ได้ทรงตั้งจนตลอดรัชกำล) เมื่อทรงอำรำธนำสมเด็จพระอนุ

รำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ เสด็จมำครองวัดใหม่ ก็ได้โปรดให้เสด็จเข้ำไปทรงเลือกของในพระบวรรำช

วังก่อน มีพระประสงค์สิ่งใด พระรำชทำนให้น ำมำได้ ข้อนี้มีหลักฐำนสมจริง พระไตรปิฎกฉบับวัง

หน้ำที่วัดนี้ มีกรอบและผ้ำห่อสำยรัดอันวิจิตร กรอบเป็นทองค ำลงยำก็มี เป็นถมตะทองก็มี เป็นงำน

สลักก็มี ประดับมุกก็มี  เป็นของประณีตเกินกว่ำท ำถวำยวัด เข้ำใจว่ำเป็นหนังสือที่ทรงสร้ำงไว้ส ำหรับ

พระรำชวังบวร แม้เหล่ำนี้บำงทีจะทรงเลือกเอำมำในครั้งนั้นก็ได้ กำรที่โปรดให้เข้ำไปทรงเลือกของใน

พระรำชวังบวรและพระรำชทำนชื่อวัดที่เสด็จประทับอยู่ว่ำ  “วัดบวรนิเวศวิหำร” ย่อมเป็นเหมือน

ประกำศให้รู้ว่ำ ทรงเทียบสมเด็จพระอนุรำชำธิรำส เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ ไว้ในฐำนะกรมพระรำชวังบวร

สถำนมงคล ต ำแหน่งมหำอุปรำช  เพ่ือป้องกันควำมส ำคัญในกำรสืบรำชสมบัติ เพรำะค ำว่ำ "บวรนิเวศ" 

เทียบกันได้กับ "บวรสถำน" ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคลเทียบได้กับ     

"วังบน" อันเป็นค ำเรียกพระรำชวังบวรอีกชื่อหนึ่ง มีค ำเล่ำกันว่ำ เมื่อสมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำ

มงกุฎฯ ทรงเลือกเอำหนังสือ พระบำทสมเด็จพระนั่ งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ก็ทรงทรำบว่ำยังไม่ทรง              

ลำผนวช และได้เชิญเสด็จสมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ มำครองวัดนี้ในพุทธศักรำช 2379

โดยจัดขบวนแห่เหมือนอย่ำงพระมหำอุปรำช (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์, 

2546: 1-3) 

   จำกกำรศึกษำข้อมูลแหล่งต่ำง ๆ สำมำรถสรุปกำรสถำปนำวัดบวรนิเวศ

วิหำรได้ดังนี้ เมื่อพระบำทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองรำชย์เมื่อ พ.ศ. 2367 และ

ได้ทรง  อุปรำชำภิเษกกรมหมื่นศักดิพลเสพเป็นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำฯหรือวังหน้ำฯขึ้นในปีเดียวกัน 

สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำฯ มีพระประสงค์จะสร้ำงวัดประจ ำวังหน้ำฯซึ่งได้ก ำหนดพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อย         
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ณ บริเวณพ้ืนที่วัดบวรนิเวศวิหำรในปัจจุบัน โดยได้ขอพระบรมรำชำนุญำตแล้วจัดสร้ำงเสนำสนะ 

และถำวรวัตถุในช่วงเวลำแห่งกำรได้รับอุปรำชำภิเษกใน พ.ศ. 2367 ทรงพระประชวรใน พ.ศ. 2374 

และสวรรคต พ.ศ. 2375  

   และมีข้อมูลส ำคัญอีกอย่ำงคือกำรผูกพัทธสีมำพระอุโบสถครั้งแรก คือเดือนยี่ 

แรม 6 ค่ ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จุลศักรำช 1190 คือ พ.ศ. 2371 จึงเป็นเวลำก ำหนดชัดเจนว่ำ พระ

อุโบสถ น่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จก่อน พ.ศ. 2371 เพรำะฉะนั้น กำรสถำปนำวัดบวรนิเวศวิหำรจึงพอจะ

สรุปประเด็นคร่ำวๆได้ดังนี้  

  1. กำรขอพระบรมรำชำนุญำตสร้ำงวัดน่ำจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2367 และมี

กำรสร้ำงเสนำสนะแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้ำงพระอุโบสถ  

  2. กำรท ำศพเจ้ำจอมมำรดำของพระรำชชำยำ น่ำจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

2367-2368 ซึ่งกำรสร้ำงพระอุโบสถตำมต ำนำนระบุว่ำ น่ำจะใช้แบบของพระสุเมรุเป็นต้นแบบ

ก่อสร้ำง 

 3. ปีพ.ศ. 2369 เสด็จไปรำชกำรสงครำม ณ นครเวียงจันทร์  

 4. ปีพ.ศ. 2371 ผูกพัทธสีมำครั้งแรก  

 5. ปีพ.ศ. 2379 สมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ เสด็จมำครองวัด

บวรนิเวศวิหำร 

   ดังนั้นจึงนับได้ว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรได้รับกำรสถำปนำเป็นวัดสมบูรณ์โดยมี

เขตพุทธำวำส และสังฆำวำสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371 เป็นต้นมำ วัดบวรนิเวศวิหำรมีคลองและคูเป็นเขต 3 

ด้ำน ด้ำนตะวันออกเป็นคู ด้ำนตะวันตกและใต้เป็นคลอง ด้ำนเหนือมีถนนพระสุเมรุเป็นเขต ระหว่ำง

พุทธำวำสและสังฆำวำสมีคูซอยคั่นกลำง กำรก่อสร้ำงพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ถ้ำยึดตำมต ำนำน

วัดบวรนิเวศวิหำร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) แล้วจะ

ได้ข้อสรุปว่ำ ได้สร้ำงตำมรูปแบบพระสุเมรุ คือ แบบจตุรมุข และในขณะเดียวกันก็มีหลักฐำนยืนยัน

แน่ชัดว่ำ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล ก็ได้สร้ำงวัดบวร

สถำนสุทธำวำสเป็นจตุรมุขเช่นกัน  

   ในปีพุทธศักรำช 2549 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกล

มหำสังฆปริณำยก ทรงพระด ำริตั้ งโครงกำรบูรณปฏิสั งขรณ์ วัดบวรนิ เวศขึ้น  เพ่ือท ำกำร

บูรณปฏิสังขรณ์ถำวรวัตถุต่ำง ๆ ทั่วทั้งพระอำรำม เพ่ือน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในโอกำสครบ 200 ปี วันพระบรมรำชสมภพ และเพ่ือน้อม
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ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใน 2 วำระ คือ

ในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี และโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษำ 80 พรรษำ 

ซึ่งเริ่มกำรบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2549 และด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อ

พุทธศักรำช 2555 ที่ผ่ำนมำ 

1.2.2 ก าเนิดธรรมยุติกนิกาย  

  ในระหว่ำงที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงผนวชอยู่  ทรงได้

ปรับปรุงวำงหลักเกณฑ์ควำมประพฤติ  ปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมพระธรรม

วินัย โดยมีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตำมอย่ำงพระองค์เป็นอันมำก  ในครำวที่พระองค์เสด็จมำครองวัด

ก็ได้น ำเอำกำรประพฤติ ปฏิบัตินั้นมำใช้ในกำรปกครองพระสงฆ์ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งในครั้งเดิมเรียก

พระสงฆ์คณะนี้ว่ำ “บวรนิเวศำทิคณะ” อันเป็นชื่อส ำนักวัดบวรนิเวศวิหำร ต่อมำจึงได้ชื่อว่ำ “คณะ

ธรรมยุติกนิกำย” ซึ่งแปลว่ำคณะสงฆ์ผู้ซึ่งปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย จึงถือว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรเป็น

ส ำนักเอกเทศแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำยเป็นวัดแรก (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิร

ญำณวโรรส, 2465) 

1.2.3 การก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกโดยคนไทย 

      กำรพิมพ์ในเมืองไทยได้รับเทคโนโลยีจำกชำวตะวันตกตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยำ 

ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชโดยบำทหลวงชำวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส์ ลำโน (Loius Laneau)    

ได้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2205 เพ่ือพิมพ์ค ำสอนศำสนำคริสต์ ไวยำกรณ์ไทยและบำลี 

พจนำนุกรมไทย ต่อมำได้มีกำรตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระรำชวังที่ลพบุรี กำรพิมพ์ในสมัยนั้นใช้

ตัวอักษรโรมันมำเรียงพิมพ์ ส่วนภำษำไทยใช้ไม้มำแกะเป็นหน้ำทั้งหน้ำใช้เป็นแม่พิมพ์ ในพ.ศ. 2229 

สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชได้ส่งคณะทูตน ำโดยเจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ไปเจริญสัมพันธไมตรียัง

ประเทศฝรั่งเศส เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ได้มีโอกำสศึกษำงำนที่โรงพิมพ์หลวงของฝรั่งเศสและได้

กลับมำพัฒนำกำรพิมพ์ในเมืองไทย กำรพิมพ์ไทยได้หยุดชะงักไปในสมัยสมเด็จพระเพทรำชำ ต่อมำใน

รัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก บำทหลวงกำร์โนลต์ (Arnoud Antioine Garnault) ได้เข้ำ

มำประเทศไทยและได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในโบสถ์ซันตำครูส ฝั่งธนบุรี ในปี พ.ศ. 2339 ในรัชกำลต่อ ๆ มำ 

ก็มีกำรตั้งโรงพิมพ์เพ่ิมขึ้นอีก โดยโรงพิมพ์ส่วนใหญ่มีชำวตะวันตกเป็นเจ้ำของ ในยุคนั้น หมอแดน บีช 

บรัดเลย์  (Dan Beach Bradley) ได้รับกิจกำรโรงพิมพ์จำกคณะมิชชันนำรีมำด ำเนินกำรต่อและได้ท ำ

ในเชิงกำรค้ำ จึงถือเป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่ท ำโรงพิมพ์เชิงธุรกิจ เดิมพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ทรงขอให้หมอบรัดเลย์พิมพ์ต ำรับต ำรำทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือเผยแผ่บ้ำง เพรำะสมัยของพระองค์
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นั้น คนไทยยังไม่มีโรงพิมพ์ แม้หมอบรัดเลย์จะมีโรงพิมพ์แต่หลัก ๆ ก็ใช้พิมพ์หนังสือเพ่ือเผยแผ่ศำสนำ

คริสต์เป็นหลัก ต่อมำเมื่อหมอบรัดเลย์ปฏิเสธ อ้ำงว่ำศำสนำพุทธเป็นคู่แข่งศำสนำคริสต์  พระองค์จึง

พยำยำมสร้ำงโรงพิมพ์ในบริเวณต ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหำรนั่นเอง โดยให้ศิษยำนุศิษย์ของ

พระองค์เป็นกองบรรณำธิกำร ส่วนแท่นพิมพ์นั้นทรงให้เก็บไว้ที่ศำลำฤๅษีข้ำงพระอุโบสถนับเป็น

จุดเริ่มต้นมีที่ เป็นของคนไทยคือ โรงพิมพ์วัดบวรนิเวศวิหำรของเจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ ในรัชสมัยของ

พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน, 2537)  สันนิษฐำนว่ำ

คงจะตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2386 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิมพ์หนังสือเผยแพร่พระพุทธศำสนำ ต่อมำเจ้ำฟ้ำ

มงกุฎได้ลำสิขำบทมำขึ้นครองรำชย์เป็นพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระองค์ได้ทรงตั้งโรง

พิมพ์ขึ้นอีกแห่งในเขตพระบรมมหำรำชวัง เมื่อ พ.ศ. 2401 (ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ สังกัด

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน), 2555) ทรงตั้งชื่อว่ำ  “โรงอักษรพิมพกำร”  

ถือเป็นโรงพิมพ์หลวงในสมัยนั้น พระองค์ยังเป็นผู้น ำกำรพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นหิน (Lithography)    

มำใช้ในเมืองไทยครั้งแรก ขึ้นในพระบรมมหำรำชวัง โรงพิมพ์นี้จึงนับเป็นโรงพิมพ์หลวงแห่งแรกของ

ไทย หน้ำที่ส ำคัญคือ จัดพิมพ์หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทำงรำชกำรฉบับแรก 

หลังจำกเกิด โรงพิมพ์ส ำคัญขึ้น 3 แห่งในประเทศไทยในสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

ดังกล่ำวแล้ว ต่อมำได้เกิดโรงพิมพ์ขึ้นอีกหลำยแห่งท ำให้กำรพิมพ์ในเมืองไทยมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียม

ต่ำงประเทศ พระองค์จึงทรงได้รับกำรยกย่องเป็น “พระบิดำแห่งกำรพิมพ์ไทย” ในรัชสมัยของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีกำรประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดภำษำไทยขึ้นและน ำมำใช้

ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2435 ส่วนในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เริ่มมีกำร

ตั้งโรงงำนผลิตกระดำษในเชิงอุตสำหกรรมขึ้น กิจกำรโรงพิมพ์ได้เจริญเติบโตและมีกำรเปิดโรงพิมพ์

เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน 

กิจกำรโรงพิมพ์วัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งถือได้ว่ำเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกที่เป็นของ

คนไทยได้ด ำเนินกิจกำรในกำรพิมพ์หนังสือต่ำง ๆ นับตั้งแต่นั้น กำรด ำเนินกิจกำรอำจมีกำรหยุดไป

บ้ำงเป็นครั้งครำวเพรำะมีปัญหำค่ำใช้จ่ำย ต่อมำถึงยุคสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณ    

วโรรส เป็นเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร พระองค์ได้ประกำศให้โรงพิมพ์ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรว่ำ 

โรงพิมพ์มหำมกุฎรำชวิทยำลัย เพ่ือเฉลิมพระนำมพระบรมรำชชนก โดยทรงเปิดเมื่อ พ.ศ. 2439    

แต่บำงครำวก็หยุดพิมพ์บ้ำง เพรำะต้องหำทุนมำจัดพิมพ์เพ่ือแจกอย่ำงเดียว จนกระทั่งเมื่อถึงสมัยที่

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ พระองค์ได้ทรงรื้อฟ้ืนกิจกำรอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 

กรกฎำคม 2478 (ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ สังกัดส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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(องค์กำรมหำชน), 2555) ครำวนี้มีกำรด ำเนินกำรขอรับบริจำคเพ่ือตั้งทุนจัดพิมพ์หนังสือโดยเฉพำะ 

ท ำให้กิจกำรดีข้ึนมำโดยล ำดับจนทุกวันนี้ 

1.2.4 ก าเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย 

  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ

พระรำชทำน พระบรมรำชำนุญำตให้ตั้ง วิทยำลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหำร พระรำชทำนนำมว่ำ 

"มหำมกุฎรำชวิทยำลัย" ใน พ.ศ. 2436 และ เสด็จพระรำชด ำเนินเปิดเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2439  

      ต่อมำ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) 

ทรงประกำศตั้งสถำบันกำรศึกษำชั้นสูงในรูปมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำขึ้น ใช้นำมว่ำ "สภำ

กำรศึกษำมหำมกุฎรำชวิทยำลัย" เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2488 และเริ่มเปิดกำรเรียนกำรสอน

เมื่อวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2489 ใช้อำคำรหอสมุด มหำมกุฎรำชวิทยำลัย หน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร 

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน รวม ใช้งำน 43 ปี 6 เดือน 15 วัน (4 กันยำยน 

พ.ศ. 2545)  

        มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 248 วัดบวรนิเวศ

วิหำร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 ได้รับอนุญำตจำกวัดบวร

นิเวศวิหำรให้ใช้เป็นที่ตั้งมหำวิทยำลัย จัดกำร ศึกษำระดับอุดมศึกษำให้แก่พระภิกษุ สำมเณร และ

คฤหัสถ์ทั่วไป มหำวิทยำลัยมหำมกูฏรำชวิทยำลัยมีภำรกิจด้ำนให้กำรศึกษำและจ ำนวนนักศึกษำเพ่ิม

มำกขึ้น สถำนที่ท ำกำรและสถำนที่จัดกำรศึกษำในปัจจุบันมีควำมคับแคบ ไม่เพียงพอแก่กำรใช้งำน 

ต้องขยำยห้องเรียนชั้นปีที่  1,2 ไปขอใช้อำคำรเรียนที่วัดรำชำธิวำส และบัณฑิตวิทยำลัยไปขอใช้

อำคำร สว.ธรรมนิเวศ ของวัดบวรนิเวศวิหำร เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน 

  1.2.5 เจ้าอาวาสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหาร 

 วัดบวรนิเวศวิหำร มีเจ้ำอำวำสปกครอง นับแต่พุทธศักรำช 2379 (มูลนิธิมหำ

มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) มำโดยล ำดับตำมนี้  

1. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ขณะทรงด ำรงพระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอเจ้ำฟ้ำมงกุฎสมมุติเทววงศ์  ทรงครองวัดระหว่ำงพุทธศักรำช 2379–2394 

2. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ (พระองค์เจ้ำฤกษ์

พระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1)  สมเด็จพระสังฆรำช

องค์ท่ี 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช 2394–2435 
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    3. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระองค์เจ้ำมนุษย

นำคมำนพ พระรำชโอรส ล ำดับที่ 47 ในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฎ พระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4) สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง 

พุทธศักรำช 2435-2464 

   4. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (หม่อมรำชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต 

นภวงศ์) สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช 

2464-2501 

    5. พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ธรรมประทีป) ปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช 

2501-2504  

    6. สมเด็จพระญำณสังวร  สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก (เจริญ 

สุวฑฺฒโน คชวัตร) สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดตั้งแต่

พุทธศักรำช 2504-2557   

  1.2.6 เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหาร 

      วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีลักษณะทำงสถำปัตยกรรม

ที่ส ำคัญ คือ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ มี 2 หลัง ต่ำงจำกวัดอ่ืน ๆ ทั่วไป มีพระเจดีย์ทององค์ใหญ่ และมี

พระพุทธรูปที่ส ำคัญของไทยประดิษฐำนอยู่ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหำร ได้แก่ 

   1. เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ 2 หลัง เหตุที่วัดบวรนิเวศวิหำรมี 2 พระอุโบสถ

นั้นเนื่องจำก ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชด ำริว่ำ วัดรังษีสุทธำวำส

ซึ่งอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหำรนั้นมีสภำพทรุดโทรมมำก จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยุบรวมเข้ำ

เป็นวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหำร เรียกว่ำ คณะรังสี และหลังจำกถวำยพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวแล้ว  พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ ให้

อัญเชิญพระสรีรังคำรมำบรรจุไว้ ณ ใต้บัลลังก์พระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 

พุทธศักรำช 2468 วัดบวรนิเวศวิหำรจึงมีพระอุโบสถ 2 หลัง ดังนี้ 

  1.1 พระอุโบสถตรีมุข เป็นพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้น

เดียว มี 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องรำงแบบจีน หลังคำพระอุโบสถเป็นแบบตรีมุข แต่เดิมเป็นแบบจตุรมุข

แต่มีกำรรื้อมุขด้ำนหลังออกเพ่ือขยำยก่อสร้ำงพระเจดีย์ หน้ำบันทั้ง 3 ด้ำน มีลวดลำยเหมือนกัน คือมี

กรอบล้อมหน้ำบันเป็นพำนรองรับพระขรรค์ มีพระมหำมงกุฎครอบ ลำยเหล่ำนี้ประดับกระจกสีปิด

ทองล้อมรอบด้วยลำยพุดตำน ซึ่งประดับกระเบื้องสีซุ้มประตูหน้ำต่ำงเป็นปูนปั้น ประดับกระจกสีปิด
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ทองลำยพุดตำน บำนประตูด้ำนนอกเป็นไม้สักแกะสลักปิดทอง ลำยสัตตพิธรัตน์ (แก้ว 7 ประกำร อัน

คู่ควรแก่พระมหำจักรพรรดิ ได้แก่ บัวแก้ว วังแก้ว นำงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว จักรแก้ว และ      

แก้วมณี) บำนประตูด้ำนในเป็นภำพเขียนสีน้ ำมันลำยทวำรบำลแบบจีน  ลวดลำยที่ปรำกฏบนบำน

หน้ำต่ำงด้ำนนอก เป็นไม้แกะสลักปิดทอง ได้แก่ลำยหมวดเครื่องรำช   กกุธภัณฑ์หมวดพระแสง 

เครื่องรำชูปโภค เครื่องสูง เครื่องแต่งกำย พระมำลำ เครื่องอัฏฐบริขำร สิงสำรำสัตว์ เรือส ำเภำ เรือ

สุพรรณหงส์ ทหำรสมัยโบรำณ ดอกบัว จักรอยู่ในวิมำนขนำบข้ำงด้วยเสมำ แม่พระธรณีบีบมวยผม 

กินรี คนธรรพ์ เทพพนมและลำยก้ำนแย่ง มุขหน้ำต่ำงด้ำนในเป็นภำพสีน้ ำมันลำยเครื่องบูชำแบบจีน

(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 

  1.2 พระอุโบสถวัดรังสี เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน ยกพ้ืนสูง หลังคำทรงไทย

ชั้นเดียวมี 2 ตับ มุงด้วยกระเบื้องรำง หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง ประตูหน้ำต่ำงเดิม

เป็นลำยรดน้ ำ ปัจจุบันช ำรุด ลบเลือน มีระเบียงล้อมรอบ พนักระเบียงประดับกระเบื้องมุงสีเขียว พ้ืน

หินขัด พระวิหำรวัดรังสี ก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้นเดียวมี 2 ตับ มุงกระเบื้องเคลือบมุขด้ำนหน้ำ

และด้ำนหลังของพระวิหำรหน้ำบันเป็นลำยดอกพุดตำน ประดับกระจกสีทองเช่นเดียวกับช่อฟ้ำ 

ใบระกำ หำงหงส์ และคันทวย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง ด้ำนในเป็นลำยดอกไม้ร่วง เสำเหลี่ยมลบมุม ไม่

มีลำยที่ปลำยเสำ พ้ืนหินอ่อนบนพระวิหำรเป็นฐำนปัทม์ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์, 2546) 

   2. พระเจดีย์ทององค์ใหญ่ ส ำหรับพระเจดีย์นั้นในสมัยสมเด็จพระบวรรำช

เจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล น่ำจะเริ่มสร้ำงได้เพียงเล็กน้อย เพียงแค่ลำน

ประทักษิณ ก่อพระฤกษ์ขึ้นเมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่ ำ ปีเถำะ จุลศักรำช 1193 คือ พุทธศักรำช 2374 

แนวพระเจดีย์คงเสมอทักษิณชั้นบน เมื่อสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ สวรรคตแล้ว ไม่ได้

ท ำต่อมำจนถึงพระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรจึงทรงสร้ำง

ต่อจนแล้วเสร็จภำยในรัชกำลพระบำทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และได้มีกำรบูรณะเพ่ิมเติมในปี 

พ.ศ. 2409 โปรดฯให้บูรณะแก้ไขพระเจดีย์ที่ทรุดเอียงและให้หล่อรูปสิงห์ ม้ำ ช้ำง และนกอินทรีย์ด้วย

ส ำริดตั้งบนซุ้มพระเจดีย์ ในสมัยรัชกำลที่ 6 มีกำรโบกปูนใหม่  และติดสำยล่อฟ้ำในปีพ.ศ. 2455 

รวมทั้งในรัชกำลปัจจุบันได้มีกำรบูรณะปิดกระเบื้องสีทองที่องค์พระเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นต้น  

  ลักษณะของพระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมขนำดใหญ่ มีทักษิณสี่เหลี่ยมสอง

ชั้น องค์พระเจดีย์ประกอบด้วยซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอดปรำงค์    

4 มุม ด้ำนทิศตะวันออกประดิษฐำนพระบรมรูปหล่อของพระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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ด้ำนเหนือมีเก๋งประดิษฐำนพระไพรีพินำศ ฐำนทักษิณชั้นล่ำงมีทิมคด หลังคำเก๋ง 4 มุม มีก ำแพงล้อม 

มีประตูด้ำนตะวันออกและตะวันตกด้ำนละ 2 ช่อง คูหำภำยในพระเจดีย์ ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่

ทองบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ มีฐำนศิลำสลักเรื่องปฐมสมโพธิและพุทธวัจนะ ซึ่งพระบำทสมเด็จฯ 

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดฯให้สร้ำงข้ึนเรียกว่ำ “พระไพรีพินำศเจดีย์” ในกำรบูรณะระหว่ำงปี พ.ศ.

2507-2508 ได้มีกำรสร้ำงเทวรูป 6 องค์มำประดิษฐำนชั้นล่ำงของพระเจดีย์ โดยกรมศิลปำกร เป็น

เทวรูปทำสีคล้ำยศิลำ ทิศเหนือประดิษฐำนรูปพระพรหม และพระวิสสุกรรม ทิศใต้ประดิษฐำนรูปพระ

ศิวะ และพระนำรำยณ์ ทิศตะวันตกประดิษฐำนพระปัญจสิงขร และพระประคนธรรพ  

  3. พระพุทธรูปที่ส าคัญของไทย วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นที่ประดิษฐำน

พระพุทธรูปส ำคัญของไทย ซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักคือพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศำสดำ ซึ่งสร้ำงโดย

พระมหำธรรมรำชำลิไทย สมัยกรุงสุโขทัย สมัยเดียวกับพระพุทธชินรำช  และทั้ง 3 องค์เคย

ประดิษฐำนอยู่ด้วยกัน  ณ  วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก นอกจำกนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐำน

พระพุทธบำทคู่บนศิลำแผ่นใหญ่สมัยสุโขทัย และพระไสยำ (พระนอน) ที่งดงำมสมัยสุโขทัยด้วย 

รวมทั้งพระไพรีพินำศ พระพุทธรูปศิลำสมัยทวำรวดีที่มีต ำนำนอันน่ำสนใจอีกด้วย 

  1.2.7 ความส าคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่มีต่อทางคณะสงฆ์และทางบ้านเมือง 

      วัดบวรนิเวศวิหำร นับเป็นพระอำรำมที่มีควำมส ำคัญทั้งในทำงคณะสงฆ์ และ

ในทำงบ้ำนเมือง  กล่ำวคือ 

  1. ในทางคณ ะสงฆ์  วัดบวรนิ เวศวิหำรเป็นที่ เสด็ จสถิตของสมเด็ จ

พระสังฆรำช องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยถึง 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำ 

ปวเรศวริยำลงกรณ์  สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ      

กรมหลวง วชิรญำณวงศ์ และ สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก 

    น อ ก จ ำก นี้  วั ด บ ว รนิ เว ศ วิ ห ำ ร เป็ น จุ ด ก ำ เนิ ด ข อ งค ณ ะส งฆ์

ธรรมยุติกนิกำย เพรำะเป็นที่เสด็จสถิตของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขณะยังทรงผนวช

อยู่และทรงด ำริริเริ่มปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุตขึ้น

ในเวลำต่อมำ วัดบวรนิเวศวิหำรจึงนับว่ำเป็นวัดแรกและวัดต้นแบบของคณะธรรมยุต ธรรมเนียม

ประเพณี และแบบแผนต่ำง ๆ ของคณะธรรมยุตได้เกิดขึ้น ณ วัดนี้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งก ำเนิด

กำรศึกษำของคณะสงฆ์ คือ เป็นที่ก ำเนิดมหำมกุฎรำชวิทยำลัย สถำนศึกษำส ำหรับพระภิกษุสำมเณร 

ซึ่งได้พัฒนำมำเป็นมหำมกุฎรำชวิทยำลัย มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำแห่งแรกของไทยในปัจจุบัน
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เป็นที่ก ำเนิดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่เรียกกันสั้น  ๆ ว่ำ นักธรรม อันเป็นกำรศึกษำ

พ้ืนฐำนของคณะสงฆ์ไทย 

  2. ในทางบ้านเมือง วัดบวรนิเวศวิหำรได้เคยเป็นที่ตั้งกองบัญชำกำรศึกษำหัว

เมือง  เมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรงพระกรุณำโปรดให้มีกำรจัดกำรศึกษำ

หัวเมืองทั่วพระรำชอำณำจักรเมื่อ  พ.ศ. 2441 โดยทรงอำรำธนำสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ

ยำวชิรญำณวโรรส  ขณะทรงด ำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหมื่นวชิรญำณวโรรส    

ให้ทรงอ ำนวยกำรในกำรจัดกำรศึกษำในหัวเมือง  อันเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรประถมศึกษำของไทย 

      รวมทั้งวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์ที่เสด็จออกทรง

ผนวชทุกพระองค์ คือพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  4 พระบำทสมเด็จพระ

จุลจอม เกล้ ำ เจ้ ำอยู่ หั ว  รัชกำลที่  5  พระบำทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ ำ เจ้ ำอยู่ หั ว  รัชกำล

ที่ 6 พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์  ตั้งแต่รัชกำล

ที ่4 ต่อเนื่องมำจนถึงรัชกำลปัจจุบัน 

1.3 การบริหารจัดการของวัดบวรนิเวศวิหาร  

  การบริหารงานภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ด ำเนินกำรโดยเจ้ำอำวำส คือ สมเด็จพระ

ญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก ทรงเป็นเจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน เป็นผู้บริหำร

สูงสุด แต่ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัตเป็นผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส  เนื่องด้วยสมเด็จพระญำณสังวร 

สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติด

เชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ

วิหำร พระอำรำมหลวง ว่ำงลง  สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดปำกน้ ำ ภำษีเจริญ 

กรรมกำรมหำเถรสมำคม ในฐำนะประธำนคณะผู้ปฏิบัติหน้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช  จึงแต่งตั้งให้ 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) ด ำรงต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร พระ

อำรำมหลวงโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 4 แห่งกฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2536)     

ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  2505 

แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2535 มีหน้ำที่และอ ำนำจตำม

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2535 พระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงอยู่ในโอวำทของผู้รักษำกำรแทน  
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เจ้ำอำวำสที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ซึ่งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎมหำเถรสมำคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง มติ และประกำศของมหำเถรสมำคม 

   มี พระเทพสำรเวที (บุญยนต์ ปุญฺญฺำคโม)  ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส ด ำรงต ำแหน่งผู้ปฏิบัติ

หน้ำที่เลขำนุกำรเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร  

      วัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรแบ่งกำรปกครองย่อยออกเป็นคณะต่ำง ๆ  โดยเจ้ำคณะต่ำง 

ๆ ด ำรง มีหน้ำที่ในกำรดูแลบริหำรภำยในคณะต่ำง ๆ แทนเจ้ำอำวำสด้วย ปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งผู้ช่วย

เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร โดยมีกำรแบ่งเป็นคณะต่ำง ๆ  ดังนี้ (วัดบวรนิเวศวิหำร,2546) 

1. คณะต ำหนัก มีพระประกำศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) เป็นเจ้ำคณะ 

2. คณะบัญจบเบญจมำ มีพระครูวิสุทธิธรรมภำณ (สำโรจน์ ปิยโรจโน) เป็นเจ้ำคณะ 

3. คณะขำบบวร มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นเจ้ำคณะ 

4. คณะเขียวบวร มีพระรำชสุมนต์มุนี (ถำวร อธิวโร) เป็นเจ้ำคณะ 

5. คณะแดงบวร มีพระรำชกวี (ลำภ ธนสำโร) เป็นเจ้ำคณะ 

6. คณะเหลืองรังสี มีสมเด็จญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 

เป็นเจ้ำคณะ 

7. คณะแดงรังสี มีพระเทพสิทธิโมลี  (นิพนธ์ ฐิตสิริ) เป็นเจ้ำคณะ 

8. คณะเขียวรังสี มีพระครูพิศำลวินัยวำท (สังฆ์ อำภสฺสโร) เป็นเจ้ำคณะ 

9. คณะสูง (ลออ) มีพระธรรมวรำจำรย์ (แบน กิตฺติสำโร) เป็นเจ้ำคณะ 

10. คณะสูง (รำมเดชะ)  มีพระรำชวิสุทธิญำณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นเจ้ำคณะ 

11. คณะสูง (นำนำชำติ) มีพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นเจ้ำคณะ 

12. คณะกุฏิ มีพระเทพสำรเวที (บุญยนต์ ปุญฺญำคโม) เป็นเจ้ำคณะ 

1.4 นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

   จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล พระผู้ทรงควำมรู้  และพระอำจำรย์ประจ ำ

มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัยพบว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรมีนโยบำยกำรด ำเนินกำรพัฒนำภำยวัดใน

ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำน ตำมที่กองพุทธศำสน

สถำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ก ำหนดไว้เป็นแนวทำง ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำวัดในด้ำน

สำธำรณูปกำร กำรดูแลรักษำศำสนสมบัติ ด้ำนกำรปกครองภำยในวัด ด้ำนศำสนศึกษำ และกำร

จัดกำรและกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ  
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  ซึ่งนโยบำยนี้ ถือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศ

วิหำร ในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรอีกด้วย กำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำนของวัดบวรนิเวศวิหำร แบ่งออก 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. กำรจัดกำรปรับปรุงพัฒนำวัดในด้ำนกำรสำธำรณูปกำร  

2. กำรจัดกำรและดูแลศำสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหำร  

3. กำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร  

4. กำรจัดกำรด้ำนกำรศำสนศึกษำ  

5. กำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ   

แผนพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำนของวัดบวรนิเวศวิหำร มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. การจัดการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการสาธารณูปการ เป็นกำรจัดกำร

ทรัพยำกรวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ง เน้นไปที่สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ที่เหมำะสม และส่งเสริมให้ทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมีระเบียบ

เรียบร้อย และปลอดภัย ซึ่งทำงวัดบวรนิเวศวิหำร มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้   

  1. กำรจัดกำรภำยในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหำรให้มีสิ่งต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็นเหมำะสม 

ส่งเสริมสภำพควำมเป็นรมณียสถำน และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไป และผู้มำปฏิบัติ

ศำสนกิจ โดยด ำเนินกำรในสิ่งต่ำง ๆ ได้แก่    

  1.1 ป้ำยชื่อวัดบวรนิเวศวิหำร ตั้งอยู่ในบริเวณด้ำนหน้ำวัด มีขนำดที่เหมำะสม

กับสภำพพ้ืนที่ มีควำมสง่ำงำม     

 1.2 แผนผังแสดงต ำแหน่งต่ำง ๆ ของทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศ

วิหำร ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอำณำเขตและรำยละเอียดสถำนที่ ต่ำง ๆ ภำยในวัด

ชัดเจน   

 1.3 ป้ำยเผยแพร่กิจกรรมต่ำง ๆ ของวัด แสดงหรือเผยแพร่กำรด ำเนิน

กิจกรรมต่ำง ๆ  ของวัดบวรนิเวศวิหำรมีตำมโอกำส     

 1.4 ป้ำยประวัติวัดบวรนิเวศวิหำรและทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยย่อ เพ่ือแสดง

ประวัติวัด และข้อมูลทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดเพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปจัดท ำขึ้นเมื่อครั้งงำน

สมโภชวัดบวรนิเวศวิหำรครบรอบ 175 ปี   

  2. กำรปรับปรุง พัฒนำ ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภำยในวัดบวรนิเวศ

วิหำร    
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  2.1 มีกำรดูแลให้บริเวณวัดบวรนิเวศวิหำรมีควำมสงบ ร่มรื่น มีบริเวณปลูก

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ เพ่ือควำมร่มรื่น สวยงำม    

  2.2 มีกำรจัดบริเวณวัด สถำนที่ เป็นระเบียบ โดยกำรแบ่งส่วนพุทธำวำสและ

สังฆำวำส และมีกำรจัดสถำนที่จอดรถ รวมทั้งดูแลอำคำรสถำนที่ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย    

  2.3 มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอย และกำรก ำจัดขยะอย่ำงเป็นระเบียบไม่บด

บังทัศนียภำพภำยในวัด   

  2.4 มีกำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับนั่งพักผ่อน และร่วมประกอบพิธีกรรมโดยตั้งเต็นท์ที่

ลำนด้ำนหน้ำพระอุโบสถ และ ลำนหน้ำหน้ำพระต ำหนักเพ็ชร  

  3. กำรจัดกำรด้ำนควำมสะอำด/มั่นคงแข็งแรงของอำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ     

  3.1 มีกำรดูแลควำมสะอำด ของอำคำรเสนำสนะและภำยในบริเวณวัด โดย

กำรจ้ำงแม่บ้ำนและภำรโรงในกำรดูแลควำมสะอำด    

  3.2 มีกำรบ ำรุงรักษำควำมมั่นคงแข็งแรง ของอำคำรเสนำสนะมีควำมมั่นคง

ปลอดภัยต่อกำรพ ำนักอำศัย ใช้ ประโยชน์ หรือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ    

2. การจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหาร ถือเป็นกำรจัดกำร

ทรัพยำกรวัฒนธรรมของวัดบวรนิเวศวิหำร โดยทำงวัดวัดบวรนิเวศวิหำรได้มีกำรด ำเนินกำรให้มี

เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรวัดอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่    

  1. กำรจัดท ำบัญชีกำรเงินของวัด    

  2. กำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สินของวัด    

  3. กำรแต่งตั้งไวยำวัจกรของวัด    

  4. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวัด  

 พระครูปริตรโกศลยังให้ข้อมูลอีกว่ำ ในกำรด ำเนินกำรทุกอย่ำงของวัดบวรนิเวศ

วิหำรนั้นจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรวัดทุกครั้ง เพ่ือให้ทุกคนทรำบเรื่องและระดมควำมคิด ก่อนที่

จะแบ่งงำนหน้ำที่ต่ำง ๆ กันให้แต่ละคณะดูแลตำมควำมเหมำะสมโดยเจ้ำอำวำส และมติที่ประชุม   

ในโครงกำรอนุรักษ์ หรือบูรณปฏิสังขรณ์ทรัพยำกรวัฒนธรรมใด ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรจึงต้อง

ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วโครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์ต่ำง ๆ จะมำจำกทำง

ภำครัฐมีนโยบำยมำ โดยทำงวัดร่วมกับกรมศิลปำกรในกำรดูแลจัดท ำโครงกำรโดยกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกทำงภำครัฐ และกรมศิลปำกรจะเป็นผู้น ำเสนอและควบคุมกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้

ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเนื่องจำกวัดบวรนิเวศวิหำรได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกทำงกรมศิลปำกรให้เป็น
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โบรำณสถำน ดังนั้น จึงจ ำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กรมศิลปำกรทรำบ และขอควำมร่วมมือในกำร

ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรนั้น ๆ ได ้

3. การจัดการด้านการปกครองภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนบุคลำกรภำยในวัดเพ่ือให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย และเหมำะสม มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ดังนี้  

  1. กำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรภำยในวัด    

  1.1 มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสำมเณร    

  1.2 มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อำศัยในวัด    

  1.3 มีระเบียบปฏิบัติส ำหรับบุคคลที่เข้ำมำร่วมหรือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในวัด   

  2. มีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ    

  2.1 เจ้ำอำวำสได้มีกำรมอบหมำยหน้ำที่บุคลำกรภำยในวัดตำมควำมรู้ควำม 

สำมำรถ    

  2.2 จัดท ำทะเบียนประวัติพระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรภำยในวัดแต่ยังไม่

สมบูรณ์เนื่องจำกมีพระภิกษุเข้ำมำพักในวัดบวรนิเวศวิหำรมำกมำยโดยไม่ได้มีกำรลงทะเบียนเข้ำออก 

บำงครั้งเข้ำมำพักชั่วครำว บำงครั้งมำเพ่ือกำรศึกษำ จึงไม่สำมำรถสรุปจ ำนวนพระภิกษุสำมเณรที่       

แน่ชัดได ้   

  2.3 จัดท ำประวัติวัดไว้เป็นหลักฐำน มีกำรรวบรวมข้อมูลประวัติวัดและ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมของวัดไว้บ้ำงแล้วและมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของวัดบวรนิเวศวิหำร    

  3. ด้ำนกำรพัฒนำและสวัสดิกำรของบุคลำกร    

  3.1 มีกำรประชุมอบรมพระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด  

  3.2 มีกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด    

  3.3 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวัดสม่ ำเสมอ    

  3.4 มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำรพัฒนำวัดอย่ำงต่อเนื่อง 

4. การจัดการด้านการศาสนศึกษา ในฐำนะที่วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ทรงคุณค่ำ เนื่องด้วยมีพระผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรศำสนำ 

รวมทั้งมีทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำในด้ำนต่ำง ๆ อันสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ำเป็น

อย่ำงยิ่ง อีกทั้งวัดบวรนิเวศวิหำรมีบทบำทในด้ำนกำรศึกษำของไทยมำโดยตลอด นับแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน มีกำรจัดตั้งโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหำรขึ้นเพ่ือให้กำรศึกษำแก่นักเรียน และมีกำรจัดตั้ง
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มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ขึ้น เพ่ือเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีกำรจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหำร และนิทรรศกำรต่ำง ๆ อีกด้วย ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหำรมีแนวทำงกำร

ด ำเนินกำร ดังนี้   

  1. กำรจัดกำร/จัดให้มีกำรศึกษำภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร 

  1.1 จัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมในวัด    

  1.2 จัดสอนธรรมศึกษำให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ภำยในวัด    

  1.3 จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำ    

  1.4 จัดให้มีโครงกำรปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด  

  1.5 จัดห้องสมุดทำงพระพุทธศำสนำในวัด   

2. กำรส่งเสริมงำนด้ำนศำสนศึกษำ    

  2.1 ส่งเสริมให้พระภิกษุสำมเณรศึกษำพระปริยัติธรรม    

  2.2 ส่งเสริมให้พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัดศึกษำต่อระดับ อุดมศึกษำ    

  2.3 ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รบกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง    

 5. การจัดการและการด าเนินการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งบทบำท

ของวัดบวรนิเวศวิหำรในฐำนะของแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญ นอกเหนือจำกด้ำนวิชำกำร ด้ำนศำสนำวัด

บวรนิเวศวิหำรยังคงมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรให้ควำมรู้ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ดังนี้   

  1. กำรจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ เป็นต้น    

1.1 กำรท ำบุญตักบำตร    

1.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ    

1.3 กำรจัดปฏิบัติธรรม    

1.4 กำรเวียนเทียน    

1.5 กำรจัดนิทรรศกำรที่เก่ียวเนื่องกับวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ   

2. กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์    

2.1 กำรท ำบุญตักบำตร    

2.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ    

2.3 กำรจัดปฏิบัติธรรม  
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2.4 กำรจัดพระรำชพิธีต่ำง ๆ ทำงศำสนำ เช่น กำรทอดกฐินพระรำชทำน 

3. กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันส ำคัญตำมประเพณี/ท้องถิ่น     

3.1 ท ำบุญตักบำตร    

3.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ    

3.3 ปฏิบัติธรรม    

3.4 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี     

  4. กำรท ำหน้ำที่อบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสำมเณร เช่น ในโรงเรียน 

หน่วยงำน รำชกำร หน่วยงำนเอกชน หรือประชำชนตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เมื่อมีกำรร้องขอ 

  5. บุคลำกรของวัดท ำหน้ำที่เผยแผ่พระพุทธศำสนำ เช่น เป็นพระธรรมทูต พระ

วิปัสสนำจำรย์ พระจริยำนิเทศน์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังอนุญำตให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โดย

ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรจะจัดพระผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำเป็นผู้น ำชมทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ 

ของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย  

      6. มีกำรเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำรทำงพระพุทธศำสนำ เช่น กำรแจกหนังสือธรรมะ 

ซีดีธรรมะ จัดท ำเว็บไซต์เพ่ือเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำร กำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหำร เป็นต้น 

  จำกนโยบำยข้ำงต้นจะพบว่ำ กำรด ำเนินงำนของวัดบวรนิเวศวิหำร นอกจำกด้ำน

กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรที่ปรำกฏในข้อ 1. กำรจัดกำรปรับปรุงพัฒนำ

วัดในด้ำนกำรสำธำรณูปกำร ข้อ 2. กำรจัดกำรและดูแลศำสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหำร และข้อ 3. 

กำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร แล้ว วัดบวรนิเวศวิหำรยังมีบทบำทหน้ำที่ใน

ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังปรำกฏใน ข้อ 4. กำรจัดกำรด้ำนกำรศำสนศึกษำ และข้อ 5. กำรจัดกำร

และกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ  เนื่องจำกในปัจจุบัน บทบำทของวัดมิได้เป็นเพียง

สถำนที่ซึ่งประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำเพียงอย่ำงเดียว วัดในฐำนะศูนย์กลำงของชุมชน มีบทบำทเป็น

อย่ำงมำกในด้ำนกำรศึกษำ และ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มี

ควำมส ำคัญ ทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ บุคลำกรภำยในวัดที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงถือว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 

 

2. การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร  

 วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดส ำคัญที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ปรำกฏในหมำย

รับสั่งในสมัยรัชกำลที่ 3 เรียกว่ำ วัดใหม่ หลักฐำนบำงแห่งเรียกว่ำ วัดวังหน้ำ เป็นวัดที่สมเด็จพระบวร
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รำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพทรงสถำปนำขึ้นใหม่ มีอำณำเขตติดกับวัดรังสีสุทธำวำส ภำยหลังจำกทรงท ำ

กำรศพเจ้ำจอมมำรดำน้อยซึ่งเป็นเจ้ำจอมมำรดำของพระองค์เจ้ำดำรำวดี พระชำยำ สันนิษฐำนว่ำทรง

สถำปนำขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3 หลังจำกที่ได้ทรงอุปรำชำภิเษกเป็นกรมพระรำชวังบวรแล้ว เมื่อแรก

สร้ำงนั้นมีอำณำเขตดังนี้ ด้ำนทิศตะวันออกเป็นคู (ติดกับวัดรังสีสุทธำวำส) ด้ำนทิศใต้ และด้ำนทิศ

ตะวันตกเป็นคลอง ด้ำนทิศเหนือมีถนนพระสุเมรุเป็นเขต และมีคูอีกสำยหนึ่งต่อจำกพระเจดีย์ออกไป

ทำงด้ำนทิศใต้ ผ่ำนบริเวณเสนำสนะไปบรรจบคูตะวันออกแบ่งเสนำสนะเป็น 2 ส่วน สิ่งก่อสร้ำง

ส ำคัญภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรในสมัยนั้น สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพทรงสร้ำงพระ

อุโบสถขึ้นก่อน นอกจำกนี้ยังทรงสร้ำงหอพระไตรปิฎก (หอไตร) ศำลำกำรเปรียญ และพระเจดีย์ขึ้น

ในครำวเดียวกัน เขตสังฆำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งน่ำจะสร้ำงโดยสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำ

ศักดิพลเสพ ในสมัยรัชกำลที่ 3 พร้อมกันกับกำรสร้ำงเขตพุทธำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย ซึ่ง

ทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรอันหลำกหลำยนั้น ถือเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำในด้ำน

ต่ำง ๆ และสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงดียิ่ง ผู้วิจัยจึงท ำกำรส ำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกร

วัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร เพ่ือให้ทรำบถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของทรัพยำกรวัฒนธรรม

ต่ำง ๆ ที่อยู่ในวัดบวรนิเวศวิหำร และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือกำรเป็น

แหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งในห้อข้อนี้จะประกอบ ด้วย เนื้อหำดังต่อไปนี้  

2.1 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม 

 2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม 

 2.3 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม 

2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ 

  กำรศึกษำส ำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท ำแบบประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมขึ้นโดยอำศัยเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ

ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่ได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม และศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 2 ซึ่ง

ได้รับยอมรับ และใช้ในแวดวงวิชำกำรรูปแบบต่ำง ๆ  ทั้งจำกแนวคิดมรดกวัฒนธรรม  และทรัพยำกร

วัฒนธรรม ซึ่งมีควำมเกี่ยวเนื่องและคล้ำยคลึงกัน มำปรับปรุงเป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณค่ำ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ศึกษำ ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่น ำมำใช้เป็น    

กรอบกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 
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ล ำดับที่ หลักเกณฑ์ 

กำรประเมินคุณค่ำ 

คุณค่ำที่ประเมิน 

1. อนุสัญญำว่ำด้วยกำร

คุ้มครองมรดกโลกทำง

วัฒนธรรม 

(UNESCO, 2008) 

 

1. เป็นตัวแทนที่แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนศิลปกรรม 

หรือตัวแทนของควำมงดงำม และเป็นผลงำนขั้นเอกที่จะ

จัดท ำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์ที่ชำญฉลำด  

2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำสืบต่อมำใน

ด้ำนกำรออกแบบ ทำงสถำปัตยกรรม อนุสรณ์สถำน 

ประติมำกรรม สวน และภูมิทัศน์  ตลอดจนกำรพัฒนำ

ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือกำรพัฒนำกำรตั้งถิ่นฐำนของ

มนุษย์ ซึ่งกำรพัฒนำเหล่ำนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลำในเวลำหนึ่ง 

หรือบนพื้นที่หนึ่งพ้ืนที่ใดของโลก  

3. เป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม  

4. เป็นตัวอย่ำงลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทน

กำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี หรืออุตสำหกรรม  

 5. เป็นตัวอย่ ำงลักษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียม

ประเพณีแห่งสถำปัตยกรรม วิธีกำรก่อสร้ำงกำรตั้งถิ่นฐำน

ของมนุษย์ ที่มีควำมเปรำะบำงหรือเสื่อมสลำยได้ง่ำย เพรำะ

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยน แปลงทำงสังคม วัฒนธรรมที่ไม่

สำมำรถกลับคืนดั่ งเดิมได้  หรือกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เศรษฐกิจ 

6. มีควำมคิดหรือควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์

หรือบุ คคลที่ มี ควำมส ำคัญหรือมีควำมโดดเด่นยิ่ งใน

ประวัติศำสตร์ 

2. แนวทำงกำรจัดกำร

แหล่งมรดกโลกทำง

วัฒนธรรม 

1. คุณค่ำด้ำนกำรแสดงอัตลักษณ์ (Identity Value)  

2. คุณค่ำท่ีเกี่ยวกับ กำรออกแบบ/เทคนิค (Relative 

Artistic / Technical Value)  
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ล ำดับที่ หลักเกณฑ์ 

กำรประเมินคุณค่ำ 

คุณค่ำที่ประเมิน 

Management 

Guidelines For 

world Cultural 

Heritage Sites 

(Feilden and 

Jokilehto, 1993) 

 

3. คุณค่ำด้ำนกำรหำยำก (Rarity Value)  

4. คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำ (Educational Value)  

5. คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economic Value)  

6. คุณค่ำทำงกำรเมือง กำรปกครอง (Political Value)  

7. คุณค่ำเชิงจิตวิญญำณ(Spiritual Significance) 

3. กฎบัตร Burra 

Charter 1999 

(Australia ICOMOS, 

2000) 

 

1.คุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ (Historical significance)  

2.คุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์หรือควำมงำม (Aesthetic 

Significance)  

3.คุณค่ำทำงสังคม (Social Significance)  

4.คุณค่ำทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Significance) 

 

4. Conservation 

Management Plan 

by NSW Sydney 

Barbour Foreshore 

Authority (2015) 

1. คุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ (Historical Significance)  

2. คุณค่ำทำงด้ำนควำมสัมพันธ์  

3. คุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์หรือควำมงำม (Aesthetic 

Significance) 

4. คุณค่ำทำงสังคม (Social Significance)  

5.คุณค่ำทำงกำรศึกษำวิเครำะห์ (Research Significance)  

6. คุณค่ำทำงโบรำณคดี (Archaeological Significance)   

7. คุณค่ำควำมหำยำก (Rarity Significance)  

8 .คุณ ค่ ำด้ ำนกำร เป็ นตั วแทน  (Representativeness 

Significance) 

5. กำรประเมินคุณค่ำ

ทรัพยำกรวัฒนธรรม

โดย วิลเลี่ยม ดี ไลป ์ 

1. คุณค่ำท่ีแสดงนัยของอดีต  

2. คุณค่ำทำงวิชำกำร  

3. คุณค่ำทำงสุนทรีย์หรือควำมงำม 
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ล ำดับที่ หลักเกณฑ์ 

กำรประเมินคุณค่ำ 

คุณค่ำที่ประเมิน 

(วิลเลียม ดี. ไลป์ อ้ำง

ถึงในสำยันต์ ไพรชำญ

จิตร์, 2550: 25-27) 

4. คุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์  

6 แนวทำงกำรประเมิน

คุณค่ำทรัพยำกร

วัฒนธรรม โดย

ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อม

ภำคท่ี 8 (2551)  

 

1. คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์ (Symbol Significance)   

2. คุณค่ำเชิงวิชำกำร (Research Significance)  

3. คุณค่ำเชิงสุนทรียะ (Art Significance)  

4. คุณค่ำเชิงควำมงำม (Aesthetic Significance)  

5. คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ (Economic Significance)  

6. คุณค่ำเชิงจิตวิญญำณ (Spiritual Significance)  

7. คุณค่ำเชิงกำรตลำด (Business Market Significance)  

8. คุณค่ำส ำหรับชุมชน (Local Significance)  

9. คุณค่ำส ำหรับควำมเป็นมนุษย์ (Humanity 

Significance) 

7. แนวทำงกำรประเมิน

ทรัพยำกรวัฒนธรรม 

โดย ธนิก เลิศชำญฤทธิ์  

(2554 :32) 

1. คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์ 

2. คุณค่ำเชิงวิชำกำร 

3. คุณค่ำเชิงสุนทรียะ 

4. คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ 

8. กำรประเมินคุณค่ำ

มรดกวัฒนธรรม โดย 

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง  

1. คุณค่ำทำงสุนทรีย์ภำพ 

2. คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์  

3. คุณค่ำทำงโบรำณคดี  

4. คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

5. คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

6. คุณค่ำทำงวิทยำกำรและกำรศึกษำ  

7. คุณค่ำในเรื่องขนำดโครงสร้ำงและวัสดุ  
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จำกตำรำงที่ 1 ในข้ำงต้น ซึ่งแสดงกำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ

ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่น ำมำใช้เป็นกรอบกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 

จะพบว่ำ มีกำรจัดกลุ่มกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกัน คล้ำยคลึงกัน เนื่อง

ด้วยควำมหมำยของทรัพยำกรวัฒนธรรม และ มรดกวัฒนธรรม มีควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกัน และใน

บำงบริบทหมำยถึงสิ่งเดียวกัน และในบำงกรณี กำรจัดกลุ่มโดยรวมคุณค่ำและหมำยถึงทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกันในกลุ่มเดียวกันเช่นคุณค่ำทำงโบรำณคดี ประวัติศำสตร์ อำจถูกจัดกลุ่มใน

คุณค่ำเชิงวิชำกำร เช่นเดียวกับคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม และศิลปกรรม ในขณะที่บำงหลักเกณฑ์ 

อำยแบ่งกลุ่มย่อย ๆ ลงไปท ำให้ คุณค่ำ ด้ำนโบรำณคดี กับประวัติศำสตร์อยู่คนละกลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับบริบทที่แตกต่ำงกันของกำรประเมินทรัพยำกรวัฒนธรรม ชนิดนั้น ๆ หรือ แหล่งนั้น ๆ ว่ำมีคุณค่ำ

อันโดดเด่นด้ำนใดบ้ำง  

ซึ่งในที่นี้ ผู้วิจัยได้เลือกประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรในด้ำน

ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม เนื่องจำกพบว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรล้วนแล้ว

ทรงคุณค่ำในหลำกหลำยมิติ แต่ควำมโดดเด่นอยู่ที่คุณค่ำด้ำนศิลปกรรม และ สถำปัตยกรรม สมกับที่

วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญ เนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมเกี่ยวพันกับพระ

บรมรำชวงศ์มำนับตั้งแต่เริ่มสถำปนำ กำรรังสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงมีควำมงดงำม 

ประณีต ถูกต้องสมบูรณ์ตำมหลักศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และแบบแผน จำรีต ประเพณีไทย สมเด็จ

พระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ ทรงได้สถำปนำวัดบวรนิเวศวิหำรขึ้น โดยแบ่งบริเวณปูชนียสถำนไว้

ส่วนหนึ่งเรียกว่ำเขตพุทธำวำสและบริเวณเสนำสนะต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกิจของสงฆ์ เรียนว่ำเขตสังฆำวำส

ส่วนหนึ่งเหมือนอย่ำงวัดที่ส ำคัญโดยมำก ปูชนียสถำนอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกตั้งเรียงจำกทิศเหนือไป

ทำงทิศใต้คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหำรเก๋ง พระวิหำรศำสดำ หอพระไตรปิฎกอยู่ทำงทิศ

ตะวันออก ของพระเจดีย์ ศำลำกำรเปรียญ อยู่ทำงทิศตะวันตกของพระเจดีย์(มูลนิธิมหำมกุฎรำช

วิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) อีกทั้งยังมีงำนศิลปกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรมที่

อยู่ภำยในเขตพุทธำวำสมำกมำย 

ในส่วนเขตสังฆำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรนั้น แรกเริ่มน่ำจะสร้ำงขึ้นพร้อมกำรสถำปนำวัด 

เสนำสนะทั้งหลำยน่ำจะสร้ำงเป็นเครื่องไม้ และยังคงมิได้ปลูกสร้ำงอะไรมำกนัก เนื่องจำกหลัง

สถำปนำวัดได้ไม่นำนสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพก็เสด็จสวรรคต อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ยัง

เหลือให้เห็นได้ในปัจจุบันก็คือแนวคลองกั้นระหว่ำงเขตพุทธำวำสและเขตสังฆำวำสที่มีมำตั้งแต่

แรกเริ่มสถำปนำพระอำรำม เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำริจะให้อัญเชิญ



70 
 
สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรจึงโปรดให้สร้ำงต ำหนัก 

ต่อมำเรียกว่ำพระปั้นหย่ำ และท้องพระโรงถวำย (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) และในกำลต่อมำ

มีกำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ  เพ่ิมเติมอีกมำกมำย ล้วนแต่เป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ส ำคัญ ที่มีคุณค่ำ

เป็นอย่ำงยิ่ง 

ในที่นี้มุ่งเน้นกำรศึกษำ ส ำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่จับต้องได้

ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยเน้นกำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปกรรม และคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรมของ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีควำมโดดเด่นภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยใช้แบบประเมินคุณค่ำทรัพยำกร

วัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท ำข้ึน แบ่งเป็น 2 กลุ่มส ำคัญ ได้แก่  

2.1 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงศิลปกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ ควำมงดงำม 

รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ควำมหำยำก ควำมเป็นของแท้ ควำมเป็นสัญลักษณ์ ควำมเป็นเอกลักษณ์ 

หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น 

2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ รูปแบบ

อำคำร กำรก่อสร้ำง เทคนิคกำรสร้ำง กำรประดับตกแต่ง ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม ควำมสวยงำม 

ประโยชน์ใช้สอย ควำมเป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่ำงลักษณะทั่วไป

ของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทนกำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

หรืออุตสำหกรรม เป็นต้น 

หลังจำกที่ผู้วิจัยได้ส ำรวจและท ำกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ

วิหำรแล้วนั้น ได้จัดท ำผลกำรศึกษำซึ่งจะแสดงในตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกร

วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร ในแต่ละด้ำน ซึ่งจะกล่ำวในหัวข้อถัดไป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม 

วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวพันกับพระบรมรำชวงศ์นับตั้งแต่เริ่ม

สถำปนำโดยพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ทรงได้อำรำธนำพระพุทธรูปส ำคัญที่มีลักษณะงดงำม

และมีคุณค่ำมำประดิษฐำนไว้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรหลำยองค์ รวมทั้งยังมีพระพุทธรูปส ำคัญอ่ืนที่ที่

ปรำกฏอยู่ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งมีคุณค่ำทำงพุทธศิลป์ ประวัติศำสตร์ และสุนทรียภำพอีก

มำกมำย นอกจำกนี้วัดบวรนิเวศวิหำรยังมีภำพจิตรกรรมฝำผนังอันทรงคุณค่ำมำกมำยโดยเฉพำะงำน

จิตรกรรมสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง อันเป็นจุดก ำเนิดของกำรวำดภำพแบบตะวันตกในประเทศไทย 

นอกจำกนี้ยังมีงำนจิตรกรรมฝำผนังปรำกฏภำยในอำคำรส ำคัญต่ำง ๆ  กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก

ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนศิลปกรรมมำประเมินคุณค่ำ ซ่ึงพิจำรณำจำกประวัติ 



71 
 
ควำมงดงำม รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ควำมหำยำก ควำมเป็นของแท้ ควำมเป็นสัญลักษณ์ ควำม

เป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น  โดยมีทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำง

ศิลปกรรม จ ำนวนทั้งสิ้น 15 รำยกำร ได้แก่ 

1. กลุ่มพุทธศิลป์ สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขต 

พระศำสดำ พระไพรีพินำศ พระพุทธไสยำสน์ พระพุทธบำทโบรำณ พระเจดีย์กำไหล่ทอง พระรูป

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  

2. กลุ่มงำนจิตรกรรม สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้  ภำพจิตรกรรมฝำผนัง 

ภำยในพระอุโบสถ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรพระศำสดำ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในหอ

พระไตรปิฎก และจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋ง 

3.กลุ่มงำนศิลปกรรมอ่ืน  ๆ สำมำรถน ำชมสิ่ งที่น่ ำสนใจ ดังนี้  พระบรมรูป

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประตูเซี่ยวกำง มโหระทึก   

ผลกำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 

ได้ผลดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 
ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรม 

ที่ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

กลุ่มพุทธศิลป์ 

1. พระพุทธ 

ชินสีห์ 

ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีควำมงำมอย่ำงหำ

ทีเ่ปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำชและพระศำสดำเป็นพระพุทธรูป

ส ำริดปำงมำรวิชัย มีทรวดทรงอ่อนช้อย และชำยจีวรยำวแบบลังกำ 

ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำท

เสมอกัน พระพุทธชินสีห์มีหน้ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูงตั้งแต่ฐำนถึง

พระจุฬำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระรัศมี 1 ศอก พระบำทสมเด็จพระจอม

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสรรเสริญว่ำ “พระพุทธชินรำชพระพุทธชินศรีสอง

พระองค์นั้นงำมแหลมตำมำกกว่ำพระพุทธรูปใหญ่น้อยบันดำมีในแผ่นดิน

สยำม” (พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82) 
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ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรม 

ที่ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

2. พระสุวรรณ

เขต 

เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย ศิลปะอยุธยำ มีลักษณะ

แบบพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์ 

พระยำช ำนิหัตถกำร นำยช่ำงกรมพระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ท ำพระ

ศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้เล็ก ตำมท่ีเห็นว่ำงำมในเวลำนั้น 

3. พระศำสดำ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำง

หำที่ เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำช และพระพุทธชินสีห์ ซึ่ง

สันนิษฐำนว่ำหล่อขึ้นในเวลำใกล้เคียงกัน มีลักษณะพระพักตร์กลม ขมวด

พระเกศำเล็กแหลม รัศมีเป็นเปลวเพลิง พระอังสำกว้ำงลักษณะพระองค์

ด้ำนข้ำงแข็งเป็นเหลี่ยมไม่อ่อนช้อย อันเป็นลักษณะที่นักวิชำกำรกล่ำวว่ำ

เป็นศิลปะที่แปลงมำจำกพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ปำงมำรวิชัย 

4. พระไพรี

พินำศ 

เป็นพระพุทธรูปศิลำขนำดย่อม  เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร สมัยศรี

วิชัย มีผู้น ำมำถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯเมื่อยังทรงผนวชอยู่  

เป็นเวลำติดต่อกับที่หม่อมไกรสรถูกส ำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ 

"พระไพรีพินำศ” เป็นที่ศรัทธำของคนทั่วไปว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้

แคล้วคลำดและชนะศัตรูภัยพำล 

5. พ ร ะ พุ ท ธ

ไสยำ 

เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปำงปรินิพพำน ประทับสีหไชยำ มีพระเขนย

หนุนที่พระเศียร พระหัตถ์ขวำรองรับพระเศียร พระหัตถ์ซ้ำยวำงแนบ

พระองค์ พระบำทซ้อนทับกัน อัญเชิญมำจำกวัดพระพำยหลวงเมือง

สุโขทัย สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพทรงแสดงไว้ในหนังสือ

พระพุทธรูปส ำคัญว่ำ มีลักษณะงำมกว่ำพระพุทธรูปไสยำองค์อ่ืน ๆ ทั้งสิ้น 

6. พ ร ะ พุ ท ธ

บำทโบรำณ   

1. เป็นรอบพระพุทธบำทสลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่ โดยทั่วไปแล้วรอยพระ

พุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ แต่

ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระบำท

ไว้เอง รอยพระพุทธบำทก็เลยกลำยเป็นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง คือเป็น



73 
 
ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรม 

ที่ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

ของที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง   

2. ควำมโดดเด่นคือรอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี

ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีค ำจำรึกภำษำ

มคธ อักษรขอม 7 บรรทัด ค ำจำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรม

รำชำที่ 3 (ไสยลือไทย) พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้น ำแผ่นหินมำยังเมือง

สุโขทัย ครั้นมำแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ)    

พระสิริสุเมธังกรสังฆนำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช ได้สลัก

รอยพระพุทธบำททั้งคู่ลงบนแผ่นหินนั้นตำมแบบรอยพระพุทธบำทบน 

ยอดเขำสุมนกูฏในลังกำทวีป เมื่อวันพฤหัสบดี  เดือน 6 ขึ้น  4 ค่ ำ 

พุทธศักรำช 1970 

3. รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง  

มีรูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธบำทคู่ของ

ลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ  ถือว่ำมีคุณค่ำทำงศิลปกรรม 

เนื่องด้วยคติกำรสลักรอยพระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธ

บำทคู่ของลังกำโดยตรง จึงแตกต่ำงกับรอยพระพุทธบำทจ ำลองของสุโขทัย

ก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง  ตรงกลำงฝ่ำ

พระบำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก 

4. นอกจำกนี้ยังมีคุณค่ำทำงโบรำณคดีด้วยเป็นศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลัก 

ที่ 12 

7. พระเจดีย์

กำไหล่ทอง 

เป็นเจดีย์ซึ่งประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ ซึ่งประดิษฐำนเป็นองค์

ประธำนภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ที่แท่นประดิษฐำนรูปสี่เหลี่ยมประกอบ

ศิลำสลักภำพปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพำน เหลี่ยมละปำง 

มีอักษรจำรึกพระวำจำ พระอุทำน พระวัจนะ ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ำทำง

ศิลปกรรม ด้วยรูปแบบกำรสร้ำง และคุณค่ำด้ำนจิตจิตใจ เป็นศูนย์รวม

จิตใจของพุทธศำสนิกชน และเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้ำ 
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8. พระรูป

สมเด็จ

พระสังฆรำช

เจ้ำ  

มีควำมเสมือนจริงและงดงำม มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง และมี

คุณค่ำทำงจิตใจต่อประชำชนทั่วไปเนื่องจำกเป็นรูปหล่อจ ำลองพระรูป

สมเด็จพระสมณเจ้ำและสมเด็จพระสังฆรำชซึ่งเคยครองวัดบวรนิเวศวิหำร  

 

กลุ่มจิตรกรรม 

9. จิตรกรรม

ภำยในพระ

อุโบสถ 

1.เป็นจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับเป็นยุคที่มีกำรเริ่ม

เปลี่ยนแปลงลักษณะจิตรกรรมจำกแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มำเป็น

จิตรกรรมไทยที่ได้อิทธิพลตะวันตก เรียกว่ำ จิตรกรรมสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง 

2. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพ้ืน (Tempera Technique) 

3. เขียนเป็นภำพปริศนำธรรม แตกต่ำงจำกจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมที่

มักเขียนเป็นพระพุทธประวัติ และทศชำติชำดก 

4. เขียนเป็นภำพบุคคลและสถำนที่แบบยุโรป 

5. ไม่นิยมใช้สีฉูดฉำดระบำยสีพ้ืนด้วยสีทึบเพ่ือแสดงบรรยำกำศและภูมิ

ประเทศตะวันตกที่มีควำมหนำวเย็นตำมจินตนำกำรของจิตกร 

6. เป็นกำรเริ่มเขียนภำพที่มีมิติ มีกำรเน้นระยะใกล้ไกล และควำมเข้มของ

สี เพ่ือแสดงระยะตำมแบบจิตรกรรมตะวันตก 

10. จิตรกรรมฝำ

ผนังภำยใน

วิหำรพระ

ศำสดำ  

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่4 ถึงรัชกำลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น

ครำวที่มีกำรบูรณะวัดบวรนิเวศวิหำร 

2. จัดอยู่ในสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง  

3. เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง เป็นเรื่องทำง

พระพุทธศำสนำแต่มิใช่พระพุทธประวัติ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับค ำสอน และ

ต ำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปส ำคัญ  

4. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพ้ืนหนำ ส่วนใหญ่ใช้สีเข้มเป็น

หลักซ่ึงเป็นที่นิยมในสมัยนั้น  
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11. จิตรกรรมฝำ

ผนังภำยใน

หอ

พระไตรปิฎก 

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5 

2. จัดอยู่ในสกุลช่ำงรัตนโกสินทร์ แบบไทยประเพณีแต่มีกำรแทรกภำพ

อำคำรสถำปัตยกรรมตะวันตก และแบบจีน รวมทั้งบุคคลชำวต่ำงชำติ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อสัมพันธ์กับนำนำอำรยประเทศในยุคนั้น และเป็น

กำรเขียนแบบทัศนวิสัย(Perspective) ตำมแบบสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง  

3. เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง 

4. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวมีรองพ้ืน 

 

12. จิตรกรรม

ฝำผนัง

ภำยใน 

วิหำรเก๋ง  

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5 

2. เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทย

แท้ที่สืบทอดมำจำกสมัยอยุธยำตอนปลำย กับจิตรกรรมแบบอิทธิพล

ตะวันตก แต่มีเรื่องรำวในวรรณคดีจีน และใช้อักษรจีน จึงคำดว่ำมีช่ำงจีน

ร่วมเขียนด้วย 

3. เรื่องรำวภำยในบนผนังเป็นเรื่องสำมก๊กตอนชีชีลำเล่ำปี่ไปเมืองฮูโต๋ 

จนถึงตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี ส่วนเพดำนเขียนภำพมังกรดั้นเมฆ และ

บำนประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนหรือเซี่ยวกำง 

4. มีรูปแบบภำพทิวทัศน์เป็นฉำกหลัง มีสิ่งก่อสร้ำงหรือตัวบุคคลเพียง

เล็กน้อย มีระยะพอเหมำะ ดูง่ำย ลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตก 

คือเป็นภำพเหมือนจริง (Realistic) 

 

กลุ่มงำนศิลปกรรมอ่ืนๆ 

13. พระบรมรูป 

พระบำท 

สมเด็จ  

1. เป็นพระบรมรูปที่มีควำมส ำคัญมำกเพรำะเหตุว่ำเป็นพระบรมรูปของ

พระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกท่ีสร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ

อยู่   
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พระจอม

เกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว  

 

2. ยังเป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ซึ่งประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ทำงลงจำกทักษินชั้นบนของพระเจดีย์ วัดบวร

นิเวศวิหำร  

3. เป็นต้นแบบพระบรมรูปฯซึ่งประดิษฐำน ณ ปรำสำทพระเทพบิดร โดย 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็น

ผู้อ ำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414 

4. มีลักษณะเด่นทำงประติมำกรรมโดยกำรผสมผสำนลักษณะรูปเหมือน

บุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม

เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี   

14. ประตู

เซี่ยวกำง 

เป็นประตูไม้จ ำหลักเป็นรูปทวำรบำลอย่ำงจีนแต่ทรงเครื่องอย่ำงไทย เป็น

ศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจำกจีนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 

15. มโหระทึก มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมด้วยเป็นของโบรำณที่มีควำมสวยงำมและหำได้ยำก 

และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ในฐำนะเป็นสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระจอม

เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำช

สมบัติ เพ่ือใช้ส ำหรับส ำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ-ค่ ำ เป็นพระ

เกียรติยศ 
 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวร

นิเวศวิหำรข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม ที่มีควำมโดดเด่นจ ำนวน 

15 รำยกำร ดังรำยระเอียดต่อไปนี้  

กลุ่มพุทธศิลป์ 

 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมในกลุ่มนี้มี  จ ำนวน 8 รำยกำร มี

รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 1  พระพุทธชินสีห ์
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ตำมต ำนำนเล่ำว่ำ พระเจ้ำศรีธรรมปิฎก เจ้ำเมืองนครเชียงแสน ทรงหล่อขึ้นพร้อมกับ

พระพุทธชินรำชและพระศำสดำ เมื่อประมำณปีพุทธศักรำช 1500 ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั้ง 

3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำทเสมอกัน พระพุทธชินสีห์มีหน้ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูง

ตั้งแต่ฐำนถึงพระจุฬำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระรัศมี 1 ศอก พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปส ำคัญองค์

หนึ่งในหัวเมืองฝ่ำยเหนือ ทั้งโดยฐำนะเป็นพระพุทธรูปที่งดงำมและโดยฐำนะเป็นพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ กรมพระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพ ทรงอัญเชิญมำประดิษฐำนในมุขหลังพระอุโบสถ        

วัดบวรนิเวศวิหำร ถึงรัชกำลที่ 4 จึงโปรดให้อัญเชิญมำประดิษฐำน เป็นพระพุทธปฏิมำประธำน                 

ในพระอุโบสถดังปรำกฏทุกวันนี้ (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) 

พระพุทธชินสีห์ ประดิษฐำนอยู่ข้ำงหน้ำพระพุทธสุวรรณเขต  เป็นพระพุทธรูปส ำริดปำง

มำรวิชัย ศิลปะสุโขทัย สองข้ำงพระพุทธชินสีห์มีรูปพระอัครสำวกคู่หนึ่ง สันนิษฐำนว่ำ สมเด็จพระ

ธรรมรำชำลิไทแห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้ำงขึ้นในเวลำใกล้เคียงกันกับพระพุทธชินรำช และพระศรี

ศำสดำ เดิมประดิษฐำนอยู่ที่พระวิหำรด้ำนทิศเหนือของวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก 

ต่อมำวิหำรช ำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ จึงโปรดให้อัญเชิญมำ

ประดิษฐำนที่มุขหลังของพระอุโบสถจัตุรมุข วัดบวรนิเวศวิหำร เมื่อพุทธศักรำช 2374   

  พระพุทธชินสีห์นับเป็นพระพุทธรูปส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมือง ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์

เสด็จมำถวำยสักกำรบูชำในโอกำสต่ำง ๆ เช่น พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำช

ด ำเนินเลียบพระนครทำงสถลมำรคมำนมัสกำรและถวำยต้นไม้เงินและต้นไม้ทองเมื่อครำวประกอบ

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองแต่ครั้งสุโขทัย นับว่ำเป็น

พระพุทธรูปที่สวยงำมมำกที่สุดพระองค์หนึ่ง สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำพระองค์นั้น ได้ทรงอัญเชิญพระ

พุทธชินสีห์มำจำกพระวิหำรทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ เมืองพิษณุโลก มำประดิษฐำนไว้ ในมุข

หลังของพระอุโบสถ ซึ่งก่อขึ้นใหม่ อัญเชิญลงแพมำทั้งพระองค์ เมื่อฤดูน้ ำ พ.ศ. ๒๓๗๒ แต่ได้ยินกัน

มำโดยมำกว่ำมุขหลังคำมีมำแต่เดิม จึงรวมเป็น 4 มุข ตำมรูปเมรุของเจ้ำจอมมำรดำ ของพระองค์เจ้ำ

ดำรำวดี พระรำชชำยำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ผู้ทรงรจนำต ำนำนวัด 

ทรงสันนิษฐำนว่ำ มุขหลังก่อทีหลัง ในเมื่อปรำรภว่ำจะเชิญพระพุทธชินสีห์ลงมำ เดิมคงมีแต่หลังหน้ำ

ซึ่งเป็นพระอุโบสถ หลังขวำงซึ่งเป็นพระวิหำร แต่สร้ำงติดกันจึงดูเป็น 3 มุข 

  พระพุทธชินสีห์นี้ มีต ำนำนกล่ำวไว้ในพงศำวดำรเหนือว่ำ พระเจ้ำศรีธรรมไตรปิฎก เจ้ำ

เมืองนครเชียงแสน สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระชินรำชและพระศำสดำเมื่อก่อน พ.ศ. 1500 มีเรื่องโดยย่อ

ว่ำ พระศรีธรรมไตรปิฎก เจ้ำนครเชียงแสนยกกองทัพมำตีเมืองศรีสัชนำลัย (อยู่ในเมืองสวรรคโลก
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สมัยนั้น) แล้วสร้ำงเมืองพิษณุโลก พร้อมกับพระพุทธรูป 3 พระองค์ โดยให้พวกช่ำงที่มีฝีมือในเมือง

ต่ำง ๆ  มำประชุม ช่วยกันปั้นหุ่นเพ่ือจะให้ได้งดงำมผิดกับพระพุทธรูปสำมัญแต่ท่ำนสันนิษฐำนว่ำ 

พระเจ้ำพระศรีมหำธรรมไตรปิฎกผู้สร้ำง คือพระมหำธรรมรำชำที่ 1 รัชกำลที่ 5 แห่งรำชวงศ์พระร่วง 

สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี เรียกโดยพระนำมว่ำ พระเจ้ำลือไทหรือลิไท ข้อที่ท ำให้สันนิษฐำนเช่นนั้น

มีหลำยประกำร คือสอบสวนไม่ได้ควำมจริงว่ำ มีเจ้ำนครเชียงแสนองค์ใด มีควำมรู้เชี่ยวชำญใน

พระไตรปิฎก จนควรแก่พระนำมนั้น และได้แผ่อ ำนำจลงมำทำงใต้ในสมัยที่อ้ำงนั้น พระมหำธรรม

รำชำที่ 1 ปรำกฏว่ำทรงรอบรู้เชี่ยวชำญในพระไตรปิฎก ทรงแต่งหนังสือเรื่อง ไตรภูมิ ซึ่งในทุกวันนี้

เรียกกันว่ำไตรภูมิพระร่วง พระเกียรติยศที่ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก คงเลื่องลือแพร่หลำย จึงเรียกพระ

นำมเฉลิมพระเกียรติว่ำ พระศรีธรรมไตรปิฎก และเมื่อก่อนแต่ทรงเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ได้เป็นพระ

มหำอุปรำชอยู่ที่เมืองศรีสัชนำลัย เมื่อพระเจ้ำเลอไทพระรำชบิดำสวรรคต เกิดจลำจลขึ้นในพระนคร

สุโขทัย ต้องยกทัพลงมำปรำบปรำมจนรำบคำบแล้วจึงได้เสวยรำชย์ เรื่องนี้ตรงกับเค้ำเรื่องพระเจ้ำศรี

ธรรมไตรปิฎกยกกองทัพลงมำตีเมืองศรีสัชนำลัยในพงศำวดำรเหนือ อีกประกำรหนึ่ง ลักษณะพระชิน

รำช พระชินสีห์ ก็ด่ำงจำกพระพุทธรูปอ่ืน ในบำงอย่ำงเช่น มีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 นิ้ว พระบำททั้ง 4 นิ้ว

ยำวเสมอกัน ต้องตำมคัมภีร์มหำปุริสลักษณะแสดงว่ำผู้สร้ำงได้ทรำบคัมภีร์นั้น พระพุทธรูปที่ได้สร้ำง

กันขึ้นชั้นหลัง ได้ถือเป็นแบบสืบมำทุกวันนี้ พระพุทธรูปที่สร้ำงในเมืองเมืองไทยแต่ก่อนนั้น ทั้งทำง

เมืองเหนือและเมืองใต้ ท ำปลำยนิ้วพระหัตถ์เป็นหลั่นกันเหมือนกับนิ้วมือคนสำมัญ อนึ่งมีทรวดทรง

และชำยจีวรยำวแบบลังกำ แสดงให้เห็นว่ำสร้ำงในสมัยพระเจ้ำเลอไทยหรือลือไทย เมื่อ พ.ศ. 1900 

พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินรำช มีลักษณะงดงำมอย่ำงน่ำพิศวง และนับถือกันว่ำเป็น

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปรำกฏในประวัติศำสตร์ว่ำสมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินในกรุงสยำม ได้เสด็จฯไป

ถวำยนมัสกำรหลำยพระองค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว (พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82) ทรงสรรเสริญว่ำ  

“พระพุทธชินรำชพระพุทธชินศรีสองพระองค์นั้นงำมแหลมตำมำกกว่ำพระพุทธรูปใหญ่

น้อยบันดำมีในแผ่นดินสยำม” 

กล่ำวเฉพำะพระพุทธชินสีห์เมื่อเมื่ออัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ที่มุขหลังของพระอุโบสถวัด

นี้แล้ว พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เมื่อทรงเสด็จมำผนวชอยู่ครองวัดนี้ ได้ทูลขอพระบรมรำ

ชำนุญำตพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ อัญเชิญย้ำยจำกมุขหลังออกสถิตหน้ำพระพุทธรูปองค์ใหญ่

หรือพระโต เมื่อ พ.ศ. 2380 ปิดทองกำไหล่พระรัศมีฝั่งพระเนตรใหม่ และติดพระอุนำโลม ส่วนมุข

หลังอัญเชิญพระไสยำสน์เข้ำไว้แทน ต่อมำได้รื้อมุขหลัง น่ำจะเพ่ือขยำยทักษิณพระเจดีย์ออกมำอีก
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ชั้นหนึ่ง ส่วนพระไสยำสน์น่ำจะคงยังอยู่หลังพระอุโบสถ ณ ที่ติดพระบำทจ ำลองในบัดนี้  ต่อมำได้

อัญเชิญไปไว้ในวิหำรพระศำสดำเมื่อทรงลำผนวชเสด็จขึ้นครองรำชสมบัติแล้ว ตรัสให้แผ่ทองค ำท ำ

พระรัศมีลงยำรำชำวดีประดับพระรัศมีเดิมอีกชั้นหนึ่ง ถวำยฉัตรตำด 9 ชั้นถวำยผ้ำทรงสพักตำด 

ต้นไม้ทองเงิน เมื่อพ.ศ. 2394 โปรดหล่อ ด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดทองใหม่ มีกำรสมโภช เมื่อ พ.ศ. 2398 

ทรงสมโภชอีกและถวำยพระธ ำมรงค์หยกสวมนิ้วพระอังคุฐซ้ำย ( แหวนที่นิ้วหัวแม่มือซ้ำย) เมื่อ พ.ศ.

