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information and data are collected, organized and analyzed with the approaches and
theorems on knowledge management, cultural resource management and communication.
The results from the research lead to the creation of a knowledge set of the
Emerald Buddha Temple which is the royal temple in the Grand Palace complex. The resulted
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ceremonies are held in order to bless the country. In addition, this set of knowledge also
manifests the artful values of the site because the ideas and beliefs in Buddhism and
Idealistic Gods are merged together and reflected via concrete constructions and
architectures of the temple. Therefore, in this research the knowledge on several matters,
such as cultural resources of arts, religious beliefs, Thai Monarch and royal ceremonies, are
processed, organized and synthesized to a knowledge set that is suitable for the
dissemination. In other words, the obtained knowledge set fits the standard guiding routine of
the information staffs of the Grand Palace.
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คําปรึ กษา คําแนะนํา ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่องานวิจยั ด้วยความห่ วงใยและเอาใจใส่ ดูแลเป็ น
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ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับงานวิจยั ขอขอบพระคุณ นางสาวบุญเพ็ญ หว่านณรงค์ หัวหน้าฝ่ าย
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กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทําวิจยั ขอขอบคุณนักท่องเที่ยว นักศึกษา และ
นักเรี ยน ที่ให้ความกรุ ณาในการกรอกแบบสอบถาม
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ที่เป็ นกําลังใจและ
คอยช่วยเหลือมาโดยตลอด
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ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ผูว้ ิจยั ขอเก็บความประทับใจที่ทุกคนมีให้ ไว้ในความทรงจํามิรู้ลืมตลอดไป
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ถ

บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์ ทําให้องค์กรต่างๆ ต้องอยูใ่ นสภาพของการ
แข่งขัน ทั้งที่เป็ นการแข่งขันกันระหว่างองค์กรและการแข่งขันกับตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยูร่ อด
มีความมัน่ คงและมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้องค์กรต้องใส่ ใจกับการจัดการทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยูภ่ ายใน และนําทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่งการดําเนินการ
อาจจะไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั เอาไว้ได้ หากไม่มีการนําเอาความรู ้ที่
เหมาะสมมาขับเคลื่อนในการดําเนินงาน ในปั จจุบนั หลายองค์กรจึงได้เริ่ มตระหนักและให้ความ
สําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ภายในองค์กรของตน
เพื่อเป็ นพลังในการขับเคลื่อนความรู ้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
ประเทศไทยมีวฒั นธรรมที่เจริ ญรุ่ งเรื องประเทศหนึ่ง เนื่องจากบรรพบุรุษไทยได้สงั่ สม
และถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และภูมิปัญญาที่หลากหลาย จนมาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต
สื บต่อมาจนปรากฏเป็ นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นและมีคุณค่า อันได้แก่ ภาษา
วรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม คติความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นต้น การสื บ
ทอดนี้นบั เป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของคนในชาติมาจนถึงทุกวันนี้ แต่กระแสโลกาภิวตั น์กม็ ีผลทําให้ประเทศไทยให้ความ
สําคัญ และรับเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ความเจริ ญทางวัตถุจึงได้ไหลเข้ามาตามกระบวนการสื่ อสารที่ไร้พรมแดน วิถีชีวิตของคน
และสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนเป็ นที่น่าวิตกว่าหากไม่รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวตั น์
และปล่อยให้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจ ถูกผสมผสานหรื อถูก
กลืนไปกลับกระแสนิยมใหม่ๆ ที่ฉาบฉวยจนเจือจางหรื อสูญหายไป คนรุ่ นหลังอาจจะไม่สามารถ
มองย้อนกลับไปดูร่องรอยความเป็ นมาหรื อรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยได้
วัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้ว เป็ นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ความ
สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกลักษณ์ทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ กล่าวคือเป็ นพระอาราม

๑

๒

หลวงในพระบรมมหาราชวังสําหรับพระมหากษัตริ ยท์ รงประกอบพระราชพิธีทางศาสนา เป็ นศูนย์
กลางทางการเมืองการปกครอง และนอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมและ
งานศิลปกรรมชั้นสู งอีกด้วย ความสําคัญและความเป็ นมาตลอดจนความงดงามของวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ล้วนเกิดมาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ความหลากหลายและซับซ้อน ทั้งคติความเชื่อ
ทางด้านศาสนา การปกครอง การพระราชพิธี และงานศิลปกรรมชั้นสูงแขนงต่างๆ วัดพระศรี รัตน
ศาสดารามจึงเปรี ยบเสมือนแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของชาติ
สมชาย เจริ ญวานิช (๒๕๔๖ : ๙๔) เมื่อคราวฉลองกรุ งรัตนโกสิ นทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็ นองค์ประธานกรรมการอํานวยการปฏิสงั ขรณ์ พระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากช่างฝี มือที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในงานศิลปะ
โบราณเหลือน้อยเต็มที ทรงมีพระราชดําริ เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี้
ว่า
“ศิลปะโบราณทีม่ ีอยู่ในพระบรมมหาราชวังและตามสถานทีท่ วั่ ไป
มี
ความจําเป็ นอย่ างยิง่ ทีต่ ้ องมีการอนุรักษ์อย่ างสมํ่าเสมอ ให้ คงอยู่ตลอดไป เพราะว่ า
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ จึงควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้ และการ
ฝึ กอบรมงานช่ างฝี มือต่ างๆ เพือ่ ปลูกฝังให้ ผ้ เู รี ยนและเจ้ าหน้ าทีท่ เี่ กีย่ วข้ องมีความรัก
และความซาบซึ้งในงานศิลปะ โบราณวัตถุ พร้ อมทัง้ ควรได้ รับการถ่ายทอดและได้
ทักษะจนสามารถนํามาใช้ ในงานอนุรักษ์โบราณวัตถุได้ ”
ถึงแม้วา่ แนวพระราชดําริ ขา้ งต้นจะเกี่ยวข้องเฉพาะงานศิลปะโบราณ แต่กแ็ สดงให้เห็น
ว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสําคัญในองค์ความรู ้ทางด้านศิลปกรรม ซึ่งเป็ นส่ วน
หนึ่งของทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ในปัจจุบนั วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
นอกจากจะเป็ นสถานที่ที่มีบทบาทสําคัญทางด้านศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนเป็ น
แหล่งรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงแล้ว
ยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้อย่าง
มหาศาลให้แก่ประเทศอีกด้วย การจัดการความรู ้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็ นวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ (tangible) และที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดไว้วา่ “ส่ วน
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ราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ในส่ วนราชการ
เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู ้ดา้ นต่างๆ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสยั ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัด ให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน” ด้วยตระหนักถึงความสําคัญและ
คุณค่าของความรู ้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
สํานักพระราชวังจึงได้
ก่อตั้งงานนําชม เพื่อให้เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้แก่ผทู ้ ี่มาเยีย่ มชม
ในการฝึ กอบรมบุคลากรให้ปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชมนั้น เป็ นการมอบบทบรรยายให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อ
นําไปท่องจําและเรี ยกมาทดสอบ ซึ่งบทบรรยายนั้นจะเน้นเฉพาะเนื้อหาความรู ้หลักๆ ได้แก่ ความรู ้
ด้านประวัติการสร้าง ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม การประดับตกแต่ง และหน้าที่การใช้สอยเป็ นส่ วน
ใหญ่ แต่เกร็ ดความรู ้ต่างๆ ที่มีความสําคัญน่าสนใจ และมีความเหมาะสมในการเผยแพร่ ยงั มีอีกเป็ น
จํานวนมากที่ยงั กระจัดกระจายอยูต่ ามเอกสารต่างๆ และภายในตัวบุคคล ที่เจ้าหน้าที่ยงั ไม่รู้หรื อรู ้
บ้างแต่ยงั ไม่ชดั แจ้งมากนัก เจ้าหน้าที่นาํ ชมจึงมักประสบปัญหาคล้ายๆ กัน คือไม่สามารถตอบ
คําถามหรื ออธิ บายถึงแก่นและเกร็ ดความรู ้เหล่านั้นได้ เนื่องจากไม่เคยรู ้จกั ไม่เคยเห็น หรื อไม่ได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู ้น้ นั ๆ ทําให้เจ้าหน้าที่ขาดความมัน่ ใจ เกิดความเบื่อหน่าย
และไม่มีความสุ ขในการปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษา “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” เป็ น
การศึกษาเพื่อประมวลและจัดระบบชุดความรู ้เกี่ยวกับวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่มีจาํ นวนมากและ
ยังกระจัดกระจาย แล้วสร้างเป็ นชุดความรู ้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสําหรับ
การนําชมและการเผยแพร่ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นาํ ชม
ขอบเขตการศึกษา
๑. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา คือ วัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม ในพระบรมมหาราชวัง
๒. ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรในสํานักพระราชวังที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ได้แก่
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กลุ่มเจ้าหน้าที่นาํ ชม คือ เจ้าหน้าที่งานนําชม ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง กองวัง สํานักพระราชวัง ที่ปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชมและเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม ให้แก่คณะบุคคลและนักท่องเที่ยว โดยให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นประชากรในกลุ่ม
นี้ทาํ การประเมินชุดความรู ้ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และสร้างชุดความรู ้ที่มีความเหมาะสมสําหรับการนําชม
กลุ่มผูข้ อรับบริ การนําชม คือ กลุ่มบุคคลและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และใช้บริ การนําชมจากเจ้าหน้าที่นาํ ชม โดยการเข้าไปสังเกตการณ์การนําชมของเจ้าหน้าที่
และให้กลุ่มบุคคลและนักท่องเที่ยวทําแบบประเมินความรู ้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
เพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะห์และสร้างชุดความรู ้ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
กลุ่มผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์จริ ง คือ บุคลากรในสํานักพระราชวังที่มีความรู ้
และประสบการณ์จริ งในด้านต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม นักบูรณะ เป็ นต้น เพื่อศึกษาและรวบรวมความรู ้ที่ถูกต้องและมีความทันสมัย
๓. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาการจัดการความรู ้ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
เป็ นการศึกษาเพือ่
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่เผยแพร่ ความรู ้และนําชม ให้มีศกั ยภาพในการเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่
ถูกต้องแก่นกั ท่องเที่ยว จากที่กล่าวมาข้างต้นคือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชมยังประสบปั ญหา
การขาดความรู ้และความเข้าใจในความรู ้ที่แท้จริ ง ดังนั้นขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา จึงจะศึกษา
เฉพาะเนื้อหาที่ยงั เป็ นจุดอ่อนสําหรับการนําชม ได้แก่
๑. ความรู ้ทางด้านความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริ ย ์ คือ สัญลักษ์ที่แสดงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงปรากฏอยูภ่ ายในวัด
๒. ความรู ้ดา้ นศาสนาและความเชื่อ เช่น พระพุทธรู ป พระไตรปิ ฎก ทวารบาล และการ
บนบาน เป็ นต้น
๓. เนื้อหาความรู ้เรื่ องพระราชพิธี คือ พระราชพิธีสาํ คัญที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ปรกอบขึ้นภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
๔. เนื้อหาความรู ้ดา้ นงานศิลปกรรม คือ งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” นี้
ทําให้ได้ชุดความรู ้ที่มีครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน มีความทันสมัยและเหมาะสมสําหรับการนําชมวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่งานนําชม ที่จะนําความชุดความรู ้จาก
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การศึกษาในครั้งนี้ มาเป็ นข้อมูลในการเผยแพร่ และสามารถตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยวได้
อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูล เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนใน
เอกลักษณ์ของชาติ และร่ วมเผยแพร่ มรดกวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่พฒั นาองค์กรให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
และให้มี
ความเจริ ญก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
นัน่ คือบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถตรงกับลักษณะงาน
การศึกษา เรื่ อง “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” นี้ จึงได้มุ่งเน้น
การศึกษาสภาพปั ญหาด้านการจัดการความรู ้ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่
มวลชน เนื่องจากวัดพระศรี รัตนศาสดารามเปรี ยบเสมือนคลังความรู ้ทางวัฒนธรรม คือ เป็ นแหล่ง
รวบรวมความรู ้ในเรื่ องราวและสาขาต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน เช่น งานพระราชพิธี
งานช่างศิลป์ ไทย เป็ นต้น ซึ่งความรู ้ท้ งั หมดนี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าค่า เพราะ
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติไทย
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๒๖) กล่าวว่า สิ่ งใดที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาติอย่าง
แท้จริ ง และเป็ นของสําคัญอย่างยิง่ แก่ ๓ สถาบันอันเป็ นหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ยแ์ ล้ว สมควรรักษาไว้เพือ่ ให้คงอยูต่ ลอดกาล เอกลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็ นพิธี
การทางพุทธศาสนาที่สาํ คัญ งานพระราชพิธีต่างๆ สิ่ งเหล่านี้แม้บางครั้งอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง
ไม่สะดวก เช่น เกี่ยวกับเรื่ องการจราจรและงบประมาณที่ตอ้ งใช้จ่าย แต่กส็ มควรรักษาไว้เพื่อให้สืบ
ต่อลงไปชัว่ ลูกหลาน เพราะลูกหลานจะได้รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนว่ามีวฒั นธรรมอัน
สู งส่ งละเอียดอ่อนมาเป็ นเวลานานแล้ว ทําให้มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสื บต่อไปและดํารงความเป็ นชาติของ
ตนไว้ชวั่ กาลนาน ซึ่งการดําเนินการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจสู่คนรุ่ นหลังให้ตระหนักและหวงแหน
มรดกของ ชาติได้น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั กระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะสม ดังนั้นการทบทวน การ
เลือกแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ที่ช่วยให้
การศึกษามีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” ผู ้
ศึกษาได้ศึกษาโดยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี้
๑. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู ้
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
๓. แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร
๔. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
๖