2409 ในรัชกำรที่ 5 ก็ได้ทรงปิดทองและโปรดให้มีกำรสมโภช พร้อมด้วยกำรฉลองพระอำรำมที่

ทรงปฎิสังขรณ์ใหม่ และทรงสร้ำงเพ่ิมเติมเมื่อ พ.ศ. 2434 พระพุทธชินสีห์ มีพระอัครสำวกยืนคู่หนึ่ง 

สันนิษฐำนว่ำสร้ำงภำยหลัง  (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส, 2465)  

 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระพุทธชินสีห์ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำงหำที่ 

เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำช และพระศำสดำ เป็นพระพุทธรูป

ปำงมำรวิชัย มีทรวดทรงอ่อนช้อย และชำยจีวรยำวแบบลังกำ ลักษณะพิเศษ

ของทั้ง 3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำทเสมอกัน พระพุทธชินสีห์มี

หน้ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูงตั้งแต่ฐำนถึงพระจุฬำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว 

พระรัศมี 1 ศอก พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสรรเสริญว่ำ 

“พระพุทธชินรำชพระพุทธชินศรีสองพระองค์นั้นงำมแหลมตำมำกกว่ำ

พระพุทธรูปใหญ่น้อยบันดำมีในแผ่นดินสยำม”(พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82 ) 

 

ล าดับที่ 2   พระสุวรรณเขต (พระโต) 

พระสุวรรณเขต (พระโต) เป็นพระพุทธรูปหล่อโบรำณ ลักษณะแบบพระขอมเรียกกันว่ำ 

“พระโต” หน้ำตักกว้ำง 9 ศอก 21 นิ้ว กรมพระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพได้ทรงอัญเชิญจำกสระ

ตะพำน จังหวัดเพชรบุรีมำประดิษฐำนในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร 

พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่ำหลวงพ่อโต หรือ “หลวงพ่อเพชร” คือพระประธำนองค์ใหญ่ 

ตั้งอยู่ด้ำนในสุด เป็นพระประธำนองค์แรกของพระอุโบสถนี้ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ 

อัญเชิญมำจำกวัดสระตะพำน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย 
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ศิลปะอยุธยำ  พระยำช ำนิหัตถกำรได้ปั้นพอกพระศกให้มีขนำดดังที่เห็นในปัจจุบันแล้วลงรักปิดทอง 

ด้ำนข้ำงพระพุทธรูปองค์นี้มีพระอัครสำวกปูนปั้นหน้ำตัก 2 ศอก ข้ำงละ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูป

โบรำณเรียกว่ำ พระโต แต่ นำยอ่อน เจตนำแจ่ม ผู้รักษำพระอุโบสถเล่ำว่ำ เคย ได้ยินสมเด็จพระเจ้ำ

บรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนิศรำนุวัดติวงศ์  ตรัสกับสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิร

ญำณวโรรสว่ำ พระโตองค์นี้ ชำวพ้ืนเมืองเรียกกันว่ำ “หลวงพ่อเพชร” ชื่อท่ำนมีอยู่แล้วว่ำ “พระ

สุวรรณเขต” ไม่เรียก เมื่อเชิญมำรื้อออกเป็นท่อน ๆ ตำมรอยประสำนเดิม อัญเชิญลงแพมำคุมเข้ำเป็น

องค์เดิมอีก ลักษณะที่คุมเข้ำใหม่เป็นฝีมือของช่ำงกรุงเทพฯ โดยมำก แต่ยังพอสังเกตได้ว่ำเดิมเป็น

ลักษณะพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์ พระยำช ำนิหัตถกำร นำย

ช่ำงกรมพระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ท ำพระศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้เล็ก ตำมที่เห็นว่ำงำมใน

เวลำนั้น ประดับเข้ำที่แล้วลงรักปิดทอง (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)               

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย ศิลปะอยุธยำ หน้ำตัก

กว้ำง 9 ศอก 21 นิ้ว มีลักษณะแบบพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ 

เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์  พระยำช ำนิหัตถกำร นำยช่ำงกรม

พระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ท ำพระศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้

เล็ก ตำมที่เห็นว่ำงำมในเวลำนั้น 
 

ล าดับที่ 3  พระศาสดา 

เป็นพระพุทธรูปส ำริดปำงมำรวิชัย สมัยสุโขทัย หน้ำตักกว้ำง 4 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว เดิม

ประดิษฐำนอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหำธำตุพิษณุโลก ต่อมำในสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้ำอำวำสวัดบำง

อ้อยช้ำง จังหวัดนนทบุรี ให้อัญเชิญพระศำสดำจำกเมืองพิษณุโลกมำไว้ที่วัด ครั้นสมเด็จเจ้ำพระยำ

บรมมหำพิชัยญำติ (ทัด บุนนำค) ทรำบเรื่อง จึงให้อัญเชิญพระศำสดำจำกวัดบำงอ้อยช้ำงมำไว้ ที่วัด

ประดู่ฉิมพลี ซึ่งเป็นวัดที่ท่ำนสร้ำงขึ้น ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงทรำบและมี

พระรำชด ำริว่ำ พระศำสดำนั้นสร้ำงขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ซึ่งสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิ

พลเสพทรงให้อัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร  พระศำส ดำก็ควร

ประดิษฐำนอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหำรที่เดียวกับพระพุทธชินสีห์ เป็นเสมือนพระพุทธรูปผู้พิทักษ์พระ
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พุทธชินสีห์ แต่ยังมิได้สร้ำงสถำนที่ประดิษฐำน จึงโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐำนยังมุขหน้ำพระอุโบสถ

วัดสุทัศนเทพวรำรำมไปพลำงก่อนเมื่อพุทธศักรำช 2396 ครั้นสร้ำงพระวิหำรพระศำสดำจวนแล้ว

เสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระศำสดำมำประดิษฐำน เมื่อพุทธศักรำช 2407 (มูลนิธิมหำมกุฎรำช

วิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 156) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระศำสดำ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำง

หำที่ เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำช และพระพุทธชินสีห์ ซึ่ง

สันนิษฐำนว่ำหล่อขึ้นในเวลำใกล้เคียงกัน มีลักษณะพระพักตร์กลม ขมวด

พระเกศำเล็กแหลม รัศมีเป็นเปลวเพลิง พระอังสำกว้ำงลักษณะพระองค์

ด้ำนข้ำงแข็งเป็นเหลี่ยมไม่อ่อนช้อย อันเป็นลักษณะที่นักวิชำกำรกล่ำวว่ำ

เป็นศิลปะที่แปลงมำจำกพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ปำงมำรวิชัย 
 

ล าดับที่ 4  พระพุทธไสยา 

เป็นพระพุทธรูปส ำริดลงรักปิดทองปำงไสยำสน์ สมัยสุโขทัย ยำวตั้งแต่พระบำทถึงพระ

จุฬำ 6 ศอกคืบ 5 นิ้ว สร้ำงขึ้นรำว พุทธศักรำช 1800–1893  เดิมประดิษฐำน ณ วัดพระพำยหลวง 

จังหวัดสุโขทัย ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จประพำส

เมืองสุโขทัย เมื่อพุทธศักรำช 1376 ทอดพระเนตรว่ำมีลักษณะงำมกว่ำพระไสยำองค์อ่ืน ๆ ครั้นเมื่อ

เสด็จประทับจ ำพรรษำ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร จึงได้โปรดให้อัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ที่มุขหลังของพระ

อุโบสถ เมื่อพุทธศักรำช 2390 ครั้นสร้ำงวิหำรพระศำสดำแล้วจึงได้อัญเชิญมำประดิษฐำนที่วิหำรพระ

ศำสดำห้องทิศตะวันตก ที่ฐำนพระพุทธไสยำบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ  กรมพระยำว

ชิรญำณวโรรส (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 157) 

   

ทรพัยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 
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พระพุทธไสยำ เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปำงปรินิพพำน ประทับสีหไชยำ มีพระเขนย

หนุนที่พระเศียร พระหัตถ์ขวำรองรับพระเศียร พระหัตถ์ซ้ำยวำงแนบ

พระองค์ พระบำทซ้อนทับกัน อัญเชิญมำจำกวัดพระพำยหลวงเมือง

สุโขทัย สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพทรงแสดงไว้ในหนังสือ

พระพุทธรูปส ำคัญว่ำ มีลักษณะงำมกว่ำพระพุทธรูปไสยำองค์อ่ืน ๆ ทั้งสิ้น 
 

ล าดับที่ 5  พระไพรีพินาศ  

พระไพรีพินำศ เป็นพระพุทธรูปศิลำขนำดย่อม  เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร สมัยศรี

วิชัย ประดิษฐำนอยู่ที่เก๋งบนทักษิณ ชั้นสองของพระเจดีย์ใหญ่ มีขนำดหน้ำพระเพลำ 33 เซนติเมตร  

เป็นพระพุทธรูปแบบธยำนิพุทธเจ้ำ ปำงประทำนพรสมัยศรีวิชัย แต่นักสังเกตบำงคนสงสัยว่ำ 

พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยมีเพียงเกตุมำลำเป็นจอมคล้ำยสมัยทรำวดีเป็นพื้น พระพุทธรูปองค์นี้ มีผู้น ำมำ

ถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เมื่อยังทรงผนวชอยู่ รำว พ.ศ.2391 ได้ถวำยพระนำมว่ำ “พระ

ไพรีพินำศ” (ส ำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 56)   

ในหนังสือต ำนำนวัดบวรนิเวศวิหำรมีกล่ำวว่ำ “พระไพรีพินำศ ใคร่ครวญตำมพระนำม

น่ำจะได้เชิญประดิษฐำนไว้ในเก๋งน้อยที่สร้ำงใหม่ ณ ทักษิณชั้นบนแห่งพระเจดีย์ในครั้งนั้น เว้นไว้แต่

จักได้ประดิษฐำนไว้แล้วในครั้งยังทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 2391 ที่เป็นครำวสิ้นเสี้ยนศัตรู ครั้งแรก” ซุ้มเก๋ง 

ด้ำนเหนือแห่งพระเจดีย์นั้น เป็นที่ประดิษฐำนพระไพรีพินำศ ในกำรบูรณปฏิสังขรณ์ปีพุทธศักรำช 

2507-8 นี้ ท ำประตูเหล็ก 2 ชั้น ช่องหน้ำต่ำงใส่เหล็กทั้งสองข้ำง ฝำผนังปิดโมเสก พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ได้ปิดทองพระไพรีพินำศ ในวันที่ 29 

สิงหำคม 2508 ด้วย (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 116 )  

ต ำนำนพระไพรีพินำศ ปรำกฏในสำสน์สมเด็จ เล่ม 2 หน้ำ 85-90-116 ควำมว่ำสมเด็จ

เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัติวงศ์ ทูลสมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ว่ำ สมเด็จพระวชิรญำณวงศ์ 

ตั้งปัญหำถำมกระหม่อมว่ำ พระไพรีพินำศนั้น เป็นพระอะไร มำแต่ไหน ท ำไมจึงมำอยู่วัดบวรนิเวศ 

เหตุใดจึงชื่อว่ำ ไพรีพินำศ เกล้ำกระหม่อมหงำยท้อง ไม่สำมำรถตอบได้ อยำกรู้เหมือนกัน เคยทูลถำม

ฝ่ำพระบำทก็ไม่ทรงทรำบเหมือนกัน หันไปหันมำเห็นกรมหมื่นพงศำ จึงลองเข้ำจดทูลถำมดู ตรัสบอก

ว่ำ ใครก็ทรงจ ำชื่อไม่ได้เสียแล้ว เป็นผู้น ำมำถวำยทูลกระหม่อมเม่ือยังทรงผนวชอยู่ เป็นเวลำติดต่อกับ

ที่หม่อมไกรสรถูกส ำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ "พระไพรีพินำศ” (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรม

พระยำวชิรญำณวโรรส, 2465) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระไพรีพินำศ เป็นพระพุทธรูปศิลำโบรำณขนำดย่อม  เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร 

สมัยศรีวิชัย มีขนำดหน้ำพระเพลำ 33 เซนติเมตร  เป็นพระพุทธรูปแบบธ

ยำนิพุทธเจ้ำ มีลักษณะสวยงำม ตำมแบบอย่ำงศิลปะศรีวิชัย มีผู้น ำมำ

ถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯเมื่อยังทรงผนวชอยู่  เป็นเวลำติดต่อ

กับที่หม่อมไกรสรถูกส ำเร็จโทษ   จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ "พระไพรีพินำศ” 

เป็นที่ศรัทธำของคนทั่วไปว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้แคล้วคลำดและชนะ

ศัตรูภัยพำล  
 

ล าดับที่ 6   พระพุทธบาทโบราณ (พระพุทธยุคลบาท  หรือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักท่ี 12) 

พระพุทธยุคลบำท  หรือ ศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 12 ประดิษฐำนภำยในศำลำติด

ก ำแพงด้ำนทิศตะวันตก รอยพระพุทธบำทนี้สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ทรงได้มำจำก

จังหวัดชัยนำท  ประดิษฐำนไว้ที่วัดบวรสถำนสุทธำวำส ในรัชกำลที่ 5โปรดให้ย้ำยมำ เมื่อพุทธศักรำช 

2452 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรม พระยำวชิรญำณวโรรส ทรงบูรณะต่อมุขศำลำนี้ เป็นที่ประดิษฐำน 

ภำยในเจำะผนังเป็นคูหำประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงลีลำ ตรงกลำงประดิษฐำนพระพุทธรูปนำคปรกศิลำ

สมัยลพบุรี 2 ข้ำง ๆ ละ 1 องค ์รอยพระพุทธบำทคู่ หรือพระยุคลบำทนี้ สลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่  ยำว 

3.60 เมตร กว้ำง 2.17 เมตร หนำ 20 เซนติเมตร รอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี

ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีค ำจำรึกภำษำมคธ อักษรขอม 7 บรรทัด  ค ำ

จำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 3 (ไสยลือไทย)  พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้น ำแผ่นหิน

มำยังเมืองสุโขทัย ครั้นมำแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ) พระสิริสุเมธังกรสังฆ

นำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช ได้สลักรอยพระพุทธบำททั้งคู่ลงบนแผ่นหินนั้นตำมแบบ

รอยพระพุทธบำทบนยอดเขำสุมนกูฏในลังกำทวีป เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ ำ พุทธศักรำช 

1970 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 88) รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบ

สี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง มีรูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธ

บำทคู่ของลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ แต่ต่ำงกับลังกำที่ภำยในธรรมจักรมีกำรแบ่ง

พ้ืนที่เป็นช่องบรรจุรูปมงคล 108 ไว้ตำมแนววงกลมเป็นชั้น ๆ โดยจัดเรียงชั้นพรหมโลกและเทวโลก
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อันเป็นภูมิสูงสุดในจักรวำลไว้วงในรอบจุดศูนย์กลำง ส่วนพระจักรพรรดิรัตนะ เครื่องประกอบบำรมี 

เครื่องสูง รวมทั้งมงคลอ่ืนๆ ของโลกมนุษย์จัดเรียงไว้รอบนอก  เป็นกำรเรียงล ำดับตำมชั้นของไตรภูมิ 

เรื่องสวรรค์อยู่รอบในสุด เรื่องหิมพำนต์อยู่รอบกลำง เรื่องของมนุษย์อยู่รอบนอกสุด คติกำรสลักรอย

พระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธบำทคู่ของลังกำโดยตรง จึงแตกต่ำงกับรอยพระพุทธ

บำทจ ำลองของสุโขทัยก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง ตรงกลำงฝ่ำพระ

บำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก   

พระพุทธยุคลบำทนี้มีคติกำรสร้ำงเพ่ือเป็นบริโภคเจดีย์โดยสมมติ โดยจ ำลองรอยพระ

บำทอันแท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบำทไว้บนเขำสุมนกูฏในเกำะลังกำอันเป็นบริโภค

เจดีย์ แต่รอยพระยุคลบำทนี้เป็นรอยพระบำทคู่ซึ่งต่ำงกับ รอยพระบำทบนเขำสุมนกูฏเป็นรอยพระ

บำทเดี่ยว โดยทั่วไปแล้วรอยพระพุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ 

แต่ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระบำทไว้เอง รอยพระพุทธบำท

ก็เลยกลำยเป็นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง คือ เป็นของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง (ศำนติ 

ภักดีค ำ และคณะ, 2556: 273) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระพุทธบำท

โบรำณ   

1. เป็นรอบพระพุทธบำทสลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่  โดยทั่วไปแล้วรอย

พระพุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ 

แต่ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระ

บำทไว้เอง  รอยพระพุทธบำทก็เลยกลำยเป็นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง  

คือเป็นของที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง   

2. ควำมโดดเด่นคือรอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี

ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีค ำจำรึกภำษำ

มคธ อักษรขอม 7 บรรทัด  ค ำจำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรม

รำชำที่ 3  (ไสยลือไทย) พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้น ำแผ่นหินมำยังเมือง

สุโขทัย  ครั้นมำแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ) พระ

สิริสุเมธังกรสังฆนำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช  ได้สลักรอย



85 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระพุทธบำททั้งคู่ลงบนแผ่นหินนั้นตำมแบบรอยพระพุทธบำทบนยอดเขำ

สุมนกูฏในลังกำทวีป วันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ ำ พุทธศักรำช 1970  

3. รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง มี

รูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธบำทคู่ของ

ลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ  ถือว่ำมีคุณค่ำทำงศิลปกรรม 

เนื่องด้วยคติกำรสลักรอยพระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธ

บำทคู่ของลังกำโดยตรง จึงแตกต่ำงกับรอยพระพุทธบำทจ ำลองของ

สุโขทัยก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง  ตรง

กลำงฝ่ำพระบำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก   

4. นอกจำกนี้ยังมีคุณค่ำทำงโบรำณคดีเป็นศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลักท่ี 12  
 

ล าดับที่ 7 พระเจดีย์กาไหล่ทอง 

ภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ตรงกลำงมีแท่นฐำนประกอบด้วยเสำ 4 เสำ จำกสี่มุมของ

แท่นฐำนถึงซุ้มเพดำนโค้งด้ำนบน ระหว่ำงเสำมีช่องซุ้ม 4 ช่อง แท่นนี้ก่อขึ้นกลำงคูหำ มีทำงเดินได้

โดยรอบ  ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ  อันเป็นเจดีย์ประธำนอยู่ภำยใน

พระเจดีย์ใหญ่  ฐำนพระเจดีย์กำไหล่ทอง เป็นแท่นสี่เหลี่ยมประกอบฐำนศิลำสลักเรื่องปฐมสมโพธิ 

พุทธประวัติ ปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพำน ด้ำนละปำง มีอักษรจำรึก พระวำจำ 

พระอุทำน และพระพุทธวจนะ บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ สร้ำงเมื่อพ.ศ.2386 (จ.ศ. 1206) ในรัชกำล

ที ่3 ประดิษฐำนอยู่ภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหำร (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์, 2546: 113)       
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระเจดีย์กำไหล่ 1.เป็นเจดีย์ซึ่งประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ ซึ่งประดิษฐำนเป็นองค์
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

ทอง ประธำนภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ที่แท่นประดิษฐำนรูปสี่เหลี่ยมประกอบ

ศิลำสลักภำพปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพำน เหลี่ยมละปำง 

มีอักษรจำรึกพระวำจำ พระอุทำน พระวัจนะ ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ำทำง

ศิลปกรรมและด้ำนจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชน และเป็น

ตัวแทนพระพุทธเจ้ำ 
 

ล าดับที่ 8  พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

บนฐำนชุกชีเบื้องหน้ำพระพุทธชินสีห์มีพระรูปสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำประดิษฐำนอยู่ 3 

องค์  องค์กลำงด้ำนหน้ำพระพุทธชินสีห์ คือ พระรูปสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำ

ลงกรณ์  หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2459 ในรัชกำลที่ 6 องค์ซ้ำยพระพุทธชินสีห์ คือ พระรูปสมเด็จพระ

มหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2462 องค์ขวำพระพุทะชินสีห์ คือ 

พระรูปของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2507 (มูลนิธิมหำ

มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 67)         
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระรูปสมเด็จ

พระสังฆรำชเจ้ำ 

มีควำมเสมือนจริงและงดงำม มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง และมี

คุณค่ำทำงจิตใจต่อประชำชนทั่วไปเนื่องจำกเป็นรูปหล่อจ ำลองพระรูป

สมเด็จพระสมณเจ้ำและสมเด็จพระสังฆรำชซึ่งเคยครองวัดบวรนิเวศวิหำร 
 

  กลุ่มจิตรกรรม 

 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมในกลุ่มนี้มี  จ ำนวน 4 รำยกำร มี

รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ 9  จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ 
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จิตรกรรมฝำผนังภำยในพระอุโบสถเป็นจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมำณ

รัชกำลที่ 3-4 กล่ำวได้ว่ำจิตรกรรมฝำผนังแห่งนี้ เป็นยุคที่เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตรกรรม 

จำกแบบไทยประเพณี ซึ่งเป็นภำพ 2 มิติ แสดงเฉพำะขนำดของภำพในส่วนควำมกว้ำง และควำมยำว

เท่ำนั้นภำพจึงมีลักษณะแบนรำบ และเป็นงำนในเชิงศิลปะตกแต่งที่เน้นควำมงำมจำกกำรตัดเส้นและ

ปิดทอง มำเป็นจิตรกรรมอิทธิพลตะวันตกซึ่งพยำยำมที่จะแสดงภำพออกมำเป็น 3 มิติ มีกำรใช้หลัก

ทัศนียวิทยำ (Perspective) แสดงระยะใกล้ไกลด้วยขนำด และสีของวัตถุ (Aerial perspective) กำร

ใช้หลักทัศนียวิทยำเพ่ือต้องกำรควำมสมจริงนี้ กลุ่มภำพจะวำงอยู่ประมำณ 3/4 ของผนัง ส่วน

ตอนบนจะเป็นภำพในระยะไกลออกไป สัดส่วนของภำพตอนล่ำงของผนังซึ่งเป็นภำพระยะใกล้จะมี

ขนำดใหญ่  และจะค่อย ๆ เล็กลงเรื่อย ๆ แต่หลักทัศนียวิทยำนี้ก็ยังไม่ถูกต้องตำมทฤษฎีเพรำะในแต่

ละห้องภำพจุดรวมสำยตำ (Vanishing Point) มีมำกกว่ำ 1 จุดและไม่มีควำมเป็นเอกภำพ จุด

เปลี่ยนแปลงของงำนจิตรกรรมไทยนี้เกิดขึ้นเนื่องจำกในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงด ำเนินนโยบำยเปิดประเทศกับชำติตะวันตก จึงท ำให้มีวิทยำกำรจำก

ตะวันตกหลั่งไหลเข้ำสู่ประเทศเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย จิตรกรที่ส ำคัญใน

สมัยนี้คือ พระอำจำรย์อิน (ขรัวอินโข่ง) วัดรำชบูรณะ (สุธำ ลีนะวัต, 2555) ซึ่งเป็นจิตรกรท่ำนแรกที่

เป็นผู้ริเริ่มและรับวิทยำกำรเขียนภำพแบบตะวันตกมำใช้ ดังจะเห็นได้จำกจิตรกรรมฝำผนังในพระ

อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรแห่งนี้ ซึ่งต่อมำลักษณะจิตรกรรมนี้ได้เป็นแบบอย่ำงของสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง 

(ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) 

เรื่องรำวของงำนจิตรกรรมผนังภำยในพระอุโบสถนี้ประกอบด้วยเรื่องรำวต่ำง ๆ (ส ำนัก

รำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51)  ดังนี้ 

1. ห้องภำพระหว่ำงประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องพิธีทำงพระพุทธศำสนำและกิจของสงฆ์ 

2. ฝำผนังช่วงบนเหนือประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องปริศนำธรรม 

3. เสำภำยในพระอุโบสถเขียนลำยดอกไม้ และภำพในกรอบสี่เหลี่ยมที่โคนเสำเป็น

ปริศนำธรรมเรื่อง ฉฬำภิชำติ 

4. กรอบด้ำนข้ำงซุ้มพระประธำนเป็นลำยกระบวนจีน 

5. ส่วนหลังพระพุทธรูปเป็นลำยประภำมณฑลที่ผนังด้ำนหลังพระประธำนผนังด้ำน ข้ำง

ทั้ง 2 ข้ำงห้องพระประธำน ซุ้มหน้ำพระประธำนด้ำนในและคอสองด้ำนในทั้ง 4 ด้ำน เขียนภำพเทพ

ชุมนุม ด้ำนล่ำงเขียนภำพเจกันดอกไม้  
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6. ผนังมุขด้ำนหลังพระอัฏฐำรสเป็นลำยดอกไม้ร่วง ผนังมุขด้ำนอ่ืน ๆ เป็นภำพเครื่อง

ประกอบสมณศักดิ์ของพระในล ำดับชั้นต่ำง ๆ  

7. ภำพหลังบำนหน้ำต่ำงเป็นภำพเครื่องบูชำแบบจีน    

8. ภำพหลังบำนประตูเป็นภำพเขียนสีน้ ำมันลำยทวำรบำลแบบจีน  

9. ผนังบำนแผละ เป็นภำพเขียนใหม่เรื่องกำรปลงอสุภกรรมฐำน  

เรื่องรำวของภำพจิตรกรรมนั้นยังคงเป็นเรื่องรำวทำงพุทธศำสนำอยู่ แต่ก็มีควำมแตกต่ำง

ออกไปในเรื่องของเนื้อหำ กล่ำวคือภำพจิตรกรรมเดิมนิยมเขียนเรื่องรำวที่เก่ียวกับพุทธประวัติและทศ

ชำติชำดก  แต่ภำพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรกลับเขียนเรื่องปริศนำธรรมซึ่งต้องกำร

ชี้ให้เห็นถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  โดยเขียนไปบนผนังตอนบน  และ

ปริศนำธรรมที่เสำในประธำน 6 คู่ ซึ่งต้องกำรเปรียบถึงน้ ำใจคน 6 ประเภท ว่ำตั้งแต่บุคคลที่มีใจ

หยำบช้ำ เทียบได้กับสีด ำ จนถึงบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยกุศลธรรม สีของใจจะเป็นสีขำวอย่ำงยิ่ง (ณัฐภัทร 

จันทวิช และคณะ, 2551: 13) ส่วนที่ผนังตอนล่ำงของพระอุโบสถระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำงเขียนเป็น

เรื่องรำวเกี่ยวกับสภำพชีวิตแบบไทยๆ  เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับพุทธศำสนำและกำรท ำบุญสุนทำนของ

ชำวบ้ำน เช่น กำรบวชนำค กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ กำรถวำยผ้ำจ ำน ำพรรษำ  กำรรักษำศีลใน

เทศกำลเข้ำพรรษำ และอ่ืน ๆ เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศำสนกิจของพุทธศำสนิกชน และข้อ

ประพฤติปฏิบัติของสงฆ์ (สุธำ ลีนะวัต, 2555) 

ภำพจิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร แบ่งเป็นสองตอน คือจิตรกรรมฝำ

ผนังพระอุโบสถตอนบน เป็นภำพฝรั่งแสดงปริศนำธรรม ฝีมือขรัวอินโข่ง จิตรกรไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้นเพ่ือแสดง

ปริศนำเนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัย มีทั้งหมด 16 ตอน (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) ดังนี้ 

ปริศนำธรรมช่องที่ 1 เป็นรูปหมอยำก ำลังเยียวยำหมู่ชนผู้มีพยำธิ ให้หำยจำกพยำธิด้วย

ยำ ที่ได้ประกอบไว้โดยชอบแล้ว ณ ภำยในตึกโรงพยำบำล เบื้องหน้ำตึกมีหมู่ชนผู้มีพยำธิเดินเข้ำไปสู่

ตึกเองบ้ำง มีผู้อื่นช่วยน ำเข้ำไปบ้ำง 

ที่นี้มีควำมหมำยว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอยำผู้ฉลำด เพรำะพระองค์เป็นผู้สำมำรถ 

ในกำรที่จะก ำจัดพยำธิ คือกิเลสกับทั้งอนุสัยเสียได้ พระธรรมเปรียบดังยำที่หมอได้ประกอบไว้โดย

ชอบแล้ว พระสงฆ์ผู้มีอนุสัยแห่งพยำธิคือกิเลสสงบด้วยดีแล้ว เปรียบดังหมู่ชนมีพยำธิสงบด้วยดี 

เพรำะปะโยคยำแล้ว    
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ปริศนำธรรมช่องที่  2 เป็นรูปมหำเมฆหลั่งน้ ำฝนลงมำระงับสงบละอองในชนบท          

ที่ประกอบด้วยหมู่ชน ผู้ที่ได้รับน้ ำฝนพำกันเป็นสุข 

 ที่นี้มีควำมหมำยว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังมหำเมฆ พระธรรมเปรียบดังน้ ำฝน พระสงฆ์

ผู้มีละอองคือกิเลสอันพระธรรมนั้นให้ระงับสงบแล้ว เปรียบดังชนบทที่มีละอองอันควำมตกลงแห่งฝน

ให้สงบแล้ว 

ปริศนำธรรมช่องที่ 3 เป็นรูปสนำมม้ำมีนำยสำรถีข่ีควบม้ำที่ฝึกดีแล้ว มีมหำชนยืนดู  

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังนำยสำรถีอันดี พระธรรมเปรียบดังอุบำยเครื่องฝึก

ม้ำอำชำไนย พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้ำได้ฝึกดีด้วยพระธรรมนั้นแล้ว เปรียบดังหมู่ม้ำอำชำไนยที่นำย

สำรถีข่ีนั้นได้ฝึกดีแล้ว  

ปริศนำธรรมช่องที่ 4 เป็นรูปหมอผ่ำลูกศรถอนลูกศรขึ้นจำกประชุมชนผู้ถูกลูกศรแทง   

ที่หน้ำตึก  

 ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอผ่ำลูกศร เพรำะเหตุถอนลูกศรคือทิฏฐิทั้งปวง

เสีย พระธรรมเปรียบดังอุบำยส ำหรับถอนลูกศรข้น พระสงฆ์ผู้มีลูกศรคือทิฏฐิอันถอนขึ้นด้วยดีแล้ว 

เปรียบดังประชุมชนมีลูกศรที่หมอได้ถอนขึ้นเสียด้วยดีแล้ว 

ปริศนำธรรมช่องที่ 5 เป็นรูปท่ำนผู้ให้อุ่นใจ ก ำลังให้เครื่องอุ่นใจแก่ประชุมชน ที่เนินดิน

เป็นลำนกว้ำง ถัดเข้ำไปมีหมู่ไม้ มีตึกท ำนองหอคอยหรือหอพัก 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังท่ำนผู้ให้อุ่นใจ พระธรรมเปรียบดังเครื่องอุ่นใจ 

พระสงฆ์ผู้อุ่นใจโดยชอบแล้ว เปรียบดังประชุมชนผู้อุ่นใจ 

ปริศนำธรรมช่องที่ 6 เป็นรูปหมอเชือดฝ้ำในจักษุ ก ำลังเพิกถอนฝ้ำในจักษุของประชุมชน

ผู้มีฝ้ำในจักษุที่หน้ำตึก 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอเชือดฝ้ำในจักษุ เพรำะเหตุเพิกถอนฝ้ำคือโมหะ

ขึ้นเสีย พระธรรมเปรียบดังอุบำยส ำหรับเพิกถอนฝ้ำขึ้น พระสงฆ์ผู้มีฝ้ำคือโมหะอันเพิกถอนขึ้นแล้ว มี

ดวงตำคือญำณผ่องใสวิเศษ เปรียบดังประชุมชนที่มีฝ้ำอันหมอได้เพิกถอนขึ้นเสียแล้ว มีดวงตำผ่องใส

วิเศษ 

ปริศนำธรรมช่องที่ 7 รูปในช่องนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนบนเป็นรูปพระจันทร์เพ็ญส่องช่อ

รัศมีถอนควำมร้อนที่ให้กระวนกระวำยของสัตว์โลก ตอนต่ ำลงมำเป็นรูปต้นจันทน์ มีประชุมชนก ำลัง

เข้ำไปบริโภคแก่นจันทน์สงบกระวนกระวำย ตอนต่ ำลงมำอีก เป็นรูปมิตรดีก ำลังเข้ำไปตั้งประโยชน์

ให้แก่ประชุมชน มีประชุมชนพร้อมทั้งม้ำต่ำงสิ่งของ ผู้ได้บรรลุประโยชน์เรียงรำยอยู่ 
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ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังพระจันทร์เพ็ญ พระธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง

นั้น เปรียบดังช่อรัศมีพระจันทร์ พระสงฆ์ผู้มีกิเลสเครื่องร้อยรัดอันพระธรรมนั้นถอนขึ้นด้วยดีแล้ว 

เปรียบดังสัตว์โลกที่กระวนกระวำยอันรัศมีพระจันทร์ถอนขึ้นด้วยดีแล้ว       

อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังต้นจันทน์ พระธรรมเปรียบดังแก่นจันทน์อันเกิด ณ ต้น

จนัทน์นั้น พระสงฆ์ผู้มีกระวนกระวำยอันสงบล่วงส่วนแล้ว ด้วยบริโภคพระสัทธรรม เปรียบดังประชุม

ชนมีกระวนกระวำยเข้ำวิเศษแล้วด้วยเข้ำไปบริโภคแก่นจันทน์ 

อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังมิตรดี พระธรรมเปรียบดังควำมเข้ำไปตั้งประโยชน์ไว้ 

พระสงฆ์ผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ด้วยประกอบธรรมนั้น เปรียบดังประชุมชนอันได้บรรลุประโยชน์ตน

แล้ว ด้วยประกอบตำมประโยชน์ 

ปริศนำธรรมช่องที่ 8 รูปในช่องนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนบนเป็นรูปภูเขำหิมพำนต์เป็นที่

เกิดโอสถ มีประชุมชนได้บริโภคโอสถนั้นหำยป่วยไข้ ตอนล่ำงเป็นรูปบิดำก ำลังให้ทรัพย์มรดกแก่บุตร

ธิดำ เบื้องหน้ำอำคำรหรือวัง   

 ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังภูเขำหิมพำนต์ พระธรรมเปรียบดังโอสถยำที่เกิด     

ณ หิมพำนต์นั้น พระสงฆ์ผู้หำยป่วยไข้คือกิเลสแล้ว เปรียบดังประชุมชนหำยป่วยไข้เพรำะได้บริโภคยำ