๗

๑. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT)
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารในปั จจุบนั สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้อย่างหลากหลาย และทุกขั้นตอนของการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพของ
แข่งขันกันในสังคมปัจจุบนั
นํามาซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากรภายในองค์กร
เพราะการเรี ยนรู ้ยอ่ มมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นการจัดการความรู ้จึงเป็ นหัวใจสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพราะ
ประโยชน์ของการพัฒนานี้เองย่อมทําให้คนในชาติได้รู้ภูมิหลังและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ของตน
และการที่จะสามารถอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรวัฒนธรรมนี้ไว้ ตลอดจนถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
เหล่านี้ให้แก่ชนรุ่ นหลังสื บต่อไปได้น้ นั ต้องอาศัยการจัดการความรู ้ท้ งั สิ้ น ดังนั้นการศึกษาและ
ทบทวนแนวคิดการจัดการความรู ้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา
ความหมายของความรู้
ความรู ้เป็ นสิ่ งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นมาใหม่ได้อยูต่ ลอดเวลา มีนกั วิชาการ
ให้ความหมายของความรู ้ไว้อย่างมากมายและหลากหลาย ได้แก่
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒: ๒๓๒) ความรู ้ คือ สิ่ งที่สง่ั สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน
การค้นคว้าหรื อประสบการณ์
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ;
ความเข้าใจหรื อ
สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์; สิ่ งที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิดหรื อการปฏิบตั ิ;
องค์วิชาในแต่ละสาขา
ชัชวาล วงษ์ประเสริ ฐ (๒๕๔๘ : ๑๗) ความรู ้ คือ กรอบของการประสมประสานระหว่าง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรู ้ในบริ บท และความรู ้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทัว่ ไปความรู ้จะอยูใ่ กล้ชิด
กับกิจกรรมมากกว่าข้อมูลและสารสนเทศ (ความรู ้มีอยูท่ วั่ ไปทุกหนทุกแห่ ง) สามารถดํารงอยูไ่ ด้ทุก
สถานที่ในเวลาเดียวกันและความรู ้ไม่สามารถเปลี่ยนมือกันได้ ดังนั้นในสังคมสารสนเทศ เมื่อพูด
ถึงสิ นทรัพย์และสิ นค้าที่เป็ นนามธรรมนั้น ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศหรื อความรู ้ไม่มีการสูญสลาย
และสามารถรี ไซเคิลได้บ่อยเท่าที่ตอ้ งการ
โทมัส ดาวเวนพอร์ท (อ้างถึงใน ไพโรจน์ ชลารักษ์ ๒๕๕๑ : ๒) กรอบของการประสม
ประสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรู ้ในบริ บท และความรู ้แจ้งอย่างชํ่าชอง เป็ นการ
ประสมประสานที่ทาํ ให้กรอบสําหรับการประเมินค่าและการนําเอาประสบการณ์สารสนเทศใหม่ๆ
มารวมเข้าด้วยกัน มันเกิด ขึ้นและนําไปประยุกต์ในใจของคนที่รู้ สําหรับในแง่ขององค์กรนั้น

๘

ความรู ้มกั จะสัง่ สมอยูใ่ นรู ปของเอกสารหรื อแฟ้ มเอกสารต่างๆ รวมถึงไปสัง่ สมอยูใ่ นการทํางาน อยู่
ในกระบวนการ อยูใ่ นการปฏิบตั ิงาน และอยูใ่ นบรรทัดฐานขององค์กรนั้นเอง
ฮิเดโอะ ยามาซากิ (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ ๒๕๔๙ : ๑๓) ได้ให้คาํ จํากัด
ความของ ความรู ้ในรู ปของปิ รามิด

ภาพที่ ๑ ปิ รามิดแสดงลําดับขั้นของความรู ้
โดยให้ความหมายของ “ข้อมูล” ว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง ข้อมูลดิบ หรื อตัวเลขต่างที่ยงั ไม่ได้
ผ่านการแปลความ ส่ วน “สารสนเทศ” เป็ นข้อมูลที่ผา่ นกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพือ่
นํามาใช้ประโยชน์ในการบริ หาหรจัดการและการตัดสิ นใจ มีบริ บทซึ่งเกิดจากความเชื่อ สามัญ
สํานึก หรื อประสบการณ์ของผูท้ ี่ใช้สารสนเทศนั้นๆ โดยมักจะอยูใ่ นรู ปของข้อมูลที่วดั ได้หรื อจับ
ต้องได้ อย่างไรก็ตาม สารสนเทศอาจมีขอ้ จํากัดในเรื่ องช่วงเวลาที่ใช้ และขอบข่ายของงานที่จะ
นํามาใช้ ในขณะที่ “ความรู ้” คือ สารสนเทศที่ผา่ นกระบวนการคิด เปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู ้
อื่นจนเกิดเป็ นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสิ นใจสถานการณ์ต่างๆ ได้โดย
ไม่จาํ กัดช่วงเวลา หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั เราในการนําไปใช้ในงาน
และ “ปั ญญา” คือ ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ เพื่อให้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้น
พรธิดา วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๒๑) ความรู ้ (knowledge) เป็ นกระบวนการของการขัด
เกลา เลือกใช้และบูรณาการ การใช้สารสนเทศเหล่านั้น จะเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ (new knowledge)

๙

ความรู ้ใหม่จึงเกิดจากการผสมผสานความรู ้
และประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู ้ใหม่ที่ได้รับ
ความรู ้ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นตัวบุคคล เป็ นความรู ้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (tacit knowledge) หากเมื่อ
ความรู ้เหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรู ปของการเรี ยนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ความรู ้น้ นั ก็จะ
กลายเป็ นความรู ้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (explicit knowledge)
นํ้าทิพย์ วิภาวิน (๒๕๔๗ : ๑๖) ความรู ้ คือ ความเข้าใจ การรับรู ้ในเรื่ องราวที่นาํ ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสิ นใจ และการปฏิบตั ิในองค์กรต่างๆ มีความรู ้อยูใ่ นทรัพยากรบุคคลและ
แหล่ง ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลนั้นไว้ได้
น.พ.วิจารณ์ พานิช (อ้างถึงใน นํ้าทิพย์ วิภาวิน ๒๕๔๗ : ๑๘) ได้ให้คาํ ที่มีความสัมพันธ์
กับความรู ้ ได้แก่ ประสบการณ์ (experience) ซึ่งเป็ นทั้งความรู ้และบ่อเกิดของความรู ้ ความเป็ นจริ ง
(truth) ความรู ้ตอ้ งเชื่อมโยงกับความเป็ นจริ งและความเป็ นจริ งเป็ นบ่อเกิดของความรู ้ ความ
ซับซ้ อน (complexity) คนมีความรู ้จะมีความเข้าใจความซับซ้อนและความเข้าใจความซับซ้อนจะ
ช่วยให้เกิดความรู ้ การตัดสิ นหรื อวินิจฉัย (judgement) คนเราใช้ความรู ้เป็ นเครื่ องตัดสิ นสถานการณ์
ใหม่โดยการเปรี ยบเทียบความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว สามัญสํานึก (common sense) คนมีความรู ้สามารถใช้
สามัญสํานึกในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ได้ดี คุณค่ าและความเชื่ อ (value & belief) เป็ น
ส่ วนประกอบที่แฝงอยูใ่ นความรู ้จนเป็ นเนื้อเดียวกัน ถ้ามีคุณค่าหรื อความเชื่อพื้นฐานต่างกัน จะ
พัฒนาความรู ้จากเหตุการณ์เดียวกันออกมาเป็ นเนื้อเดียวกันและแตกต่างกันได้อย่างมาก
จากการศึกษาความหมายของความรู ้ที่กล่าวมา จะเห็นว่าความรู ้เป็ นกระบวนการและ
สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆ
ได้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ และสร้างความรู ้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนา
และเกิดความก้าวหน้า โดยเฉพาะในส่ วนราชการต่างๆ ได้มีการจัดการความรู ้ภายในหน่วยงานเพือ่
เป็ นการประเมินศักยภาพและขีดความสมารถขององค์กรอีกด้วย
ประเภทของความรู้
อิคูจิโร โนนากะ (อ้างถึงใน สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๐ : ๙)
แบ่งความรู ้ออกเป็ น ๒ ประเภท คือ ความรู ้ที่อยูก่ บั ตัวบุคคล (tacit knowledge) และความรู ้ที่ได้
บันทึกไว้แล้ว (explicit knowledge)
๑. ความรู้ ทอี่ ยู่กบั ตัวบุคคล (tacit knowledge)
ความรู ้ที่อยูก่ บั ตัวบุคคล (tacit knowledge) หรื อความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน เป็ นความรู ้ที่
อยูใ่ นสมองของมนุษย์ คือเป็ นความรู ้ที่ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อไม่ได้ตีพมิ พ์ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การถ่ายทอดจะผ่านการลงมือทําสัญลักษณ์ การเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย และการถ่ายทอดให้

๑๐

รับรู ้ เช่น สัญชาตญาณ สามัญสํานึก ดุลยพินิจ ความรู ้ประเภทนี้เป็ นความรู ้ที่ประมวลโดยคนแต่
ละคนในองค์กร ในการวางแผนดําเนินงาน ตัดสิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ทาํ ให้การดําเนินงานมี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าที่เคยทํามาก่อน
หรื อทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีงานใน
ลักษณะเดียวกัน เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ความชํานาญ ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
ความรู ้ประเภทนี้จะมี ๒ ส่ วน คือ ความรู ้ที่อธิบายได้แต่ยงั ไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้ง
และความรู ้ที่ไม่สามารถอธิบายได้จริ งๆ เช่น งานศิลป์ งานที่ตอ้ งวัดคุณภาพจากรู ป รส กลิ่น
เสี ยง ที่ไม่สามารถกําหนดได้ตายตัว บางครั้งเรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบ “นามธรรม”
๒. ความรู้ ทไี่ ด้ บันทึกแล้ ว (explicit knowledge)
ความรู ้ที่ได้บนั ทึกแล้ว (explicit knowledge) หรื อความรู ้แจ้งชัด เป็ นความรู ้ที่คน
สร้างขึ้นและถ่ายทอดโดยผ่านทางภาษาอย่างเป็ นทางการและมีรูปแบบ มีลกั ษณะของการจัดระบบ
ที่บนั ทึกข้อมูลไว้ในสื่ อรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ความรู ้ประเภทนี้มีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การจัดระบบ
ความรู ้ในห้องสมุด การจัดการฐานข้อมูล การจัดทําเอกสารข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น บางครั้งเรี ยกว่า
เป็ นความรู ้แบบ “รู ปธรรม”

ความรู้ชัดแจ้ ง
(explicit knowledge)

ความรู้ทฝี่ ังอยู่ในตัวบุคคล

(tacit knowledge)

ภาพที่ ๒ ภูเขานํ้าแข็งแสดงการเปรี ยบเทียบความรู ้

๑๑

จากภาพจะเห็นว่าปกติแล้วความรู ้แจ้งชัด (explicit knowledge) จะมีปริ มาณน้อยมากเมื่อ
นํามาเปรี ยบเทียบกับความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge) โดย ประพันธ์ ผาสุ กยืด ได้ให้
ความเห็นว่าความรู ้ชดั แจ้ง (explicit knowledge) ความรู ้เป็ นหลักวิชาที่ตอ้ งผ่านการพิสูจน์หรื อเขียน
ออกมาเป็ นทฤษฎีน้ นั ถือว่าน้อยมาก คล้ายกับส่ วนยอดของภูเขานํ้าแข็งที่อยูพ่ น้ นํ้าซึ่งถือว่าน้อยมาก
ส่ วนความรู ้แบบฝังลึก (tacit knowledge) นั้นแฝงในตัวคนทําให้มองไม่เห็นเปรี ยบกับภูเขานํ้าแข็งที่
จมอยูใ่ ต้น้ าํ ซึ่งมีปริ มาณมากกว่าค่อนข้างมาก (ประพันธ์ ผาสุ ขยืด ๒๕๕๐ : ๒๒)
ภราดร จินดาวงศ์ (๒๕๔๙ : ๑๖) ได้อธิบายไว้วา่ โดยปกติแล้วทุกคนหรื อทุกองค์กรจะมี
ความรู ้ท้ งั ๒ ประเภท อยูใ่ นตัวแต่ขนาดความรู ้ประเภท tacit knowledge จะมีขนาดใหญ่กว่า explicit
knowledge ในอัตราส่ วน ๘๐ ต่อ ๒๐ หรื ออาจกล่าวได้วา่ การมองคนอย่ามองแค่สิ่งที่เห็นภายนอก
เพราะความรู ้ที่จะส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันให้กบั ตัวคนและองค์กร หากพิจารณาโดย
กลัน่ กรองลึกซึ้งแล้วจะเป็ นความรู ้ประเภท explicit knowledge ซึ่งเป็ นความรู ้ที่อยูภ่ ายในและไม่
สามารถมองเห็นได้โดยง่าย
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (๒๕๔๙ : ๑๖) ความรู ้ท้ งั ๒ ประเภท สามารถเปลี่ยนสถานะ
ระหว่างกันได้ตลอดเวลาขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ่งจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการ
ที่เรี ยกว่า Knowledge Spiral หรื อ SECI Model ซึ่งคิดค้นโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi ดัง
รู ปตัวอย่าง