นั้น อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบิดำ เหตุประทำนด้วยดีซึ่งทำยัชชมรดก คือ พระธรรม พระธรรมเปรียบ

ดังทรัพย์มรดก พระสงฆ์ผู้ควรทรัพย์มรดกคือพระสัทธรรม เปรียบดังหมู่บุตรอันควรซึ่งทรัพย์มรดก 

ปริศนำธรรมช่องที่ 9 เป็นรูปพระทวำรพระรำชวัง เบื้องหน้ำทำงด้ำนขวำพระทวำรเป็น

รูปบุคคลผู้ให้สนำน ก ำลังให้พระรำชกุมำรสนำนด้วยเครื่องสนำนอันดี ทำงด้ำนซ้ำยพระทวำรเป็นรูป

ผู้รับประดับ ก ำลังประดับพระรำชกุมำรด้วยเครื่องประดับ  

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังผู้ให้พระรำชกุมำรสนำน พระธรรมเปรียบดังเครื่อง

สนำนอันดี พระสงฆ์ผู้อำบแล้วด้วยดีด้วยน้ ำคือพระสัทธรรม เปรียบดังหมู่รำชกุมำรอันสนำนแล้ว

ด้วยดี อนึ่งพระพุทธเจ้ำเปรียบดังผู้ประดับพระรำชกุมำร พระธรรมเปรียบดังเครื่องประดับ พระสงฆ์ผู้

ซึ่งพระสัทธรรมประดับแล้วเปรียบดังหมู่พระรำชกุมำร ซึ่งผู้ประดับได้ประดับแล้ว 

  ปริศนำธรรมช่องที่ 10 รูปในช่องนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนบนเป็นพระอำทิตย์อ่อน

แรกขึ้น ส่องรัศมีก ำจัดมืดในโลก ตอนต่ ำลงมำเป็นรูปบุรุษผู้เผำป่ำ ก ำลังเผำป่ำด้วยเพลิง ท ำพ้ืน

แผ่นดินให้เป็นนำ ตอนถัดมำเป็นรูปผู้ให้อภัย (ควำมไม่มีภัย) ก ำลังยืนให้อภัยแก่ประชุมชน ผู้พำกัน

เดินออกมำจำกภำยในตึกเพ่ือพ้นภัยด้วยดี 
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ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังพระอำทิตย์อ่อนแรกขึ้น พระธรรมเปรียบดังรัศมี

พระอำทิตย์ พระสงฆ์มีมืดคือควำมหลง อันพระธรรมนั้นก ำจัดเสียแล้ว เปรียบดังโลกมีมืดอันรัศมีพระ

อำทิตย์นั้นก ำจัดเสียแล้ว 

อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้เผำป่ำ พระธรรมเครื่องเผำป่ำคือกิเลสเสีย เปรียบดัง

เพลิงอันไหม้ป่ำ พระสงฆ์เป็นนำบุญเพรำะมีกิเลสอันเผำเสียแล้ว เปรียบดังพ้ืนแผ่นดินเป็นที่นำ เพรำะ

มีป่ำอันบุรุษนั้นเผำเสียแล้ว อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้ให้อภัย พระธรรมเปรียบดังอภัย 

พระสงฆ์ผู้ได้ถึงอภัยล่วงส่วนแล้ว เปรียบดังประชุมชนอันพ้นภัยด้วยดีแล้ว 

ปริศนำธรรม ช่องที่ 11 เป็นรูปบุรุษผู้ชี้ทำงดี ก ำลังชี้มรรคำไปสู่ภูมิที่เกษมแก่หมู่ชน มี

หมู่ชนเดินไปตำมทำงที่ชี้นั้นเป็นแถว 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้ชี้ทำงดี พระธรรมเปรียบดังมรรคำและภูมิที่

เกษม พระสงฆ์ผู้ได้ไปยังมรรคำนั้นแลได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว เปรียบดังหมู่ชนผู้ได้ไปยังมรรคำนั้นแล้ว

และได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว        

ปริศนำธรรมช่องที่ 12 เป็นรูปคนผู้ให้ทรัพย์แก่ประชุมชนอยู่ที่หน้ำรั้ว 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังคนให้ทรัพย์ พระธรรมเปรียบดังทรัพย์ พระสงฆ์ผู้ได้

อริยทรัพย์โดยชอบแล้ว เปรียบดังประชุมชนอันได้ทรัพย์แล้วตำมประสงค ์

ปริศนำธรรมช่องที่ 13 เป็นรูปส ำเภำใหญ่มีนำยส ำเภำคุมไป แล่นอยู่กลำงทะเลด้วยใบ 

ประชุมชนพร้อมด้วยสมบัติและผู้โดยสำรได้ถึงฝั่งด้วยส ำเภำนั้น 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังนำยส ำเภำ พระธรรมเปรียบดังส ำเภำ พระสงฆ์

พร้อมด้วยคุณสมบัติถึงฝั่งนั้นด้วยพระธรรมนั้นแล้ว เปรียบดังประชุมชนพร้อมสมบัติได้ถึงฝั่งนั้น ด้วย

ส ำเภำนั้นแล้ว                   

ปริศนำธรรมช่องที่ 14 เป็นรูปท่ำนผู้ชี้ที่แร่ทองให้แก่ประชุมชน มีประชุมชนก ำลังขุดแร่ทอง  

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังท่ำนผู้ชี้ที่แร่ทอง พระธรรมเปรียบดังที่แร่ทอ ง 

พระสงฆ์ผู้บรรลุโลกุตตรทรัพย์แล้ว เปรียบดังประชุมชนอันบรรลุแร่ทองแล้ว 

ปริศนำธรรมช่องที่ 15 เป็นรูปดอกบัวใหญ่ บำนเต็มอยู่ที่กลำงสระ มีหมู่ผึ้งก ำลังเข้ำ

บริโภครสหวำนที่เกิดขึ้น ณ ดอกบัวนั้น และมีหมู่ชนยืนชมอยู่ที่ริมสระ 

ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังดอกบัวอันบำนแล้ว พระธรรมเปรียบดังรสหวำน

เกิดข้ึน ณ ดอกบัวนั้น พระสงฆ์ผู้เข้ำไปบริโภคพระธรรมเปรียบดังหมู่ผึ้งอันเข้ำไปบริโภครสหวำนนั้น               

ปริศนำธรรมช่องที่ 16 เป็นรูปบ่อรัตน์ที่เป็นแก่นสำร มีประชุมชนเข้ำไปบริโภค 
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ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบ่อรัตน์ พระธรรมเปรียบดังรัตน์เป็นแก่นสำร 

พระสงฆ์ผู้เข้ำไปบริโภครัตนสำร เปรียบดังประชุมชนผู้เข้ำไปบริโภครัตน์ที่เป็นแก่นสำร 

    จิตรกรรมฝำผนังตอนล่ำงพระอุโบสถเป็นภำพแสดงเหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ ส ำคัญ ๆ เกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียมไทยและประเพณีส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ จ ำนวน 15 ภำพ (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศ

วิหำร, 2558) ดังต่อไปนี้ 

ภำพที่ 1 ฤดูบวช น ำนำคถวำยตัว พิธีภัณฑุกรรมโกนหัวท ำขวัญนำค แห่นำคไปวัด 

ภำพที่ 2 พิธีอุปสมบท ตอนสอบถำมอันตรำยิกธรรม มีโรคเรื้อน เป็นต้น เมื่ออุปสมบท

เสร็จแล้วฟังค ำสอน 

ภำพที่ 3 กิจประจ ำวัน ฟังอุปัชฌำจำรย์อบรม และท ำวัตรไหว้พระในพระอุโบสถ    

ภำพที่ 4 ฟังพระปำฏิโมกข์ ชำวบ้ำนมำท ำบุญเลี้ยงพระ ท ำอุปัชฌำยำจริยวัตร รับอบรม

อำจำรย์สอนหนังสือแก่ศิษย์วัด 

ภำพที่ 5 ถวำยผ้ำจ ำน ำพรรษำ ศิษย์เก่ำมำท ำวัตรอุปัชฌำย์ ถวำยพุ่มพรรษำ 

ภำพที่ 6 ประชำชนมำวัด ถือศีล รักษำอุโบสถ ฟังธรรมในพรรษำ 

ภำพที่ 7 วันอุโบสถ กลำงเดือนสิบสอง พระที่จำริกหรือธุดงควัตรต่ำงพำกันมำร่วม          

อุโบสถสังฆกรรม ชำวบ้ำนลอยกระทง 

ภำพที่ 8 กิจวัตรประจ ำวันของผู้อยู่ในวัด 

ภำพที่ 9 ออกพรรษำแล้ว ทอดกฐิน ถวำยกระถิน รับกฐิน ตัด เย็บ ย้อมผ้ำและกรำนกฐิน 

ภำพที่ 10 สิ้นกฐินเข้ำหน้ำผ้ำป่ำ แห่ผ้ำป่ำ ทอดผ้ำป่ำตำมป่ำช้ำ 

ภำพที่ 11 วันมำฆะ วิสำขะ ท ำบุญตักบำตร ท ำทำน กลำงคืนตำมประทีปโคมไฟตำม

ก ำแพงแก้วเที่ยวไหว้พระบำท พระเจดีย์ พระธำตุ ชักพระ ถวำยผ้ำห่มพระเป็นต้น 

ภำพที่ 12 กรำบลำเจ้ำอำวำสออกธุดงค์เดินทำงเข้ำป่ำ เดินผ่ำนทุ่ง ข้ำมแม่น้ ำล ำธำร 

ฝึกหัดปฏิบัติกัมมัฏฐำน 

ภำพที่ 13 พระอยู่ปริวำสกรรมเพ่ือออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส และพระสอนหนังสือ

สำมเณร เด็ก 

ภำพที่ 14 รูปพระจ ำนวนมำกเป็นภำพแสดงถึงพิธีอัพภำณเพ่ือออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส 

ซึ่งเป็นสังฆกรรม ที่จะต้องมีพระ 20 รูปขึ้นไป 

ภำพที่ 15 ชำวบ้ำนใส่บำตร... “ตัวน้ ำตำลอำฆำต”แสดงเป็นปิศำจไล่พระกระเจิง 
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ภำพเขียนเสำในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น เรียกว่ำฉฬำภิชำติ หรือ หกชำติ แสดงถึงจิตใจของบุคคล 6 

ประเภท ตั้งแต่ด ำสนิทจนถึงขำวสะอำด คือ ใจ บริสุทธิ์ ลำยดอกไม้แต่ละเสำแสดงสีแต่ละชำติ (ส ำนัก

รำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51) ดังต่อไปนี้ 

ฉฬำภิชำติ ภำพ 1 : กัณหำภิชำติ ชำติคนด ำ คือคนใจหยำบช้ำทำรุณ เช่น พรำนใจบำป

ต่ำง ๆ 

ฉฬำภิชำติ ภำพ 2 : นีลำภิชำติ ชำติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมำกขึ้น 

เช่น พิจำรณำก่อน จึงน ำตัวไปลงโทษ   

ฉฬำภิชำติ ภำพ 3 : โลหิตำภิชำติ ชำติคนสีเลือด คือคนที่มีจิตใจสูงขึ้น ใฝ่หำศำสนำที่

ถูกต้อง เหมือนดังกษัตริย์ พรำหมณ์ พ่อค้ำ คนรับใช้ก ำลังเดินไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ 

ฉฬำภิชำติ ภำพ 4 : หลิททำภิชำติ ชำติคนเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่นผู้มี

ศีลธรรม เปรียบเหมือนอย่ำงคนนุ่งขำวห่มขำวหรืออุบำสกอุบำสิกำ 

ฉฬำภิชำติ ภำพ 5 : สุขขำภิชำติ ชำตินักบวช 

ฉฬำภิชำติ ภำพ 6 : ปรมสุกกำภิชำติ ชำติคนขำวอย่ำงยิ่ง คือท่ำนผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ 

พระพุทธเจ้ำ และพระอรหันต์ทั้งหลำย 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

จิต รกรรมภ ำยใน

พระอุโบสถ 

1. เป็นจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับเป็นยุคที่มีกำรเริ่ม

เปลี่ยนแปลงลักษณะจิตรกรรมจำกแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มำเป็น

จิตรกรรมไทยที่ ได้ อิทธิพลตะวันตก  เป็นกำรเขียนแบบทัศนวิสัย

(Perspective) เรียกว่ำ จิตรกรรมสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง 

2. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพ้ืน (Tempera Technique) 

3. เขียนเป็นภำพปริศนำธรรม แตกต่ำงจำกจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมที่

มักเขียนเป็นพระพุทธประวัติ และทศชำติชำดก 

4. เขียนเป็นภำพบุคคลและสถำนที่แบบยุโรป 

5. ไม่นิยมใช้สีฉูดฉำดระบำยสีพ้ืนด้วยสีทึบเพ่ือแสดงบรรยำกำศและภูมิ
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

ประเทศตะวันตกที่มีควำมหนำวเย็นตำมจินตนำกำรของจิตกร 

6. เป็นกำรเริ่มเขียนภำพที่มีมิติ มีกำรเน้นระยะใกล้ไกล และควำมเข้มของ

สี เพ่ือแสดงระยะตำมแบบจิตรกรรมตะวันตก 

(ศำนติ ภักดีค ำ, 2556) (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 13) 
 

ล าดับที ่10 จิตรกรรมฝาผนังวิหารพระศาสดา  

เป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 5 จำกรูปแบบของภำพจิตรกรรมอำจกล่ำวได้ว่ำ

เป็นฝีมือลูกศิษย์ของขรัวอินโข่ง  เรื่องรำวในภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรพระศำสดำแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน (สมศักดิ์ แตงพันธ์ และ วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์, 2533: 124-125) ดังนี้ 

1. ภำพจิตรกรรมในห้องพระศรีศำสดำ  

2. ผนังตอนล่ำงระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องกำรปฏิบัติธุดงควัตร 13 

3. ผนังตอนบนเหนือช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นภำพเล่ำเรื่องต ำนำน พระพุทธชินรำช 

พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศำสดำ 

4. หลังบำนประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพกระบวนจีน 

5. กกประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพอสุภกรรมฐำน 10 และภำพปริศนำธรรม 

2. ภำพจิตรกรรมในห้องพระไสยำ 

1. ผนังสกัดด้ำนหลังพระไสยำ เป็นภำพพุทธประวัติตอนปรินิพพำน 

2. ผนังตอนล่ำงด้ำนทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นภำพบุคคลต่ำงชำติ 

3. ผนังตอนล่ำงด้ำนทิศเหนือเป็นภำพโต๊ะบูชำแบบจีน 

4. ผนังตอนบนทั้ง 3 ด้ำน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก เป็นภำพเทพชุมนุม 

5. หลังประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพกระบวนจีน 

6. กกประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพอสุภกรรมฐำน และปริศนำธรรม (เกี่ยวกับกำรท ำบำป 

ปำณำติบำต 

 เรื่องรำวที่ปรำกฏในงำนจิตรกรรมฝำผนังช่วงรัชกำลที่ 4-5  ในสกุลช่ำงขรัวอินโข่งนิยม

เขียนเรื่องที่เป็นพงศำวดำร หรือปริศนำธรรม เป็นส่วนใหญ่  (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ 255: 135)  
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ในวิหำรพระศำสดำนี้ก็เป็นเรื่อง ธุดงควัตร 13 เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อที่พระสงฆ์ปวำรณำตัวเพ่ือ

ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือก ำจัดกิเลส  เรื่องต ำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปที่ส ำคัญ คือ พระพุทธชินสีห์ พระ

ศรีศำสดำ ก็เป็นเรื่องแสดงควำมยึดมั่นนับถือและศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ส่วนภำพจิตรกรรมใน

ห้องพระไสยำแม้จะเป็นภำพเรื่อพุทธประวัติตอนปรินิพพำน แต่ก็มีรูปแบบต่ำงไปจำกภำพเขียนใน

อดีตที่มักเขียนเป็นภำพเรื่องรำวตั้งแต่ทรงปรำรภเรื่องปรินิพพำนกับพระอำนนท์ กำรเดินทำงไปเมือง

กุสินำรำ กำรรับบิณฑบำตและฉันอำหำรมื้อสุดท้ำยจำกนำยจุนนะ ทรงอำพำธ สุภัทธะปริพำชกบวช

เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทำเป็นรูปสุดท้ำย และภำพตอนมหำปรินิพพำนใต้ต้นสำละส่วนจิตรกรรมในห้อง

พระไสยำนั้นใช้พระไสยำเป็นองค์ประกอบภำพแทนพระพุทธเจ้ำทรงปรินิพพำนและเขียนภำพไม้

สำละคู่ และเหล่ำพระสำวกซึ่งเป็นรูปแบบกำรเขียนที่แปลกออกไปจำกเดิม (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศ

วิหำร, 2558) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

จิตรกรรมฝำผนั ง

วิหำรพระศำสดำ 

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่4 ถึงรัชกำลที่ 5 ซ่ึงโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น

ครำวที่มีกำรบูรณะวัดบวรนิเวศวิหำร 

2. เป็นกำรเขียนแบบทัศนวิสัย (Perspective) จัดอยู่ในสกุลช่ำงขรัวอิน

โข่ง  

3. เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง เป็นเรื่องทำงพระ

พุทธ ศำสนำแต่มิใช่พระพุทธประวัติ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับค ำสอน และ

ต ำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปส ำคัญ  

4. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพ้ืนหนำ ส่วนใหญ่ใช้สีเข้มเป็น

หลักซ่ึงเป็นที่นิยมในสมัยนั้น  

(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551 : 133) 
 

ล าดับที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังในหอพระไตรปิฎก  

เรื่องรำวในพระพุทธศำสนำที่ยังสมบูรณ์อยู่มำก ไม่ ปรำกฏหลักฐำนว่ำเขียนขึ้น         

เมื่อใด สันนิษฐำนว่ำเขียนขึ้นในสมัยที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงครองวัด  (ณัฐภัทร 

จันทวิช และคณะ, 2551: 71) เพรำะรำยกำรบูรณะพระอำรำมสมัยต่อๆมำ ไม่มีกำรกล่ำวถึงกำรเขียน
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ภำพในหอพระไตรปิฎก  ซึ่งคงเป็นเพรำะว่ำได้เขียนไว้แล้ว (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) ใช้วิธี

เขียนแบบสำกล คือเขียนแบบมีทัศนีวิสัย เป็นลักษณะสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง ลักษณะเส้นและลวดลำยที่

ประกอบเป็นตัวบุคคลอำคำรบ้ำนเรือนและอ่ืนๆ มีลักษณะอ่อนช้อย สวยงำมเป้นควำมงำมแบบศิลปะ

ไทย มีกำรใช้ทองค ำเปลวตกแต่งตัวบุคคลและอำคำรบ้ำนเรือนท ำให้ภำพดูโดดเด่น และมีกำรสะท้อน

ให้เห็นสภำพสังคมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จิตรกรรมฝำผนังภำยในหอพระไตรปิฎกเป็นรำว

ต่ำง ๆ ดังนี้ 

              1. จิตรกรรมบนผนังตอนล่ำงระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับประเพณี

ทำงพุทธศำสนำ  

               2. จิตรกรรมบนผนังตอนบนเหนือช่องประตูหน้ำต่ำงเป็นเรื่องกำรท ำสังคำยนำ

พระไตรปิฎกตั้งแต่กำรท ำปฐมสังคำยนำ จนถึงกำรสังคำยนำครั้งที่ 4 

               3. จิตรกรรมที่บนหน้ำต่ำงด้ำนในเขียนเป็นลวดลำยสัญลักษณ์มงคลของจีน 

               4. จิตรกรรมที่บำนประตูด้ำนทิศเหนือและทิศใต้เขียนเป็นภำพทวำรบำลแบบจีน 

     5. จิตรกรรมที่กกประตูหน้ำต่ำงเขียนเป็นรูปกอบัว  
      

 ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

จิตรกรรมฝำผนังใน

หอพระไตรปิฎก 

1.อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5 

2.จัดอยู่ในสกุลช่ำงรัตนโกสินทร์ แบบไทยประเพณีแต่มีกำรแทรกภำพ

อำคำรสถำปัตยกรรมตะวันตก และแบบจีน รวมทั้งบุคคลชำวต่ำงชำติ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อสัมพันธ์กับนำนำอำรยประเทศในยุคนั้น และเป็น

กำรเขียนแบบทัศนวิสัย (Perspective) ตำมแบบสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง  

3.เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง 

4.เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวมีรองพ้ืน 

(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 74) 
 

ล าดับที่ 12  จิตรกรรมฝาผนังในวิหารเก๋ง 

  จิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋งมีลักษณะแปลกตำไปจำกที่อ่ืน เนื่องจำกเขียนภำพเป็น

เรื่องรำวในสำมก๊กได้รับอิทธิพลจำกจีนเข้ำมำมำก แต่ลักษณะภำพยังคงเป็นสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง ทั้ง
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จำกกำรใช้สี กำรวำดแบบมีวิสัยทัศน์ จึงยังคงเป็นช่ำงสกุลเดียวกัน ภำยในวิหำรเก๋งมี ภำพจิตรกรรม 

อยู่ 3 ส่วนได้แก่ เรื่องจิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรเก่งจ ำแนกเป็นเรื่องรำวต่ำง ๆ ดังนี้ 1 ผนังทั้ง 4 

ด้ำนเขียนเรื่องสำมก๊กตั้งแต่สมัยตอน ซีซีลำเล่ำปี่ไปเมืองฮูโต๋จนถึงตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี  บำน

ประตูหน้ำต่ำงด้ำนในเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนเซี่ยวกำงหรือเสี้ยวกำงส่วนเพดำนเขียนภำพมังกร

ดั้นเมฆ นิยมเขียนภำพรูปแบบวิวทิวทัศน์เป็นฉำกหลังศึกมีสิ่งก่อสร้ำงหรือตัวบุคคลเพียงเล็กน้อยกำร

เขียนมีระยะพอเหมำะดูง่ำยและสวยงำมลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตกคือเป็นภำพเหมือนจริง 

คำดว่ำน่ำจะเป็นฝีมือช่ำงประมำณรัชกำลที่ 4 หรือรัชกำลที่ 5 เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอน

ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทยแท้ (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551 : 161) อั น ได้ รับ มำจำก

อยุธยำตอนปลำยกับจิตรกรรมแบบอิทธิพลตะวันตกซึ่งลักษณะกำรเขียนแบบอิทธิพลตะวันตกที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในช่วงเวลำนั้นคือสกุลช่ำงขรัวอินโข่งแต่หำกสังเกตจำกกิจกรรมที่นี่มีเรื่องรำวในวรรณคดี

ของจีน และมีกำรใช้อักษรจีนซึ่งคำดว่ำคงมีช่ำงจีนร่วมเขียนภำพในพระวิหำรนี้ด้วย  
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน  

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

จิตรกรรมฝำผนังใน

วิหำรเก๋ง  

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5 

2.เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทยแท้ที่

สืบทอดมำจำกสมัยอยุธยำตอนปลำย กับจิตรกรรมแบบอิทธิพลตะวันตก แต่

มีเรื่องรำวในวรรณคดีจีน และใช้อักษรจีน จึงคำดว่ำมีช่ำงจีนร่วมเขียนด้วย 

3. เรื่องรำวภำยในบนผนังเป็นเรื่องสำมก๊กตอนชีชีลำเล่ำปี่ไปเมืองฮูโต๋ จนถึง

ตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี ส่วนเพดำนเขียนภำพมังกรดั้นเมฆ และบำนประตู

หน้ำต่ำงเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนหรือเซี่ยวกำง 

4. มีรูปแบบภำพทิวทัศน์เป็นฉำกหลัง มีสิ่งก่อสร้ำงหรือตัวบุคคลเพียง

เล็กน้อย มีระยะพอเหมำะ ดูง่ำย ลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตก คือ

เป็นภำพเหมือนจริง (Realistic) 

(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 163) 
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กลุ่มงานศิลปกรรมอ่ืน ๆ 

   ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมในกลุ่มนี้ มี  จ ำนวน 3 รำยกำร มี

รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที่ 13  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในต าหนักเพ็ชร 

 พระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวนี้ วัดบวรนิเวศได้ด ำเนินกำรให้กรม

ศิลปำกรจ ำลองจำกพระบรมรูปองค์เดิม ซ่ึงประดิษฐำนอยู่ ณ ต ำหนักเพ็ชร ด้วยทุนบริจำคของ หม่อม

เจ้ำจงจิตรถนอม ดิศกุล นับเป็นพระบรมรูปจ ำลององค์ท่ี 2 และในพุทธศักรำช 2508 อัฐเชิญพระบรม

รูปหล่อโลหะรัชกำลที่ 4 ขึ้นประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ บนทักษิณชั้นที่ 2 ของพระเจดีย์ใหญ่ด้ำนทิศ

ตะวันออก   

 พระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ องค์ต้นแบบซึ่งประดิษฐำน ณ ต ำหนักเพ็ชรนี้ 

เป็นพระบรมรูปที่มีควำมส ำคัญมำก เพรำะเหตุว่ำเป็นพระบรมรูปของพระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกที่

สร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ และยังเป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จ

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งประดิษฐำนในปรำสำทพระเทพบิดร โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ

ประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็นผู้อ ำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414 (ศำนติ 

ภักดีค ำ, 2556) 

  ประวัติควำมเป็นของพระบรมรูปซึ่ งประดิษ ฐำน ณ ต ำหนักเพ็ชร เนื่องด้วย

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชประสงค์จะให้หล่อพระบรมรูปไปตอบถวำยพระ

เจ้ำนโปเลียนที่ 3 แห่งประเทศฝรั่งเศส  เวลำนั้นยังไม่มีช่ำงไทยที่มีฝีมือถึงขนำด  จึงพระรำชทำนพระ

บรมฉำยำลักษณ์ออกไปให้ช่ำงฝรั่งหล่อพระบรมรูปขึ้น ช่ำงผู้นี้คือ เอมิล ฟรังซัว ชำตรูส (Emile 

Francois Chatrousse) ประติมำกรชำวฝรั่งเศส ลูกศิษย์ของ ฟรังซัว  รูด(Francois Rude) และดำ

เบล เดอ ปูจอล  (d’Abel de Pujol)  ศิลปินได้จ ำลองหุ่นพระบรมรูปด้วยปูนปลำสเตอร์สูงตลอด

พระองค์รวมฐำนด้วย 53 เซนติเมตร ทำบรอนซ์ฉลองพระองค์เปิดพระอุระ ทรงพระภูษำโจง และทรง

พระมำลำสก็อต  เหมือนพระบรมฉำยำลักษณ์ที่ฉำยด้วยกันกับสมเด็จพระเทพศิรินทรำมำตย์ พระ

บรมรำชินีในรัชกำลที่ 4 พระบรมรูปทรงยืนในท่ำตริภังค์  (Contrapposto) โดยพระเพลำข้ำงซ้ำยรับ

น้ ำหนักของพระสรีระ พระวรกำยบิดเอ้ียวเล็กน้อย รำยละเอียดของพระพักตร์ รอยยับของพระภูษำ

ทรงตลอดจนตรำดำรำและเครื่องประดับมำควำมเหมือนจริงมำก ปั้นเมื่อ คริสตศักรำช 1863 ตรงกับ

พุทธศักรำช 2406 ที่กรุงปำรีส  (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 2546) แล้วส่ง
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เข้ำมำถวำยทอดพระเนตร  แต่ไม่ทรงโปรดเพรำะไม่เหมือนพระองค์เพรำะประติมำกรเห็นเพียงแต่

พระบรมฉำยำลักษณ์จึงได้ปั้นหล่อพระวรกำยผิดส่วนไปจำกควำมเป็นจริง แม้แต่เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ซึ่งควรเป็นตรำดำรำไอรำพตซึ่งไม่มีสำยสะพำยนั้น ก็ท ำเป็นสำยสะพำยห้อยดวงตรำเลจอง ดอนเนอร์ 

(Legion d’Honneur) ของฝรั่งเศส จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ช่ำงไทยทดลองปั้นถวำย ช่ำง

ไทยผู้นี้สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์เข้ำพระทัยว่ำ อำจเป็นหลวงเทพ

รจนำ (พลับ)  ซึ่งภำยหลังได้เป็นพระยำจินดำรังสรรค์  ถึงแม้ว่ำหลวงเทพรจนำยังไม่เคยปั้นรูปเหมือน

บุคคลส ำคัญ แต่เนื่องจำกมีควำมสำมำรถในกำรปั้นรูปช้ำงและงำนเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ได้เหมือนจริง จึง

ได้รับมอบหมำยให้ทดลองปั้นพระบรมรูปโดยยึดคติใหม่เป็นแบบตะวันตก กำรครั้งนี้พระบำทสมเด็จ

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นแบบ โดยทรงแต่งพระองค์ตำมรูปแบบที่ซำตรูสปั้นขึ้นมำ จึงถือได้ว่ำ

เป็นกำรปั้นพระบรมรูปมหำกษัตริย์ไทยที่ยังด ำรงพระชนม์อยู่เป็นครั้งแรกของไทย 

 พระบรมรูปองค์นี้อยู่ในพระรำชอิริยำบถยืนตรง ทรงฉลองพระองค์เสื้อเยียรบับ ทรง

พระภูษำโจงขอบเชิง ทรงพระมำลำทรงหม้อตำล ทรงสำยสะพำยเลจองดอนเนอร์ของฝรั่งเศส ทรง

ฉลองพระบำท พระหัตถ์ขวำทรงจับพระแสงดำบหัตถ์นำรำยณ์ ทอดปลำยพระแสงดำบลงพ้ืน พระ

หัตถ์ซ้ำยทรงถือหนังสือ ลักษณะพระบรมรูปมีควำมเหมือนที่พระพักตร์และพระวรกำยซึ่งไม่อ้วนท้วน

จนมีกล้ำมเนื้อเป็นฝรั่งเหมือนอย่ำงผลงำนของซำตรูส 

ครั้นพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทอดพระเนตรแล้วก็ทรงโปรด เพรำะ

หลวงเทพรจนำได้แสดงถึงฝีมือในกำรปั้นพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยกำร

ผสมผสำนลักษณะรูปเหมือนบุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม

เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ยังได้ลบล้ำงควำมเชื่อเดิมที่ห้ำม

จ ำลองรูปเหมือนบุคคลขณะมีชีวิตอยู่ เพรำะเกรงว่ำจะเป็นกำรบั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อย่ำงไรก็ตำม

มิได้มีกำรหล่อพระบรมรูปองค์นี้ เพรำะมีผู้แย้งว่ำเป็นเรื่องอัปมงคลที่จะน ำพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งสุมไฟ

หลอมให้ละลำยจึงได้แต่เพียงหล่อด้วยปูนปลำสเตอร์และทำสีแทน แล้วอัญเชิญไปเก็บไว้ในหอเสถียร

ธรรมปริตร ต่อมำเมื่อหอเสถียรธรรมปริตรรื้อลง จึงย้ำยไปเก็บไว้ที่หอรำชพงษำนุสรณ์ในรัชกำลที่  5 

ถึงรัชกำลที่ 7 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงลพบุรีรำเมศวร์  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเสนำบดี

รกระทรวงมหำดไทย ขอพระรำชทำนไปประดิษฐำนไว้ ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปรำสำท ในพระ

นครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ตำมพระรำชด ำรัสแนะน ำของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำ

ชำนุภำพ เมื่อ พุทธศักรำช 2470 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 



100 
 

 ต่อมำเมื่อพุทธศักรำช 2503 อสุนิบำตต้องพระที่นั่งองค์นี้  แม้มิได้ต้องตรงถึงกับท ำลำย

พระที่นั่งก็ดี  แต่ควำมสะเทือนท ำให้พระกรของพระบรมรูปช ำรุด  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลปัจจุบันได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ซ่อมแซมพระที่นั่งและพระบรมรูปให้คืน

ดีดังเดิม ถึง พุทธศักรำช 2505 บรรดำพระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง

เห็นว่ำน่ำจะคิดหล่อพระบรมรูปด้วยโลหะให้เป็นกำรถำวรเสียทีเดียว จึงได้น ำควำมกรำบบังคมทู ล

เจ้ำนำยชั้นพระบรมวงศ์  ก็ทรงด ำริเห็นชอบ  ต่ำงก็ทรงประทำนทุนทรัพย์ช่วยเหลือ รวบรวมเงินได้ 

56,733.63 บำท จึงได้ด ำเนินกำรให้กรมศิลปำกรหล่อพระบรมรูปดังกล่ำวด้วยโลหะ เสร็จแล้วจึง

อัญเชิญพระบรมรูปหล่อโลหะนั้นไปประดิษฐำนไว้ ณ  พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปรำสำท เมื่ อวันที่ 12 

พฤษภำคม 2505 

ต่อมำสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (ขณะด ำรงสมณศักดิ์ที่พระสำสนโสภณ) 

ทรงทรำบเรื่อง พระบรมรูปองค์เดิมยังคงอยู่ที่กรมศิลปำกร ทรงพระด ำริว่ำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวก็เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร เป็นเวลำนำน  ควรที่จักได้มีพระบรมรูปประดิษฐำนไว้ที่

วัดนี้ด้วยเช่นกัน จึงน ำพระด ำริปรึกษำผู้เกี่ยวข้องหลำยท่ำนมีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลำภพฤฒิยำ

กร เป็นต้น  และต่อมำควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท ก็ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน

พระบรมรำชำนุญำตให้อัญเชิญพระบรมรูปดังกล่ำวมำประดิษฐำนที่ วัดนี้ได้ตำมพระด ำริ  ครั้นวัน

เข้ำพรรษำปี 2506 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด ำเนินวัดบวรนิเวศวิหำร ทรงถวำยพุ่ม

เข้ำพรรษำ สมเด็จพระญำณสังวรฯ จึงได้ถวำยพระพรเรื่องที่ประดิษฐำนพระบรมรูป พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวทรงเลือกที่ในฉำกพระต ำหนักเพ็ชร และ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุเครำะห์ ในกำร

อัญเชิญพระบรมรูป และมีพระมหำกรุณำเสด็จพระรำชด ำเนินในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปด้วย (มูลนิธิมหำ

มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) นอกจำกนี้ยังมีรูปหล่อโลหะพระบรมรูปพระบำทสมเด็จ

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประดิษฐำนอยู่ ณ ซุ้มปรำงค์บนทักษิณชั้นบนของ พระเจดีย์ ด้ำนทิศตะวันออก 

เป็นพระบรมรูปที่หล่อขึ้นใหม่ จ ำลองจำกพระบรมรูปองค์เดิม ซึ่งปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ที่ต ำหนักเพ็ชร 

พระบรมรูปจ ำลององค์นี้ หม่อมเจ้ำหญิงจงจิตถนอม ดิศกุล ทรงให้กรมศิลปำกรหล่อ และอัญเชิญมำ

ประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์นี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม พุทธศักรำช 2508 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 118) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

พระบรมรูป

พระบำทสมเด็จพระ

จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

1.เป็นพระบรมรูปที่มีควำมส ำคัญมำกเพรำะเหตุว่ำเป็นพระบรมรูป

พระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกที่สร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์

ชีพอยู่   

2.เป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่ง

ประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ทำงลงจำกทักษินชั้นบนของพระเจดีย์ วัดบวร

นิเวศวิหำร  

3.เป็นต้นแบบพระบรมรูปฯซึ่งประดิษฐำน ณ ปรำสำทพระเทพบิดร โดย

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็น

ผู้อ ำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414 

4.มีลักษณะเด่นทำงประติมำกรรมโดยกำรผสมผสำนลักษณะรูปเหมือน

บุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม

เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี   
 

ล าดับที่ 14 ประตูเซี่ยวกาง (เสี้ยวกาง)  

เป็นซุ้มประตูใหญ่ของก ำแพงด้ำนหน้ำพระอำรำม มีลักษณะเลียนแบบศิลปะจีน  หลังคำ

ซุ้มมุงกระเบื้องกำบกล้วย  หน้ำบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลำยดอกพุดตำนใบเทศกลำงหน้ำบัน

เป็นลำยหน้ำขบคำยเถำดอกพุดตำน หน้ำต่ำง 2 ข้ำงประดับด้วยกระเบื้องปรุ บำนประตูสลักเป็น

อำรักษ์ทวำรบำลแบบที่เรียกว่ำ เซี่ยวกำง (เสี้ยวกำง) ปัจจุบันประตูนี้เปิดเฉพำะงำนพระรำชพิธี 

โอกำสพิเศษหรือวันธรรมสนะเท่ำนั้น (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 90) 
 

ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คณุค่ำทำงศิลปกรรม 

ประตูเซี่ยวกำง มีลักษณะเด่นคือเป็นประตูไม้จ ำหลักเป็นรูปทวำรบำลอย่ำงจีนแต่

ทรงเครื่องอย่ำงไทย เป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจำกจีนในช่วงต้น

รัตนโกสินทร์ผสมผสำนกับศิลปกรรมแบบไทยได้อย่ำงกลมกลืนสวยงำม 
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ล าดับที่ 15 มโหระทึก 

ส ำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ-ค่ ำ เป็นพระเกียรติยศ พระบำทสมเด็จพระจอม

เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ปัจจุบันเก็บรักษำไว้ที่ 

ต ำหนักเพ็ชร (ส ำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51)  
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงศิลปกรรม 

มโหระทึก มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมด้วยเป็นของโบรำณที่มีควำมสวยงำมและหำได้ยำก 

และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ในฐำนะเป็นสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระจอม

เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำช

สมบัติ เพ่ือใช้ส ำหรับส ำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ-ค่ ำ เป็นพระ

เกียรติยศ  

 

 

2.3 คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร  

วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง มีควำมผูกพันกับพระบรม

รำชวงศ์นับตั้งแต่เริ่มสถำปนำโดยพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่ง

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงได้สร้ำงพระอุโบสถขึ้นก่อน นอกจำกนี้ยังทรงสร้ำงหอพระไตรปิฎก พระเจดีย์  

(แล้วเสร็จในสมัยรัชกำลที่ 4) และศำลำกำรเปรียญขึ้นในครำวเดียวกัน ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำร

แบ่งเขตพุทธำวำสกับเขตสังฆำวำสอย่ำงชัดเจน ในภำยหลังที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ขณะยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จมำครองวัด ได้มีกำรก่อสร้ำงศำสนสถำนต่ำง ๆ  เพ่ือใช้ในกำร

ประกอบศำสนพิธีพิธีกรรม และประดิษฐำนศำสนวัตถุ และมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ เพ่ือ

ใช้เป็นที่อยู่อำศัยของพระภิกษุสงฆ์ และใช้เป็นอำคำรที่ท ำกำรต่ำง ๆ มำกมำย บำงแห่งมีควำมส ำคัญ

ในทำงประวัติศำสตร์ ในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้งอำคำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนเพียบพร้อมไปด้วยควำมสวยงำม

และมีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม จ ำนวน 24 รำยกำร อันได้แก่   

  1. กลุ่มศำสนสถำน ได้แก่ พระอุโบสถ วิหำรพระศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิหำร

เก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป  
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  2. กลุ่มอำคำรเสนำสนะ ได้แก่ พระต ำหนักเพชร พระต ำหนักจันทร์ พลับพลำสม

เด็จพระศรีสุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระต ำหนักล่ำง พระต ำหนักใหญ่ พระต ำหนักทรง

พรต หอสหจร ต ำหนักซ้ำย ต ำหนักบรรจบเบญจมำ  

  3. กลุ่มอำคำรอ่ืน ๆ ได้แก่ พลับพลำเปลื้องเครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลัง 

อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน 

ดังปรำกฏในตำรำงแสดงแสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมของ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร มีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำน

สถำปัตยกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรต่อไปนี้  

 

 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร 
 

ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

กลุ่มศำสนสถำน 

1. พระอุโบสถ 1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมและสถำปัตยกรรมผสมผสำน 3 รูปแบบ

คือ มีสถำปัตยกรรมแบบพระรำชนิยมสมัยรัชกำลที่3 มีศิลปกรรมสกุล

ช่ำงวังหน้ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และกำรออกแบบโดยผสำนกัน

ระหว่ำงศิลปกรรมไทยแนวใหม่ผสมอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกำลที่4 

2. เป็นพระอุโบสถรูปแบบตรีมุข  

3. หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบัน

เป็นตรำพระมหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ 

4. มีเสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่อนเซำะร่องตลอดแนว

ยำวของเสำ ปลำย เสำประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระ

อุโบสถเป็นเสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ 

2. วิหำรพระ 1. เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน ฐำนเดียวกับวิหำรเก๋ง มีระเบียงรอบพระ
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ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ศำสดำ วิหำร มีก ำแพงระเบียงกั้นระหว่ำงแนวเสำรำยซึ่ง2.เป็นเสำสี่เหลี่ยม

ปลำยเสำเรียวเล็กน้อย 

2. หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีล ำยอง ลวดลำยหน้ำบัน

เป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำน

บนพำน มีฉัตร 2 ข้ำง ซึ่งเป็นพระบรมรำชสัญลักษณ์ประจ ำรัชกำลที่ 4  

หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย   

 

3. ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็นลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศ

ปิดทอง ตรงกลำงซุ้มด้ำนบนท ำเป็นรูปพระมหำมงกุฎมีฉัตรอยู่ 2 ข้ำง

เช่นเดียวกับหน้ำบัน 

3. พระอุโบสถ 

วัดรังสี 

เป็นอำคำรศำสนสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำย ลักษณะเด่นคือหลังคำ

พระอุโบสถออกแบบเป็น "ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำย

ไม่มีชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง 

4. วิหำรเก๋ง 1. เป็นอำคำรรูปทรงเก๋งจีน  แบบพระรำชนิยมในสมัย ร.3 ขนำด 3 

ห้อง   

2. หลังคำชั้นลดซ้อน 3 ชั้น   

3. หน้ำบันประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน   

5. หอ

พระไตรปิฎก 

1. เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัย ร.3 

2. ประตูหน้ำต่ำงรดน้ ำปิดทองลำยกระบวนจีน ซุ้มประตูหน้ำต่ำง

ภำยนอกประดับด้วยปูนปั้นปิดทอง ลำยดอกพุดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ 

รองรับด้วยปูนปั้นเสำรูปเกลียว มีชำนชำลำโดยรอบ  

3. หลังคำทรงเก๋งจีนมุงกระเบื้องกำบกล้วย หน้ำบันประดับด้วย

กระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ 
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ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

6. ศำลำกำร

เปรียญ 

1. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย ไม่มี

พำไลครอบ ซึ่งแตกต่ำงจำกอำคำรอ่ืนที่นิยมท ำพำไลรอบ  

2. หน้ำต่ำงไม่มีกำรท ำซุ้มหน้ำต่ำงซึ่งแตกต่ำงจำกสถำปัตยกรรมพระ

รำชนิยมโดยทั่วไปที่สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3  

3. หน้ำบันเป็นหน้ำบันก่ออิฐถือปูนแบบชนิดไม่มีไขรำหน้ำจั่ว กรอบ

หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นในส่วนของช่อฟ้ำและหำงหงส์เป็นลวดลำย

แบบศิลปะตะวันตก  

4. ลวดลำยประดับปูนปั้น เป็นลำยดอกไม้ใบไม้อย่ำงเทศ มีดอกไม้

ประธำนและมีก้ำนใบประกอบขึ้นจนเป็นที่ลำยดอกไม้คือดอกพุดตำน

ชนใบไม้จะเป็นใบอคันซุสในแบบตะวันตก 

7. พระเจดยี์

ใหญ ่

1. เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่ทรงระฆังคว่ ำ มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 

ที่องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้ม

ยอดปรำงค์ 4 มุม 

2. เป็นลักษณะเจดีย์ที่นิยมสร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 4 อย่ำงทรงลังกำ 

แตกต่ำงจำกเจดีย์ที่นิยมสร้ำงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือเป็นเจดีย์

ลักษณะแบบฝักข้ำวโพด ถือเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบเจดีย์ในสมัย

รัตนโกสินทร์ 

8. ซุ้มปรำงค์

พระพุทธรูป 

1. เป็นอำคำรขนำดเล็กมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนฐำนบัวยกสูง 

บริเวณท้องไม้เจำะเป็นช่องโค้งตัวเรือนเจำะเป็นซุ้มเพ่ือประดิษฐำน

พระพุทธรูป โดยมีกำรเจำะท ำเป็นประตูด้ำนหน้ำ ส่วนผนังด้ำนข้ำง

เจำะเป็นช้องหน้ำต่ำง  

2. มีกำรประดับลวดลำยที่กรอบประตูหน้ำต่ำงท ำเป็นซุ้มวงโค้งยอด

แหลมคล้ำยซุ้มเรือนแก้ว  

3. ส่วนยอดออกแบบเป็นเจดีย์ทรงปรำงค์ มีปรำงค์ประธำนและปรำงค์

เล็ก ๆ ประดับมุมทั้ง 4 
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ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

กลุ่มอำคำรเสนำสนะ 

9. พระต ำหนัก 

เพ็ชร 

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมไทยผสมผสำนกับตะวันตกผังเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนหน้ำออกแบบให้มีระเบียงยำวตลอดและยื่นมุข

ระเบียงที่มุมอำคำรด้ำนหน้ำเพื่อใช้เป็นทำงขึ้นอำคำร  

2. หลังคำเป็นทรงปั้นหยำมีกำรยกคอสองหลังคำขึ้นโดยรอบ คอสอง

ออกแบบเป็นช่องแสง และมีกำรท ำค้ ำยันไม้แกะฉลุลำยประดับอยู่

โดยรอบชำยคำของหลังคำ  

3. มุขทำงเข้ำออกแบบเป็นหลังคำจั่วหัวเสำรับหน้ำจั่ว  และมีปั้นลม

ประดับลำยปูนปั้นอย่ำงตะวันตก แต่ลำยหน้ำบันเป็นอย่ำงไทย ลำย 

ก้ำนขดพุดตำน กึ่งกลำงออกแบบเป็นรูปพระมหำพิชัยมงกุฎและ

วชิรำวุธ  

4. เสำระเบียงตกแต่งด้วยซุ้มสำหร่ำยรวงผึ้งลำยดอกพุดตำนผสมกับ

ลวดลำยอย่ำงจะวันตก ซุ้มประตูและหน้ำต่ำงเป็นซุ้มโค้งอย่ำง

สถำปัตยกรรมแบบตะวันตก 

10. พระต ำหนัก

จันทร์  

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นเรือนตึกแบบตะวันตก  

2. ชั้นล่ำงยกพ้ืนสูงประมำณ 1.20 เมตร เป็นใต้ถุนอำคำร มีบันได้ขึ้น

ชั้น 2 โดยตรงแยกต่ำงหำกอยู่ภำยนอกอำคำร  

3. มีหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำวท ำเป็นไม้ฉลุลำยโดยรอบ 

4. โครงสร้ำงเป็นแบบก่ออิฐถือปูน แบบผนังรับน้ ำหนัก มีลวดลำยแบบ

ตะวันตกประดับผนัง มีมุขอำคำรเชื่อมต่อถึงต ำหนักเพ็ชรได้ 

11. พลับพลำ 

สมเด็จพระศรี

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นพลับพลำโถงสร้ำงด้วยไม้รูปทรงแบบ

สถำปัตยกรรมไทยประเพณี  



107 
 
ล ำดับ 

ที ่

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

สุริเยนทรำฯ  2. ตัวพลับพลำไม้ตั้งอยู่บนฐำนก่ออิฐถือปูน  

3. ส่วนบนมุงกระเบื้องแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณีประกอบด้วย 

ช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ และรวยระกำแบบไม่ท ำนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่

มีลวดลำยแต่ประดบักระจกสีเต็มแผงหน้ำบัน 

12. ศำลำจำน  1. มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบเก๋งจีนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  

2. ภำยในเก็บจำกลำยครำมของเก่ำจำรึกสุภำษิตโบรำณ โดยใช้วิธีฝัง

จำนลำยครำมต่ำง ๆ ลงไปในผืนผนัง ถูกออกแบบจัดวำงอย่ำงสวยงำม

น่ำดูเป็นอย่ำงยิ่ง 132 

13. พระปั้นหย่ำ  1.มี ลั กษณ ะเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบยุ โรป  ฝีมื อช่ ำงไทยสมั ย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

2. สร้ำงเป็นอำคำร 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะออกแบบเดินเส้นลวดบัว

ขนำดใหญ่รัดรอบอำคำรแสดงให้เห็นว่ำเน้นลักษณะกำรเป็นอำคำรสูง3

ชั้นอย่ำงชัดเจน 

3. หลังคำออกแบบให้มีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงกุฏิพระแบบงำน

สถำปัตยกรรมไทยประเพณีกับเก๋งจีนเข้ำด้วยกัน 

 

  4. หน้ำบันพระปั้นหยำ เป็นลวดลำยปั้นเครือเถำดอกพุดตำนล้อมรอบ

รำชลัญจกรประจ ำพระองค์  พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ตำมแบบพระรำชนิยมในสมัยนั้น 

5. มีลวดลำยมงคลจีนประดับบำนหน้ำต่ำง และประตู 

14. พระต ำหนัก

ล่ำง 

1. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน โครงสร้ำงเป็นผนังรับน้ ำหนักหลังคำทรง

ปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีหน้ำจั่วยื่น

ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพ่ือเน้นทำงเข้ำ  

2. หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้  
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3. ชำยคำประดับตกแต่งด้วยเชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และ

ซุ้มประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด 
 

15. พระต ำหนัก

ใหญ่ (พระ

ต ำหนักเดิม) 

1. เป็นอำคำรที่มีสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพล

แบบยุโรป  

2. โครงสร้ำงแบบก่ออิฐถือปูนแบบผนังรับน้ ำหนัก โดยปลูกเป็นเรือน

ยำว มีระเบียงมุขยื่นออกมำ  

3. ผนังอำคำรตกแต่งด้วยลำยเสำและบัวหัวเสำแบบตะวันตกท้ังหมดf 
 

16. พระต ำหนัก

ทรงพรต 

1.เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป 

2.ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ

ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก 

 

17. หอสหจร  1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป  

2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ

ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก 

18. ต ำหนักซ้ำย  1. สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลที่ 5  

2. ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพ้ืนสูง  

3. มีหลังคำยื่น ประดับลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ 

19. ต ำหนัก 

บัญจบ 

เบญจมำ   

1. สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรป  

2. โครงสร้ำงเป็นแบบผนังรับน้ ำหนัก 

3. ผนังชั้นล่ำงท ำลวดลำยโดยเซำะผนังเป็นร่องแนวนอนรอบอำคำร  

4. บริเวณชั้น2ท ำเป็นลำยเสมือนหินก่อที่มุมผนังอำคำร  

5.หน้ำต่ำงเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมแบบตะวันตก 

กลุ่มอำคำรอ่ืนๆ 
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กลุ่มอำคำรอ่ืนๆ 

20. พลับพลำ

เปลื้องเครื่อง 

1. เป็นอำคำรสร้ำงขึ้นเพ่ือแสดงเกียรติยศว่ำเป็นวัดที่รับพระกฐิน

พระรำชทำนโดยขบวนพยุหยำตรำ 

2. ใช้เป็นที่ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องทรงพระอิสริยยศ ก่อน

พระรำชด ำเนินเข้ำสู่วัด  

3. เป็นลักษณะอำคำรที่มีรูปทรงแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี ที่มี

ควำมสวยงำม 

21. ศำลำแดง 2 

หลัง 

1. ใช้เป็นที่ประทับในงำนออกพระเมรุ  

2. ศำลำแดงทั้งสองหลังมีรูปแบบและขนำดเดียวกัน ตั้งอยู่ในต ำแหน่ง

สมมำตรกันทั้ง 2 ข้ำง  

3. เป็นอำคำรโถงทรงโรงเครื่องไม้ รูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี 

มีเสำกลมรับน้ ำหนัก หน้ำบันเป็นแบบีไขรำหน้ำจั่ว มี ช่อฟ้ำ ใบระกำ  

หำงหงส์ รวยระกำแบบนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่มีลวดลำยใด ๆ  

4. แต่เดิมเป็นอำคำรโถงไม่มีผนัง ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงใหม่โดยกำรก้ัน

กระจกโดยรอบอำคำร 

  

22. ศำลำฤๅษี 4 

หลัง  

1. เป็นสถำปัตยกรรมที่เหมือนกันทั้ง 4 หลัง เป็นสถำปัตยกรรมไทย

แบบพระรำชนิยม 

2. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย 

ตัวอำคำรก่อด้วยผนังทึบทั้งหมด  

3. ที่ผนังท ำช่องไว้รูปฤๅษีดัดตน ประดับต ำรำยำ จึงมีคุณค่ำทำงด้ำน

กำรศึกษำกำรแพทย์แผนโบรำณ 

23. อำคำร  

มหำมกุฎ 

รำชวิทยำลัย   

1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประยุกต์  

2. โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคำทรงไทยซ้อน 3 ชั้น 2 ตับ

หลังคำ โดยตรงกลำงออกแบบเป็นมุขทำงเข้ำอำคำร 
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24. ตึกมนุษย์นำค

วิทยำทำน  

1. รูปแบบอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมโกธิค แบบตะวันตก  

2. ผังอำคำรออกแบบเป็นรูปตัว E แบบสถำปัตยกรรมคลำสสิค  

3. โครงสร้ำงอำคำรเป็นแบบผสมระหว่ำงระบบก ำแพงรับน้ ำหนักกับ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4.กำรประดับตกแต่งเป็นแบบผสม ชั้นล่ำงมีโครงสร้ำงแบบคำนโค้ง ชั้น

สองหน้ำต่ำงซุ้มโค้งแหลม มีเสำเอ็น ชั้นสำมเป็นหลังคำจั่วประดับด้วย

ช่องแสง ส่วนหอคอยขนำบสองข้ำงออกแบบเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ชั้น

ล่ำงท ำเป็นหน้ำต่ำงแฝดประดับลำยปูนปั้น ชั้นสองท ำเป็นช่องหน้ำต่ำง

ซุ้มโค้งแหลมที่ประกอบด้วยซุ้มโค้งแหลม2ซุ้มเล็กภำยใน ส่วนบนสุด

ของหอคอยออกแบบเป็นใบเสมำคล้ำยป้อมปรำกำร 

5.กำรตกแต่งภำยในอำคำรมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงซุ้มโค้งแหลม

แบบโกธิคกับซุ้มเรือนแก้วแบบงำนสถำปัตยกรรมไทย  
 

จำกตำรำงที่  3 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมของทรัพยำกร

วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม 

ที่มีควำมโดดเด่นซึ่งพิจำรณำจำก ประวัติ รูปแบบอำคำร กำรก่อสร้ำง เทคนิคกำรสร้ำง กำรประดับ

ตกแต่ง ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม ควำมสวยงำม ประโยชน์ใช้สอย ควำมเป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่ง

หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่ำงลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทนกำรพัฒนำด้ำน

วัฒนธรรม สังคม สถำปัตยกรรม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี จ ำนวน 24 รำยกำร ดังรำย    

ระเอียดต่อไปนี้  

กลุ่มศาสนสถาน 

มีจ ำนวน 8 รำยกำร ได้แก่ พระอุโบสถ วิหำรพระศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิหำร

เก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

(ล ำดับที่ 1-8) 
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ล าดับที่ 1 พระอุโบสถ 

สร้ำงขึ้นโดยฝีมือช่ำงวังหน้ำในรัชกำลที่ 3 (ฉลวย จำรุภำนำนนท์ และอิสรำวรรณ 

อยู่ป้อม, 2551: 19) ก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้นเดียว เป็นอำคำรตรีมุข คือมีลักษณะเป็นอำคำร 

3 หลังต่อกัน คือหลังยำวอยู่กลำง มีมุขหน้ำต่อออกไปทำงด้ำนเหนือ พระอุโบสถหันหน้ำไปทรงทิศ

เหนือ หลังคำมุงกระเบื้องเคลือบกำบกล้วย (กำบู) ไม่มีช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ หลังคำ 2 ชั้นซ้อนมุง

ด้วยกระเบื้องรำงแบบจีน หลังคำพระอุโบสถเป็นแบบตรีมุข  ชั้นล่ำงเป็นปีกนกโดยรอบ หน้ำบัน

ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและลวดลำยปูนปั้นเขียนสี ฐำนหน้ำบันเป็นลักษณะคล้ำยคอสองรองรับ

หน้ำบันประดับลำยกระเบื้องเป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ เนื่องจำกเป็นอำคำรแบบตรีมุข จึงมีหน้ำบัน

รวมทั้งสิ้น 3 ด้ำน หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบันเป็นตรำพระ

มหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ ที่มุขด้ำนหน้ำพระอุโบสถตรงกลำงท ำเป็น

พำไลยื่นออกมำมีหลังคำคลุมเป็นมุขลด จึงมีหน้ำบันซ้อน 2 ชั้น หน้ำบันของมุขลดประดับด้วยลำย

ดอกพุดตำนใบเทศ แต่ต่ำงกันที่กลำงหน้ำบันเปลี่ยนเป็นรูปเกียรติมุข (หน้ำกำล) คำบกระเช้ำดอกไม้  

ผนังภำยนอกบุด้วยหินอ่อนหัวเสำสลักเป็นลำยใบผักกำดเทศ (Acanthus) ที่ผนังมุขด้ำนหน้ำมีใบ

เสมำติดอยู่ที่ผนัง ซุ้มประตูหน้ำต่ำงเป็นปูนปั้นปิดทองลำยใบเทศ บำนประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอก

แกะสลักปิดทอง  บำนหน้ำต่ำงด้ำนหน้ำพระอุโบสถ 2 คู่ เป็นภำพปริศนำเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงควำม

เป็นพระมหำกษัตริย์คือเบญจรำชกกุธภัณฑ์ กับ สิ่งที่แสดงควำมเป็นสงฆ์ คืออัฐบริขำร  บำนประตู

ด้ำนหน้ำ 2 คู่ แกะสลักเป็นลำยสัตตพิพิธ แก้ว 7 ประกำรอันคู่ควรแก่พระมหำจักรพรรดิ ได้แก่ จักร

แก้ว ช้ำงแก้ว ม้ำแก้ว มณีรัตน นำงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว บำนประตูหน้ำต่ำงพระอุโบสถ

นอกเหนือจำกด้ำนหน้ำนั้นเป็นลำยตรำประจ ำต ำแหน่งขุนนำง นักษัตร เครื่องรำชกกุธภัณฑ์หมวด

พระแสง เครื่องรำชูปโภค  เครื่องสูง พระมำลำ พระรำชยำน หน้ำบันทั้ง 3 ด้ำน มีลวดลำยเหมือนกัน 

คือมีกรอบล้อมหน้ำบันเป็นพำนรองรับพระขรรค์ มีพระมหำมงกุฎครอบ ลำยเหล่ำนี้ประดับกระจกสี

ปิดทอง ล้อมรอบด้วยลำยพุดตำน ซึ่งประดับกระเบื้องสีซุ้มประตูหน้ำต่ำงเป็นปูนปั้น ประดับกระจกสี

ปิดทองลำยพุดตำน บำนประตู ด้ำนนอก เป็นไม้สักแกะสลักปิดทอง ลำยสัตตพิธรัตน์ (แก้ว 7 ประกำร 

อันคู่ควรแก่พระมหำจักรพรรดิ ได้แก่ บัวแก้ว วังแก้ว นำงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว จักรแก้ว และ

แก้วมณี) บำนประตูด้ำนในเป็นภำพเขียนสีน้ ำมันลำยทวำรบำลแบบจีน ลวดลำยที่ปรำกฏ บนบำน

หน้ำต่ำงด้ำนนอก เป็นไม้แกะสลักปิดทอง ได้แก่ลำยหมวดเครื่องรำชกุธภัณฑ์หมวดพระแสง เครื่อง

รำชูปโภค เครื่องสูง เครื่องแต่งกำย พระมำลำ เครื่องอัฏฐะบริขำร สิงสำรำสัตว์ เรือส ำเภำ เรือ
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สุพรรณหงส์ ทหำรสมัยโบรำณ ดอกบัว จักรอยู่ในวิมำน ขนำบข้ำงด้วยเสมำ แม่พระธรณีบีบมวยผม 

กินรี คนธรรพ์ เทพพนมและลำยก้ำนแย่ง มุขหน้ำต่ำงด้ำนในเป็นภำพสีน้ ำมัน ลำยเครื่อง บูชำแบบจีน  

เสำพระอุโบสถมีอยู่ 2 ชนิด (ฉลวย จำรุภำนำนนท์ และอิสรำวรรณ อยู่ป้อม, 2551: 

22) ได้แก่ เสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่อนเซำะร่องตลอดแนวยำวของเสำ ปลำย เสำ

ประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระอุโบสถเป็นเสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ 

พ้ืนอุโบสถและบันไดเป็น หินอ่อนเช่นเดียวกัน บนเสำบันไดประดับด้วยสิงโตหิน พนักก ำแพงแก้ว

ประดับด้วยกระเบื้องปรุลำยประจ ำยำม บันไดทำงขึ้นทั้ง 3 ทำงของพระอุโบสถมีตัวเหรำเป็นรำว

บันได รอบ ๆ พระอุโบสถประดับด้วยตุ๊กตำจีน ฐำนปัทม์พ้ืนหินอ่อน ภำยในพระอุโบสถหลังใหม่ นี้ยัง

มีภำพจิตกรรมฝำผนัง ซึ่งมีควำมงดงำมอยู่มำกและยังแยกเป็น 2 ตอน คือ ตอนล่ำงกับตอนบน โดย

ตอนล่ำงของฝำผนังในพระอุโบสถจะเป็นภำพเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทำงพุทธศำสนำ

และชีวิตประจ ำวันของชำวไทย ตอนบน ของฝำผนังในพระอุโบสถ จะเป็นเรื่องรูปฝรั่งแสดงปริศนำ

ธรรมที่ผนังพระอุโบสถ สันนิษฐำนไว้ในหนังสือ ต ำนำน วัดบวรนิเวศวิหำร ว่ำท่ำจักได้เขียนแต่ครั้ง

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ทรงครองวัด ทรำบกันว่ำ รัชกำลที่ 4 ได้ทรงคิดเขียน ขึ้นทุกตอน

แสดงปริศนำธรรมเนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 เป็นของแปลกไม่มีในที่อ่ืน รูปภำพเหล่ำนี้

มี 16 ตอนเท่ำจ ำนวนประตู และหน้ำต่ำง ตอนหนึ่ง ๆ ก็อยู่ขื่อประตู และหน้ำต่ำงช่องหนึ่ง ๆ      

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรนี้ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพทรงสร้ำง

แต่ยังนับว่ำไม่บริบูรณ์ เมื่อพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จมำครองพระอำรำมนี้ขณะ

ทรงด ำรงสมณเพศในรัชกำลที่ 3 ได้ทรงบูรณะเพ่ิมเติม เช่น เขียนจิตรกรรมภำยใน  ท ำซุ้มสำหร่ำยมี

ตรำมงกุฎเบื้องหน้ำพระพุทธชินสีห์ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำเป็นตรำประจ ำพระองค์ซึ่งสร้ำงเป็นแห่งแรกใน

รัชกำลที่ 3 เป็นต้น เมื่อเสด็จขึ้นครองรำชย์แล้วได้ทรงบูรณะอีก สังเกตได้จำกลำยพระมหำมงกุฎและ

พระแสงขรรค์ที่หน้ำบัน (ศำนติ ภักดีค ำ, 2556) 

พระอุโบสถแห่งนี้เดิมผูกพัทธสีมำเพียงมุขหน้ำ ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวเมื่อยังทรงผนวช ได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตจำกรัชกำลที่ 3 ผูกพัทธสีมำใหม่  

ทั้ง 3 มุข ต่อมำพุทธศักรำช 2390 ได้ทรงขยำยพัทธสีมำออกไปอีก  โดยก ำหนดนิมิต 6 แห่ง ด้ำนหน้ำ

ก ำหนดด้วยรุกขนิมิต คือ ต้นจัน 2 ต้น ด้ำนข้ำงก ำหนดด้วยอุทกนิมิตคือ บ่อน้ ำ 2 แห่ง ด้ำนหลัง

ก ำหนดด้วยปำสำณนิมิตคือหลักศิลำ 2 แห่ง รอบพระอุโบสถล้อมด้วยก ำพงแก้วกรุกระเบื้องปรุ 

(ศำนติ ภักดีค ำ, 2556) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระอุโบสถ 1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมและสถำปัตยกรรมผสมผสำน 3 รูปแบบคือ 

มีสถำปัตยกรรมแบบพระรำชนิยมสมัยรัชกำลที่3 มีศิลปกรรมสกุลช่ำงวัง

หน้ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และกำรออกแบบโดยผสำนกันระหว่ำง

ศิลปกรรมไทยแนวใหม่ผสมอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกำลที่4 

2. เป็นพระอุโบสถรูปแบบตรีมุข  

3. หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบัน

เป็นตรำพระมหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ 

4. มีเสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่อนเซำะร่องตลอดแนวยำว

ของเสำ ปลำย เสำประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระอุโบสถเป็น

เสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ 
 

 

ล าดับที่ 2 วิหารพระศาสดา 

วิหำรพระศำสดำตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของเขตพุทธำวำส ต่อจำกพระเจดีย์และวิหำรเก๋ง 

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสร้ำงในพุทธศักรำช 2402 เดิมที่นี้เป็นคูและที่ตั้งคณะ

ลังกำ  แต่โปรดให้ถมและรื้อเพ่ือสร้ำงพระวิหำร พระวิหำรหลังนี้มีขนำด 5 ห้อง มีเฉลียงรอบ ภำยใน

แบ่งเป็น 2 ตอน คือทำงทิศตะวันออก 3 ห้อง  ประดิษฐำนพระศำสดำ  ทิศตะวันตก 2 ห้อง  

ประดิษฐำนพระพุทธไสยำ หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีล ำยอง ลวดลำยหน้ำบันเป็น

ปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบนพำน มีฉัตร 2 ข้ำง ซึ่งเป็นพระ

บรมรำชสัญลักษณ์ประจ ำรัชกำลที่ 4 หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็น

ลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศปิดทอง  ตรงกลำงซุ้มด้ำนบนท ำเป็นรูปพระมหำมงกุฎมีฉัตรอยู่ 

2 ข้ำงเช่นเดียวกับหน้ำบัน กำรก่อสร้ำงวิหำรพระศำสดำค้ำงมำจนถึงรัชกำลที่ 5 โปรดให้ด ำเนินกำร

ต่อ โปรดให้ปิดทองพระศำสดำ พระพุทธไสยำและซุ้มประตูหน้ำต่ำง เขียนภำพจิตรกรรมที่บำนประตู  

หน้ำต่ำง เพดำนและผนัง (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 154) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

วิหำรพระศำสดำ 1. เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน ฐำนเดียวกับวิหำรเก๋ง มีระเบียงรอบพระวิหำร มี

ก ำแพงระเบียงกั้นระหว่ำงแนวเสำรำยซึ่ง2.เป็นเสำสี่เหลี่ยมปลำยเสำเรียว

เล็กน้อย 

2. หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีล ำยอง ลวดลำยหน้ำบัน

เป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบน

พำน มีฉัตร 2 ข้ำง ซึ่งเป็นพระบรมรำชสัญลักษณ์ประจ ำรัชกำลที่  4  

หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย   

3. ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็นลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศ 

ปิดทอง ตรงกลำงซุ้มด้ำนบนท ำเป็นรูปพระมหำมงกุฎมีฉัตรอยู่ 2 ข้ำง

เช่นเดียวกับหน้ำบัน 

 

 

ล าดับที่ 3 พระอุโบสถวัดรังสี 

 ในอดีตวัดรังษีสุทธำวำส เป็นวัดโบรำณ สถำปนำขึ้นในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้ำนภำลัย บนพ้ืนที่ริมก ำแพงพระนคร ด้ำนเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้ำงวัดรังษีสุทธำวำส 

คือ พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนอิศรำนุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรม

พระศรีสุดรักษ์ (พระเจ้ำหลำนเธอในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก) ซึ่งต่อมำในรัชกำล

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชด ำริว่ำ วัดรังษีสุทธำวำสซึ่งอยู่ติดกับวัดบวร

นิเวศวิหำรนั้นมีสภำพทรุดโทรมมำก จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยุบรวมเข้ำเป็นวัดเดียวกับวัด

บวรนิเวศวิหำร เรียกว่ำ คณะรังษี  จึงเป็นเหตุที่วัดบวรนิเวศวิหำรมี 2 พระอุโบสถ และต่อมำหลังจำก

ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวแล้ว  พระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ ให้อัญเชิญพระสรีรังคำรมำบรรจุไว้ ณ ใต้บัลลังก์พระพุทธชินสีห์

ในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม พทุธศักรำช ๒๔๖๘ (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) 

พระอุโบสถวัดรังษี เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน ยกพ้ืนสูง หลังคำพระอุโบสถออกแบบเป็น 

"ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำยไม่มีชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง 
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ประตูหน้ำต่ำงเดิมเป็นลำยรดน้ ำ ปัจจุบันช ำรุด ลบเลือน มีระเบียงล้อมรอบ พนักระเบียงประดับ

กระเบื้องมุงสีเขียว พ้ืนหินขัด เป็นพระอุโบสถขนำดเล็ก ขนำด 7 ช่วงเสำ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 

กว้ำงประมำณ 13 เมตร ยำวประมำณ 21 เมตร ฐำนพระอุโบสถออกแบบเป็นฐำนปัทม์สูง 1.2 เมตร 

ผังพ้ืนพระอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ส่วนในที่มีแนวผนังกั้นโดยรอบ ผนังเจำะเป็นช่อง

ประตู 4 ช่อง และหน้ำต่ำง 10 ช่อง พื้นที่สองคือ พื้นที่พำไลรอบ ระหว่ำงเสำพำไลแต่ละต้นออกแบบ

เป็นพนักเตี้ย ๆ กระกระเบื้องปรุแบบจีน ตัวพระอุโบสถออกแบบให้มีบันใดทำงขึ้นด้ำนหน้ำและ

ด้ำนหลังด้ำนละ 2 บันได(ศำนติ ภักดีค ำ, 2556) 
 

 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระอุโบสถวัดรังสี เป็นอำคำรศำสนสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำย ลักษณะเด่นคือหลังคำ

พระอุโบสถออกแบบเป็น "ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำยไม่มี

ชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง 
 

 

ล าดับที่ 4 วิหารเก๋ง 

ตั้งอยู่บนฐำนเดียวกับวิหำรพระศำสดำ  พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง

สร้ำงตรงคลองที่โปรดให้ถม มีพระรำชประสงค์ให้เป็นที่ส ำหรับประดิษฐำนพระพุทธรูปฉลองพระองค์

ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ แต่กำรก่อสร้ำงยังคงค้ำงอยู่ไม่ทันได้ประดิษฐำนในรัชกำลของพระองค์ 

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จและโปรดให้ประดับ

ตกแต่งด้วยลวดลำยอย่ำงจีน เขียนภำพจิตรกรรมเรื่องสำมก๊กที่ผนังทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ตอนชีซีลำเล่ำปี่

ไปเมืองฮูโต๊จนถึง ตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนีไป ที่เพดำนเขียนลำยมังกรดั้นเมฆ (สมศักดิ์ แตงพันธ์ และ 

วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์, 2533: 83-84) วิหำรเก๋งมีลักษณะเป็นรูปทรงเก๋งจีน  ขนำด 3 ห้อง  หลังคำชั้น

ลดซ้อน 3 ชั้น หน้ำบันประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ ส่วนใหญ่เป็น

สัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน วิหำรเก๋งมีมุขโถงยื่นออกมำจำกตัวอำคำร  2 ข้ำง 

ทำงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ปัจจุบันมุขทำงทิศตะวันตกปิดทึบ  มุขทั้งสองมีบันไดขึ้นทั้งสอง

ข้ำงทำงทิศเหนือและใต้  มุขทิศตะวันออกประดิษฐำนพระพุทธปฏิมำทีฆำยุมหมงคล วิหำรเก๋งมีประตู
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เข้ำทำงทิศใต้ บำนประตูหน้ำต่ำงภำยนอกเป็นลำยรดน้ ำรูปสัตว์ในป่ำหิมพำนต์ภำยในเป็นรูปทวำร

บำลแบบจีน  ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูป 3 องค์ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์, 2546: 152-153) คือ  

1. พระพุทธวชิรญำณ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่ำงจักรพรรดิรำช ปำงห้ำมสมุทร

ประดิษฐำนตรงกลำงหันพระพักตร์ไปทิศใต้ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงหล่อเป็น

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมชนกนำถ ผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นองค์ที่ 1 อัญเชิญ 

มำประดิษฐำนเมื่อพุทธศักรำช 2428 พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้นำมตำมพระบรมนำมฉำยำ ขณะ

ทรงผนวชว่ำ “วชิรญำโณ” 

2. พระพุทธปัญญำอัคคะ เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ  กรม

พระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ ผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นองค์ที่ 2 ประดิษฐำนทำงด้ำนสกัดทิศ

ตะวันออก  หล่อและประดิษฐำนพร้อมกับพระพุทธวชิรญำณ ในพุทธศักรำช 2428  เป็นพระพุทธรูป

ยืนปำงห้ำมสมุทร ครองจีวรคลุม 2 พระอังสำ ประดับด้วยฉัตรทองฉลุลำย 5 ชั้น  เบื้องล่ำงบรรจุพระ

อังคำรสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ  พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้นำมตำมสร้อยพระนำมของพระองค์

ว่ำ “ปัญญำอัครอนำคำริยรัตโนดม” 

3. พระพุทธมนุสสนำค เป็นพระพุทธรูปยืนครองจีวรคลุมทั้ง 2 พระอังสำ ประดิษฐำน

ด้ำนสกัดทำงทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์และบรรจุพระอังคำรของสมเด็จพระมหำ

สมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นองค์ที่ 3 พระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสร้ำงน ำมำประดิษฐำนในพุทธศักรำช 2473 พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้

นำมตำมพระนำมฉำยำของพระองค์ว่ำ “มนุสฺสนำโค”  
  

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

วิหำรเก๋ง 1.เป็นอำคำรรูปทรงเก๋งจีน  แบบพระรำชนิยมในสมัยร.3 ขนำด 3 ห้อง   

2.หลังคำชั้นลดซ้อน 3 ชั้น   

3.หน้ำบันประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน   
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ล าดับที่ 5 หอพระไตรปิฎก 

ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของพระเจดีย์ สมเด็จกรมพระรำชวังบวร มหำศักดิพลเสพทรง

สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระอุโบสถในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน

ขนำดยำว 5 ห้อง กว้ำง 2 ห้อง มีประตูทำงเข้ำออกด้ำนหน้ำและด้ำนหลังด้ำนละ 1 บำน หน้ำต่ำง

ด้ำนละ 5 บำน ประตูหน้ำต่ำงรดน้ ำปิดทองลำยกระบวนจีน ซุ้มประตูหน้ำต่ำงภำยนอกประดับด้วย

ปูนปั้นปิดทอง ลำยดอกพุดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ รองรับด้วยปูนปั้นเสำรูปเกลียว มีชำนชำลำ

โดยรอบ  หลังคำทรงเก๋งจีนมุงกระเบื้องกำบกล้วย หน้ำบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม 

ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ สันนิษฐำนว่ำได้น ำพระไตรปิฎกฉบับพระรำชวังบวรสถำนมงคลมำ

ประดิษฐำนเมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จมำครองวัดแล้ว ภำยในหอ

พระไตรปิฎกมีตู้พระธรรมรดน้ ำปิดทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ใน

พระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 
 

ทรัพยำกรวัฒนธรรม 

ที่ประเมิน 
คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

หอพระไตรปิฎก 1.เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัยร.3 

2.ประตูหน้ำต่ำงรดน้ ำปิดทองลำยกระบวนจีน ซุ้มประตูหน้ำต่ำง

ภำยนอกประดับด้วยปูนปั้นปิดทอง ลำยดอกพุดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ 

รองรับด้วยปูนปั้นเสำรูปเกลียว มีชำนชำลำโดยรอบ  

3.หลังคำทรงเก๋งจีนมุงกระเบื้องกำบกล้วย หน้ำบันประดับด้วย

กระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ 
       

 

ล าดับที่ 6 ศาลาการเปรียญ  

สร้ำงสมัยเดียวกับพระอุโบสถและหอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของพระเจดีย์ 

ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูปลีลำสมัยสุโขทัย 3 องค์ องค์กลำงมีขนำดใหญ่กว่ำยกพระหัตถ์ซ้ำย 

องค์ขนำบข้ำงมีขนำดย่อมลงมำยกพระหัตถ์ขวำองค์หนึ่ง ยกพระหัตถ์ซ้ำยองค์หนึ่ง ศำลำกำรเปรียญ

ได้รับกำรบูรณะทั้งหลังเมื่อ พุทธศักรำช 2451 แต่เดิมศำลำกำรเปรียญนี้ใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนำ  

ซึ่งมีประจ ำทุกวัน และมีเครื่องกัณฑ์เทศน์ของหลวง คือ ผ้ำอำบน้ ำฝนผืนหนึ่ง 7 วันยก ธรรมเนียมนี้มี

มำตั้ งแต่รัชกำลที่  3 หรือในรัชกำลที่  4 ไม่ปรำกฏแน่ชัด  เพรำะแต่ เดิมไม่ ได้มีธรรมเทศนำ          
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ประจ ำทุกวันคงมีแต่วันที่มีผู้ต้องกำรจะฟัง และนิมนต์พระไปแสดงเช่นในเทศกำลเข้ำพรรษำ                        

บำงครำว ไม่สำมำรถเข้ำไปภำยในศำลำกำรเปรียญได้เพรำะผู้รักษำใส่กุญแจ ผู้ที่ปรำรถนำจะฟัง                     

ต้องนิมนต์พระไปแสดงบนแท่นปูนทำงทิศใต้ของศำลำกำรเปรียญก็มี   ในเทศกำลเข้ำพรรษำ                                    

เคยมีผู้มำพักค้ำงพรรษำในศำลำกำรเปรียญ (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) 

เมื่อพิจำรณำจำกต ำแหน่งที่ตั้งและแผนผังโดยรวมของวัด จะเห็นว่ำหอพระไตรปิฎก 

และศำลำกำรเปรียญ ตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่สมมำตรกันของทำงวัด ทั้งขนำดและรูปแบบสถำปัตยกรรม

ใกล้เคียงกัน ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำหอพระไตรปิฎกและศำลำกำรเปรียญ น่ำจะเป็นอำคำรที่ถูกสร้ำง

ขึ้นในเวลำเดียวกัน กับพระอุโบสถ(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 

 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ศำลำกำรเปรียญ 1. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย ไม่มี

พำไลครอบ ซึ่งแตกต่ำงจำกอำคำรอ่ืนที่นิยมท ำพำไลรอบ  

2. หน้ำต่ำงไม่มีกำรท ำซุ้มหน้ำต่ำง ซึ่งแตกต่ำงจำกสถำปัตยกรรมรำชนิยม

โดยทั่วไปที่สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3 

3.เป็นหน้ำบันก่ออิฐถือปูนแบบชนิดไม่มีไขรำหน้ำจั่ว กรอบหน้ำบันประดับ

ด้วยปูนปั้นในส่วนของช่อฟ้ำและหำงหงส์เป็นลวดลำยแบบศิลปะตะวันตก 

4.ลวดลำยประดับปูนปั้น เป็นลำยดอกไม้ใบไม้อย่ำงเทศ มีดอกไม้ประธำน

และมีก้ำนใบประกอบขึ้นจนเป็นที่ลำยดอกไม้คือดอกพุดตำนชนใบไม้จะ

เป็นใบอคันซุสในแบบตะวันตก  

 

ล าดับที่ 7 พระเจดีย์ใหญ่ 

พระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหำรก่อพระฤกษ์เมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่ ำ ปีเถำะ ตรีศก จ.ศ.