ภาพที่ ๓ การหมุนเกลียวการเรี ยนรู ้

๑๒

จากกระบวนการข้างต้นการปรับเปลี่ยนและการสร้างความรู ้จะเกิดขึ้นได้ ๔ รู ปแบบ
คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization
Socialization : เป็ นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผู ้
ที่สื่อสารระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายของของทีม A ได้
เรี ยนรู ้เทคนิคการขายใหม่ๆ จากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายของทีม B ที่ประสบความสําเร็ จในการขาย โดย
การพูดคุยปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ก็จะได้ความรู ้จากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีม B มาเป็ นความรู ้ของตนเอง
เพื่อใช้ในการทํางาน
Externalization : การสร้างและแบ่งปันความรู ้จากสิ่ งที่มีและเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เป็ นการแปลงความรู ้จาก Tacit Knowledge เป็ น Explicit Knowledge เช่น กรณี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีม A ซึ่งหลังจากเรี ยนรู ้เทคนิคการขายจากข้างต้นก็นาํ มาเขียนเป็ นหนังสื อ เอกสาร
หรื อรายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไป
Combination : เป็ นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge โดย
รวบรวมความรู ้ประเภท Explicit ที่เรี ยนรู ้ มาสร้างเป็ นความรู ้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีม A ซึ่งต่อมาได้ไปศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเทคนิคการขายจากตําราต่างๆ ที่มี
อยูอ่ ย่างหลากหลาย แล้วสรุ ปและเผยแพร่ เป็ นเทคนิคการขายรู ปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวม
ความรู ้จากแหล่งต่างๆ และความรู ้ของตนเอง
Internalization : เป็ นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็ น Tacit Knowledge มักจะเกิด
จากนําความรู ้ที่เรี ยนรู ้มาไปปฏิบตั ิ เช่น หลังจากผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทีมอื่นๆ เช่น ทีม C D หรื อ E เป็ น
ต้น ศึกษาเทคนิคการขายจากตํารา หรื อคู่มือต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วนําไปปรับใช้ในงานของตนเอง จนทํา
ให้เกิดทักษะ และความชํานาญในเรื่ องเทคนิคการขายจนกลายเป็ น Tacit Knowledge ของตนเองใน
ที่สุด
และเมื่อเกิดความรู ้แล้วไปแลกเปลี่ยนกับลูกค้าหรื อผูจ้ ดั การรายอื่นๆ
ต่อไปก็จะเกิด
กระบวนการที่เรี ยกว่า Socialization คือ การแปลง Tacit Knowledge จากผูจ้ ดั การรายนั้นๆ ไปเป็ น
Tacit Knowledge ของคนอื่นต่อไป เป็ นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่ อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
พรธิดา วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๒๓) ได้แบ่งประเภทความรู ้ออกเป็ นลักษณะต่างๆ
เพิ่มเติมอีก คือ ความรู ้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (cultural knowledge) และความรู ้ที่แฝงอยูใ่ นองค์กร
(embedded knowledge) ไว้ดงั นี้
ความรู้ทเี่ กิดจากวัฒนธรรม (cultural knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจากศรัทธาหรื อความ
เชื่อ ที่ทาํ ให้กลายเป็ นความจริ ง ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ การเฝ้ าสังเกต และการสะท้อนผลกลับ
ของตัวความรู ้และของสภาพแวดล้อม องค์การที่พฒั นามาเป็ นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน

๑๓

จะพัฒนาความเชื่อร่ วมกันในเรื่ องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
การตลาดและคู่แข่งขัน
ความรู้ทแี่ ฝงอยู่ในองค์ กร (embedded knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นวิธีการทํางาน
คู่มือการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ กระบวนการผลิต เป็ นต้น
นอกจากนี้ Leif Edvinsson (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ ๒๕๔๙ : ๑๘) ได้แบ่ง
ความรู ้ออก เป็ น ๓ ประเภท คือ ความรู ้เฉพาะบุคคล ความรู ้ขององค์กร และความรู ้ที่เป็ นระบบ
ดังนี้
ความรู้ เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นตัวพนักงานแต่ละคน
หรื อเป็ นความรู ้ที่อยูใ่ นหัวของพนักงาน
ความรู้ ขององค์ กร (Organizational Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จากการแลก เปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างพนักงานที่อยูใ่ นกลุ่มหรื อฝ่ ายงานต่างๆ ภายในองค์กร ทําให้เกิดเป็ นความรู ้โดย รวม
ขององค์กร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในงานขององค์กรโดยรวมได้มากขึ้น
ความรู้ทเี่ ป็ นระบบ (Structural Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เกิดจากการสร้างหรื อต่อยอด
องค์ความรู ้ ผ่านกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่างๆ ภายในองค์กร
องค์ ประกอบของความรู้
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (๒๕๕๑ : ๔) ได้อธิบายว่า ความรู ้จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายใน ดังนี้
๑. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่ งที่คนสามารถรับรู ้ หรื อสัมผัสแล้วทําให้เกิดความรู ้ข้ ึนใน
ตัวคน ได้แก่
ข้อเท็จจริ ง (Fact) หรื อปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่ งเหล่านี้มีอยู่ คงอยู่ ดํารงอยู่ เป็ นปกติมา
ก่อนการกําเนิดของมนุษย์แล้วไม่วา่ จะมีมนุษย์เกิดขึ้นหรื อไม่กต็ าม และเมื่อมนุษย์ถือกําเนิดแล้ว
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้กย็ งั คงอยู่ เป็ นอยู่ และดํารงอยูเ่ ช่นเดิม มนุษย์มีศกั ยภาพในการรับรู ้
หรื อสัมผัสสิ่ งเหล่านี้ได้ เมื่อสัมผัสแล้วก็จะเกิดความรู ้สถิตในตัวคนทันที
ข้อมูล (Data) เป็ นสิ่ งที่มนุษย์บญั ญัติข้ ึนจากการรับรู ้หรื อสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แล้วจําแนกแยกแยะ จดจํา หรื อทําการบันทึก และแจงนับไว้เมื่อใดที่มนุษย์ได้รับรู ้หรื อสัมผัสข้อมูล
ก็จะเกิดความรู ้ข้ ึนมาได้เช่นกัน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการกระทําโดยมนุษย์ เพือ่ ให้มี
ความหมายสําหรับใช้สื่อสารกับมนุษย์ดว้ ยกันให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เมื่อมนุษย์รับสารสนเทศแล้วก็จะ
นําไปผสมกับข้อมูลหรื อความรู ้เดิม ทําให้เกิดความรู ้ใหม่กว้างขวางลึกซึ้งซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น

๑๔

เหตุการณ์ (Event) หรื อสถานการณ์ (Situation) หมายถึง ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
แล้วดําเนินไปหรื อดํารงอยูช่ วั่ ระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่ยาวนานมากนักแล้วก็สิ้นสู ญหรื อหยุดไป
แต่
มนุษย์มีโอกาสรับรู ้หรื อประสบ ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ได้ จึงทําให้มนุษย์เกิดความรู ้ข้ ึน
ปั จจัยภายนอกเหล่านี้ มนุษย์จะมีโอกาสได้รับรู ้ หรื อสัมผัสได้โดยตรง และโดยผ่านสื่ อ
ต่างๆ มากมาย
๒. ปัจจัยภายใน หมายถึง ภาวะในตัวมนุษย์เอง ณ เวลาที่ได้รับรู ้หรื อสัมผัสปัจจัย
ภายนอกว่าพร้อมที่จะรู ้ได้เพียงใด หากอยูใ่ นภาวะไม่พร้อมก็อาจไม่เกิดความรู ้ได้หรื ออาจไม่รับรู ้เอา
เลย เช่น ในภาวะที่คนนอนหลับสนิท หรื อสลบไร้สติ ปั จจัยภายในเหล่านี้ ได้แก่
จิต (Mind) เป็ นธาตุ นามธรรม ที่เป็ นตัวรู ้ สรรพสิ่ ง ในคําสอนทางพระพุทธศาสนา
อธิบายว่าจิตเปลี่ยนแปลงง่ายและเร็ วมาก เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่อยูน่ ิ่ง จึงสามารถสัมผัสและ
รับรู ้สิ่งต่างๆ ได้เร็ วและมาก แต่ถา้ เมื่อใดที่คนสามารถทําจิตของตนหยุดนิ่ง (เป็ นสมาธิ) อยูก่ บั สิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งแล้วจะเกิดความสว่าง (ปั ญญา) ได้ และจะไม่รับรู ้สิ่งภายนอกอื่นเลย
อารมณ์ (Emotion) หรื อภาวะจิต หรื อกระแสจิต (State of mind) หมายถึง สภาวะจิตที่นิ่ง
หรื อมุ่งอยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นกระแสที่ติดต่อกันยาวนาน โดยสิ่ งอื่นไม่สามารถเข้าถึงหรื อแทนได้
เช่น
เวลาคนตกใจหรื อตกตะลึงเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจึงไม่สามารถจําหรื อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ได้
ปั ญญา (Wisdom) คือ สภาวะที่สามารถวินิจฉัยตัดสิ น สรุ ปภาวการณ์รับรู ้จากประสาท
สัมผัส และการพิจารณาภายในของจิตจนเกิดความชัดแจ้งในใจ
การสร้ างความรู้
พรธิดา วิเชียรปัญญา (๒๕๔๘ : ๔๕) การสร้างความรู ้ เป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ข้ ึนใหม่
(Generative) การสร้างความรู ้ใหม่เกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยัง่ รู ้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่
เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล การสร้างความรู ้ใหม่ควรอยูภ่ ายใต้หน่วยงานหรื อคนในองค์การ ซึ่ง
หมายความว่า ทุกๆ คนสามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ได้ รู ปแบบต่างๆ ในการสร้างความรู ้มีดงั นี้
๑. บุคคลให้ความรู ้ที่ตนมีอยูก่ บั ผูอ้ ื่น เช่น การถ่ายทอดความรู ้จากการทํางานร่ วมกันอย่าง
ใกล้ชิด
๒. การนําความรู ้ที่องค์กรมีอยูผ่ นวกเข้ากับความรู ้ของแต่ละบุคคล
เพื่อให้เกิดเป็ น
ความรู ้ใหม่และมีการแบ่งปันทัว่ ทั้งองค์กร
๓. ความรู ้ที่ได้จากการรวมและสังเคราะห์ความรู ้ที่มีอยูเ่ ข้าด้วยกัน รู ปแบบนี้อาจจํากัดอยู่
ที่ความรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว
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๔. ความรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นการภายใน โดยสมาชิกขององค์กรค้นพบแนวทางได้เอง และมี
กิจกรรมมากมายที่องค์กรสามารถดําเนินการเพื่อสร้างความรู ้
๕. การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ
๖. การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
๗. การทดลอง ซึ่งเป็ นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสสําหรับการเรี ยนรู ้
๘. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีต
ความหมายของการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๙ : ๓) การจัดการความรู ้ คือ เครื่ องมือเพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่าง
น้อย ๔ ประการ ได้แก่ บรรลุเป้ าหมาของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้ าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ และบรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่าง
กันในที่ทาํ งาน
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (๒๕๔๙ : ๑๘) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ไว้วา่
เป็ นกระบวนการนําความรู ้ที่มีอยูห่ รื อที่เรี ยนรู ้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การโดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู ้ เป็ นต้น
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ (๒๕๔๘ : ๔๔) ยังได้อา้ งความหมายของคําว่าการจัดการ
ความรู ้ ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ไว้ในหนังสื อเรื่ ององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ : จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบตั ิ เอาไว้วา่ หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบการจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็ น
ความรู ้ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือช่วย นอกจากนี้การ
จัดการความรู ้ยงั เกี่ยว- ข้องกับการแบ่งปันความรู ้ (knowledge sharing) ต้องอาศัยผูท้ รงความรู ้
ความสามารถในการตีความและการประยุกต์ใช้ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพขององค์การซึ่งถือเป็ นต้นทุน
ทางปัญญา (intellectual capital)
องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ ๒๕๔๘ : ๔๓) ได้ให้
ความหมายว่า การจัดการความรู ้ คือ กระบวนการในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่เราทราบเข้าไป
ใช้ในการทํางาน เช่น จากความรู ้เป็ นการกระทํา จากนวัตกรรมไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็ น
กระบวนการภายในซึ่งเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อเปลี่ยนแปลง
องค์การ ช่วยในการปรับปรุ งการทํางานและองค์การ รวมทั้งประสิ ทธิผลในการพัฒนาด้วย เป็ นสิ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและประสบการณ์แล้วนํามาไว้ดว้ ยกัน เพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชนเรี ยนรู ้แห่งการปฏิบตั ิและเครื อข่ายความรู ้ (UNDP. Evaluation Office, 2004)
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ขั้นตอนการจัดการความรู้
ยุทธยา แซ่เตียว (๒๕๔๘ : ๒๕๕-๒๕๙) ในการจัดการความรู ้เหมือนกับศาสตร์การ
จัดการอื่นๆ คือ มีการวางแผนและการปฏิบตั ิ ในขั้นตอนของการวางแผนนั้นไม่ได้มีความแตกต่าง
จากการวางแผนอื่นๆ มากนัก คือ มีการสํารวจสภาพปัจจุบนั และการกําหนดเป้ าหมาย ส่ วนขั้นตอน
การนําแผนงานไปปฏิบตั ิน้ นั มีข้ นั ตอนสําคัญ คือ การสํารวจและการวางแผนความรู ้ การพัฒนา
ความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้ ดังนี้
๑. การสํ ารวจและการวางแผนความรู้ คือ การเริ่ มสํารวจสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั ก่อนว่า สถานะปัจจุบนั ในเรื่ ององค์ความรู ้ภายในองค์กรเป็ นเช่นไร เพื่อให้ทราบสถานะของ
องค์ความรู ้ เช่น องค์กรมีฐานความรู ้ดา้ นใดบ้าง ฐานความรู ้เหล่านั้นอยูท่ ี่ใคร หรื อหน่วยงานไหน
เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานแต่ละคนมีความรู ้ดา้ นใดบ้าง เพื่อจะทําให้มองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบนั
ขององค์ความรู ้ภายในองค์กร เพื่อนํามาประกอบการวางแผนด้านความรู ้ ซึ่งต้องเริ่ มจากการกําหนด
เป้ าหมายในการพัฒนา และเพื่อเป้ าหมายในการจัดการความรู ้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
๒. การพัฒนาความรู้ คือการกระทําการใดๆ ก็ได้ เพื่อให้เกิดความรู ้เข้ามาภายในองค์กร
โดยมีรูปแบบของการพัฒนาความรู ้ ดังนี้
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต (Learning from Actual Experience) คือ
การเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ได้จากการปฏิบตั ิจริ งมาแล้วในอดีต
การเรี ยนรู ้จากการทดลอง (Learning from Performed Experiments) คือ การเรี ยนรู ้จาก
การทดลองหลายๆ รู ปแบบ มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการทดลองตามที่ตอ้ งการ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น (Learning from Experience of Others) เช่น การ
เปรี ยบเทียบแข่งดี การหาพันธมิตรร่ วมกันพัฒนาหรื อแลกเปลี่ยนความรู ้ การร่ วมกิจกรรม การรวม
และการครอบครองกิจการ หรื อการจ้างคนเข้ามาทํางาน
การเรี ยนรู ้จากการอบรมและพัฒนา (Learning from Training and Development) เป็ นการ
รับการถ่ายทอดโดยตรงจากบุคคลที่มีความรู ้
๓. การถ่ ายทอดความรู้ คือ กระบวนการที่ทาํ ให้ความรู ้ที่พฒั นา มีการแพร่ กระจายไปสู่
บุคลากรที่เป็ นเป้ าหมาย ในกระบวนการถ่ายทอดความรู ้น้ นั แต่ละอย่างมีเป้ าหมายแตกต่างกันไป
ใน ๒ ลักษณะ คือ
เน้นประสิ ทธิภาพ หรื อให้การแพร่ กระจายขององค์ความรู ้น้ นั เป็ นไปอย่างรวดเร็วที่สุด
มีตน้ ทุนตํ่าที่สุด ลักษณะของการถ่ายทอดความรู ้น้ ี ได้แก่ การยํ้าเตือนความรู ้บางอย่างกับพนักงาน
การให้ความรู ้ในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ
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เน้นประสิ ทธิผล หรื อการแพร่ กระจายขององค์ความรู ้น้ นั เป็ นไปอย่างครบถ้วน มีการ
ตกหล่นน้อยที่สุด ตัวอย่างของความรู ้ที่ถ่ายทอดในลักษณะนี้ได้แก่ แนวทางปฏิบตั ิซ่ ึงได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็ น Best Practices สิ่ งที่ไม่ปฏิบตั ิแล้วจะนําความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ในการถ่ายทอดความรู ้ ถ้าหากเรากําหนดยุทธศาสตร์ในการถ่ายทอดความรู ้เสี ยก่อนว่ามี
เป้ าหมายคือ ใคร มีปริ มาณมากน้อยขนาดไหน เนื้อความหรื อความสําคัญขนาดไหน มีงบประมาณ
เท่าไร มีความเร่ งด่วนมากน้อยเพียงใด ก็จะช่วยให้สามารถกําหนดรู ปแบบวิธีการในการถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้อง
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (๒๕๕๑ : ๕๔-๕๕) ได้ลาํ ดับขั้นตอนการจัดการความรู ้ ไว้ดงั นี้
๑. กําหนดประเด็นหรื อเรื่ องที่ตอ้ งการจัดการความรู ้ หมายถึงการกําหนดว่าจะจัดการ
ความรู ้เรื่ องใดหรื อเรื่ องอะไร
๒. ตั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้ชดั เจน ว่าการจัดการความรู ้เรื่ องนั้นเพื่ออะไร และ
จะจัดการให้ได้ผลเพียงใด
๓. แสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้มากที่สุดเท่าที่จาํ เป็ นและต้องการได้จากที่ต่างๆ
๔. พิจารณาลําดับความสําคัญ และความรู ้ที่ตอ้ งการใช้วา่ เรื่ องใดต้องการก่อนหรื อหลัง
๕. ผสมผสานความรู ้เข้าด้วยกันอย่างมีความเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการคิดเป็ น
กิจกรรมสําคัญ และลงท้ายด้วยการสรุ ปและตัดสิ นใจเพือ่ ปฏิบตั ิให้ได้ผลออกมา
๖. ลงมือปฏิบตั ิการ กิจกรรมนี้อาจจะปฏิบตั ิต้ งั แต่ข้ นั แรกแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสมและถูกต้องไปเรื่ อยๆ
๗. สังเกตผลจากการปฏิบตั ิวา่ เกิดหรื อได้รับสิ่ งที่คาดหวังหรื อมุ่งหวังไว้หรื อไม่ หาก
ได้ผลตามที่มุ่งหวังก็ดาํ เนินการปฏิบตั ิต่อไป แต่หากผลไม่ตรงตามที่คาดหวังหรื อผิดเพี้ยนไป ก็ตอ้ ง
ย้อนกลับไปพิจารณาว่าต้องใช้ความรู ้เรื่ องใดมาใช้ประกอบเพิ่มเติม
๘. สรุ ปผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ออกมาว่าได้ผลสําเร็ จหรื อไม่
วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๙ : ๓-๔) กล่าวว่าการจัดการความรู ้เป็ นการดําเนินการอย่างน้อย ๖
ประการ คือ
๑. การกําหนดความรู ้หลักที่จาํ เป็ นหรื อสําคัญต่องาน หรื อกิจกรรมของกลุ่ม หรื อองค์กร
๒. การเสาะหาความรู ้ที่ตอ้ งการ
๓. การปรับปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้างความรู ้บางส่ วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
๔. การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกิจการงานของตน
๕. การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู ้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และสกัด “ขุมความรู ้” ออกมาบันทึกไว้

๑๘

๖. การจดบันทึก “ขุมความรู ้” แล “แก่นความรู ้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุ งเป็ นชุด
ความรู ้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะแก่การใช้งานมากยิง่ ขึ้น
การดําเนินการจัดการความรู ้มีองค์ประกอบสําคัญดังต่อไปนี้
๑. สร้างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับความรู ้
๒. สร้างทีมจัดการความรู ้องค์กร
๓. เริ่ มจาก “ทุนปัญญา” ที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อหาจากภายนอกได้โดยง่าย
๔. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างเข้มแข็งในกลุ่มพนักงานระดับล่าง
๕. จัดการความรู ้ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาสิ นค้า หรื อรู ปแบบการทํางานใหม่ๆ
๖. เน้นการจัดการองค์กรแบบ “ใช้พนักงานระดับกลางเป็ นแรงพลังขับเคลื่อน” (Middleup-down Management) หลัก
๗. เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เป็ นแบบ “พหุบท” (Hypertext)
๘. สร้างเครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก
๙. สร้างวัฒนธรรมแนวราบ การสื่ อสารอย่างอิสระทุกทิศทาง
๑๐. สร้างวัฒนธรรมจากการจดบันทึก
๑๑. ประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๙ : ๒๑-๔๘) สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม (สคส.)
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้อธิบายบทบาทของบุคคลต่างๆ ในการจัดการความรู ้ ซึ่งเป็ นแนวทาง
ในการนํามาใช้ประกอบการศึกษา สรุ ปกระบวนการจัดการความรู ้ได้ดงั นี้
๑. “คุณอํานวย” คือ ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator)
ส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม ศ.นพ.ประเวศ
วะสี เรี ยกคนเหล่านี้วา่ เป็ น “ช่างเชื่อม” ทําหน้าที่เชื่อมโยงผูค้ นหรื อหน่วยงานเข้าหากัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เชื่อมระหว่างผูท้ ี่มีความรู ้หรื อประสบการณ์กบั ผูต้ อ้ งการเรี ยนรู ้
และนําความรู ้น้ นั ไปใช้
ประโยชน์ ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู ้มีวิธีการโดยอ้อมที่จะชักจูงให้การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค และเชื่อมเครื อข่ายออกไปทัว่ องค์กร เชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ ภาพรวม
ขององค์กร และคํานึงถึงทั้งผลประโยชน์ปัจจุบนั และความอยูร่ อดในอนาคตขององค์กร
๒. “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner) คือ ผูด้ าํ เนินกิจกรรมจัดการความรู ้ประมาณ ร้อย
ละ ๙๐ ของทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้วา่ “คุณกิจ” คือผูจ้ ดั การความรู ้ตวั จริ ง เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนด

๑๙

เป้ าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานของกลุ่มตนและดําเนินการค้นหาความรู ้จากภายในกลุ่ม และดําเนินการ
เสาะหาและดูดซับความรู ้จากภายนอก
สําหรับนํามาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ร่วมกัน
กําหนดไว้ และในกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการทํางานนั้นเองก็มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และร่ วมกันตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นความรู ้ใหม่ จดบันทึกไว้ใช้งาน หมุนเวียนเรื่ อยไป
จนเป็ นวงจรไม่รู้จบ มีการนําเสนอผลงาน กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในหมู่ “คุณกิจ” และนําเสนอ
“ขุมความรู ้” (Knowledge Assets) และ “แก่นความรู ้” (Core Competence) ที่เกิดขึ้นแก่ “คุณ
อํานวย” และ “คุณเอื้อ” รวมทั้งแก่ “คุณกิจ” กลุ่มอื่นหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดการตีความ
ยกระดับความรู ้ความเข้าใจขึ้นไปอีก
๓. “คุณลิขิต” (Note Taker) คือ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมจัดการความรู ้ โดยอาจ
ทําหน้าที่เป็ นการเฉพาะกิจ ในตลาดนัดความรู ้ใน workshop การจัดการความรู ้ หรื อในมหกรรมการ
จัดการความรู ้หรื ออาจทําหน้าที่เป็ นระยะยาวหรื อกึ่งถาวร ในกิจกรรมจัดการความรู ้ของกลุ่ม หรื อ
หน่วยงาน หรื อขององค์กร
๔. “คุณประสาน” (Network Manager) ทําหน้าที่ประสานงานเครื อข่ายจัดการความรู ้
ระหว่างองค์กร หรื อในระหว่างหน่วยงาน อาจทําหน้าที่เต็มเวลา หรื อไม่เต็มเวลาก็ได้ แล้วแต่จะตก
ลงกัน ทั้งนี้ข้ ึนกับว่า “คุณประสาน” มีผชู ้ ่วยรับแบ่งงานไปดําเนินการมากน้อยเพียงใด แต่ความ
รับผิดชอบจะต้องอยูท่ ี่ “คุณประสาน” รวมทั้ง “คุณประสาน” จะต้องมีอาํ นาจตัดสิ นใจในงานที่ตน
รับผิดชอบตามที่ตกลงกัน
๕. “คุณวิศาสตร์ ” (IT Wizard) คือ พ่อมดหรื อแม่มดด้านไอที ที่สามารถออกแบบและ
ดําเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจัดการความรู ้ขององค์กร หรื อของเครื อข่าย อาจทํางานเป็ น
ทีมหรื อทํางานเดี่ยวก็ได้ เพื่อให้ระบบไอทีมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่
เสมอ
ประพันธ์ ผาสุ กยืด (๒๕๔๗ : ๒๐-๒๖) ในการดําเนินการจัดการความรู ้ มีความจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีเครื่ องมือมาช่วยเพื่อให้การจัดการความรู ้บรรลุตามเป้ าหมาย ดร.ประพันธ์ ผาสุ ก
ยืด ได้สร้างโมเดลปลาทูสาํ หรับใช้ทาํ ความเข้าใจ ๓ ส่ วนหลักของการจัดการความรู ้สมั พันธ์กบั
บุคคล ๓ กลุ่ม ในการดําเนินการจัดการความรู ้ ไว้ดงั นี้

๒๐

ภาพที่ ๔ โมเดลปลาทู
จากรู ปโมเดลปลาทูแสดงให้เห็นถึง ๓ ส่ วนหลักของการจัดการความรู ้ ซึ่งอธิบายได้
ดังนี้
หัวปลา หมายถึง เป้ าหมายหลักของการจัดการความรู ้ สะท้อน “วิสยั ทัศน์ความรู ้”
(Knowledge Vision) หรื อหัวใจของความรู ้ เพื่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร บุคคลที่มีความสําคัญ
ในการส่ งเสริ มให้เกิดหัวปลาที่ชดั เจน คือ “คุณเอื้อ (ระบบ)”
ตัวปลา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หรื อการแบ่งปันความรู ้ (Knowledge Sharing)
บุคคลสําคัญที่ทาํ ให้เกิด “ตัวปลา” ที่ทรงพลัง คือ “คุณอํานวย” โดยผูท้ ี่แสดงบทบาทการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้คือ “คุณกิจ” หรื อผูท้ ี่ทาํ กิจกรรมการจัดการความรู ้นน่ั เอง
หางปลา หมายถึง ขุมความรู ้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูท้ ี่สกัด
ขุมความรู ้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ คือ “คุณกิจ” โดยที่
การจดบันทึกขุมความรู ้อาจมี “คุณลิขิต” เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
๒. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขต คือ วัดพระศรี รัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของทรัพยากรวัฒนธรรม
เนื่องจากวัดพระศรี รัตนศาสดารามเป็ นแหล่งรวม
เอกลักษณ์ที่มีสาํ คัญและเป็ นสัญลักษณ์ของชาติ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความหมาย และเห็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
สําหรับเป็ นการบวนการวิเคราะห์และอธิบายต่อไป