1193 (วันเสำร์ที่ 17กันยำยน พุทธศักรำช 2374) ในสมัยรัชกำลที่ 3 และใช้เวลำก่อสร้ำงต่อมำจนถึง

สมัยรัชกำลที่ 4 องค์พระเจดีย์มีสัณฐำนกลม มีคูหำภำยในเป็นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ มี

ทักษิณ 2 ชั้นเป็นสี่ เหลี่ยม ที่องค์พระเจดีย์มีซุ้มเป็นทำงเข้ำสู่คูหำ 4 ซุ้ม กลำงคูหำพระเจดีย์



119 
 
ประดิษฐำนพระเจดีย์กำไหล่ทองบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ และมีพระเจดีย์องค์ประดิษฐำนอยู่

โดยรอบพระเจดีย์กำไหล่ทองอีก 4องค์ คือ ด้ำนตะวันตก พระไพรีพินำศเจดีย์ ด้ำนใต้ พระเจดีย์บรม

รำชำนุสรณ์พระชนมพรรษำ 5 รอบ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ด้ำนตะวันออก 

เป็นพระเจดีย์ไม้ปิดทอง ไม่ปรำกฏประวัติ ด้ำนตะวันตก พระเจดีย์โลหะปิดทอง ไม่ปรำกฏประวัติ

(ส ำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 52) 

สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ  ทรงโปรดให้สร้ำงในพุทธศักรำช 2374 เริ่มสร้ำงได้

เพียงเล็กน้อยก็สวรรคต พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเจ้ำอยู่หัวทรงสร้ำงต่อในรัชกำลที่ 3 และ

ในรัชกำลของพระองค์ทรงบูรณะเพ่ิมเติม เช่น พุทธศักรำช 2409 โปรดให้บูรณะแก้ไขพระเจดีย์ที่ทรุด

เอียงให้ตรง พุทธศักรำช 2395  โปรดให้หล่อรูป ช้ำง ม้ำ สิงห์โต และนกอินทรีด้วยส ำริด ช้ำง-ออก ม้ำ-

ตก นก-เหนือ สิงห์-ใต้ ตั้งหลังซุ้มพระเจดีย์เป็นต้น ในรัชกำลที่ 6 มีกำรโบกปูนใหม่ในพุทธศักรำช 

๒๔๕๕  และติดสำยล่อฟ้ำในรัชกำลปัจจุบันได้มีกำรบูรณะปิดกระเบื้องโมเสกสีทองที่องค์พระเจดีย์ใน

พุทธศักรำช 2506 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 99-104) ลักษณะพระ

เจดีย์ เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ที่องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 

ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอดปรำงค์ 4 มุม ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืน ซุ้มด้ำนหน้ำประดิษฐำนพระบรม

รูปหล่อของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ด้ำนเหนือมีเก๋งประดิษฐำนพระไพรีพินำศ ฐำน

ทักษิณชั้นล่ำงมีทิมคดหลังคำเก๋ง 4 มุม  มีก ำแพงล้อมมีประตูด้ำนตะวันออกและด้ำนตะวันตกด้ำนละ 2 

ช่อง คูหำภำยในพระเจดีย์ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่ทอง ด้ำนหน้ำพระเจดีย์ทองนี้ มีพระเจดีย์ศิลำ

บรรจุพระพุทธวจนะ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดให้สร้ำงขึ้น 1 องค์ เรียกว่ำ     

“พระไพรีพินำศเจดีย์” (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 

บนทักษิณชั้นที่  1 ประดิษฐำนเทวรูป 1 องค์ คือ ด้ำนทิศเหนือ พระพรหม พระ

วิสสุกรรม ด้ำนทิศใต้ พระนำรำยณ์ พระศิวะ ด้ำนทิศตะวันตก พระปัญจสิขะ พระประคนธรรพ และ

มีเก๋งประจ ำทิศ 

บนทักษิณชั้นที่ 2 มีซุ้มปรำงค์ประจ ำทิศ  และนพลำนทักษิณชั้นนี้  ด้ำนทิศเหนือ 

ประดิษฐำนเก๋งพระไพรีพินำศ ด้ำนทิศตะวันออก มีซุ้มปรำงค์ประดิษฐำนพระบรมรูปปั้น

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระเจดีย์ใหญ ่ 1. เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่ทรงระฆังคว่ ำ มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ที่

องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอด

ปรำงค์ 4 มุม 

2. เป็นลักษณะเจดีย์ที่นิยมสร้ำงในสมัยรัชกำลที่  4 อย่ำงทรงลังกำ 

แตกต่ำงจำกเจดีย์ที่นิยมสร้ำงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือเป็นเจดีย์ลักษณะ

แบบฝักข้ำวโพด ถือเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
 

ล าดับที่ 8 ซุ้มปรางค์พระพุทธรูป 

ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป อยู่ข้ำงพระอุโบสถนอกก ำแพงแก้วข้ำงละซุ้ม ซุ้มปรำงค์นี้เดิมเป็น

หอระฆังน้อย แล้วซ่อมแปลงเป็นซุ้มพระพุทธรูปเมื่อพุทธศักรำช 2455 ด้ำนหน้ำทิศตะวันออก

ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืนปำงเสด็จลงจำกดำวดึงส์ ศิลปะทวำรวดี สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ

ยำวชิรญำณวโรรส ทรงอัญเชิญมำจำกวัดตองปุ จังหวัดลพบุรี ซุ้มปรำงค์ทิศตะวันตก ด้ำนหน้ำ

ประดิษฐำนรูปพระธยำนิพุทธไวโรจนะ ศิลำภูเขำไฟ ปำงทรงแสดงธรรม (วิตรรกมุทรำ) ศิลปะชวำ

ภำคกลำง อัญเชิญมำจำกบุโรพุทโธในเกำะชวำ เมื่อพุทธศักรำช 2439 ในครำวที่พระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด ำเนินเกำะชวำ ด้ำนหลังซุ้มปรำงค์ท้ัง 2 ประดิษฐำนพระพุทธรูป

นำคปรก ศิลำทรำย ศิลปะลพบุรี ส ำหรับพระองค์ที่ประดิษฐำนอยู่ซุ้มปรำงค์ทิศตะวันตก พระเศียร

เดิมหำยไปเป็นพระเศียรปูนปั้นต่อใหม่ องค์ที่ประดิษฐำนอยู่ซุ้มปรำงค์ทิศตะวันออก ที่ฐำนบรรจุสริ

รำงคำรของพระพรหมมุนี (ผิน  สุวโจ)  เจ้ำอำวำสรูปที่ 5 ของวัดบวรนิเวศวิหำร (ศำนติ ภักดีค ำ และ

คณะ, 2556: 264) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ซุ้มปรำงค์

พระพุทธรูป 

1. เป็นอำคำรขนำดเล็กมีผังเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนฐำนบัวยกสูง 

บริเวณท้องไม้เจำะเป็นช่องโค้งตัวเรือนเจำะเป็นซุ้มเพ่ือประดิษฐำน

พระพุทธรูป โดยมีกำรเจำะท ำเป็นประตูด้ำนหน้ำ ส่วนผนังด้ำนข้ำงเจำะ

เป็นช้องหน้ำต่ำง  

2. มีกำรประดับลวดลำยที่กรอบประตูหน้ำต่ำงท ำเป็นซุ้มวงโค้งยอดแหลม

คล้ำยซุ้มเรือนแก้ว  

3. ส่วนยอดออกแบบเป็นเจดีย์ทรงปรำงค์ มีปรำงค์ประธำนและปรำงค์ 

เล็ก ๆ ประดับมุมทั้ง 4 
 

 

กลุ่มอาคารเสนาสนะ 

    จ ำนวน 11 รำยกำร ได้แก่ พระต ำหนักเพชร พระต ำหนักจันทร์ พลับพลำสมเด็จพระศรี

สุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระต ำหนักล่ำง พระต ำหนักใหญ่ พระต ำหนักทรงพรต หอสหจร 

ต ำหนักซ้ำย ต ำหนักบรรจบเบญจมำ (ล ำดับที่ 9-19) 

 ล าดับที่ 9 พระต าหนักเพ็ชร 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระ

ต ำหนักเพ็ชร ถวำยเป็นท้องพระโรงแด่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เมื่อปี

พุทธศักรำช 2457 ที่ตั้งพระต ำหนักนี้ เคยเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์ที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

โปรดให้สร้ำงขึ้นเมื่อครั้งทรงครองวัดนี้ ส ำหรับพิมพ์บทสวดมนต์ และหนังสือพุทธศำสนำอ่ืนๆแทน

หนังสือใบลำน โดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ภำยในห้องพระฉำกพระ

ต ำหนักเพ็ชรประดิษฐำนพระบรมรูป  ปั้นเท่ำพระองค์จริง ของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 ท ำด้วยปูนปลำสเตอร์ ฝีมือช่ำงไทย (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์, 2546)   
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระต ำหนักเพ็ชร 1. รูปแบบสถำปั ตยกรรมไทยผสมผสำนกับตะวันตกผั งเป็ นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนหน้ำออกแบบให้มีระเบียงยำวตลอดและยื่นมุขระเบียง

ที่มุมอำคำรด้ำนหน้ำเพื่อใช้เป็นทำงข้ึนอำคำร  

2. หลังคำเป็นทรงปั้นหยำมีกำรยกคอสองหลังคำขึ้นโดยรอบ คอสอง

ออกแบบเป็นช่องแสง และมีกำรท ำค้ ำยันไม้แกะฉลุลำยประดับอยู่โดยรอบ

ชำยคำของหลังคำ  

3. มุขทำงเข้ำออกแบบเป็นหลังคำจั่วหัวเสำรับหน้ำจั่ว  และมีปั้นลม

ประดับลำยปูนปั้นอย่ำงตะวันตก แต่ลำยหน้ำบันเป็นอย่ำงไทย ลำยก้ำน

ขดพุดตำน กึ่งกลำงออกแบบเป็นรูปพระมหำพิชัยมงกุฎและวชิรำวุธ  

4. เสำระเบียงตกแต่งด้วยซุ้มสำหร่ำยรวงผึ้งลำยดอกพุดตำนผสมกับ

ลวดลำยอย่ ำงจะวันตก ซุ้ มประตูและหน้ ำต่ ำงเป็ นซุ้ ม โค้ งอย่ ำง

สถำปัตยกรรมแบบตะวันตก 
 

  

  

ล าดับที่ 10 พระต าหนักจันทร์  

ตั้งอยู่ในอำณำเขตบริเวณเดียวกับพระต ำหนักเพ็ชร พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว ทรงสร้ำงสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เป็นเรือน 2 ชั้น ยกสูงจำกพ้ืน อิทธิพลแบบยุโรป 

อุทิศด้วยพระรำชทำนทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจันทรำสรัทวำร กรมขุนพิจิตรเจษฏจันทร์ 

เพ่ือถวำยเป็นที่ประทับสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส และทรงขนำนนำมให้

พระต ำหนักนี้ว่ำพระต ำหนักจันทร์ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระต ำหนักจันทร ์ 1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นเรือนตึกแบบตะวันตก  

2. ชั้นล่ำงยกพ้ืนสูงประมำณ1.20เมตร เป็นใต้ถุนอำคำร มีบันได้ขึ้นชั้น2

โดยตรงแยกต่ำงหำกอยู่ภำยนอกอำคำร  

3. มีหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำวท ำเป็นไม้ฉลุลำยโดยรอบ 

4. โครงสร้ำงเป็นแบบก่ออิฐถือปูน แบบผนังรับน้ ำหนัก มีลวดลำยแบบ

ตะวันตกประดับผนัง มีมุขอำคำรเชื่อมต่อถึงต ำหนักเพ็ชรได้ 

 

ล าดับที่ 11 พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ  

พลับพลำนี้ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรำบรมรำชินี พระบรมรำชชนนี

ในรัชกำลที่ 4 ในสมัยรัชกำลที่ 3 เรียกสมเด็จพระพันวัสสำ ปลูกอยู่ในสวนพระรำชวังเดิม เมื่อ

สวรรคต (พ.ศ. 2379) แล้ว ได้โปรดให้รื้อมำปลูกที่วัดนี้ เป็นอำสนศำลำ ที่ริมคูด้ำนหน้ำออกถนนพระ

สุมเมรุ หน้ำพระต ำหนัก ต่อมำ จึงย้ำยมำปลูกใหม่ในบริเวณต ำหนักจันทร์นี้ เมื่อ พ.ศ. 2455 เมื่อครั้ง

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ ใช้เป็นที่สอนภำษำบำลีด้วย (ศำนติ ภักดีค ำ 

และคณะ, 2556) 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พลับพลำสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทรำฯ 

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นพลับพลำโถงสร้ำงด้วยไม้รูปทรงแบบ

สถำปัตยกรรมไทยประเพณี  

2. ตัวพลับพลำไมต้ั้งอยู่บนฐำนก่ออิฐถือปูน  

3. ส่วนบนมุงกระเบื้องแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณีประกอบด้วย ช่อ

ฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ และรวยระกำแบบไม่ท ำนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่มี

ลวดลำยแต่ประดับกระจกสีเต็มแผงหน้ำบัน 
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ล าดับที่ 12 ศาลาจาน  

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์  ทรงสร้ำงขึ้นเพ่ือเก็บจำนลำย

ครำมของเก่ำ มีฝำผนังประดับจำนลำยครำมจำรึกสุภำษิตโบรำณภำยในศำลำจำน ลวดลำยอิทธิพลจำก

จีน อยู่บริเวณประตูทำงเข้ำพระต ำหนักเพ็ชร(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ศำลำจำน 1. มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบเก๋งจีนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  

2. ภำยในเก็บจำกลำยครำมของเก่ำจำรึกสุภำษิตโบรำณ โดยใช้วิธีฝังจำน

ลำยครำมต่ำง ๆ ลงไปในผืนผนัง ถูกออกแบบจัดวำงอย่ำงสวยงำมน่ำดูเป็น

อย่ำงยิ่ง 132 
 

 

 

 

ล าดับที่ 13 พระปั้นหย่า  

เป็นตึก 3 ชั้น พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้รื้อมำ

จำกสวนขวำในพระบรมมหำรำชวัง ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 2 มีลักษณะเป็นสถำปัตยกรรมแบบ

ยุโรป มำสร้ำงเป็นที่ประทับของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวช ต่อมำ

เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จมำประทับ ณ 

วัดนี้ ภำยในพระปั้นหย่ำแบ่งเป็น ห้องพระ ห้องพระบรรทม และห้องทรงพระอักษร (มูลนิธิมหำมกุฎ

รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 

 หน้ำบันพระปั้นหยำ เป็นลวดลำยปั้นเครือเถำดอกพุดตำนล้อมรอบรำชลัญจกร

ประจ ำพระองค์  พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ฝีมือช่ำงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

(ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระปั้นหย่ำ 1. มีลักษณะเป็นสถำปัตยกรรมแบบยุโรป ฝีมือช่ำงไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น 

2. สร้ำงเป็นอำคำร 3 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะออกแบบเดินเส้นลวดบัวขนำด

ใหญ่รัดรอบอำคำรแสดงให้เห็นว่ำเน้นลักษณะกำรเป็นอำคำรสูง 3 ชั้น

อย่ำงชัดเจน 

3. หลังคำออกแบบให้มีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงกุฏิพระแบบงำน

สถำปัตยกรรมไทยประเพณีกับเก๋งจีนเข้ำด้วยกัน 

4. หน้ำบันพระปั้นหยำ เป็นลวดลำยปั้นเครือเถำดอกพุดตำนล้อมรอบรำช

ลัญจกรประจ ำพระองค์  พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตำมแบบ

พระรำชนิยมในสมัยนั้น 

5. มีลวดลำยมงคลจีนประดับบำนหน้ำต่ำง และประตู 
 

 

 

ล าดับที่ 14. พระต าหนักล่าง 

 เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมตะวันตก เป็นตึกลักษณะจัตุรมุข สูง 2 ชั้น สั้น 3 มุข ยำว 

1 มุข พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้สร้ำงถวำยเพ่ือเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน โครงสร้ำง

เป็นผนังรับน้ ำหนักหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีหน้ำจั่วยื่น

ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพ่ือเน้นทำงเข้ำ หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้ ชำยคำประดับตกแต่งด้วย

เชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และซุ้มประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด ต่อมำ

ใช้เป็นที่ตั้งของมหำมกุฎรำชวิทยำลัย เมื่อแรกตั้ง ต่อมำใช้เป็นส ำนักงำนคณะธรรมยุต. (ศำนติ ภักดี

ค ำ และคณะ, 2556: 150) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระต ำหนักล่ำง 1. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน โครงสร้ำงเป็นผนังรับน้ ำหนักหลังคำทรง

ปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีหน้ำจั่วยื่น

ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพ่ือเน้นทำงเข้ำ  

2. หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้  

3. ชำยคำประดับตกแต่งด้วยเชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และซุ้ม

ประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด 

 

 

ล าดับที่ 15 พระต าหนักใหญ่ (พระต าหนักเดิม) 

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้นในขณะที่

พระองค์ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบ

ยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขยื่นออกมำ เมื่อทรงลำผนวชแล้ว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ

ให้สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ เสด็จมำประทับจ ำพรรษำที่พระต ำหนัก

ใหญ่แทนพระองค(์มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พระต ำห นั ก ให ญ่ 

(พระต ำหนักเดิม) 

1. เป็นอำคำรที่มีสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบ

ยุโรป  

2. โครงสร้ำงแบบก่ออิฐถือปูนแบบผนังรับน้ ำหนัก โดยปลูกเป็นเรือนยำว 

มีระเบียงมุขยื่นออกมำ  

3. ผนังอำคำรตกแต่งด้วยลำยเสำและบัวหัวเสำแบบตะวันตกทั้งหมด 
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ล าดับที่ 16. พระต าหนักทรงพรต 

ทรงพระกรุณำโปรดให้สร้ำงขึ้นในรัชกำลที่ 5 ต่อมำในรัชกำลที่ 7 พระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่  เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสิทร์ตอนต้น ที่

ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ เพ่ือถวำยแด่วัดบวรนิเวศวิหำรที่

เสด็จประทับเมื่อทรงผนวช เพ่ือทรงอุทิศส่วนพระรำชกุศลถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌำย์ พระ

ต ำหนักทรงพรตใช้เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์และเจ้ำฟ้ำที่ทรงผนวชหลังจำกประทับที่พระ

หนักปั้นหยำ 1 คืน ตำมพระรำชประเพณี  พระต ำหนักทรงพรต เป็นพระต ำหนักที่พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 และรัชกำลที่ 5 ทรงประทับเมื่อครั้งทรงพระผนวช รวมทั้งพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ก็ทรงประทับ ณ พระต ำหนักทรงพรตนี้ เช่นกัน เมื่อ

ครำวทรงผนวช พ.ศ. 2499 (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พ ระต ำห นั ก ท ร ง

พรต 

1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป 

2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ

ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก 
 

 

ล าดับที่ 17 หอสหจร 

สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระต ำหนักทรงพรต เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับ

อิทธิพลแบบยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ำ พระบำทสมเด็จพระมหำปรมินทร

ประชำธิปกฯ พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่ เพ่ือทรงอุทิศส่วนพระรำช

กุศลถวำยแด่สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส 

ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌำย์ ปัจจุบันใช้ส ำหรับเป็นที่อยู่ของผู้ที่บวชโดยเสด็จพระมหำกษัตริย์ และพระ

บรมวงศำนุวงศ์ ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับพระต ำหนักทรงพรต (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์, 2546) 
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

หอสหจร 1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป  

2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบง่ำย 

ไม่มีลวดลำยมำกนัก 

 

 

ล าดับที่ 18 ต าหนักซ้าย 

ต ำหนักซ้ำยสร้ำงขึ้นในสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 

สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพ้ืนสูงหลังคำยื่น ประดับ

ลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส 

เคยทรงใช้เป็นที่ประทับทรงงำน(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 116 ) 
 

 ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ต ำหนักซ้ำย 1. สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลที่ 5  

2. ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพ้ืนสูง  

3. มีหลังคำยื่น ประดับลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ 
 

ล าดับที่ 19 ต าหนักบัญจบเบญจมา  

ต ำหนักบัญจบเบญจมำสร้ำงขึ้นโดยทุนทรัพย์ของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบัญ

จบเบญจมำ ซึ่งในครั้งทรงประชวรครำวจะสิ้นพระชนม์ ในปีพุทธศักรำช 2434 ได้ทรงอุทิศประทำน

ทุนทรัพย์ไว้เพ่ือสร้ำงเสนำสนะถวำยให้กับวัด สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ วชิรญำณวโรรส 

ทรงโปรดให้สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรปและทรงขนำนนำมว่ำ "กุฏิบัญจบเบญจมำ" มีกำรฉลองขึ้น

โดยพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดำ เสด็จท ำพิธีฉลอง และอุทิศถวำยกุฏิในวันที่ 7 

กุมภำพันธ์พุทธศักรำช 2439 “กุฏิพักตรพิมลพรรณ” สร้ำงขึ้นในพุทธศักรำช 2482 หม่อมเจ้ำหญิง

จรัสโฉม เกษมสันต์ ทรงสร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้น ด้ำนหน้ำของกุฏิบัญจบเบญจมำโดยมีสะพำนเชื่อมถึง
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กันได้ ถวำยแด่สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้ำบรมวงศ์

เธอ พระองค์เจ้ำพักตรพิมลพรรณ (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 

 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ต ำหนักบัญจบ 

เบญจมำ   

1. สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรป  

2. โครงสร้ำงเป็นแบบผนังรับน้ ำหนัก 

3. ผนังชั้นล่ำงท ำลวดลำยโดยเซำะผนังเป็นร่องแนวนอนรอบอำคำร  

4. บริเวณชั้น 2 ท ำเป็นลำยเสมือนหินก่อที่มุมผนังอำคำร  

5. หน้ำต่ำงเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมแบบตะวันตก 
 

 

กลุ่มอาคารอ่ืน ๆ  

จ ำนวน 5 รำยกำรได้แก่ พลับพลำเปลื้องเครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลัง 

อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน 

ล าดับที่ 20 พลับพลาเปลื้องเครื่อง 

อยู่ติดก ำแพงด้ำนหน้ำ ใกล้ซุ้มประตูเซี่ยวกำง เป็นพลับพลำขนำดย่อม หลังคำลด 2 ชั้น  

มีช่อฟ้ำใบระกำ  หน้ำบันมีลำยปูนปั้นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบนพำนแว่นฟ้ำแวดล้อมด้วยฉัตร  

บำนประตูหน้ำต่ำงเขียนสีลำยพุ่มข้ำวบิณฑ์  ด้ำนหน้ำก ำแพงมีเกยเทียบพระรำชยำนด้ำนในก ำแพงมี

บันได 2 ข้ำง (ฉลวย จำรุภำนำนนท์ และอิสรำวรรณ อยู่ป้อม,  2551)พลับพลำเปลื้องเครื่องเป็น

อำคำรที่สร้ำงขึ้นเป็นพิเศษส ำหรับเฉพำะพระอำรำมหลวงที่ส ำคัญ ๆ เพรำะเป็นอำคำรที่ไม่ได้เอ้ือ

ประโยชน์ใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกับศำสนพิธีของสงฆ์และฆำรวำสโดยตรง หำกแต่เอ้ือประโยชน์ต่อ

พระมหำกษัตริย์ที่จะทรงใช้ก่อนเสด็จพระรำชด ำเนินเข้ำไปบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจทำงศำสนำ

ภำยในพระอุโบสถ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย, 2546: 89) กล่ำวคือเมื่อทรงเสด็จพระรำชด ำเนินมำ

บ ำเพ็ญพระรำชกุศล ณ วัดบวรนิเวศวิหำร เช่น กำรพระรำชทำนถวำยผ้ำพระกฐิน ไม่ว่ำจะเสด็จทำง

ชลมำรคหรือสถลมำรคก็ตำม  ซึ่งตำมประเพณีโบรำณนั้นจะทรงเครื่องขัตติยภูษำภรณ์อย่ำงโบรำณ

รำชประเพณี เมื่อเสด็จถึงพระอำรำมก็จะต้องมีอำคำรหลังหนึ่งเพ่ือทรงใช้เป็นที่ส ำหรับเปลี่ยนเครื่อง
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พระภูษำทรงเหล่ำนั้น ปรำกฏตำมต ำนำนวัดบวรนิเวศวิหำร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ 

กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) ว่ำ  

“ครั้งรัชกำลที่ 4 เสด็จพระรำชด ำเนินโดยทำงสถลมำรคโดยขบวนรำบ แต่ในบำงปีเสด็จ

พระรำชด ำเนินโดยขบวนพยุหยำตรำ พลับพลำเบื้องเครื่องที่วัดนี้สร้ำงขึ้นไว้เพ่ือแสดงเกียรติยศว่ำเป็น

วัดรับพระกฐินโดยขบวนพยุหยำตรำ” 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

พลับพลำ 

เปลื้องเครื่อง 

1. เป็นอำคำรสร้ำงขึ้นเพ่ือแสดงเกียรติยศว่ำเป็นวัดที่ รับพระกฐิน

พระรำชทำนโดยขบวนพยุหยำตรำ 

2. ใช้เป็นที่ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องทรงพระอิสริยยศ ก่อนพระ

รำชด ำเนินเข้ำสู่วัด  

3. เป็นลักษณะอำคำรที่มีรูปทรงแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี 
 

ล าดับที่ 21 ศาลาแดง 2 หลัง 

ตั้งอยู่ทำงด้ำนห้ำนพระอุโบสถ เดิมเป็นพลับพลำที่ประทับในงำนพระเมรุตั้งแต่รัชกำลที่ 

4 ตั้งอยู่ริมก ำแพงนอกวัดทำงด้ำนทิศตะวันตก ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง

โปรดให้ย้ำยมำสร้ำงในก ำแพงวัดเมื่อพุทธศักรำช 2452 (ส ำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 106)  เป็นศำลำ

โถงทรงไทยทำสีแดง  (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ศำลำแดง 2 หลัง 1. ใช้เป็นที่ประทับในงำนออกพระเมรุ  

2. ศำลำแดงทั้งสองหลังมีรูปแบบและขนำดเดียวกัน ตั้งอยู่ในต ำแหน่ง

สมมำตรกันทั้ง 2 ข้ำง  

3. เป็นอำคำรโถงทรงโรงเครื่องไม้ รูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี มี

เสำกลมรับน้ ำหนัก หน้ำบันเป็นแบบมีไขรำหน้ำจั่ว มี ช่อฟ้ำ ใบระกำ หำง
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ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

หงส์ รวยระกำแบบนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่มีลวดลำยใดๆ  

4. แต่เดิมเป็นอำคำรโถงไม่มีผนัง ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงใหม่โดยกำรกั้น

กระจกโดยรอบอำคำร 
 

ล าดับที่ 22 ศาลาฤๅษี 4 หลัง  

ศำลำฤๅษี 4 หลัง ตั้งอยู่ 4 มุมพระเจดีย์ มุมละ1 หลัง เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว ประชวรใกล้จะสวรรคต ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์ถวำยพระสงฆ์เป็นปัจจัยมูลองค์ละ 20 

บำท พระสงฆ์วัดนี้จึงบริจำคเงินนั้นร่วมกันสร้ำงศำลำเหล่ำนี้ขึ้นภำยในศำลำท ำช่องไว้รูปฤๅษีดัดตน

บ้ำงและศิลำจำรึกต ำรำยำบ้ำง  (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ศำลำฤๅษี 4 หลัง 1. เป็นสถำปัตยกรรมที่เหมือนกันทั้ง 4 หลัง เป็นสถำปัตยกรรมไทยแบบ

พระรำชนิยม 

2. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย ตัว

อำคำรก่อด้วยผนังทึบทั้งหมด  

3. ที่ผนังท ำช่องไว้รูปฤๅษีดัดตน ประดับต ำรำยำ จึงมีคุณค่ำทำงด้ำน

กำรศึกษำกำรแพทย์แผนโบรำณ 

 

ล าดับที่ 23 อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ปัจจุบันนิยมเรียกว่ำตึกสมำคมโหร เป็นอำคำรทรงโคโลเนียลตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ 

สร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 6 พ.ศ. 2455 เพ่ือเป็นสถำนศึกษำของวัดบวรนิเวศวิหำร ผู้สร้ำงประสงค์จะ

สร้ำงอุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่รัชกำลที่ 5 ด้วยเงินบริจำคของบรรดำมหำดเล็กในรัชกำลที่ 5 ท ำพิธี

เปิดในวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2455 ลักษณะอำคำร 2 ชั้นหลังคำมุงกระเบื้องว่ำว ชั้นบนมีมุขกระจกตี

ด้วยขอบไม้ทำสีแดง ภำยในประดิษฐำนพระบรมรูปรัชกำลที่ 5 ประทับภำยในซุ้มที่มีเสำกลมแบบ        
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คอรินเธียนรองรับ ปัจจุบันใช้เป็นที่ท ำกำรของอำยุรเวชวิทยำ ซึ่งเปิดสอนวิชำแพทย์แผนโบรำณและ

ใช้เป็นที่ท ำกำรสมำคมโหรด้วย ซึ่งมีกำรให้บริกำรกำรเรียน -กำรสอนทั้งแพทย์แผนโบรำณ และ

เรื่องรำวของโหรำศำสตร์มำจนถึงปัจจุบัน อำคำรยังคงรูปเดิมแม้จะเสื่อมโทรมตำมกำลเวลำ แต่ยัง

มั่นคงแข็งแรง และใช้งำนได้ (ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) 
 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

อำคำรมหำมกุฎรำช

วิทยำลัย   

1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประยุกต์  

2. โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคำทรงไทยซ้อน 3 ชั้น 2 ตับหลังคำ 

โดยตรงกลำงออกแบบเป็นมุขทำงเข้ำอำคำร หลังคำมุงกระเบื้องว่ำว 
 

ล าดับท่ี 24 ตึกมนุษย์นาควิทยาทาน  

ลักษณะสถำปัตยกรรมเลียนแบบศิลปะโกธิค ลักษณะคล้ำยป้อมปรำสำทในยุโรป หำก

อำคำรหลังนี้ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้นเพ่ือถวำยแด่ 

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระนำมเดิม พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำ

มนุษยนำคมำนพ - พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนนำมนี้ เนื่องจำกในวัน

ประสูติเกิดมีฝนตกหนัก รำวกับพญำนำคให้น้ ำทั่วกรุงเทพฯ) 

มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีต 2 ชั้น หน้ำจั่วของอำคำรประดับตกแต่งด้วยเสำกลมติด

ผนัง รองรับซุ้มโค้ง หน้ำต่ำงประดับกระจกสี ตรงกลำงของตัวอำคำรเป็นนำฬิกำ เหนือนำฬิกำนี้มีชื่อ

อำคำรว่ำ “มนุษย์นำควิทยำทำน” พ.ศ. 2466 อำคำรลูกกรงหน้ำจั่วขนำบข้ำงด้วยอำคำรซึ่งมีลักษณะ

คล้ำยป้อมโบรำณ หน้ำต่ำงของอำคำรที่ขนำบนั้นประดับกระจกสีและมีซุ้มโค้งแหลม เสำรองรับซุ้ม

เป็นเสำกลมติดผนังเช่นกัน ประตูมีลำยปูนปั้นเป็นลำยดอกไม้อยู่ภำยในซุ้ม หน้ำต่ำงประดับกระจกสีที่

ช่องแสง ชั้นที่ 1 ซุ้มหน้ำต่ำงโค้งครึ่งวงกลม มีเสำกลมติดผนังข้ำงละ 4 ด้ำน ช่องแสงเหนือประตู

ประดบักระจกสีเป็นลำยดอกไม้อยู่ภำยในวงกลม (ศำนติ ภักดีค ำ และคณะ, 2556) 

นอกจำกจะเป็นตัวอย่ำงของอำคำรที่ได้รับรูปแบบสถำปัตยกรรมมำจำกตะวันตกที่น ำมำ

ปรับใช้กับบ้ำนเรำได้เป็นอย่ำงดี ยังประกอบไปด้วยศิลปะกำรตกแต่งอันงดงำมทั้งภำยในและภำยนอก 

เดิมทีเคยใช้เป็นอำคำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงมีร่องรอยของห้องเรียนหลงเหลืออยู่
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บ้ำง ปัจจุบันปรับใช้มำเป็นห้องจัดแสดงพระรำชประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน อัฐบริขำรและสิ่งของ

เครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรตั้งแต่พระองค์แรก คือ 

1. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช 

2. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ 

3. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส 

4. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ 

5. พระพรหมมุนี (ผิน วสุวโจ ธรรมประทีป) 

6. สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก 

นิทรรศกำรถ่ำยทอดพระรำชประวัติของแต่ละพระองค์ได้อย่ำงน่ำสนใจ ประกอบกับ

สิ่งของที่น ำมำจัดแสดงกล่ำวได้ว่ำเป็น "ชิ้นเอก" และ "ชิ้นประวัติศำสตร์" ทั้งสิ้น หำกเหนือสิ่งอ่ืนใด 

นิทรรศกำรได้พำเรำย้อนกลับไปสัมผัสถึงพระอัจฉริยภำพของทุกพระองค์ที่มีคุณูปกำรแก่ชำติ

บ้ำนเมืองสืบมำกระทัง่ปัจจุบัน 

ทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่

ประเมิน 

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม 

ตึ ก ม นุ ษ ย์ น ำ ค

วิทยำทำน 

1. รูปแบบอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมโกธิค แบบตะวันตก  

2. ผังอำคำรออกแบบเป็นรูปตัวE แบบสถำปัตยกรรมคลำสสิค  

3. โครงสร้ำงอำคำรเป็นแบบผสมระหว่ำงระบบก ำแพงรับน้ ำหนักกับ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4. กำรประดับตกแต่งเป็นแบบผสม ชั้นล่ำงมีโครงสร้ำงแบบคำนโค้ง ชั้น

สองหน้ำต่ำงซุ้มโค้งแหลม มีเสำเอ็น ชั้นสำมเป็นหลังคำจั่วประดับด้วยช่อง

แสง ส่วนหอคอยขนำบสองข้ำงออกแบบเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ชั้นล่ำงท ำ

เป็นหน้ำต่ำงแฝดประดับลำยปูนปั้น ชั้นสองท ำเป็นช่องหน้ำต่ำงซุ้มโค้ง

แหลมที่ประกอบด้วยซุ้มโค้งแหลม2ซุ้มเล็กภำยใน ส่วนบนสุดของหอคอย

ออกแบบเป็นใบเสมำคล้ำยป้อมปรำกำร 

5. กำรตกแต่งภำยในอำคำรมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงซุ้มโค้งแหลมแบบ

โกธิคกับซุ้มเรือนแก้วแบบงำนสถำปัตยกรรมไทย  
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จำกผลกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมดังกล่ำวเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นอย่ำงดีว่ำ

วัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำทั้งทำงด้ำนศิลปกรรมและ

สถำปัตยกรรม ท ำให้วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำยิ่ง และเห็นได้ว่ำวัดบวร

นิเวศวิหำรมีควำมสมบูรณ์ตำมหลักกำรประเมินคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมทั้งคุณค่ำทำงด้ำน

ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม ควำมส ำคัญของทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคุณค่ำของ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นสิ่งที่เปี่ยมด้วยคุณค่ำเหมำะสมที่จะด ำเนินกำรเป็นแหล่ง

เรียนรู้ได้ทั้งด้ำนศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม ซึ่งปรำกฏเห็นได้ชัดถึงคุณค่ ำในตัวทรัพยำกร

วัฒนธรรม เมื่อบวกรวมกับประวัติควำมเป็นมำอันน่ำสนใจของทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ  และ

ประวัติควำมเป็นมำของวัด นับว่ำยิ่งเพ่ิมควำมน่ำสนใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัด

บวรนิเวศวิหำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงดียิ่ง ดังนั้น กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหำรจึงเป็นเรื่องที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้เกิดกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำ และใช้

ประโยชน์ของทรัพยำกรวัฒนธรรมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

 

3. ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมีคุณค่ำในด้ำน

ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม อีกทั้งมีควำมโดดเด่นไม่ว่ำจะเป็น ควำมสวยงำม ควำมสมบูรณ์ของ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมคุณค่ำทำงจิตใจ และประวัติควำมเป็นมำอันน่ำสนใจ รวมทั้งควำมหลำกหลำย

ของทรัพยำกรวัฒนธรรม สำมำรถดึงดูดใจและเหมำะสมแก่กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปกรรม 

และสถำปัตยกรรม จำกตัวทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ซึ่งมีคุณค่ำในตัวเองโดย

สภำพของทรัพยำกรวัฒนธรรมเหล่ำนี้ ซึ่งสำมำรถให้ควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิน และควำมพึงพอใจแก่

ผู้สนใจได้เป็นอย่ำงดีหำกแต่กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศ

วิหำรนั้น จะอำศัยเพียงคุณค่ำของแหล่งทรัพยำกรวัฒนธรรมแต่เพียงอย่ำงเดียวนั้นไม่สำมำรถท ำให้

เกิดกำรเรียนรู้ที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผลที่ดีได้ เนื่องจำกกำรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นั้นจ ำเป็นต้องมี

กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมที่เหมำะสมเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวร

นิเวศวิหำรได้ จึงต้องมีกำรศึกษำและวำงแผนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเพ่ือให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยใน

วัดบวรนิเวศวิหำรให้เหมำะสม  
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3.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

  จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล วัดบวรนิเวศวิหำรได้มีรูปแบบของกำรเป็น

แหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปเพื่อกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำ ควำมรู้

และคุณธรรม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ  อย่ำงได้สัดส่วนสมดุล

กัน มีกำรจัดรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับประสบกำรณ์จริง สอดคล้องกับควำมสนใจ 

และควำมถนัดของผู้เรียน ท ำให้ทรำบข้อมูลว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรมีรูปแบบแหล่งเรียนรู้ภำยในวัด

ดังต่อไปนี้ 

  1. การศึกษาในระบบ  ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหำร 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ภำยในโรงเรียน กำรส่งพระออกไป

สอนตำมโรงเรียนต่ำง ๆ ในวิชำพระพุทธศำสนำ  

   ถือว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระบบเนื่องจำกเป็นกำรศึกษำที่มีกำรก ำหนด

เงื่อนไขของกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน ดังที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (2542) มำตรำ 15 

(1) ได้ก ำหนดว่ำ กำรศึกษำในระบบ เป็นกำรศึกษำที่ก ำหนดจุดมุ่งหมำยวิธีกำรศึกษำหลักสูตร

ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอนและ

มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำมำตรำ 24 (1) ที่ก ำหนด

ไว้ว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน 

 2. การจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ กำรศึกษำพระปริยัติธรรมตำมหลักสูตรบำลี 

ในปัจจุบันมีผู้เรียนอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ พระภิกษุสำมเณร และผู้มิใช่ภิกษุสำมเณร กำรสอนกำรนั่ง

สมำธิ  

   จัดได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบที่มีบทบำทส ำคัญยิ่ง นอกจำกจะจัดกำร

เรียนกำรสอนด้ำนนักธรรมบำลีและ พระปริยัติธรรม แล้ว ยังมุ่งเน้นกำรปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม และ

จริยธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ มำตรำที่ 6 ที่ระบุไว้ว่ำ 

กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำ และ

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 

  3. การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ กำรจัดทัศนศึกษำน ำชมวัดเป็นหมู่คณะเพ่ือศึกษำ

เรียนรู้ทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่ทรงคุณค่ำโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม ซึ่งทำงวัด

จะมีพระวิทยำกรผู้ทรงควำมรู้ในกำรน ำชม กำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ
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วิหำร ณ อำคำรมนุษยนำควิทยำทำน ซึ่งภำยในเป็นกำรจัดแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน 

อัฐบริขำรและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

   เป็นกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่นอกจำกจะมุ่งเผยแผ่ศำสนำธรรมแล้วยังมุ่ง

ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำกำรศึกษำตลอดชีวิต ดังพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  (2542) มำตรำ 

4 กล่ำวว่ำกำรศึกษำตลอดชีวิตหมำยถึงกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรศึกษำในระบบ

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพ่ือให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต และในมำตรำ 8 วงเล็บ 1 กล่ำวไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต

ส ำหรับประชำชน และ มำตรำ 23 ก ำหนดไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้คุณธรรมกระบวนกำรเรียนรู้ และ

บูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ และมำตรำที่ 25ก ำหนดว่ำรัฐต้องส่งเสริม

กำรด ำเนินกำร และกำรจัดตั้งกำรแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชำชน 

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสำธำรณะ สวนพฤกษศำสตร์ อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์กีฬำและนันทนำกำร แหล่งข้อมูล และแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงพอเพียงและมีประสิทธิภำพ 

3.2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร 

  เป็นกำรจัดแหล่งเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยกำรน ำทรัพยำกร

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำในวัดบวรนิเวศวิหำรโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมมำน ำเสนอ 

เนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีประวัติเก่ำแก่ยำวนำนนับตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำมำกมำยโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม ซึ่ง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่ส ำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งมีควำมโดดเด่น จำกกำรสัมภำษณ์พระรำชสุมนต์มุนี และพระ

ครูปริตรโกศล ท ำให้ทรำบว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศ

วิหำรมีแนวทำงด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน  มีดังต่อไปนี้ 

1. การจัดทัศนศึกษาน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด ซึ่งวัดบวร

นิเวศวิหำรอนุญำตให้มีกำรเข้ำชมเป็นหมู่คณะเมื่อมีกำรร้องขอผ่ำนทำงส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร

โดยกำรท ำหนังสือมำก่อน เพ่ือนัดหมำยวันเวลำ และทำงวัดจะจัดเตรียมพระวิทยำกรเป็นผู้ ชมจริงไป

ตำมท่ีตั้งของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ส ำคัญ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร เพ่ือศึกษำถึงคุณค่ำของทรัพยำกร

วัฒนธรรมใน 2 ด้ำน ได้แก่ 
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   1.1 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงศิลปกรรม เป็นกำรจัดทัศนศึกษำเพ่ือ

เยี่ยมชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมซึ่งมีควำมโดดเด่นเป็นอย่ำงมำก อันได้แก่   

    1.1.1 พุทธศิลป์ สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระพุทธชินสีห์ พระ

สุวรรณเขต พระศำสดำ พระไพรีพินำศ พระพุทธไสยำสน์ พระพุทธบำทโบรำณ พระเจดีย์กำไหล่ทอง 

พระรูปสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  

   1.1.2 งำนจิตรกรรม สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ ภำพจิตรกรรมฝำ

ผนัง ภำยในพระอุโบสถ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรพระศำสดำ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยใน

หอพระไตรปิฎก และจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋ง 

   1.1.3 งำนศิลปกรรมอ่ืน ๆ สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระบรมรูป

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประตูเซี่ยวกำง มโหระทึก   

   1.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม เป็นกำรจัดทัศนศึกษำ

เพ่ือเยี่ยมชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมซึ่งมีควำมสวยงำมและกำรใช้หลักกำร

ทำงสถำปัตยกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ  มำก่อสร้ำง ท ำให้มีควำมโดดเด่นทำงสถำปัตยกรรม อันได้แก่   

        1.2.1 ศำสนสถำน สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระอุโบสถ วิหำรพระ

ศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิหำรเก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์

พระพุทธรูป  

        1.2.2 อำคำรเสนำสนะ สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระต ำหนักเพชร 

พระต ำหนักจันทร์ พลับพลำสมเด็จพระศรีสุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระต ำหนักล่ำง พระ

ต ำหนักใหญ่ พระต ำหนักทรงพรต หอสหกรณ์ ต ำหนักซ้ำย ต ำหนักบรรจบเบญจมำ  

        1.2.3 อำคำรอ่ืน ๆ สำมำรถน ำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ได้แก่ พลับพลำเปลื้อง

เครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลัง อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน 

  2. การจัดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  โครงกำร

บูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหำรได้ด ำเนินกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ

วิหำร ขึ้น ณ อำคำรมนุษยนำควิทยำทำน เพ่ือรวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน อัฐบริขำร 

และสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร นับตั้งแต่พระองค์แรก คือพระบำทสมเด็จพระ

จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระผนวช จนถึงเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรพระองค์ปัจจุบัน คือ 

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยกมำจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่ง

ได้รวบรวบสิ่งของต่ำง ๆ ที่ถือเป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำยิ่งของวัดบวรนิเวศวิหำร ที่จะท ำ
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ให้ผู้เข้ำชมได้รู้จักแต่ละพระองค์ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่ำแก่ผู้มำศึกษำและ

เยี่ยมชมเพ่ือให้เกิดพลังควำมคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสำนและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำของ

ชำติบ้ำนเมือง 

      รูปแบบกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ห้องจัดแสดงที่โถงกลำงชั้น 1 

เป็นกำรจัดแสดงห้องฉำยภำพวีดิทัศน์ “ต ำนำนวัดบวรนิเวศวิหำร” มีควำมยำวประมำณ 7 นำที ส่วน 

ห้องจัดแสดงโถงกลำงที่ชั้น 2 เป็นห้องที่จัดแสดงพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระมหำกษัตริย์แห่งรำช

จักรีวงศ์ท่ีทรงพระผนวชและเสด็จฯมำประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเสนอข้อมูล

ประวัติและควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วยสื่อมัลติมีเดียสัมผัสที่ผู้ชมสำมำรถรับชมได้อย่ำง

น่ำสนใจ  และที่ด้ำนข้ำงของห้องโถงกลำงที่ชั้น 2 ทั้ง 2 ข้ำงยังน ำเสนอบอร์ดข้อมูลเกี่ยวกับวัด

ต้นแบบคณะธรรมยุต และบอร์ดแสดงเรื่องพระอำรำมแห่งกำรเรียนรู้ของพระมหำกษัตริย์ และพระ

บรมวงศำนุวงศ ์

      ห้องจัดแสดงที่ 1 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นกำรจัดแสดงพระรำช

ประวัติ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภำพ และผลงำนของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้ง

ทรงพระผนวช และเสด็จมำครองวัดบวรนิเวศวิหำร กำรจัดแสดงประกอบไปด้วย พระบรมรูปของ

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และมีกำรน ำเสนอพระรำชประวัติด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่อง มหำโพธิ์

แห่งพุทธธรรม และสื่อมัลติมีเดียสัมผัส พร้อมทั้งตู้จัดแสดงเครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วนพระองค์เมื่อ

ครั้งทรงพระผนวช เช่น บำตร อังสะ ย่ำม กรองน้ ำ เครื่องมือดำรำศำสตร์และเครื่องมือกลศำสตร์ 

      ห้องจัดแสดงที่ 2 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ เป็น

กำรจัดแสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลง

กรณ์ พร้อมทั้งตู้จัดแสดงพัดยศสมณศักดิ์ มีกำรน ำเสนอข้อมูลพระประวัติด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่อง 

“ปรำชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” และสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส นอกจำกนี้ยังจัดแสดงนำฬิกำเรือนหิน 

ที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนแด่พระรำชอุปธยำจำรย์เมื่อครั้งทรงพระ

ผนวชเป็นพระภิกษุด้วย 

      ห้องจัดแสดงที่ 3 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นกำร

จัดแสดงพระประวัติ และประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโร

รส มีกำรน ำเสนอข้อมูลพระประวัติและผลงำนด้วยสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส , แท่นรูปภำพดิจิตอล 

เฟรม เรื่อง เรื่องกำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ และ กำรจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งตู้จัดแสดง

เครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วนพระองค์ และมีกำรแสดงในด้ำนพระอัจฉริยภำพ และผลงำนของ
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สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส จัดแสดงต้นฉบับพระนิพนธ์ ผลงำนพระนิพนธ์ 

เอกสำรลำยพระหัตถ์ และบอร์ดข้อมูลพระประวัติ 

      ห้องจัดแสดงที่ 4 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ เป็นกำรจัด

แสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ มีกำร

น ำเสนอข้อมูลพระประวัติเมื่อครั้งทรงเป็นพระรำชอุปัธยำจำรย์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง พระรำชพิธีทรงพระผนวชของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และน ำเสนอพระ

ประวัติและผลงำนด้วยสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส และ กำรจัดตู้แสดงเครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วน

พระองค์ พร้อมทั้งมีแท่นรูปภำพดิจิตอล เฟรม เรื่อง พระนักพัฒนำ และมีกำรจัดแสดงในด้ำนพระ

อัจฉริยภำพและผลงำนของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ จัดแสดงลำยพระหัตถ์ 

ผลงำนพระนิพนธ์ เอกสำรร่ำงพระนำมสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอและสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และบอร์ดข้อมูลพระประวัติ 

      ห้องจัดแสดงที่ 5 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ธรรมประทีป) เป็นกำรจัดแสดงพระ

ประวัติ ประกอบด้วยรูปหล่อของพระพรหมมุนี มีกำรน ำเสนอข้อมูลประวัติและผลงำนด้วยสื่อ

มัลติมีเดียเรื่อง งำนด้ำนกรรมฐำนและกำรศึกษำ และ งำนด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ มีกำรน ำเสนอ

บอร์ดข้อมูลและตู้จัดแสดงของใช้ส่วนตัวของพระพรหมมุนี เช่น หนังสือสุทธิ ตำลปัตรที่ระลึกในงำน

พระรำชทำนเพลิงศพ ใบประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งสมณศักดิ์ นำฬิกำที่ระลึกงำนส ำคัญ

ผลงำนนิพนธ์ต่ำง ๆ 

      ห้องจัดแสดงที่ 6 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำ

ยก เป็นกำรจัดแสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช 

สกลมหำสังฆปริณำยก เป็นพระรูปหล่อบรอนซ์แบบเต็มองค์ประดิษฐำนภำยในห้อง รวมทั้งมีกำร

น ำเสนอสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส พระประวัติและผลงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ, ข้อมูลพระ

ประวัติด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม” แท่น รูปภำพดิจิตอล เฟรม เรื่องทรงเป็นพระ

อภิบำลและที่ปรึกษำทำงธรรมของรำชจักรีวงศ์ และ เรื่อง บันทึกของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ

พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก  และมีกำรจ ำลองห้องบันทึกเสียงที่ใช้ในกำรบันทึกเสียงเพ่ือจัด

รำยกำร กำรบริหำรทำงจิต ทำงสถำนีวิทยุ อส.พระรำชวังดุสิต พร้อมทั้งเสียงบรรยำยธรรมของเจ้ำ

พระคุณสมเด็จฯ นอกจำกนี้ยังมีตู้จัดแสดงเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พัดยศสมณศักดิ์ และของใช้ส่วน

พระองค์ เช่น สมุดบันทึกที่ทรงบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ของพระองค์ ลำยพระหัตถ์ ผลงำนนิพนธ์ และ 

โต๊ะทรงงำน เป็นต้น รวมทั้งยังมีบอร์ดข้อมูลพระประวัติและค ำสอนของพระองค์ 
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  3. การดูแล อนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์ ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัด ให้มี

สภำพสมบูรณ์ สวยงำม มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยควำมร่วมมือของกรมศิลปำกร 

รวมทั้งมีกำรปรับสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภำยในวัด ให้สวยงำมร่มรื่นเป็นสัดส่วนสะอำด มี

สำธำรณูปโภครองรับอย่ำงเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกสบำย รำบรื่นและน่ำ

เรียนรู้ 

   4. การจัดท าเอกสารเผยแพร่  เป็นกำรน ำเสนอเกร็ดควำมรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร ตลอดจนกิจกรรมและผลงำนต่ำง ๆ ที่วัดจัดขึ้น และมอบ

เป็นอภินันทนำกำรให้สถำบันกำรศึกษำในงำนต่ำง ๆ หรือผู้มำเยือน รวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป 

  5. การจัดท าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร www.watbowon.com เพ่ือน ำเสนอ

ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวัดบวรนิเวศวิหำร และทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัด รวมทั้งเผยแพร่

ข่ำวสำร ก ำหนดกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยทำงวัดได้จัดท ำขึ้นโดยมี

รูปแบบกำรใช้งำนที่เข้ำใจง่ำยมีกำรแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหำหลัก ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ และมีข้อมูลที่

ครบถ้วนท ำให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น โดยมีรำยละเอียดในกำรจัดกิจกรรมและมีบทบำทท ำหน้ำที่

ประชำสัมพันธ์แก่วัดบวรนิเวศวิหำรอีกหนึ่งช่องทำง 

       นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเสนอวีดิทัศน์สำรคดีต ำนำนวัดบวรนิเวศวิหำร ภำยใน

เว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์วัดบวรนิเวศนิหำรนี้เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่คือแหล่ง

เรียนรู้ออนไลน์ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงได้จำกทุกสถำนที่โดยไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำที่วัดบวร

นิเวศ จึงเป็นช่องทำงหนึ่งที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่อยู่ไกล และผู้พิกำร หรือผู้สูงอำยุ ที่ไม่

สำมำรถเดินทำงมำยังวัดบวรด้วยตนเองได้อีกด้วย นับว่ำเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหำรจึงเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มีควำมโดดเด่นภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรอีกประกำรหนึ่ง 

       จะเห็นได้ว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้ที่โดดเด่นใน 3 รูปแบบซึ่ง

สะท้อนให้เห็นว่ำคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ได้ถูกน ำเสนอในรูปแบบ

ของแหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนทำงทรัพยำกรวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และสำมำรถเข้ำถึงประชำชนทั่วไปได้

โดยง่ำยหลำยช่องทำง ท ำให้เกิดควำมสะดวก และสอดคล้องกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยที่

เหมำะกับผู้สนใจทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล

และพระรำชสุมนต์มุนี ท่ำนได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับข้อจ ำกัดซึ่งเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรเป็น

แหล่งเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ดังต่อไปนี้ 
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       3.3.1ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

     ข้อจ ำกัดซึ่งเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัด

บวรนิเวศวิหำรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ วัดบวรนิเวศวิหำรไม่ได้มีบทบำทเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง จึง

ยังมิได้มีกำรจัดกำรใด ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้มำกนัก ทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหำรด ำรงบทบำทในฐำนะเป็น   

ศำสนสถำนมำกกว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยพ้ืนฐำนจึงเป็นไปเพ่ือกำรอนุรักษ์ และกำร

ด ำรงอยู่ของศำสนสถำน แต่เนื่องด้วยทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรมีคุณค่ำโดดเด่นในด้ำน

ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม ท ำให้วัดบวรนิเวศวิหำรจึงกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยลักษณะทำง

กำยภำพของวัดบวรนิเวศวิหำรเอง กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรด้ำนวัฒนธรรมจึง

เกิดขึ้นจำกคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำในตัวเอง ผ่ำนกำรน ำชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มี

คุณค่ำทำงด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมที่มีอยู่ภำยในวัด อย่ำงไรก็ดีกำรเข้ำชมทรัพยำกร

วัฒนธรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรยังมีข้อจ ำกัดอยู่เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำชมเองได้ทุกอำคำร 

เนื่องจำกทำงวัดเป็นห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ และไม่มีผู้ดูแลควำม

ปลอดภัย ทำงวัดจึงใช้วิธีปิดอำคำรหลำยๆอำคำรไม่ให้เข้ำชม เช่น พระวิหำรพระศำสดำ พระวิหำร

เก๋ง หอพระไตรปิฎก เป็นต้น กำรไม่สำมำรถเปิดให้ชมทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยอิสระนี้เป็นข้อจ ำกัด

อย่ำงหนึ่งในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ทำงวัดได้เปิดโอกำสให้เข้ำชมได้ในวันส ำคัญต่ำง ๆ ซึ่งจะมี

อำสำสมัครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหำวัดมำช่วยดูแลประจ ำตำมจุดต่ำง ๆ จึงสำมำรถบรรเทำปัญหำนี้ไปได้

ส่วนหนึ่ง นอกจำกนี้ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรยังเปิดโอกำสให้ผู้สนใจที่จะเข้ำชมหรือทัศนศึกษำเป็นหมู่

คณะสำมำรถติดต่อได้ที่ส ำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำรโดยกำรท ำหนังสือเข้ำมำขอเข้ำชม ทำงวัดบวร

นิเวศวิหำรจะนัดวันเวลำ และจัดเตรียมพระวิทยำกรเพ่ือน ำชมภำยในวัดให้  

      ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ำมำเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรจ ำนวนไม่มำกนัก

ในแต่ละวัน และมีจ ำนวนไม่สม่ ำเสมอ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ทำงวัดยังไม่มีกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้

อย่ำงเป็นกำรเฉพำะ เนื่องจำกกำรลงทุนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหำรต้องใช้งบประมำณ

และก ำลังคนในกำรจัดกำรเพ่ิมขึ้น ดังนั้นวัดจึงยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรในฐำนะเป็น

แหล่งเรียนรู้ และพร้อมจะสนับสนุนผู้สนใจทุกคนที่จะเข้ำมำเรียนรู้ทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อวัด  

    ข้อจ ำกัดอีกประกำรหนึ่งในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรคือ กำรไม่มี

องค์ควำมรู้ที่เป็นระบบและทันต่อเหตุกำรณ์ จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็น

พระวิทยำกรในวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย ให้ควำมเห็นว่ำ วัดบวรนิเวศวิหำรมีทรัพยำกรวัฒนธรรมเป็น
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จ ำนวนมำก กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ กำรบ ำรุงรักษำ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง แต่ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรยังไม่มีกำรรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้เดียวกันเพ่ือถ่ำยทอดเป็นองค์ควำมรู้

ให้ชัดเจน และไม่ทันสมัย ข้อมูลหลำยอย่ำงยังไม่ตรงกับสภำพในปัจจุบัน ท ำให้กำรถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้แก่ผู้เรียนรู้ยังไม่เป็นเนื้อหำเดียวกัน ขำดกำรถ่ำยทอดที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพำะควำมรู้

เกี่ยวกับทรัพยำกรวัฒนธรรม และยังไม่มีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรน ำชม หรือ เอกสำรเพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่ส ำคัญในวัดบวรนิเวศวิหำร อย่ำงไรก็ดี 

ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดท ำป้ำยให้ข้อมูลทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยสังเขป ติดตั้งอยู่ตำมจุดต่ำง ๆ 

ที่ทรัพยำกรวัฒนธรรมเหล่ำนั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้ข้อมูล ประวัติ และรำยละเอียดของทรัพยำกรวัฒนธรรม

นั้น ๆ อยู่ด้วย แต่มีเฉพำะในเขตพุทธำวำส และไม่ครบทุกจุด  

     กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรยังมี

ประเด็นด้ำนงบประมำณมำเป็นข้อจ ำกัดอย่ำงหนึ่ง เนื่องจำกวัดบวรนิเวศวิหำรด ำรงบทบำทในฐำนะ        

ศำสนสถำนมำกกว่ำ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงยังไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณมำให้แก่กำรด ำเนินงำน

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรจึงเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น

ตำมกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์ บ ำรุง รักษำ และกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนของวัด ก่อเกิดเป็นควำมสมบูรณ์

ของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำ ที่เหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง  แม้วัดบวร

นิเวศวิหำรจะไม่มีงบประมำณหรือหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้โดยตรง 

แต่ผลพลอยได้จำกกำรที่วัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ก็ท ำให้

กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมในวัด

บวรนิเวศวิหำรเกิดขึ้นได้เอง ในขณะที่มีกำรจัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งในกำรจัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์ 

และห้องสมุดเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บรวบรวมทรัพยำกร

วัฒนธรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรเกี่ยวกับอดีตเจ้ำอำวำสเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเล่ำ

เรื่องประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจของวัดบวรนิเวศวิหำรแก่ผู้สนใจได้เข้ำมำเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์มีบทบำท

ในกำรเติมเต็มแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติและเรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในวัด ในขณะที่

ทรัพยำกรวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำยภำพ ทำงศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม  

    จำกกำรศึกษำจะเห็นว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

วัดบวรนิเวศวิหำรได้มีกำรด ำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว แม้จะยังไม่เต็มรูปแบบ เนื่องด้วยมิได้มีนโยบำยใน

ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง แต่คุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรมีศักยภำพใน

กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพำะคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมและคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม แม้
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มิได้มีนโยบำยโดยตรง แต่ทำงวัดได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ ในฐำนะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 

สืบเนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์และ

เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศ์จักรีมำ  นับตั้งแต่เริ่มสถำปนำโดย สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ 

ในสมัยรัชกำลที่ 3 จวบจนพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรใน

สมัยยังทรงผนวชก่อนขึ้นครองรำชย์ และทรงพัฒนำวัดบวรนิเวศวิหำรในหลำย ๆ ด้ำน ท ำให้วัดบวร

นิเวศวิหำรกลำยเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญทั้งทำงบ้ำนเมืองและทำงคณะสงฆ์ รวมทั้งมีกำรก่อสร้ำงอำคำร

สถำนที่ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมำกมำย ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำโดยเฉพำะ

คุณค่ำด้ำนศิลปกรรมและคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม ซึ่งทำงวัดทรำบดีว่ำมีศักยภำพสูงมำกในกำร

พัฒนำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงดี แม้จะมีข้อจ ำกัดมำเป็นปัญหำและอุปสรรคบ้ำง แต่ก็มิอำจท ำ

ให้คุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรลดน้อยลงไปได้ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผลผลการศึกษาที่ได้ โดยใช้ข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือมาเป็นกรอบในการ

อภิปรายผล โดยผู้วิจัยได้สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ  ซึ่งการวิจัยเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพ่ือส ารวจ ประเมินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

    จากผลการศึกษาที่ผ่านมา สามารถน าข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นผลการศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ดังต่อไปนี้ 

  1. สรุปผลการศึกษา   

  2. อภิปรายผลการศึกษา 

  3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือ

เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีความส าคัญ จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช

วรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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ก่อสร้างสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่  3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนา สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งผนวช

เป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) เสด็จมาครอง เมื่อ พ.ศ. 2537 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แล้วทรงบูรณปฏิสังขรณ์และมีการ

ก่อสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุต่าง ๆ เพ่ิมเติมข้ึนหลายอย่าง นอกจากนี้พระอารามแห่งนี้เคยเป็น

ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

และเป็นต้นก าเนิดของธรรมยุตินิกายอีกด้วย ในสมัยต่อมาวัดบวรนิเวศวิหารได้เป็นที่ประทับของ

พระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสู งที่ทรงผนวชเกือบทุก

พระองค์  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน จึงท าให้วัดนี้ได้รับการทะนุบ ารุงให้คง

สภาพดีอยู่เสมอ และถือเป็นวัดประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

เนื่องด้วยทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงด ารงพระอิสริยยศที่สยามมกุฎราชกุมาร และใต้ฐานพุทธ

บัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราช

สรีรางคาร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ในปัจจุบัน วัดบวรนิเวศวิหารยังเป็น

สถานที่ประกอบพระราชพิธีส าคัญอยู่ตลอดมา  

จากผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรวิหารมีประวัติความเป็นมา 

และมีคุณค่าอันโดดเด่นโดยเฉพาะ คุณค่าด้านศิลปกรรม และด้านสถาปัตยกรรม มีความสวยงาม 

คุณค่าทางจิตใจ และประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ รวมทั้งความหลากหลายของทรัพยากร

วัฒนธรรม สามารถดึงดูดใจและเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถให้ความรู้ ความ

เพลิดเพลิน ความพึงพอใจแก่ผู้สนใจได้  เป็นอย่างดี วัดบวรนิเวศวิหารมีความสมบูรณ์แบบตาม

หลักการประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความงดงาม 

ลักษณะการก่อสร้างรูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของทรัพยากร

วัฒนธรรมโดยเฉพาะคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม และความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม ในวัด

บวรนิเวศวิหาร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญท่ีจะต้องตระหนักถึง ดังนั้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
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การเป็นแหล่งเรียนรู้ ในวัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ 

บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จ าเป็นต้อง

อาศัยองค์ประกอบหลายด้าน และเป็นเรื่องที่ควรมีการใช้วิทยาการหลายๆรูปแบบเพ่ือให้ครอบคลุม

แต่ละมิติในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร และเชิงธุรกิจ 

การบ ารุงดูแล การอนุรักษ์ รักษาศาสนสถานต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด การ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บรักษา และจัดแสดงศิลปวัตถุ และการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีความส าคัญทั้งทางบ้านเมืองและทาง

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญ มากมาย รวมทั้งเป็น

สถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวพันกับบุคคล และเหตุการณ์ส าคัญของไทยหลาย

ประการ ที่ สามารถจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านต่าง  ๆ เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

ประวัติศาสตร์ เป็นต้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก

พอสมควร ทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย ได้ท า

การส ารวจ และประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเฉพาะด้านที่มีความโดด

เด่นสูง ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และ อย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปเป็น

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป  

1.1 คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร  

     (วัตถุประสงค์ข้อ1 เพ่ือส ารวจ ประเมินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร) 

     ทรัพยากรภายในวัดบวรนิ เวศวิหารไม่ว่าจะเป็นงานศิลปกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ล้วนแต่มีความส าคัญ มีความสวยงาม และมีคุณค่า เนื่องด้วยวัดบวร

นิเวศวิหารเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันกับพระบรมราชวงศ์มานับตั้งแต่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ

พลเสพ ได้สถาปนาวัดบวรนิเวศวิหารขึ้น โดยแบ่งบริเวณ ปูชนียสถานไว้ส่วนหนึ่งเรียกว่าเขต

พุทธาวาส และบริเวณเสนาสนะต่างๆที่ใช้ในกิจของสงฆ์ เรียกว่าเขตสังฆาวาสส่วนหนึ่งเหมือนอย่าง

วัดที่ส าคัญโดยมากปูชนียสถานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งเรียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  คือ พระ

อุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหารเก๋ง พระวิหารศาสดา หอพระไตรปิฎกอยู่ทางทิศตะวันออกของพระเจดีย์ 

ศาลาการเปรียญ อยู่ทางทิศตะวันตกของพระเจดีย์ (มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 

2546) อีกทั้งยังมีงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในเขตพุทธาวาสมากมาย  
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     ในส่วนเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารนั้น แรกเริ่มน่าจะสร้างขึ้นพร้อมการ

สถาปนาวัด เสนาสนะทั้งหลายน่าจะสร้างเป็นเครื่องไม้ และยังคงมิได้ปลูกสร้างอะไรมากนัก 

เนื่องจากหลังสถาปนาวัดได้ไม่นานสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพก็เสด็จสวรรคต อย่างไรก็

ตามสิ่งที่ยังเหลือให้เห็นได้ในปัจจุบันก็คือแนวคลองกั้นระหว่างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสที่มีมา

ต้ังแต่แรกเริ่มสถาปนาพระอาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริจะให้

อัญเชิญสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชมาครองวัดบวรนิเวศวิหารจึงโปรดให้สร้าง

ต าหนัก ต่อมาเรียกว่าพระปั้นหย่า และท้องพระโรงถวาย (ศานติ ภักดีค า และคณะ , 2556) และใน

กาลต่อมามีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญ ที่

มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 

     ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเองโดยท าการ

ส ารวจ สังเกตการณ์โดยใช้แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม ร่วมกับการวิจัยเอกสารที่

เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล และมุ่งเน้นไปที่การประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของวัด

บวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและ คุณค่าทางสถาปัตยกรรม 

ผลการศึกษาแบ่งคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น 2 กลุ่ม  

     ในที่นี้มุ่งเน้นการศึกษา ส ารวจและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้

ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเน้นการประเมินคุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของ

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยใช้แบบประเมินคุณค่าทรัพยากร

วัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน แบ่งเป็น 2 กลุ่มส าคัญ ได้แก่  

     1.1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม ซึ่งพิจารณาจากประวัติ ความ

งดงาม รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ความหายาก ความเป็นของแท้ ความเป็นสัญลักษณ์ ความ เป็น

เอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น 

     1.1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ซึ่งพิจารณาจากประวัติ 

รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง เทคนิคการสร้าง การประดับตกแต่ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความ

สวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความเป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่างลักษณะ

ทั่วไปของสิ่งก่อสร้างที่ เป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น 

    ผลการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
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  1.1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรม วัดบวรนิเวศวิหารเป็น

วัดที่สถาปนาโดยพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ มีความส าคัญเกี่ยวพันกับพระบรมราชวงศ์

นับตั้งแต่เริ่ม ทรงได้อาราธนาพระพุทธรูปส าคัญของไทยที่มีลักษณะงดงาม และมีคุณค่ามา

ประดิษฐานไว้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารหลายองค์ ที่ปรากฏอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งมีคุณค่าทาง

พุทธศิลป์ ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพอีกมากมาย นอกจากนี้วัดบวรนิเวศวิหารยังมีภาพจิตรกรรม

ฝาผนังอันทรงคุณค่ามากมายโดยเฉพาะงานจิตรกรรมสกุลช่างขรัวอินโข่ง อันเป็นจุดก าเนิดของการ

วาดภาพแบบตะวันตกในประเทศไทย ในวัดบวรนิเวศวิหารจะมีทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกทรัพยากรวัฒนธรรมมาท าการประเมินคุณค่าทางศิลปกรรม 

จ านวน 15 รายการ เนื่องจากเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งความงดงาม รูปแบบทาง

ศิลปะ ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม ผลการประเมินคุณค่าทาง

ศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร พบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้าน

ศิลปกรรม ที่มีความโดดเด่นทัง้ 15 รายการ แบ่งได้เป็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.พุทธศิลป์  ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขต พระศาสดา พระ

ไพรีพินาศ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธบาทโบราณ พระเจดีย์กาไหล่ทอง และพระรูปสมเด็จพระ      

สังฆราชเจ้า  

    2. งานจิตรกรรม ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระศาสดา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก และจิตรกรรม

ฝาผนังภายในวิหารเก๋ง 

    3. งานศิลปกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว ประตูเซี่ยวกาง และมโหระทึกโบราณ   

  คุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็น สามารถรับรู้ได้ทางความงดงามทางศิลปกรรม ของพุทธศิลป์ 

รูปแบบการสร้าง และเรื่องราวที่สะท้อนออกมาผ่านทางภาพจิตรกรรมที่มีความสวยงาม และโดดเด่น

เนื่องด้วยเป็นจิตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ที่รู้จักกันดีในนามศิลปะสกุลช่างขรัวอินโข่ง

ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่แตกต่างจากจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่พบเห็นได้ในวัดทั่วๆไป มีการ

ผสมผสานรูปแบบจิตรกรรมแบบตะวันตกเข้ามาทั้งการใช้โทนสีหม่น และการเขียนภาพแบบมีทัศน

วิสัยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ในขณะที่งานพุทธศิลป์ทั้งหลายล้วนมีคุณค่าในรูปแบบศิลปกรรม

สมัยต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะพระพุทธชินสีห์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธที่มี
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ลักษณะอันงดงามยิ่ง เทียบได้กับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ซึ่งหล่อขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและ

เคยประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกร่วมกันมา ก่อนที่จะอัญเชิญลงมา

ประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ล้วนเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งในด้านศิลปกรรม  

  คุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ สามารถ

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษารูปแบบ ลักษณะทางศิลปะ 

ประวัติความเป็นมา และความเพลินเพลินเจริญใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี  ผ่านทางการน าชม

ส าหรับประชาชนทั่วไป และ การทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะส าหรับ นักเรียน และ

นักศึกษา ที่มีความสนใจและศึกษาทางด้าน ศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม 

โบราณคดี ประวัตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ 

   1.1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม วัดบวรนิเวศ

วิหารเป็นวัดที่มีงานสถาปัตยกรรม และอาคารที่มีความโดดเด่นสวยงามมากมาย และมีความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่มีความผูกพันกับพระบรมราชวงศ์นับตั้งแต่เริ่มสถาปนาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ ทรงได้สร้างพระอุโบสถข้ึน แล้วทรงสร้าง

หอพระไตรปิฎก พระเจดีย์ (แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4) และศาลาการเปรียญขึ้นในคราวเดียวกัน 

ส่วนภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีการแบ่งเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาสอย่างชัดเจน ในภายหลังที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จมาครองวัด ได้มีการก่อสร้าง  

ศาสนสถานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบศาสนพิธีพิธีกรรม และประดิษฐานศาสนวัตถุ และมีการ

ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ และใช้เป็นอาคารที่ท าการ

ต่างๆมากมาย บางแห่งมีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งอาคารต่าง ๆ เหล่านี้ 

ล้วนเพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม มีความสวยงามและการใช้

หลักการทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ มาก่อสร้าง ท าให้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 

จ านวน 24 รายการ อันได้แก่   

  1.2.1 ศาสนสถาน ได้แก่ พระอุโบสถ วิหารพระศาสดา พระอุโบสถ

วัดรังสี วิหารเก๋ง หอพระไตรปิฎก ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรางค์พระพุทธรูป  

  1.2.2 อาคารเสนาสนะ ได้แก่ พระต าหนักเพชร พระต าหนักจันทร์ 

พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ ศาลาจาน พระปั้นหยา พระต าหนักล่าง พระต าหนักใหญ่ พระ

ต าหนักทรงพรต หอสหจร ต าหนักซ้าย ต าหนักบรรจบเบญจมา  
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   1.2.3 อาคารอ่ืน ๆ ได้แก่ พลับพลาเปลื้องเครื่อง ศาลาแดง 2 หลัง 

ศาลาฤๅษี 4 หลัง อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย และตึกมนุษย์นาควิทยาทาน 

  คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร มีความโดดเด่นเนื่องด้วยมีลักษณะผสมผสานกันทางสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี แบบตะวันตก และแบบจีน (พระราชนิยม) อันสะท้อนถึงความ

เจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองสมความเป็นอารยะที่นานาประเทศให้การยอมรับ รวมทั้งสามารถสื่อให้

เห็นสภาพสังคมในขณะนั้น ที่มีการติดต่อสื่อสารกับนานาอารยประเทศ จนมีการได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและรูปแบบอันก้าวหน้าจากต่างชาติดังที่ปรากฏในทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ

วิหารนี้ สืบเนื่องด้วยความส าคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับพระบรมราชวงศ์มาโดย

ตลอด การก่อสร้าง ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ จึงมีความประณีต พิถีพิถัน สวยงามและ

ทรงคุณค่าในหลาย ๆ ทาง การมีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ เช่น พระอุโบสถแบบไทย 

ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามอย่างไทย และมีการประยุกต์รูปแบบหัวเสาแบบตะวันตกเข้ามาอย่างลงตัว 

แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างในสมัยนั้น รวมทั้งอาคารรูปแบบพระราชนิยมทั้งหลายซึ่งเฟ่ืองฟู

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการผสมรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นับว่าเป็น

เอกลักษณ์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ส าคัญยิ่งของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

     สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความโดดเด่นของทรัพยากรวัฒนธรรมอีกอย่าง ได้แก่ อาคาร

เสนาสนะ และอาคารอื่น ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก

ทางตะวันตก ซึ่งมีความสวยงามด้วยรูปแบบการก่อสร้าง การประดับ  ตกแต่ง การออกแบบ ซึ่งมี

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมหลายอาคาร เช่น พระต าหนักเพ็ชร และพระต าหนักจันทร์ซึ่งเป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามมากหลังหนึ่ง มีรูปทรงหลังคาเป็น

ทรงปั้นหยา มีการท าค้ ายันแกะฉลุลายประดับอยู่โดยรอบชายของหลังคา และมีการตกแต่งทั้ง

ภายนอกและภายในอย่างวิจิตร ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมใน

รูปแบบอาคารอ่ืนๆอีกมากมาย ล้วนเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งในด้านสถาปัตยกรรม 

    คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ จึง

สามารถ  เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว นักเรียน และนักศึกษา ในการศึกษารูปแบบ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ประวัติความเป็นมา และสร้างความเพลิน

เพลินเจริญใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ผ่านทางการน าชมส าหรับประชาชนทั่วไป และการทัศน

ศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะส าหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจและศึกษาทางด้าน 
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สถาปัตยกรรม มัณฑณศิลป์ วิศวกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม โบราณคดี ประวัตศาสตร์ และ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

1.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารกับการเป็นแหล่งเรียนรู้  

 (วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร) 

  เมื่อได้ศึกษาคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมใน

วัดบวรนิเวศวิหารพบว่ามีศักยภาพสูงที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และจากการศึกษาสภาพและการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ท าให้ได้ทราบรูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ในวัดบวร

นิเวศวิหาร ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง

เนื้อหาต่างๆแบ่งเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 

1.2.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

1.2.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

ดังมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวถึงทีละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.2.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร 

     วัดบวรนิเวศวิหารได้มีรูปแบบของการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปเพ่ือการ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีการจัดรูปแบบการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท าให้ทราบข้อมูลว่า

วัดบวรนิเวศวิหารมีรูปแบบแหล่งเรียนรู้ภายในวัดที่มีความสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

   1. การศึกษาในระบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วิหาร มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน การส่งพระ

ออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆในวิชาพระพุทธศาสนา  

  2. การจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรมตาม

หลักสูตรบาลี ในปัจจุบันมีผู้เรียนอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ พระภิกษุสามเณร และผู้มิใช่ภิกษุสามเณร การ

สอนการนั่งสมาธิ 



152 
 

  3. การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การจัดทัศนศึกษาน าชมวัดเป็นหมู่คณะ

เพ่ือศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

ซึ่งทางวัดจะมีพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ในการน าชม การจัดท าพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัด

บวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ซึ่งภายในเป็นการจัดแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ 

ผลงาน อัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการจัดท าเว็บไซต์วัด

บวรนิเวศวิหารเพ่ือเผยแพรา ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัยนี้เองเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของวัดบวร

นิเวศวิหาร 

 เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่นอกจากจะมุ่งเผยแผ่ศาสนาธรรมแล้วยัง

มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (2542) 

มาตรา 4 กล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา 8 วงเล็บ 1 กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษา

ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และ มาตรา 23 ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการ

เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และมาตราที่ 25  ก าหนดว่ารัฐ

ต้องส่งเสริมการด าเนินการ และการจัดตั้งการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด

ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ควบคู่กับการ

จัดการศึกษาในระบบผ่านทางโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

และวัดบวรนิเวศวิหารยังมีการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรม ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนอีกดว้ย 

  เมื่อวิเคราะห์การจัดรูปแบบการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหารทั้ง 3 

รูปแบบแล้ว ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดให้มีการเผยแผ่ศาสนธรรมไปพร้อมกับการจัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้มาโดยตลอด เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย การ

จัดการศึกษาตามอัธยาศัยภายในบวรนิเวศวิหารจึงเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้โดยตรง จึงถือว่าวัดบวรนิ เวศวิหารเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความครบถ้วนสอดคล้องตาม



153 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างแท้จริง ในการศึกษาครั้งนี้ได้สนใจรูปแบบการศึกษาตาม

อัธยาศัยของวัดบวรนิเวศวิหารเป็นการเฉพาะเนื่องจากเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้ และเป็นการน าทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่และมีคุณค่าทางด้านศิลปกรรม และคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

1.2.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

      ในแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีประวัติ

เก่าแก่ยาวนานนับตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมายโดยเฉพาะ

ด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะการน าทรัพยากรวัฒนธรรมที่

ทรงคุณค่าโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมาน าเสนอ  

  1.2.2.1 การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารตามแนวทางการ

จัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ซ่ึงแนวทางการเรียนรู้ที่ส าคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่มีความโดดเด่น 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่วัดบวรนิเวศวิหารด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

นั้นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ซึ่งก าหนดโดยกองพระพุทธศาสน

สถาน กรมการศาสนา (2532) การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้ 

            1. ด้านบริเวณและอาคารสถานที่  วัดบวรนิเวศวิหารได้มีการ

ด าเนินการตามแนวทางการจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ดังนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน

แหล่งชุมชน และมีจัดให้มีบริเวณภายในวัดบวรนิเวศวิหารร่มรื่นสวยงามสะอาดสงบและมีสภาพเป็น

อุทยานที่มีความร่มรื่น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน 

รวมทั้งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งมีการจัดวางแผนผังวัดวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเขต

พุทธาวาส สังฆาวาส อย่างเป็นสัดส่วน และมีระเบียบ การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารวัดบวรนิเวศวิหาร

ได้จัดให้มีหอกระจายข่าวในวัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือสอดแทรกความรู้และบริการข่าวสารต่างๆให้แก่

ชุมชน และจัดท าพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง

ศิลปกรรม จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดท าธรรมสถานหรือสวนธรรม เพ่ือเป็น

สถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นนั้นด้วย 

 2. ด้านกิจกรรม วัดบวรนิเวศวิหารได้มีการด าเนินการตามแนว

ทางการจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ไม่จ ากัดเพศและวัย  ในการให้ความรู้
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ทางตรง ได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีครูหรือวิทยากรบรรยาย เช่น การศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรมบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ มีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ส่วนการจัดแหล่งให้ความรู้ทางอ้อม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีครูผู้สอนสามารถศึกษา

ด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ มีเนื้อหาสาระอยู่ที่อยู่ในความสนใจและเป็น

ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน หมวดหมู่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย เช่น  

มีการจัดนิทรรศการ ในวาระส าคัญต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดต้นไม้พูดได้ในเขตคติธรรมหรือคติ

พจน์ การจัดสวนสมุนไพรโดยบอกสรรพคุณของต้นไม้ไว้ มีการจัดท าแผ่นป้ายบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์สถานเพ่ือเก็บรักษา

โบราณวัตถุ และของเก่าต่าง ๆ ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน จัดท าเอกสารเกี่ยวกับธรรมะ หรือ

เทศน์ธรรมะเพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน ในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

   1.2.2.2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มีแนวทางด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

  1. การจัดทัศนศึกษาน าชมของจริงภายในวัดบวรนิเวศวิหาร 

สามารถท าให้เข้าทัศนศึกษา เกิดความสนใจ รับรู้ และเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการ

น าเสนอสภาพความเป็นจริงของทรัพยากรวัฒนธรรม แต่จะมุ่งเน้นการอนุรักษ์ของเดิมที่มีอยู่จริง เพ่ือ

น าเสนอคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  

          ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารอนุญาตให้มีการเข้าชมเป็นหมู่คณะเมื่อมีการ

ร้องขอผ่านทางส านักงานวัดบวรนิเวศวิหารโดยการท าหนังสือมาก่อน เพ่ือนัดหมายวันเวลา และทาง

วัดจะจัดเตรียมพระวิทยากรเป็นผู้ชมจริงไปตามที่ตั้งของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญ ภายในวัดบวร

นิเวศวิหาร เพื่อศึกษาถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมใน 2 ด้าน ได้แก่ 

      1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม เป็นการจัดทัศน

ศึกษาเพ่ือเยี่ยมชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็น พุทธศิลป์ งานจิตรกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ  

       1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นการจัด

ทัศนศึกษาเพ่ือเยี่ยมชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสวยงาม และการ

ใช้หลักการทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ มาก่อสร้าง ท าให้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม  
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  2. การจัดการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ

วิหารเพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพัฒนาสิ่งต่างๆที่เก่าแก่ และมีคุณค่าเพ่ือให้รุ่น

หลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารได้ด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้น ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เพ่ือรวบรวมพระ

ประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงาน อัฐบริขาร และสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่

พระองค์แรก คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระผนวช จนถึงเจ้าอาวาสวัด

บวรนิเวศวิหารพระองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มาจัดแสดงในพิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้ แม้จะไม่ครบถ้วนทุกสิ่ง แต่ก็เพียงพอที่จะท าให้ผู้เข้าชมได้รู้จักแต่ละ

พระองค์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่ผู้มาศึกษาและเยี่ยมชมเพ่ือให้เกิดพลัง

ความคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมือง 

   วัดบวรนิเวศวิหาร มุ่งหวังที่จะให้พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้า

อาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่ประกาศพระเกียรติคุณและเกียรติคุณของผู้ครองวัดบวร

นิเวศวิหารทุกพระองค์ทุกท่านให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย และ.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่ผู้มา

ศึกษาและเยี่ยมชม ทั้งเป็นแหล่งสร้างพลังรู้และพลังคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมืองสืบไป 

       3. การดูแล อนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์ ทรัพยากรวัฒนธรรม

ต่างๆภายในวัด ให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยความร่วมมือ

ของกรมศิลปากร รวมทั้งมีการปรับสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในวัด ให้สวยงามร่มรื่นเป็น

สัดส่วนสะอาด มีสาธารณูปโภครองรับอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ  เพ่ือให้ เกิดความ

สะดวกสบาย ราบรื่นและน่าเรียนรู้ 

      4. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ เป็นการน าเสนอเกร็ดความรู้ ที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนกิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่วัดจัดขึ้น 

และมอบเป็นอภินันทนาการให้สถาบันการศึกษาในงานต่าง ๆ หรือผู้มาเยือน รวมทั้งเผยแพร่แก่

ผู้สนใจทั่วไป 

      5. การจัดท าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร www.watbowon.com 

เพ่ือน าเสนอประวัติ ความเป็นมา ของวัดบวรนิเวศวิหาร และทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด รวมทั้ง

เผยแพร่ข่าวสาร ก าหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยทางวัดได้จัดท าขึ้นโดย

มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายมีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาหลัก ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูล
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ที่ครบถ้วนท าให้ง่ายต่อการสืบค้น โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมและมีบทบาทท าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์แก่วัดบวรนิเวศวิหารอีกหนึ่งช่องทาง 

      นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอวีดิทัศน์สารคดีต านานวัดบวรนิเวศ

วิหาร ภายในเว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์วัดบวรนิเวศนิหารนี้เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ

ใหม่คือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้จากทุกสถานที่โดยไม่จ าเป็นต้อง

เดินทางมาที่วัดบวรนิเวศ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่อยู่ไกล และผู้พิการ 

หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมายังวัดบวรด้วยตนเองได้อีกด้วย นับว่าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร

จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นภายในวัดบวรนิเวศวิหารอีกประการหนึ่ง 

      จะเห็นได้ว่าวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่โดดเด่น

ผ่านทาง 5 ช่องทางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้

ถูกน าเสนอในรูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ผ่านทางทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถ

เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้โดยง่ายหลายช่องทาง ท าให้เกิดความสะดวก และสอดคล้องกับการเป็น

แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เหมาะกับผู้สนใจทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่จากผลการศึกษาจะพบว่า

ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ 

1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

       จากการการศึกษาโดยการสัมภาษณ์พระครูปริตรโกศล พระราชสุมนต์มุนี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ และผู้เชียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ แล้วน ามามา

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อจ ากัดซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน

วัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ วัดบวรนิเวศวิหารไม่ได้มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง 

จึงยังมิได้มีการจัดการใด ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้มากนัก ทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหารด ารงบทบาทในฐานะ

เป็นศาสนสถานมากกว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยพ้ืนฐานจึงเป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ และ

การด ารงอยู่ของศาสนสถาน แต่เนื่องด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารมีคุณค่าโดดเด่นใน

ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ท าให้วัดบวรนิเวศวิหารจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยลักษณะทาง

กายภาพของวัดบวรนิเวศวิหารเอง การเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารด้านวัฒนธรรมจึง

เกิดขึ้นจากคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง ผ่านการน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี

คุณค่าทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ภายในวัด อย่างไรก็ดีการเข้าชมทรัพยากร

วัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหารยังมีข้อจ ากัดอยู่เนื่องจากไม่สามารถเข้าชมเองได้ทุกอาคาร 

เนื่องจากทางวัดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทรัพยากรต่าง  ๆ ที่มีอยู่ และไม่มีผู้ดูแลความ
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ปลอดภัย ทางวัดจึงใช้วิธีปิดอาคารหลายๆอาคารไม่ให้เข้าชม เช่น พระวิหารพระศาสดา พระวิหาร

เก๋ง หอพระไตรปิฎก เป็นต้น การไม่สามารถเปิดให้ชมทรัพยากรวัฒนธรรมโดยอิสระนี้เป็นข้อจ ากัด

อย่างหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้  แต่ทางวัดได้เปิดโอกาสให้เข้าชมได้ในวันส าคัญต่าง ๆ ซึ่งจะมี

อาสาสมัครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดมาช่วยดูแลประจ าตามจุดต่าง ๆ จึงสามารถบรรเทาปัญหานี้ไปได้

ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะเข้าชมหรือทัศนศึกษาเป็นหมู่

คณะสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานวัดบวรนิเวศวิหารโดยการท าหนังสือเข้ามาขอเข้าชม ทางวัดบวร

นิเวศวิหารจะนัดวันเวลา และจัดเตรียมพระวิทยากรเพ่ือน าชมภายในวัดให้  

   ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารจ านวนไม่มาก

นักในแต่ละวัน และมีจ านวนไม่สม่ าเสมอ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ทางวัดยังไม่มีการจัดการแหล่ง

เรียนรู้อย่างเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการลงทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารต้องใช้

งบประมาณและก าลังคนในการจัดการเพ่ิมขึ้น ดังนั้นวัดจึงยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใน

ฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ และพร้อมจะสนับสนุนผู้สนใจทุกคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัด  

   ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารคือ การ

ไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ จากการสัมภาษณ์พระครูปริตรโกศล ผู้ให้ข้อมูลซึ่ง

เป็นพระวิทยากรในวัดบวรนิเวศวิหารด้วย ให้ความเห็นว่า วัดบวรนิเวศวิหารมีทรัพยากรวัฒนธรรม

เป็นจ านวนมาก การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง แต่ด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่มีการรวบรวมเป็นองค์ความรู้เดียวกันเพ่ือถ่ายทอดเป็นองค์

ความรู้ให้ชัดเจน และไม่ทันสมัย ข้อมูลหลายอย่างยังไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน ท าให้การถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่ผู้เรียนรู้ยังไม่เป็นเนื้อหาเดียวกัน ขาดการถ่ายทอดที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะความรู้

เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และยังไม่มีการจัดท าเอกสารประกอบการน าชม หรือเอกสารเพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญในวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ดี 

ทางวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดท าป้ายให้ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมโดยสังเขป ติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ

ที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้ข้อมูล ประวัติ และรายละเอียดของทรัพยากรวัฒนธรรม

นั้น ๆ อยู่ด้วย แต่มีเฉพาะในเขตพุทธาวาส และไม่ครบทุกจุด  

   การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารยังมี

ประเด็นด้านงบประมาณมาเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารด ารงบทบาทใน

ฐานะศาสนสถานมากกว่า การเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณมาให้แก่การ
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ด าเนินงานเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง การเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นผลพลอยได้

ทีเ่กิดขึ้นตามการด าเนินการอนุรักษ์ บ ารุง รักษา และการด าเนินงานด้านอ่ืนของวัด ก่อเกิดเป็นความ

สมบูรณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แม้วัด

บวรนิเวศวิหารจะไม่มีงบประมาณหรือหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้

โดยตรง แต่ผลพลอยได้จากการที่วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

ก็ท าให้การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ในวัดบวรนิเวศวิหารเกิดขึ้นได้เอง ในขณะที่มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดสร้าง

พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ เก็บรวบรวม

ทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัดบวรนิเวศวิหารเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

และเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของวัดบวรนิเวศวิหารแก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้  ซึ่งพิพิธภัณฑ์มี

บทบาทในการเติมเต็มแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในวัด 

ในขณะที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกายภาพ ทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  

 

2. การอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการศึกษาจะพบว่า รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

ในวัดบวรนิเวศวิหาร นั้น มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดทัศนศึกษาน าชมของจริงภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร 2. การจัดการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  3. การดูแล อนุรักษ์ 

บูรณปฏิสังขรณ์ ทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัด 4. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 5. การจัดท า

เว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร มีความคล้ายคลึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสิกา อังกูร และคณะ (2547) 

เรื่องวัดพระเชตุพน : ต้นแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบททั่วไป

ของวัดพระเชตุพนตลอดจนสภาพการจัดการกระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ สภาพการบริหาร

จัดการแหล่งการเรียนรู้ ความต้องการและงานทางส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการ

จัดการและแหล่งเรียนรู้ของวัดพระเชตุพน พบว่ารูปแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่วัด     

พระเชตุพน ด าเนินการอยู่มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดทัศนศึกษา น าชมวัดที่มีพระวิทยากรเป็นผู้น า

ชมเผยแผ่หลักธรรมความรู้และเกร็ดประวัติของวัด 2. การจัดตั้งหอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน  

เป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารต าราโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุรูปหล่ออดีตอธิบดีสงฆ์ของวัด

พระเชตุพนไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าส าหรับนักเรียนนักศึกษาและ

ผู้สนใจทั่วไป 3. ศิลาจารึก 8 หมวด การได้รับยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศ
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ไทยของวัดพระเชตุพนนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

มีการรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการค้นคว้า องค์ความรู้ดังกล่าว

แยกออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ พระพุทธศาสนา วรรณคดี ท าเนียบ ประเพณี ประวัติวัด สุภาษิต 

อนามัยการนวด ต ารายา เภสัชศาสตร์ และ 4. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ 

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณเดินเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

รูปแบบการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัดนั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากการมี

ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดที่ทรงคุณค่าในด้านต่างๆ มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่

รูปแบบการจัดการออกมาคล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ดี การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดพระเชตุพน 

เป็นระบบกว่าวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้เนื่องจากวัดพระเชตุพน มีนโยบายการจัดการแหล่งเรียนรู้อย่าง

ชัดเจนกว่า โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะขึ้นเพ่ือบริหารจัดการ

ทุกด้านในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเนื่องด้วยวัดพระเชตุพนมีจ านวนผู้มาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็น

จ านวนมาก ท าให้ต้องมีการจัดการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ และคล่องตัว

ในการด าเนินงานแต่ละส่วน ต่างจากที่วัดบวรนิเวศวิหาร ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันมีจ านวนไม่

มากนัก และจ านวนไม่คงที่สม่ าเสมอในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลให้วัดบวรนิเวศวิหารยังไม่มีนโยบายด้าน

การเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน แต่การที่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดมีศักยภาพใน

การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ จึงเกิดรูปแบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการขึ้น และทางวัดบวร

นิเวศวิหารเองก็ตระหนักถึงบทบาทนี้โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารด้วย

การจัดรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 5 รูปแบบ โดยรูปแบบที่มี

เพ่ิมเติมมาในภายหลังของทั้งสองวัดคือการจัดท าเว็บไซต์ของวัด ซึ่งในส่วนของวัดพระเชตุพนใน

ปัจจุบัน ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ขึ้นภายหลังจากท่ีมีการท างานวิจัย(พ.ศ.2547)  

นอกจากนี้ ในงานวิจัยฉบับดังกล่าวยังพบว่า การจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด            

พระเชตุพน มีปัญหาและอุปสรรค (รสิกา อังกูร, 2547) ดังนี้ 1. ปัญหาด้านข้อมูล 2. ปัญหาด้าน

บุคลากร 3. ปัญหาด้านทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอด 4 ปัญหาด้านการดูแลรักษาองค์ความรู้

ต่างๆ และ 5. ปัญหาด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาข้อปัญหาดังกล่าวของวัดพระเชตุพน เปรียบเทียบกับ

การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

ในวัดบวรนิเวศวิหาร มีปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกัน เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารมิได้มีนโยบายใน

การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้มาแต่ต้น ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การบริหารจัดการต่าง ๆ

จึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองบทบาทด้านอ่ืนของวัดบวรนิเวศวิหาร ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากความไม่
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พร้อมในการจัดการมากกว่า ซึ่งปัญหาของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ การไม่ได้

จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการแหล่งเรียนรู้โดยตรง จึงท าให้ไม่มีการจัดรวบรวมองค์ความรู้ ไม่มีการ

จัดท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน อีกทั้งจ านวนทรัพยากรวัฒนธรรมมีมาก จึงไม่สามารถดูแล

ด้านความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงท าให้วัดบวรนิเวศวิหารจึงต้องปิดอาคารหลายๆหลังไม่เปิดให้เข้าชม

โดยอิสระ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วล้วนเกิดจากการที่วัดบวรนิเวศวิหารยังไม่มี

นโยบายด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นเอง เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงที่มี

การประกอบศาสนพีธี และพระราชพิธีต่างๆอยู่สม่ าเสมอ บทบาทที่เด่นชัดของวัดบวรนิเวศวิหารจึง

เป็นการด ารงสถานะการเป็นศาสนสถานนั่นเอง แต่ก็มิอาจเป็นอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัด

บวรได้เนื่องด้วยความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีความโดด

เด่นสูง และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยมิจ าเป็นต้องมีการจัดการใด ๆ เพ่ิมเติมในปัจจุบัน 

ในขณะที่งานวิจัยเรื่องความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาโดยผ่านการน าชมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย รสิกา 

อังกูร (2544) เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่ง รสิกา อังกูรได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนเพ่ิมเติม ซึ่ง

ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ดังนี้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านลักษณะทางกายภาพของวัดต่าง ๆ พบว่า วัดส่วนใหญ่มีการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูก

ต้นไม้ การจัดสวนหย่อม ความสะอาดของบริเวณวัด ความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและ

สังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด เช่นเดียวกับที่วัดบวร

นิเวศวิหารที่มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในวัด  

 2. ด้านนโยบายของวัดในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่านการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัด พบว่า วัดส่วนใหญ่มีนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบดังกล่าว 

แต่ยัง ไม่มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากขาดแคลนด้านบุคลากร ประกอบกับนโยบายของ 

วัดเองยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารเองก็มีการน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าภายในวัดอยู่แล้วแม้จะเป็นการน าชมเฉพาะเป็นหมู่คณะที่ต้องมีการท าหนังสือร้องขอมา

ก่อน ก็ตามทั้งนี้สืบเนื่องมากจากข้อจ ากัดด้านการรักษาความปลอดภัยดังที่เคยกล่าวมาแล้วในหัวข้อ

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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3. ด้านความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ พบว่าวัดส่วนใหญ่มีพระสงฆ์ที่สามารถท า

หน้าที่ ในการน าชมวัด ถ่ายทอดความรู้  และเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ ไปกับการน าชม

ศิลปวัฒนธรรมในวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องของภาษาและทักษะที่ใช้ในการ

ถ่ายทอด โดยภาพรวม ซึ่งในส่วนนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารเองก็มีพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเป็น

จ านวนมาก เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเองเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางศาสนาผ่านทางโรงเรียนสอน

ปริยัติธรรม และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีพระภิกษุที่เป็น

ชาวต่างชาติจากหลายประเทศ ท าให้มีความหลากหลายทางภาษาของบุคลากร ท าให้สามารถเชิญมา

อบรมพัฒนาให้เป็นพระวิทยากรได้เป็นจ านวนมาก แต่ติดตรงข้อจ ากัดตรงความเคร่งครัดของระเบียบ

ปฏิบัติของธรรมยุติกนิกาย ส่วนหนึ่งท าให้อาจไม่เหมาะสมนักที่พระจักมาปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

หรือนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากๆ ทางวัดจึงไม่ได้มีนโยบายในด้านนี้มากนัก 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่าน

การน าชมศิลปวัฒนธรรมในวัด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัย

ด้านนโยบายของวัดตามล าดับ 

ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร

นิเวศวิหาร พบว่าโดยเฉพาะในเรื่องลักษณะทางกายภาพและศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัด

บวรนิเวศวิหาร ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัดที่มีศักยภาพและมีคุณค่าด้านศิลปกรรม และ

คุณค่าด้านสถาปัตยกรรม สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการจัดการภายในวัดในการ

ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายใน การแย่งแยกเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสออกเป็นสัดส่วน ความสะอาด

ภายในวัด และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด 

ส่วนด้านนโยบายของวัดบวรนิเวศวิหารและความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ในวัดนั้น

ทางวัดบวรนิเวศวิหารเองไม่ได้มีนโยบายจะเปิดให้บริการเป็นแหล่ง เรียนรู้ แต่เห็นด้วยที่จะใช้

ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการน าชมศิลปะและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัด แต่บุคลากรในวัดที่มีความสามารถในการน าชมหรือให้ความรู้ต่างๆ ยังไม่

มี แม้จะมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถหลายรูปแต่ทางวัดเห็นว่ามิใช่กิจของสงฆ์ที่จะต้องมาน าชม

และใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากเกินไป ด้วยว่าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ที่มีความ

เครง่ครัดด้านการปฏิบัติของสงฆ์  ทางวัดเห็นว่า หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะมีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ 

หรือน านักศึกษามาฝึกงาน และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเพ่ือการน าชมทางวัดบวรนิเวศวิหารยินดีจะ

ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลและค าแนะน าได้ ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างจะท าตามความเหมาะสม
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และก าลังของวัดเท่านั้น ทางวัดเองก็ยังไม่มีนโยบายจะจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบอีก

เช่นกัน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ทางวัดไม่พร้อม เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้าน

ก าลังคน ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาของวัดด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้จึงท าอย่างค่อย

เป็นค่อยไปปรับปรุงไปตามสถานการณ์ และความเหมาะสมที่ทางวัดจะพิจารณาเห็นสมควร  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และทีมวิจัยจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้

ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะวัด 9 แห่งที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัด

โพธิ์)  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงคราม

ราชวรมหาวิหาร  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร   และศึกษาขีด

ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ลักษณะกิจกรรม แนวทางการจัดการทรัพยากร

ท่องเที่ยว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ชุมชนที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร เพ่ือหารูปแบบและ

แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ผลการวิจัยพบว่า วัดทั้ง 9 แห่งมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป

ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารของวัด การปรับปรุ ง

สภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้วัดยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมากและใกล้

กับแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างวัดพระแก้ว จะมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในระดับสูง 

ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดเบญจมบพิตร ส่วนวัดที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง

การท่องเที่ยวหลักจะมีขีดความสามารถในด้านต่างๆค่อนข้างน้อย ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดไตรมิตร 

และวัดชนะสงครามเป็นต้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม

ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการจัดการ

ท่องเที่ยว มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม 2. รูปแบบและ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ 3. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาความรู้ 

(เชิงนามธรรมการเรียนรู้) 4. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  

จะเห็นว่าสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้

พอสมควร แม้การศึกษาข้างต้นจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวแต่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแต่ละ

วัดนอกจากจะตอบสนองด้านการท่องเที่ยวแล้วยังตอบสนองการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยใน
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ขณะเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการน า

ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้จากทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณวัด ทั้งนี้ 

สามารถเรียนรู้ เกร็ดประวิติศาสตร์ หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรมต่างๆภายในวัดได้

ด้วยแทนที่จะเป็นการเดินชมและถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความรู้อะไรกลับไปเลย อีกทั้งแม้วัดบวรนิเวศ

วิหารจะไม่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัดโดยตรง แต่มีการปรับเปลี่ยนเข้าร่วมเส้นทาง

ท่องเที่ยวดังกล่าวในบางครั้ง เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล เป็นต้น เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญเช่นกัน ส่วนขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่มี

ศักยภาพในการท่องเที่ยวมากเท่าวัดในเส้นทางหลักอย่างวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร หรือวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารมีสภาพเหมาะสมกับรูปแบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้

มากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้มาเยือนมีไม่มากนัก 

เพราะวัดมีอาณาบริเวณเล็ก ไม่มีที่จอดรถมากพอ จึงเหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

วัฒนธรรมมากกว่า อาจมีการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม เพ่ือศึกษาทรัพยากร

และคติค าสอนผ่านทางพุทธศิลป์  หรือรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แนวพุทธ เพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสอน และเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่อยู่ภายในวัดบวรนิเวศ

วิหารในด้านต่างๆ เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งพระพุทธรูป

ส าคัญ พระเจดีย์ ภาพเขียนปริศนาธรรม หรืออาคารส าคัญต่างๆภายในวัดซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงพุทธ และวัตถุธรรมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหารล้วนมีความน่าสนใจทั้งทาง

ประวัติศาสตร์และทางศาสนา ท าให้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะน ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่น่าสนใจได้ และสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในขณะเดียวกันก็จะมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาพุทธ ที่จะเข้ามาศึกษาผ่านการเที่ยวชม

ทรัพยากรวัฒนธรรม ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่ เนื่องด้วย

ด้วยศักยภาพในด้านการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถจัดการให้มีการท่องเที่ยวที่ต้องรองรับ

นักท่องเที่ยวจ านวนมากๆ ในแต่ละวันได้  

 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิได้น าเสนอแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงตามปัญหาและ
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อุปสรรคที่พบมาน าเสนอเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

วัดบวรนิเวศวิหาร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวทางพัฒนาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวร

นิเวศวิหาร ส าหรับแนวทางพัฒนาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวร

นิเวศวิหาร ที่ได้จากการศึกษา พอจะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

  1. จากผลการศึกษาพบว่าการจัดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ

วิหาร เพื่อเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่เก่าแก่ และมีคุณค่าให้อนุชนรุ่น

หลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป มีการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบดีแล้ว แต่ยังมีปัญหาในด้าน

การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการควรมกีารให้การสนับสนุน และควรมีการส่งเสริมพระวิทยากรทางด้าน

การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะ ในการถ่ายทอด ความรู้

ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเรียนรู้อย่างสูงสุด ดังนั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดและ

ทรัพยากรทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดที่จะถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับวัดบวรนิเวศวิหาร จึงควร มีการช าระตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่จะถ่ายทอด หรือ

เผยแพร่ออกไป ซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดท าข้อมูลไว้จ านวนหนึ่งแล้ว อาจจะมีการจัดท า

ความร่วมมือร่วมกันระหว่างวัดบวรนิเวศวิหารกับหน่วยงานอ่ืนเช่นกรมศิลปากร หรือมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในการร่วมกันจัดท าข้อมูลเพ่ือรวบรวม ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ

ทันสมัย และเป็นระบบ                                                                        

  2. บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารนั้นเกิดจากการมีทรัพยากร

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะคุณค่าด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม การน าชม ทัศนศึกษา 

โดยการเข้าชมของจริงภายในวัด สามารถท าให้ผู้เรียนรู้เกิดความสนใจ รับรู้ และเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

และควรมีเอกสารประกอบในการน าเสนอสภาพความเป็นจริงของทรัพยากรวัฒนธรรมมาน าเสนอนี้ 

อีกทั้งการจัดทัศนศึกษาน าชมวัดบวรนิเวศวิหารที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมทัศน

ศึกษา ซึ่งการประเมินผลการเข้ารับการน าชมนี้ จะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีในการพัฒนารูปแบบวิธีการ

ในการน าชมของพระวิทยากร และเป็นเครื่องมือช่วยประเมินข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือจะ

ได้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้การจัดอบรมพระวิทยากรเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้ง

ในเชิงความรู้และทักษะดังนั้นจึงควรมีการวางแผนก าหนดให้มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็น
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ระยะนอกจากนี้ควรจัดอบรมเพ่ิมเติมส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการน าชมด้วย เนื่องจากปัจจุบันมี

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เป็นจ านวนมาก 

  3. จากการผลศึกษายังแสดงให้เห็นว่าวัดบวรนิเวศวิหารยังไม่มีนโยบายที่เด่นชัดใน

เรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากวัดด ารงบทบาทเป็นศาสนสถานเป็นหลัก การเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

วัดบวรนิเวศวิหารจึงเกิดจากการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารในด้านการอนุรักษ์ 

แต่เกิดผลพลอยได้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ จากทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่มีอยู่ภายในวัดที่

ได้รับการดูแล ดั้งนั้นวัดบวรนิเวศวิหารจึงควรมีนโยบายและการจัดท าระเบียบวัดบวรนิเวศวิหารว่า

ด้วยการบริหารงานด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสะดวกต่อ

การปฏิบัติงานส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากการด าเนินการใด  ๆ โดยไม่มีนโยบาย และ

เป้าหมายในการด าเนินงาน จะไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิผลได้จึงควรมีการจัดท านโยบาย

และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

เหมาะสมและประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากที่สุด และเกิดผล

กระทบให้น้อยที่สุดเช่นกัน 

 4. การจัดท าเอกสารเผยแพร่เป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับวัด

บวรนิเวศวิหาร ตลอดจนกิจกรรมและผลงานต่างๆที่วัดจัดขึ้น จะท าให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบขึ้น ท าให้ง่ายต่อการศึกษา และสามารถมอบเป็นอภินันทนาการให้แก่ประชาชน 

ผู้สนใจในระดับต่างๆ หรือสถาบันการศึกษาที่มาเยี่ยมชมวัดในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่เป็น

ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 จากการศึกษา ผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นแนวทาง

ส าหรับวัดหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้  

 1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการที่ควรค านึงถึงคือ 

1.1 ความพร้อมทางกายภาพ ได้แก่ การจัดให้มีการดูแลจัดการสภาพภูมิทัศน์

ของวัด ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและ

สังฆาวาส ความสะอาด ร่มรื่น และสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการจัดการองค์ความรู้ที่จะใช้ในการ

ถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร 
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1.2 ความพร้อมในเชิงนโยบาย ที่จะสนับสนุนให้วัดมีการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกาลต่อไปได้ 

 1.3 ความพร้อมด้านบุคลากรภายในวัด โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท

ส าคัญที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นสู่ผู้ฟังหรือผู้เรียน และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆ

ภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 1.4 ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ มีการด าเนินการตามนโยบายที่

ชัดเจนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถเอ้ือต่อการด าเนินกิจการ

ต่างๆให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

2. การสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ ให้มีบทบาทในการเป็นผู้น าในการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านการ

เรียนรู้ที่มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของสังคม โดยการพัฒนาบุคลากร และพระภิกษุสงฆ์

ในวัดบวรนิเวศวิหารให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ

เพ่ิมพูนความรู้ให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการ

พัฒนาประชาคมสงฆ์ภายในวัดให้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้เป็นบุคลากรทาง

ศาสนาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด หลักธรรม ค าสอน แนวปฏิบัติ และความรู้

ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในสังคมได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

เพ่ือให้มีความคล่องตัว และถูกต้องในการด าเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ

ประการสุดท้ายคือ การพิจารณาถึงศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม พิจารณาจุดเด่นขององค์ความรู้

ที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารที่พร้อมจะถ่ายทอด และเผยแพร่ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ ทรัพยากร

วัฒนธรรมของวัดแล้วจึงบูรณาการสิ่งเหล่านี้สู่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้

อย่างมีทิศทางต่อไป 

3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมใน 2 ด้าน 

ได้แก่ คุณค่าทางด้านศิลปกรรม และคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 39 รายการ จึงควรมี

การศึกษา และประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ิมเติมในด้านต่าง  ๆ ให้ละเอียด และ

ครบถ้วนยิ่งขึ้น เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมอีกมากที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ 
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 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเสริมกระบวรการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้มี

บทบาทเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น กระบวนการ

เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และการ

วิพากษ์โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเก็บข้อมูลให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการ

ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 
 

ใช้ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

 
 

ค าชี้แจง:  
 ข้อ 1 แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารฉบับนี้ จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือท าการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร มาใช้ในแสดงคุณค่าในด้าน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
ครั้งนี้ จักสามารถเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหาร ต่อไป 
 ข้อ 2 แบบแสดงความคิดเห็นนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 การประเมินคุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหาร 
    ตอนที่ 2 การประเมินคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัด
บวรนิเวศวิหาร 
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ตอนที่ 1 การประเมินคุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ค าชี้แจง: กรอกข้อมูลเพ่ือแสดงคุณค่าทางศิลปกรรมในตารางการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม
ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

 
ตารางการประเมินคุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ที่ประเมิน 

คุณค่าทางศิลปกรรม 

1. พระพุทธชินสีห์  
2. พระสุวรรณเขต  
3. พระศาสดา  
4. พระไพรีพินาศ  
5. พระพุทธไสยา  
6.. พระพุทธบาทโบราณ    
7. พระเจดีย์กาไหล่ทอง  
8. พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า   
9. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ  

พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  
 

10. ประตเูซี่ยวกาง  
11. มโหระทึก  
12. จิตรกรรมภายในพระอโุบสถ  
13. จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร

พระศาสดา  
 

14. จิตรกรรมฝาผนังภายในหอ
พระไตรปิฎก 

 

15. จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
เก๋ง  
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ตอนที่ 2 การประเมินคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ค าชี้แจง: กรอกข้อมูลเพ่ือแสดงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในตารางการประเมินคุณค่าทรัพยากร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร  
 

 
ตารางการประเมินคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

 
ล าดับ 

ที ่
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเมิน คุณค่าทางสถาปตัยกรรม 

1. พระอุโบสถ  
2. วิหารพระศาสดา  
3. พระอุโบสถวัดรังส ี  
4. วิหารเก๋ง  
5. หอพระไตร ปิฎก  
6. ศาลาการเปรยีญ  
7. พระเจดีย์ใหญ ่  

8. ซุ้มปรางค์ระพุทธรูป  
9. พลับพลาเปลื้องเครื่อง  
10. ศาลาแดง 2 หลัง  
11. ศาลาฤๅษี 4 หลัง   
12. พระต าหนัก เพ็ชร  
13. พระต าหนักจันทร์   
14. พลับพลา 

สมเด็จพระศรสีุริเยนทราฯ  
 

15. ศาลาจาน   
16. พระปั้นหย่า   
17. พระต าหนักล่าง  
18. พระต าหนักใหญ่ (พระต าหนัก

เดิม) 
 

19. พระต าหนักทรงพรต  
20. หอสหจร   
21. ต าหนักซ้าย   
22. ต าหนักบัญจบเบญจมา    
23. อาคาร มหามกฎุราชวิทยาลัย    
24. ตึกมนุษย์นาควิทยาทาน   
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 
ใช้ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 

ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 
 
 

ค าชี้แจง:  
 ข้อ 1 แบบสัมภาษณ์การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารฉบับนี้ 
จุดมุ่งหมาย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ
วิหาร ในประเด็นต่างๆได้แก่ ด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จักสามารถเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อไป 
 ข้อ 2 ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีความรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
 ข้อ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
  1.ส าหรับพระสงฆ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อมูลด้านการบริหาร 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการด าเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร 
  2.ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร 
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ตอนที่ 1 ส าหรับพระสงฆ์ 
1.นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
ชื่อพระผู้ให้สัมภาษณ.์............................................................................... .............................................. 
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ตอนที่ 2 ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร  

1.การศึกษาในระบบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

2. การจัดการศึกษานอกระบบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.การศึกษาตามอัธยาศัย  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

1.การจัดทัศนศึกษาน าชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. การจัดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.การจัดท าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................ .................................................. 



ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   

ที่อยู่ 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2541 

 

    พ.ศ. 2553  

      

 

 

นายเดชชาติ นิลวิเศษ 

333/177 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 14/1 ต าบลราชาเทวะ  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

  

ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์  

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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