๒๑

ความหมายของวัฒนธรรม
สว่าง เลิศฤทธิ์ (๒๕๔๗ : ๑) คําว่า “วัฒนธรรม” มีที่มาจากตะวันตก โดยมีศพั ท์วา่
“Culture” ซึ่งหมายถึง “องค์รวมแห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์” ผูใ้ ห้นิยามนี้คือนักมานุษยวิทยาชาว
อังกฤษ ชื่อ เอ็ดวาร์ด ไทเลอร์ (Edward B. Tylor) ซึ่งเป็ นคนแรกที่ใช้คาํ ว่าวัฒนธรรม ต่อมาในปี
พ.ศ.๒๔๗๕ ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ (พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์) ทรงแปลคําว่า “Culture” ให้ตรงมูลศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายความว่า การเพาะปลูกให้
งอกงาม เป็ นการแสดงถึงความเจริ ญงอกงาม ซึ่งเปรี ยบได้กบั การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม ผลิ
ดอกออกผลเพือ่ ประโยชน์แก่มนุษย์ในอันที่จะใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ตนได้ ไม่วา่ ทางกาย เช่น การ
ใช้บริ โภค หรื อใช้ประกอบทําสิ่ งของเครื่ องใช้ที่มนุษย์จะใช้ได้ หรื อทางใจ เช่น การชมในฐานที่เป็ น
สิ่ งเจริ ญตาเจริ ญใจ เป็ นต้น คําว่า “วัฒน” หมายความถึงความเจริ ญงอกงาม ฉะนั้น ภูมิธรรม แห่ง
ความเจริ ญงอกงามซึ่งได้แก่ Culture จึงได้ใช้คาํ ว่า “วัฒนธรรม”
พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๘๕ ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่า
ลักษณะที่เจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒) กล่าวว่าในทาง
มานุษยวิทยา “วัฒนธรรม” หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์คิดขึ้น และสร้างขึ้นมาเพื่อดํารงชีวิตอยู่
ร่ วมกันภายในสังคม เป็ นสิ่ งที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบเป็ นที่ยอมรับกันภายในสังคมนั้นๆ
ซึ่งในทัศนะของคนภายนอกแล้วจะมีความเป็ นเอกลักษณ์
ดนัย ไชยโยธา (๒๕๕๐ : ๘๗) ให้ความหมายว่า วิถีชีวิตหรื อถนนชีวิต หรื อแบบลักษณะ
ของพฤติกรรมในสังคม และสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นได้ประพฤติปฏิบตั ิถ่ายทอดสื บกันมาตาม
แนวคิดสร้างสรรค์ในทัศนคติ ความเชื่อ อุดมการณ์ ความรู ้ และสิ่ งประดิษฐ์ เพื่อความเจริ ญงอกงาม
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า และความมีศีลธรรมของประชาชน
ลักษณะของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีลกั ษณะที่สาํ คัญๆ ดังต่อไปนี้
๑. วัฒนธรรมเป็ นวิถีทางในการดํารงชีวิตของมนุษย์
๒. วัฒนธรรมได้มาด้วยการเรี ยนรู ้
๓. วัฒนธรรมตั้งอยูบ่ นรากฐานธรรมเนียมประเพณี ที่แน่นอน และเป็ นที่ยอมรับนับถือ
ของสมาชิกในสังคมนั้น
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๔. วัฒนธรรมเป็ นเสมือนมาตรการในการประเมินค่าของวัตถุ และพฤติกรรมของมนุษย์
ว่ามีคุณค่าเพียงใด และระดับใด
๕. วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคม ผลของการเรี ยนรู ้หรื อการถ่ายทอดทางด้านภาษาพูด
และภาษาเขียน ทําให้วฒั นธรรมต่างๆ สามารถสื บทอดจากคนรุ่ นก่อนมาถึงคนในปัจจุบนั ได้
๖. วัฒนธรรมเป็ นที่รวมของบรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ศิลปะ ศีลธรรม
กฎหมาย ขนบประเพณี และอุดมการณ์
๗. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ
ประเภทของวัฒนธรรม
สุ พิศวง ธรรมพันทา (๒๕๓๒ : ๑๔-๑๘) ได้อธิบายประเภทของวัฒนธรรมว่า
ประกอบด้วย ๒ ส่ วน คือ ส่วนที่เป็ นนามธรรม (Abstraction) คือ ส่ วนของความคิดและจิตใจ (Ideal
or mental culture) และส่ วนที่เป็ นรู ปธรรม (Reality) คือ ส่ วนของวัตถุส่ิ งของ หรื อกิริยาอาการ
(Material or behavioral culture)
๑. วัฒนธรรมส่ วนที่เป็ นนามธรรม นักวิชาการต่างเรี ยกชื่อกันหลายอย่าง เช่น วัฒนธรรม
ส่ วนที่ไม่ใช่วตั ถุ (Nonmaterial culture) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรื อความคิด (mental and
ideal culture) วัฒนธรรมส่ วนที่ซ่อนเร้น (Covert culture) และวัฒนธรรมส่ วนที่อยูภ่ ายใน (Inplicit
culture) วัฒนธรรมส่ วนที่เป็ นนามธรรมนั้นเป็ นวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย บรรทัดฐาน สถาบัน
ค่านิยม และความเชื่อ เป็ นต้น ซึ่งผสมผสานอยูใ่ นชีวิตมนุษย์ ซึ่งอธิบายได้ดงั นี้
บรรทัดฐาน (Norm) เป็ นแบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม ถ้าเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
โดยทัว่ ไปไม่เกี่ยวข้องกับกฎศีลธรรม เรี ยกว่า “วิถีประชา” แบบแผนของพฤติกรรมที่จดั ไว้เป็ น
ระเบียบ และระบุวา่ ต้องหรื อไม่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดชัดเจน ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามจะต้องได้รับโทษ
เนื่องจากผลของการกระทําอันเกี่ยวข้องกับกฎศีลธรรม ความถูกต้องและคุณค่าของสังคม เรี ยกว่า
“จารี ตประเพณี ” สําหรับแบบแผนปฏิบตั ิที่กาํ หนดขึ้นและเขียนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีคณะ
เจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎเกณฑ์น้ นั เรี ยกว่า “กฎหมาย”
สถาบัน (Institutions) มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม มีข้ ึนเพื่อเป็ นแนวทางให้มนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่จาํ เป็ นได้อย่างเป็ นระบบระเบียบ และปราศจากความขัดแย้งภายในกลุ่ม
พวก
ค่านิยม (Values) เป็ นส่ วนประกอบของวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่ง แสดงถึงความเป็ น
หน่วยเดียวกันของผูค้ น เพราะเป็ นความรู ้สึกนึกคิดเดียวกันของกลุ่ม ที่กาํ หนดให้เกิดมีการแสดง
ออกเป็ นแบบเดียวกัน
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ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่เรายอมรับและยึดถือ อาจเป็ นแนวคิดที่เป็ นสากล
หรื อเป็ นที่ยอมรับของบางกลุ่ม หรื อเป็ นความจริ งทั้งหลายที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา ความเชื่อนั้นย่อมจะมี
อิทธิพลครอบงําบุคคลและกลุ่มคนให้ตอ้ งเลือกประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางที่ตนเองเชื่อถือ
๒. วัฒนธรรมส่ วนที่เป็ นรู ปธรรม หรื อวัฒนธรรมส่ วนที่เป็ นวัตถุ (Material culture) เป็ น
วัฒนธรรมที่เห็นเป็ นรู ปร่ างของสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาคารสิ่ งก่อสร้าง เสื้ อผ้า
อาภรณ์ เครื่ องประดับตกแต่ง ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ และวัฒนธรรมส่ วนที่เป็ นรู ปธรรมที่สามารถ
เห็นเป็ นกิริยาอาการของปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคน ซึ่งที่จริ งเป็ นกิริยาอาการของสังคมนัน่ เอง เช่น
การทํากระดาษสา การสานกระเป๋ าลิเภา เป็ นต้น
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๓-๑๔) ได้กาํ หนดความหมายและขอบเขตของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมว่า หมายถึง ส่ วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ทั้งที่
เป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่ งก่อสร้างที่จบั ต้องมองเห็นได้ (tangible forms) และที่เป็ นความหมาย
(meaning) ความรู ้/ภูมิปัญญา (knowledge/wisdom) ความเชื่อ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการ
ปฏิบตั ิ (rules/regulation) จินตนาภาพ (imaginations) ความรู ้สึกนึกคิด (feeling) ศิลปะและการ
แสดงออก (expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้องหรื อสัมผัสทางกายได้ (intangible forms) ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์แต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละ
ยุคสมัยได้
และวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบนั ประกอบไปด้วยสิ่ งที่เป็ นมรดกตกทอดมาจากอดีต
(heritage) และสิ่ งที่ยงั มีการสร้างสรรค์ดดั แปลงขึ้นมาใหม่ (creations/vital culture resource) เพื่อใช้
สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคม
พิสิฐ เจริ ญวงศ์ (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๑๓) นิยามว่า ทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางวัตถุ (material culture) ในรู ปของวัตถุ
(objects) สิ่ งก่อสร้าง (structures) สถานที่/แหล่ง (sites) และภูมิทศั น์ (landscapes) วัฒนธรรมที่ยงั
ดํารงอยู่ (living culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (expressive culture) เช่น ดนตรี งานฝี มือ ศิลปะ
วรรณคดี ประเพณี บอกเล่า และภาษา ฯลฯ ซึ่งเป็ นความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบนั ไปสู่อนาคต
โดยระบุวา่ วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็ นองค์อินทรี ยห์ รื อหน่วยชีวิต (organism) ที่สามารถวิวฒั น์
(evolving) ไปได้เรื่ อยๆ
สว่าง เลิศฤทธิ์ (๒๕๔๗ : ๒) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรม
หรื อลักษณะต่างๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตและปั จจุบนั ) ที่มีค่า หรื อเป็ นตัวแทน หรื อ
สามารถสื่ อถึงวัฒนธรรมต่างๆ ได้ ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่ งของที่มนุษย์ทาํ ขึ้น
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(ซากเรื อจม ซากเตาเผา ขวานหิ น เครื่ องปั้ นดินเผา ลูกปัด ฯลฯ) แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน
ศาสนสถาน เสื้ อผ้าอาภรณ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึ ก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ฯลฯ และสิ่ งของที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น แต่มีความหมายทางใดทาง
หนึ่งต่อมนุษย์ เช่น ซากสัตว์ ซากพืช ละอองเรณู แหล่งนํ้า ดิน และหิน ที่มนุษย์นาํ มาใช้ประโยชน์
ประเภททรัพยากรวัฒนธรรม
ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๔) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรมหรื อมรดกวัฒนธรรมมีอยู่
๒ ประเภท ซึ่งแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏหรื อมีอยู่ ได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
(Intangible Cultural Resource) และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ (Tangible Cultural Resource)
ซึ่งอธิบายได้ดงั นี้
๑. ทรัพยากรวัฒนธรรมทีจ่ ับต้ องไม่ ได้ (Intangible Cultural Resource)
สนธิสญ
ั ญา “Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003” ให้
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ไว้วา่ หมายถึง การปฏิบตั ิ (Practices) การ
แสดงออก (Expressions) การนําเสนอ (Representations) ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
รวมทั้งอุปกรณ์ วัตถุ สิ่ งประดิษฐ์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกบุคคล ในบาง
กรณี มีสาํ นึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมของพวกเขา ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
เหล่านี้ถูกส่ งผ่านหรื อถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งสู่คนรุ่ นหนึ่ง
และมนุษย์ยงั มีการผลิตซํ้าและสร้าง
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้ข้ ึนใหม่อยูส่ มํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การประทะ
สังสรรค์กบั ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของตนเอง และสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้
ยัง่ ยืนยาวนาน ปรากฏออกมาในรู ปต่างๆ ดังนี้
๑. ประเพณี มุขปาฐะ (Oral Traditions) และการแสดงออก รวมถึงภาษา (Language)
๒. ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
๓. ข้อปฏิบตั ิ กฎระเบียบทางสังคม (Social Practices) พิธีกรรม (Rituals) และเทศกาล
(Festival Events)
๔. ความรู ้และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมชาติและจักรวาล
๕. ทักษะในงานฝี มือเชิงช่าง
น่าสังเกตด้วยว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
(Renewable) และสามารถถ่ายทอดผ่านยุคสมัยจากคนรุ่ นหนึ่งสู่คนรุ่ นหนึ่งต่อไปได้ และยังสะท้อน
ออกมาในรู ปของสิ่ งของเครื่ องมือเครื่ องใช้
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๒. ทรัพยากรวัฒนธรรมทีจ่ ับต้ องได้ (Tangible Cultural Resource)
ทรัพยากรที่จบั ต้องได้หมายถึงซากสิ่ งของ สิ่ งก่อสร้าง และวัตถุที่จบั ต้องและสัมผัส
ได้ดว้ ยมือและมองเห็นได้ดว้ ยตาของมนุษย์ (และในบางครั้งด้วยเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์) สิ่ ง
เหล่านี้สมั พันธ์และเป็ นตัวแทนของมนุษย์ วัฒนธรรมของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปั จจุบนั และยังหมายความรวมถึงพืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ยงั สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทย่อยตาม
ลักษณะที่ปรากฏได้อีก ๒ กลุ่ม คือ
๑. ทรัพยากรประเภทที่อยูต่ ิดที่ (immovable resource) ได้แก่ ร่ องรอยต่างๆ สิ่ งก่อสร้าง
แหล่งโบราณคดี ย่านหรื อสถานที่ เป็ นต้น
๒. ทรัพยากรประเภทที่เคลื่อนที่ได้ (movable resource) ประกอบด้วย โบราณวัตถุ และ
สิ่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของมนุษย์
คุณค่ าของทรัพยากรวัฒนธรรม
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๙) โดยธรรมชาติของวัตถุทางวัฒนธรรม และทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมใดๆ ไม่ได้มีคุณค่าฝังติดอยูใ่ นตัวของสิ่ งนั้นๆ มนุษย์เป็ นผูศ้ ึกษาและกําหนดคุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ซึ่ งก็มกั จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั กรอบเกณฑ์ของ
ปั ญญา ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และจิตวิทยาสังคมในแต่ละวัฒนธรรมที่ยดึ ถือ โดยปัจเจกชน
หรื อกลุ่มคน ในลําดับแรกเรากําหนดคุณค่าของวัตถุทางวัฒนธรรม (cultural materials) ภูมิทศั น์
วัฒนธรรม (cultural landscapes) ไว้ในฐานะที่เป็ นทรัพยากร (as resource) ก็เพราะเรามองเห็น
ศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่านี้ได้ท้ งั กาลปัจจุบนั และในกาลอนาคต ซึ่งศักยภาพของวัตถุ
ทางวัฒนธรรมและภูมิทศั น์วฒั นธรรมนั้นๆ อาจจะไม่ใช่ศกั ยภาพดั้งเดิมในสมัยที่ถกู สร้างขึ้นมาก็ได้
หม่อมเจ้าสุ ภทั รดิศ ดิศกุล (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒๔) กล่าวว่า
ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม มีประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคม ดังนี้
๑. ช่วยสอบสวนเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ให้แน่นอนยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพราะการศึกษา
ประวัติศาสตร์น้ นั ย่อมตั้งอาศัยเอกสารเป็ นสําคัญ เอกสารต่างๆ บางชิ้นอาจเขียนขึ้นจากความทรง
จําที่เล่าสื บต่อกันลงมาเป็ นเวลานาน ทําให้อาจมีการผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง หรื อเขียนขึ้นด้วย
ความลําเอียง ด้วยเหตุน้ นั การใช้โบราณวัตถุสถานซึ่งเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นในขณะนั้นเข้าช่วยสอบสวน
เอกสาร จึงอาจทําให้ทราบความเป็ นจริ งในประวัติศาสตร์ดีข้ ึนได้
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๒. ทําให้ประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ เนื่องจากการที่เราได้ไปเห็นโบราณวัตถุ
สถานที่สวยงามหรื อใหญ่โต ย่อมทําให้เราอดนึกไม่ได้วา่ บรรพบุรุษของเรามีความสามารถสร้างสิ่ ง
ที่งดงามได้เช่นนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของเราที่จะต้องทํานุบาํ รุ งสงวนรักษาสิ่ งเหล่านั้นไว้ให้คงอยูต่ ่อไป
ตลอดกาล หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งการรักษาโบราณวัตถุสถานไว้ ย่อมเป็ นการรักษาอิสรภาพของชาติ
ไว้ให้มนั่ คง การที่ดินแดนของเราแสดงให้เห็นว่าเป็ นที่ต้ งั ของวัฒนธรรมอันสูงส่ งมาแต่โบราณกาล
ก็เป็ นการช่วยให้เราเกิดความรักหวงแหนพยายามรักษาดินแดนนี้ไว้ให้เป็ นของเราตลอดไปจนตราบ
ถึงสมัยลูกหลาน
๓. ศิลปวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมที่แสดงออกด้านสุ นทรี ย ์ ประเภทจารี ตประเพณี การ
มหรสพ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมเชิงนามธรรมเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมแบบอ่อน
(software) ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลสมัย ศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องความ
เป็ นชาติ (กลุ่ม/ชุมชน) ในฐานะเป็ นเครื่ องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็ นแบบแผนเฉพาะของตนเอง ไม่
เหมือนกับชาติอื่น (กลุ่ม/ชุมชนอื่น) และบาเรื่ องอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาติอื่น ก็
สามารถนํามาดัดแปลงปรับปรุ งให้เข้ากับลักษณะโดยเฉพาะของตนเองได้
วิเลียม ดี ไลป์ (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒๕-๒๗) ระบุวา่ ทรัพยากร
วัฒนธรรมมีคุณค่า ๔ แบบด้วยกัน คือ
๑. คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต (associative/symbolic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมทุก
ประเภทล้วนเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาต่างๆ ในอดีตทั้งสิ้ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่เป็ นสิ่ งก่อสร้างและเป็ นวัตถุส่ิ งของ (tangible cultural resource) นั้น เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้
ยืนยันเรื่ องราวที่เกิดในอดีตได้ดว้ ยสภาพของตัวมันเอง ในขณะที่หลักฐานเอกสารหรื อข้อเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ที่แต่งขึ้นไม่สามารถใช้ยนื ยังได้ดีเท่าหลักฐานที่เป็ นวัตถุจริ งๆ และหากความรู ้ภูมิ
ปั ญญาที่แปล และสกัดได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัตถุส่ิ งของสอดคล้อง และรองรับ
ต้องกันกับความรู ้ที่แปลได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมก็จะให้คุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมที่เป็ นนัย เป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวบ่งชี้ และเป็ นความทรงจําของอดีต (memory of the
past) ที่มีพลังสู งในการสื่ อสารถึงคนสมัยปัจจุบนั ให้สามารถทําความเข้าใจในอดีตของมนุษยชาติได้
๒. คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ในขณะที่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุ
สิ่ งของ สิ่ งก่อสร้าง ภูมิทศั น์วฒั นธรรม มีคุณค่าในฐานะที่เป็ นตัวแทนของอดีตในตัวของมันเองแล้ว
ตัววัสดุที่นาํ มาสร้าง และบริ บทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุน้ นั ๆ ก็เป็ นแหล่งข้อมูลที่ชวนให้สนใจเรี ยนรู ้
เรื่ องราวว่าได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร ซึ่งวัตถุทางวัฒนธรรมไม่วา่ จะมีขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรื อ
ขนาดใหญ่ กว้างขวางเล็กแคบอย่างไรก็ลว้ นแต่แฝงไว้ดว้ ยพลังในการบอกให้เรารู ้เรื่ องราวในอดีต
ทั้งสิ้ น แต่การจะรู ้เรื่ องราวต่างๆ ที่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง หรื อใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นใน
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อดีตได้น้ นั จําเป็ นต้องผ่านกระบวนการตั้งคําถามและมีวธิ ีการหาคําตอบที่เหมาะสมที่เราเรี ยกว่าการ
ศึกษาวิจยั นัน่ เอง
๓. คุณค่าทางด้านความงามหรื อสุ นทรี ย ์ (aesthetic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
สิ่ งก่อสร้าง วัตถุส่ิ งของ และภูมิทศั น์วฒั นธรรมบางชิ้น บางสถานที่มีรูปทรงลักษณะพื้นผิว และ
คุณลักษณะภายนอกอื่นๆ ที่เมื่อมองเห็นแล้วเกิดความรู ้สึกชื่นชอบ เพราะว่ามีความงดงามถูกตาต้อง
ใจกว่าชิ้นอื่นๆ สวยงามกว่าแห่ งอื่นๆ ในมุมมองของคนในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ที่มีมาตรวัดและกําหนด
คุณค่าของความสวยงามแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างซับซ้อน คุณค่าด้านความงาม
อาจจะไม่ได้เกิดหรื อมีอยูใ่ นตัววัตถุทางวัฒนธรรมนั้นเองเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะถูกกําหนดจาก
ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ แบบแผนและความงามที่เป็ นประเพณี นิยมในสังคมและในห้วงเวลาที่วตั ถุน้ นั ถูก
สร้างขึ้น หรื ออาจจะเกิดจากข้อวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรื อความนิยมของตลาด เป็ นต้น
๔. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเป็ นมรดกอยู่
ทุกวันนี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบของวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมของสังคมในปั จจุบนั กําลังถูกนับรวม
เข้าสู่ กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริ มาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ น
มาตรวัดที่มีมิติทางเศรษฐศาสตร์เข้ามากํากับ คุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวัฒนธรรม
หรื อวัตถุส่ิ งของที่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
อาจจะเกิดจากมูลค่าของตัวสิ่ งก่อสร้าง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนในปัจจุบนั ได้
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การค้นหา
การรักษา และการใช้คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมให้ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ชุมชนและความเป็ นมนุษย์ แม้วา่ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอาจแตกต่างหลากหลายกัน
ไป ขึ้นอยูก่ บั สภาพการณ์ (circumstance) และยุทธวิธี (strategy) ของแต่ละพื้นที่ สังคม ชุมชน และ
ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม และนักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น หรื อใน
แต่ละประเทศอาจมีกระบวนการและขั้นตอนหลายขั้นตอนไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน อย่างไรก็
ตามโดยทัว่ ไปแล้ว กระบวนการในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๓ กระบวนการ
ได้แก่ การประเมินความสําคัญ (assessing significance) การวางแผนการจัดการ (planning for
management) และการกําหนดรายการการจัดการ (management program)
๑. การประเมินความสําคัญ (assessing significance) การประเมินความสําคัญในที่น้ ี
หมายถึงการแปลความหมายความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการแปลความหมายนั้นตั้งอยู่
บนพื้นฐานการการวิเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆ ของทรัพยากร
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วัฒนธรรม ในการประเมินความสําคัญ นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต้องทํางานใกล้ชิดกับชุมชน
และบุคคลหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ภายใต้บริ บทต่างๆ
และเพื่อให้การจัดการได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ
๒. การวางแผนการจัดการ (planning for management) เมื่อมีการประเมินความสําคัญ
ทรัพยากรวัฒนธรรม มีการจัดทําโครงร่ างคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างดี และมีการพรรณนา
ความสําคัญและประวัติเกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว กระบวนต่อไปก็เป็ นการกําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
หรื อแผนการจัดการที่เหมาะสม การวางแผนการจัดการยังต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ชาวบ้าน ชุมชนท้องถิ่น ชนพื้นเมือง และผูส้ นใจอื่นๆ ด้วย
๓. กําหนดรายการการจัดการ (management program) การจัดการอาจทําได้หลายวิธี แต่
หลักการเบื้องต้นก็คือ การจัดการตามข้อเสนอแนะและลําดับความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่
ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก รู ปแบบการจัดการมีหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั หลายปั จจัย (เช่น สภาพทาง
กายภาพของทรัพยากร เงื่อนไขทางสังคม ทําเลที่ต้ งั ความสําคัญ ฯลฯ) มีต้ งั แต่การเสริ มความมัน่ คง
การทํารั้วกั้น การบูรณะ การเคลื่อนย้าย การฝังกลบ การสงวนรักษาและการดูแลรักษา เป็ นต้น แต่
การจัดการต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ดว้ ย
๓. แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร
ความหมายของการสื่ อสาร
เนื่องจากการสื่ อความหมายเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อน วัตถุประสงค์ในการสื่ อความหมาย ก็คือการที่ผรู ้ ับยอมรับสารที่ผสู ้ ่ ง มีผใู ้ ห้ความหมายของคําว่าการสื่ อสารหลายความหมาย เช่น
เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต (๒๕๓๒ : ๒) กล่าวว่า “การสื่ อสาร” มีความหมายตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Communication” ในภาษาไทยมีผแู ้ ปลไว้หลายอย่าง เช่น การติดต่อสื่ อสาร การสื่ อ
ภาษา เป็ นต้น การสื่ อความหมายเป็ นกระบวนการ และในกระบวนการนั้นจะต้องมีผสู ้ ่ งสาร มีสาร
(เนื้อหาสาระ) ที่ผสู ้ ่ งต้องการจะส่ ง และมีสื่อ (ช่องทางการส่ ง) ที่จะนําสารไปยังผูร้ ับ ดังนั้น จึงสรุ ป
ได้วา่ การสื่ อความหมายเป็ นกระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
รับรู ้ร่วมกัน
ปรมะ สตะเวทิน และคณะ (๒๕๔๔ : ๗) ให้ความหมายว่า “การสื่ อสาร” คือ
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (message) จากบุคคลฝ่ ายหนึ่งซึ่งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร (receiver) โดย
ผ่านสื่ อ (channel)
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ณรงค์ สมพงษ์ (๒๕๓๕ : ๑๘) ให้ความหมายว่า การสื่ อสารเป็ นการติดต่อเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจร่ วมกัน ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผูร้ ับสาร
กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา (๒๕๕๐ : ๒) ให้ความหมายว่า สถานการณ์การสื่ อสารจะเกิดขึ้น
เมื่อคนคนหนึ่งสื่ อสารไปยังอีกคนหนึ่งและเกิดการรับรู ้ เป็ นต้นว่า เมื่ออาจารย์เดินเข้ามาในห้องและ
พูดแก่นกั ศึกษาว่า “เป็ นอย่างไรบ้าง” นักศึกษามองหน้าอาจารย์และยิม้ ในสถานการณ์น้ ีอาจารย์ทาํ
หน้าที่เป็ นแหล่งข่าวสาร (source) ของการสื่ อสาร ใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อสิ่ งเร้าที่เข้าใจความหมายได้
ตรงกันในหมู่ปัจเจกบุคคล หรื อที่เรี ยกว่าสาร (message) ส่ งผ่านสื่ อ (channel) ไปยังผูร้ ับสาร
(receiver)
จากความหมายของคําว่า “การสื่ อสาร” ภัสวลี นิติเกษตรสุ นทร และคณะ สะท้อน
ลักษณะสําคัญของการสื่ อสาร ไว้ ๕ ประการ คือ
๑. การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่เป็ นพลวัต (dynamic process) มรการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุ ด
๒. การสื่ อสารเป็ นการบวนการทํางานที่เป็ นระบบ (systematic process) กระบวนการ
ทํางานของการสื่ อสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลซึ่งกันและ
กัน ทั้งองค์ประกอบหลัก (ผูส้ ่ งสาร สาร ช่องทางในการสื่ อสาร และผูร้ ับสาร) ที่จะขาดเสี ยไม่ได้ใน
กระบวนการสื่ อสาร เนื่องจากถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป การสื่ อสารก็จะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้
๓. สัญลักษณ์ (symbol) เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสาร สัญลักษณ์ในที่น้ ี
หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนแสดง หรื อสะท้อนถึงความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ งต่างๆ
และเพื่อเชื่อมโยงตนเองกับผูอ้ ื่นในสังคม สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารมีท้ งั ในลักษณะทั้งที่เป็ น
ภาษาพูดและภาษาเขียน และทั้งที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน
๔. ความหมาย (meaning) เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้การสื่ อสารเป็ นที่เข้าใจและยอมรับร่ วมกัน
ความหมาย คือ แนวคิดที่มนุษย์กาํ หนดสร้าง (construct) ให้กบั สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสังคม เพื่อ
เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน
๕. การสื่ อสารเป็ นการกระทําที่เกิดจากความตั้งใจ (intent) และมีจุดมุ่งหมาย (purposive)
ในการก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ความตั้งใจของผูส้ ่ งสารในการดําเนินการสื่ อสาร และ
จุดมุ่งหมายในการสื่ อสาร เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการสื่ อสารที่แท้จริ ง (ภัสวลี นิติเกษตรสุ นทร
และคณะ ๒๕๔๗ : ๗)
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โครงสร้ างและองค์ ประกอบของการสื่ อสาร
ในกระบวนการสื่ อสารนั้นได้มีการศึกษาและพยายามอธิบายระบบการทํางาน และทฤษฎี
การสื่ อสาร พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของส่ วนต่างๆ โดยคิดโครงสร้างแบบจําลองของการ
สื่ อสารขึ้นตามแนวคิดของแต่ละคน
ณรงค์ สมพงษ์ (๒๕๓๕ : ๒๑) สรุ ปองค์ประกอบของการสื่ อสารออกเป็ น ๕
องค์ประกอบ คือ
๑. ผูส้ ่ งสาร (source or communicator)
๒. สาร (message)
๓. ช่องทางส่ งหรื อสื่ อ (channel)
๔. ผูร้ ับสาร (receiver)
๕. ผลของการสื่ อสาร (effects)
นอกจากองค์ประกอบทั้ง ๕ แล้ว ณรงค์ สมพงษ์ อธิบายว่า ยังอาจรวมถึงจุดมุ่งหมาย
(objective) และปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback) ซึ่งเขียนแผนภูมิแสดงดังนี้

ภาพที่ ๕ แผนภูมิแสดงองค์ประกอบการสื่ อสาร
๑. ผู้ส่งสาร (source) คือ บุคคลหรื อแหล่งที่มาของข่าวสาร ซึ่งอาจเป็ นบุคคลเพียงคนเดียว
หรื อคณะบุคคลหรื อองค์กร เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ สํานักงานหนังสื อพิมพ์ แหล่งข่าวสารจะต้อง
เข้ารหัส (encode) เสี ยก่อน เช่น เขียนข้อความลงในกระดาษ หรื อแปลงออกมาเป็ นภาพ ผูร้ ับที่
ปลายทางก็จะทําการถอดรหัส (decode) ออกมา โดยผูส้ ่ งและผูร้ ับต้องมีการปรับเข้าหากัน หรื อมี
ความร่ วมกันอยู่ ยิง่ ถ้ามีความร่ วมกันมาก การสื่ อสารก็จะได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้น
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๒. สาร (message) คือ เนื้อหาสาระที่ส่งออกไปจากผูส้ ่ ง ซึ่งอาจเป็ นความคิดหรื อ
เรื่ องราวของเรื่ องที่จะส่ งไปตามสื่ อ เช่น คําพูด หรื อข้อเขียน หรื อแม้แต่รูปภาพที่วาดขึ้น ก็ถือว่าเป็ น
สารด้วนเช่นเดียวกัน
สารแบ่งออกเป็ น ๓ ลักษณะ คือ
๑. สัญลักษณ์ของสาร (code or symbol) เช่น คํา วลี หรื อประโยค
๒. เนื้อหารของสาร (message content) เช่น ข้อความ บทสรุ ป ความคิดเห็นต่างๆ
๓. การเลือกและจัดลําดับข่าวสาร (message treatment) เป็ นการบรรณาธิการข่าวสาร
(editing) และการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสาร
๓. ช่ องทางส่ งหรือสื่ อ (channel) คือ ตัวกลางหรื อพาหะที่จะนําสารไปยังผูร้ ับ ไม่วา่ จะ
เป็ นการสื่ อสารประเภทใด ข่าวสารจะต้องถูกผ่านไปตามช่องทาง สื่ อในการสื่ อสารแบ่งออกเป็ น ๓
ประเภท คือ
๑. วิธีการลงรหัสและถอดรหัสข่าว เช่น การถ่ายทอดข่าวสารเป็ นภาพและเสี ยง เป็ นต้น
๒. พาหะที่นาํ ข่าวสาร เช่นแผ่นกระดาษที่มีภาพอยู่ หรื อม้วนเทปที่บนั ทึกเสี ยงไว้แล้ว
๓. ตัวที่เป็ นพาหะนั้น เช่น อากาศที่พาคลื่นเสี ยงไปกระทบหูผฟู ้ ัง หรื อแสงสะท้อนภาพ
มาเข้าตาคนดู เป็ นต้น
การส่ งผ่านข่าวสารไปตามช่องทางหรื อสื่ อนั้น ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านเพียงช่องทางเดียวเสมอ
ไป แต่อาจจะส่ งมากกว่า ๒ ช่องทางพร้อมๆ กันไปก็ได้ เช่น ขณะที่กาํ ลังพูด คลื่นเสี ยงก็ไปพร้อม
กับการแสดงท่าทาง และนํ้าเสี ยง ซึ่งแสดงประกอบการพูด การแสดงท่าทางและนํ้าเสี ยงนี้กเ็ ป็ น
ช่องทางของข่าวสารเช่นเดียวกัน
๔. ผู้รับสาร (receiver) คือ บุคคลที่เป็ นจุดหมายปลายทางของข่าวสารที่ส่งออกไป โดย
ผูร้ ับสารจะรับรู ้ข่าวสารจะรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อที่ส่งมาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ การได้ยนิ ได้
เห็น ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส และการสัมผัส แล้วจึงถอดรหัสส่ งไปตีความ แต่มีขอ้ ยกเว้นในบางกรณี ผรู ้ ับ
ข่าวสารอาจไม่ได้ถอดรหัสสารเอง แต่อาจต้องอาศัยผูอ้ ื่นถอดรหัสให้ เช่น ให้คนอ่านหนังสื อให้ฟัง
เป็ นต้น ลักษณะของผูร้ ับสารนี้อาจเป็ นบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว เป็ นกลุ่มคน หรื อมวลชนก็ได้
ในกระบวนการสื่ อสารนี้
ต้องกระทําโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะสื่ อสารให้ผรู ้ ับเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เพราะกระทําโดยไร้จุดหมายการสื่ อสารนั้นก็จะไม่สมบูรณ์
๕. ผลของการสื่ อสาร (effects) โดยทัว่ ไปผลของการสื่ อสารหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
หรื อข้อแตกต่างซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคล หรื อกลุ่มคนอันเนื่องมาจากข่าวสาร ที่ได้รับผลของการสื่ อสาร
นี้เอง การที่ผลของการสื่ อสารได้ผลเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั หลายองค์ประกอบในกระบวนการสื่ อสาร
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นั้นเองเป็ นตัวกําหนด เช่น แหล่งข่าว เนื้อหาข่าว รหัส ที่ใช้ช่องทางหรื อสื่ อและผูร้ ับข่าวสารและ
เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสาร
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร เป็ นตัวกําหนดทิศทางของการสื่ อสารว่าจะดําเนินการไปใน
ลักษณะใด เพือ่ ให้ผลที่เกิดเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ภัสวลี นิติเกษตรสุ นทร และคณะ (๒๕๔๗ : ๑๔) ได้อธิบายวัตถุประสงค์การสื่ อสารของ
ผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสาร ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์เพื่อบอกกล่าว/เพื่อเข้าใจ ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล “การบอกกล่าว”
เป็ นวัตถุประสงค์เบื้องต้นของมนุษย์ในการสื่ อสารความต้องการของตนให้ผอู ้ ื่นได้ทราบ นอกจากนี้
การสื่ อสารประเภทอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อบอกกล่าว ยังหมายรวมถึง การส่ งและการเผยแพร่
เรื่ องราวหรื อข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน/องค์กร ให้ผรู ้ ับสารได้ทราบ เนื่องจากผูร้ ับสารเองก็
ต้องการข้อมูลข่าวสารที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
๒. วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้/เพื่อเรี ยนรู ้ เป็ นวัตถุประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่าการบอกกล่าว
ในกรสื่ อสารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้
ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมักมี
และเพื่อเรี ยนรู ้น้ ี
วัตถุประสงค์เฉพาะอยูแ่ ล้ว ว่าต้องการให้ความรู ้และเรี ยนรู ้ในเรื่ องใด ซึ่งอาจเป็ นได้ท้ งั ในลักษณะที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
๓. วัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจ/เพื่อตัดสิ นใจ เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผสู ้ ่ งสารใช้ขอ้ มูลที่มี
ในการโน้มน้าวให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้สึกคล้อยตามในการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรื อการปฏิบตั ิ
ในขณะที่ผรู ้ ับสารก็ตอ้ งการได้รับข้อมูลเพื่อใช้ตดั สิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
การสื่ อสารเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ และเพื่อตัดสิ นใจนี้ พบมากในการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
๔. วัตถุประสงค์เพื่อความสร้างความเพลิดเพลิน/แสวงหาความเพลิดเพลิน เป็ นวัตถุ
ประสงค์ที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับสาร ส่ วนผูร้ ับสารเองก็ตอ้ งได้รับ
ความพึงพอใจจากการสื่ อสาร
การสื่ อข้ อความและการใช้ ถ้อยคํา
การสื่ อภาษาด้วยการเขียนและการพูดทั้งสองลักษณะนี้เป็ นเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน
แต่กระบวรการตีความจากการเขียนเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน ส่ วนการพูดเป็ นการสื่ อภาษาที่เข้าใจทันที
ตามธรรมชาติของมนุษย์ แต่ความยากง่ายขึ้นอยูก่ บั การใช้ถอ้ ยคําของผูส้ ่ งสาร
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สุ นีย ์ สิ นธุเดชะ (๒๕๒๕ : ๒๗๕) กล่าวถึงการใช้ถอ้ ยคําและการสื่ อข้อความในลักษณะ
ของการสื่ อภาษา ดังนี้
๑. ความเข้าใจในการลําดับข้อความเพื่อสื่ อความหมาย ข้อเสนอแนะพอเป็ นแนวทางใน
เรื่ องนี้จะอาศัยเกณฑ์การสื่ อภาษาที่จะทําให้ผรู ้ ับสารเข้าใจดีข้ ึน ความสัมพันธ์ของการสื่ อข้อความ
จะต้องกล่าวถึงการใช้ถอ้ ยคําไปพร้อมๆ กัน เพราะถ้อยคําเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดข้อความซึ่งมี
ความสําคัญที่จะทําให้ผอู ้ ่านหรื อผูฟ้ ัง เกิดความรู ้สึกนึกคิด ตอบโต้หรื อตอบรับ รับรู ้หรื อยอมรับ
และที่สุดเป็ นความพอใจ
๒. ความเข้าใจในลักษณะของภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีสงั กัด กล่าวคือ สํานวนภาษาจะใช้ในที่ต่างๆ กัน เช่น ภาษาการพูด
วิชาการ กฎหมาย การประพันธ์ ฯลฯ แต่ลกั ษณะจะใช้ถอ้ ยคําที่แตกต่างกันไปตามความมุ่งหมายของ
ผูใ้ ช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีคาํ ใช้ได้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล
ภาษาไทยมีลกั ษณะเป็ นสุ ภาษิต ให้แง่คิด เช่น คําพังเพย สํานวนไทย สุภาษิต
ลักษณะของภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีเสี ยงวรรณยุกต์ ทําให้คาํ ประพันธ์ไพเราะ งดงาม
๓. ความเข้าใจในการจบกระบวนความ กาตั้งความมุ่งหมายในการสื่ อสารว่าต้องการให้
ผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่านหรื อผูร้ ับสาร ปฏิบตั ิต่อ “สาร” ที่เขาได้รับอย่างไร การจบกระบวนความที่ได้
ความหมายชัดเจนควรจะเป็ นวิธีที่ใช้ถอ้ ยคําที่เข้าใจง่ายและกินความ
ศิลปะการพูดสํ าหรับมัคคุเทศก์
การพูด คือ การสื่ อสารจากผูพ้ ดู ไปยังผูฟ้ ัง โดยอาศัยนํ้าเสี ยง ภาษาและกริ ยาท่าทางเป็ นสื่ อ
บุบผา คุมมานนท์ (๒๕๒๘ : ๑๕) อธิบายว่า การพูดเป็ นทั้งศิลป์ และวิทยาศาสตร์อยูใ่ นตัว
ของมันเอง ส่ วนหนึ่งของการพูดต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว และอีกส่วนหนึ่งก็มีกฎเกณฑ์
สําหรับปฏิบตั ิและถ่ายทอดสู่กนั ได้
แม้เครื่ องมือสื่ อข้อความจะก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเพียงใด
ความสําคัญของการพูดก็หาได้ลดน้อยลงไป ตรงกันข้ามกับทวีความสําคัญมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว ทุก
อาชีพ ทุกตําแหน่ง ทุกหน้าที่ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญและสนใจ
ในการมีศิลปะในการพูดทั้งสิ้ น เพราะเพียงความสามารถในการทํางานและความจริ งใจอย่างเดียว
โดยไม่มีศิลปะในการพูด หรื อความสามารถในการเจรจา เข้าช่วยให้คนดีมีฝีมือประสบความ
ล้มเหลวมานักต่อนักแล้ว เพียงข้อกล่าวหาสั้นๆ ว่า “ขวานผ่าซาก” หรื อ “ปากเสี ย” เท่านั้น ฉะนั้นจึง
เป็ นความจริ งอย่างยิง่ ว่ามัคคุเทศก์ผทู ้ าํ หน้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่เป็ นคนแปลก
หน้า มีความคุน้ เคยกันมาก่อน จะต้องมีศิลปะในการพูดมากยิง่ ขึ้นเป็ นพิเศษ
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แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการพูด
๑. คนทุกคน (ที่ไม่เป็ นใบ้) ย่อม “พูดได้” แต่บางคนเท่านั้น “พูดเป็ น”
๒. การพูดเป็ นทั้ง “ศิลปะ” และ “ศาสตร์”
๓. นักพูดที่ดีไม่จาํ เป็ นต้องอาศัย “พรสวรรค์” เสมอไป หากทําให้เกิดขึ้นได้ดว้ ย
การศึกษาและฝึ กฝน
๔. ในโลกนี้ไม่มีใครพูดเก่งเสี ยจนไม่มีทางจะปรับปรุ งได้ดีกว่านั้นได้อีก
๕. การฝึ กพูดต่อที่ชุมชนเป็ นวิธีที่มีผมมากที่สุด ต่อการปรับปรุ งบุคลิกภาพทั้งภายนอก
และภายใน (ทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์ ๒๕๒๕ : ๒๘๓)
วิธีการพูด
๑. ท่องจํามาพูด (memorized speech) ทําให้การพูดไม่เป็ นธรรมชาติ ผูพ้ ดู เสี ยบุคลิก
เพราะอาจมีการหลงลืมในเนื้อหาที่พดู บางตอน ทําให้เสี ยเวลานึก และบางครั้งก็นึกไม่ออก
๒. อ่านจากต้นฉบับ (reading the speech) ควรใช้เฉพาะในบางกรณี เช่นงานพิธีการ
กล่าวรายงาน กล่าวเปิ ดงาน หรื อต่อพระพักตร์
๓. พูดจากความเข้าใจ (ektempo-speech) อาจจดมาเฉพาะหัวข้อที่จะพูด เป็ นวิธีที่ดีที่สุด
เพราะผูพ้ ดู จะเป็ นตัวของตัวเอง การพูดเป็ นธรรมชาติ เนื่องจากผูพ้ ดู สามารถยืดหยุน่ เนื้อหาสาระที่
พูดได้
๔. พูดแบบกะทันหัน (impromptu-speech) ไม่มีการเตรี ยมตัวล่วงหน้า ผูพ้ ดู ต้องมีความรู ้
และความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาที่พดู ตลอดจนมีทกั ษะในการพูด จึงจะทําให้การพูดน่าสนใจ แต่ถา้
ผูพ้ ดู มีคุณสมบัติตรงข้ามที่กล่าวมาแล้ว ย่อมจะเกิดความล้มเหลวในการพูดอย่างแน่นอน (บุบผา คุม
มานนท์ ๒๕๒๘ : ๑๖)
๔. งานวิจัยทีเกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่
รุ่ งอรุณ กุลธํารง (๒๕๔๗ : บทคัดย่อ) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาในเรื่ อง “วัด : แหล่งอ้างอิงของแผ่นดินด้านวิชาช่างสิ บหมู่สมัยรัตนโกสิ นทร์” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิชาช่างสิ บหมู่ในวัดสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในช่วงก่อนมีการศึกษาวิชาช่างสิ บ
หมู่ในระบบโรงเรี ยนเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ ซึ่งพบว่ามีการศึกษาวิชาช่างสิ บหมู่แผนโบราณในวัดมาก
ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

๓๕

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
อันเป็ นรากฐานการศึกษาวิชาช่างสิ บหมู่ในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบ
โรงเรี ยนสมัยต่อมา ซึ่งในปัจจุบนั ยังคงมีการศึกษาวิชาช่างสิ บหมู่แผนโบราณในวัดอยูบ่ า้ ง อันเป็ น
วิธีการสื บสานวิชาช่างสิ บหมู่ที่ทนั สมัยและทัว่ ถึงกัน
การศึกษาวิชาช่างสิ บหมู่แผนโบราณในวัดสมัยนั้น มีภิกษุเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสอนวิชาช่าง
สิ บหมู่ ลูกชาวบ้านเป็ นลูกศิษย์ มีสถานที่เป็ นบริ เวณกุฏิ ศาลาการเปรี ยญ วิหาร อุโบสถในพระ
อารามหลวง เพราะภิกษุสมัยนั้นมีส่วนร่ วมในการสร้าง ดูแลและรักษาวัด เนื่องจากได้ศึกษาวิชานวก
รรมโกศล นอกจากนี้ยงั มีการเรี ยวตามอัธยาศัยจากพุทธวัตถุ พุทธสถานของวัดตามความสนใจ
ความสามารถของแต่ละบุคคลอันมีพทุ ธวัตถุ พุทธสถานของวัดเป็ นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ
ของฝี มือช่าง ซึ่งสื บสานเป็ นสมบัติศิลป์ ภูมิปัญญาไทย วัดจึงเป็ นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดินด้านวิชา
ช่างสิ บหมู่มาจนปัจจุบนั
หม่ อมราชวงศ์ หญิงแน่ งน้ อย ศักดิ์ศรี, ไขแสง ศุขะวัฒนะ, ผุสดี ทิพทัส และสั นติ ฉันทวิ
ลาศวงศ์ (๒๕๒๓ : บทคัดย่อ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาในเรื่ อง “การศึกษาวิวฒั นาการทาง
สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ๒๔๕๓” การวิจยั ฉบับนี้
เป็ นการศึกษาเรื่ อง การศึกษาวิวฒั นาการทางสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พุทธศักราช ๒๓๒๕ – ๒๔๕๓ รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ ๑๒๘ ปี ระยะเวลาดังกล่าวนี้
เป็ นช่วงที่มีการก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงอาคารต่างๆ ในพระบรมมหาราชวังมากที่สุด ส่ วน
ระยะหลังเป็ นการรื้ อถอนมากกว่าการสร้าง
เพราะพระราชวังไม่ได้เป็ นที่ประทับถาวรของ
พระมหากษัตริ ยอ์ ีกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ก็เพื่อจะศึกษาวิวฒั นาการของการสร้างอาคารต่างๆ
ใน
พระราชวัง ตั้งแต่การสร้างพระบรมมหาราชวังและการขยายตัว ศึกษาประเภทของอาคารที่สมั พันธ์
กับผูใ้ ช้สอย ศึกษารู ปแบบของสถาปัตยกรรม ศึกษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ตลอดจนศึกษาวัสดุ
ก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง
ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมใน
พระบรมมหาราชวัง ของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ไว้อย่างละเอียดเท่าที่จะทําได้
ผลของการศึกษาวิจบั พบว่า ที่ต้ งั ของพระบรมมหาราชวังสอดคล้องกับตําแหน่ง “ค่าย
หลวง” ตามระบบการตั้งทัพในตําราพิชยั สงครามรู ป “นาคนาม” พระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ และขยายตัวไปทางทิศใต้ในสมัยรัชกาลที่ ๒ หลังจากนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับขอบเขตของพระราชวังอีกเลย
ประเภทอาคารที่สมั พันธ์กบั การใช้สอยแบ่งได้เป็ น ๓
ประเภท คือ มีพระที่นงั่ ต่างๆ สําหรับพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นที่เสด็จออกว่าราชการ ประกอบพระราช
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พิธี ตลอดจนพระราชมณเฑียรที่ประทับ ตั้งอยูใ่ นเขตพระราชฐานชั้นกลาง มีพระตําหนักและเรื อน
ข้าราชบริ พารเป็ นที่ประทับและที่อยูข่ องพระมเหสี พระราชเทวี และข้าราชบริ พาร ตั้งอยูใ่ นเขต
พระราชฐานชั้นใน
มีอาคารที่ทาํ การของหน่วยงานตามระบบการบริ หารประเทศตั้งอยูใ่ นเขต
พระราชฐานชั้นนอก รู ปแบบสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวังมี ๔ แบบ แบบไทยประเพณี
แบบไทยผสมจีน แบบไทยผสมจีนผสมตะวันตก และแบบไทยผสมตะวันตก โดยแบบไทยประเพณี
ปรากฏในสถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ แบบไทยผสมจีนและแบบตะวันตกบ้างเล็กน้อย เริ่ ม
ปรากฏในสถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๒ จนถึงสมัยต้นรัชกาลที่ ๔ และแบบไทยผสมจีนผสม
ตะวันตกที่ชดั เจนขึ้นปรากฏในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ และแบบไทยผสมตะวันตกปรากฏใน
สถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้านองค์ประกอบสถาปัตยกรรม มีการนํารู ปแบบขององค์ประกอบ
เข้ามาใช้เพื่อเน้นเฉพาะอาคารที่สาํ คัญ นอกจากนั้นรู ปแบบแต่ละแห่งยังมีระเบียบและระบบของ
อาคารใช้ไม่เหมือนกัน อาคารทางศาสนาถือว่าเป็ นอาคารที่มีความสําคัญสูงสุ ด จึงมีการตกแต่งเป็ น
พิเศษมากกว่าอาคารใดๆ ในพระบรมมหาราชวัง ส่ วนอาคารที่เป็ นพระที่นง่ั จะเป็ นการตกแต่ง
องค์ประกอบที่ทอ้ งพระโรงมากกว่าพระที่นง่ั ที่เป็ นพระมหามณเฑียรที่ประทับ ด้านวัสดุก่อสร้าง
และวิธีการก่อสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และ ๒ อาคารที่สาํ คัญเท่านั้นที่เป็ นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน
ส่ วนอาคารนอกจากนั้นเป็ นอาคารโครงสร้างไม้ลว้ น สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็ นต้นมา ได้เปลี่ยนอาคารไม้
ทั้งหมดเป็ นเครื่ องก่ออิฐฉาบปูน ด้านวัสดุก่อสร้างที่นาํ มาใช้กบั อาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑
ถึงรัชกาลที่ ๕ ส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย การสัง่ ซื้อวัสดุตกแต่งทั้งที่เป็ นของจีน
และที่เป็ นของไทยเขียนลายส่ งไปทําจากเมืองจีน มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วิวฒั นาการในทางการก่อสร้างมีมากขึ้น จึงเป็ นเหตุให้มีการสัง่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
บางสิ่ งบางชนิด และวัสดุตกแต่งที่สาํ คัญจากประเทศในยุโรปและประเทศใกล้เคียง
ชาญวิทย์ สรรพสิ ริ (๒๕๔๑ : บทคัดย่อ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาในเรื่ อง “การศึกษา
พัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม” การศึกษาการพัฒนาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีความมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึง แนวความคิดในเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ตลอดจนกลายเป็ นการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ
ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
นับตั้งแต่ครั้งแรกสถาปนาพระอารามหลวง
ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์จกั รี ซึ่งรับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งทางด้านแนวความคิด และรู ปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง
พระอารามหลวงประจําพระบรมมหาราชวัง สื บเนื่องและปรับเปลี่ยนแนวความคิด ค่านิยม ทัศนคติ
ของแต่ละช่วงรัชสมัยจนถึงปัจจุบนั ที่มีท้ งั แนวความคิดและทัศนคติ ที่ยดึ ถือแบบอย่างประเพณี
ดั้งเดิมไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง หรื อแตกต่างไปจากแนวความคิดเดิม ตามแต่สภาพการ
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เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ค่านิยม และปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด บทบาท พฤติกรรม การปฏิบตั ิ และการ
แสดงออกทั้งทางด้านสังคมและศิลปะ รวมถึงแสดงออกทางงานสถาปัตยกรรม ที่ปรากฏในงาน
สกุลช่างรัตนโกสิ นทร์ ในแต่ละช่วงเวลาของการครองราชย์สมบัติในรัชกาลต่างๆ ขึ้นภายในวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม
วัดพระศรี รัตนศาสดารามจึงเป็ นพระอารามหลวง ประจํารัชสมัยรัตนโกสิ นทร์ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าทางสถาปั ตยกรรม โดยอาศัยภูมิปัญญาและปรัชญาของบรรพชน ที่บทบาทในการ
รังสรรค์ผลงานสถาปั ตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ ด้วยการผนวกเอาแนวความคิด บทบาท คติทาง
พระพุทธศาสนา และปัจจัยทางคติอื่นๆ เข้ามาถ่ายทอดออกเป็ นรู ปธรรม เกิดเป็ นลักษณะเฉพาะตัว
ของช่างฝี มือประจําแต่ละรัชสมัย ผสมผสานกันในบริ เวณสถานที่เดียวกัน จนกลายเป็ นขบวนการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง และพัฒนาทางสถาปัตยกรรมสื บต่อเรื่ อยมาที่มีลกั ษณะเฉพาะแห่งเกิดขึ้น
ขบวนการออกแบบของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม จึงนับได้วา่ เป็ นการจัดองค์ประกอบทั้ง
ทางด้านโครงสร้างผังบริ เวณและอาคาร ให้เป็ นไปตามแนวความคิดที่จะรังสรรค์ผลงานทาง
สถาปัตยกรรม จนกลายเป็ นมรดกที่มีคุณค่าหนึ่งทางการแสดงออกของแนวความคิด วิธีการจัดการ
ออกแบบและรู ปแบบทางสถาปัตยกรรม ให้ปรากฏเป็ นศาสตร์ และสมบัติทางภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรม แก่ประเทศชาติและของโลก
๕. คํานิยามศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
กรอบเช็ดหน้า

กระจัง

คือ วงกบของประตูและหน้าต่าง หน้ากรอบตกแต่งแนวเป็ นคิว้ เล็กๆ เรี ยง
ขนานกันไปตามความยาวของหน้ากรอบ คือ งานประดับที่เพิ่มความ
งดงาม
และดูเหมือนว่าช่วยให้เกิดบรรยากาศเมื่อผ่านเข้าสู่ บริ เวณอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน หน้าที่สาํ คัญคือรองรับนํ้าหนักกดของทับหลัง
คือ รู ปสามเหลี่ยมคล้ายใบโพธิ์ ภายในแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน ใช้ประดับ
เรี ยงแถวตามขอบของแท่นฐาน กระจังขนาดเล็กสุ ดมีรายละเอียดน้อย
หรื อไม่มีรายละเอียดเลยก็ตามดูคล้ายตาอ้อย เรี ยกว่า “กระจังตาอ้อย”
ขนาดใหญ่กว่าเรี ยกว่า “กระจังเจิม” และขนาดใหญ่ที่สุดเรี ยกว่า “กระจัง
ปฏิญาณ” กระจังเจิมกับกระจังปฏิญาณมักประดับเรี ยงสลับสับหว่างกัน
โดยกระจังปฏิญาณอยูต่ รงกลางเป็ นประธานในแถว กระจังที่ประดับสุ ด
ด้านทางซ้ายและขวาเรี ยกว่า “กระจังมุม”
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กาบพรหมศร

ขันสาคร

เขาพระสุ เมรุ

คันทวย
เครื่ องยอด
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

จัตุรมุข
เจดียท์ รงเครื่ อง

ช่อฟ้ า
ซุม้ ทรงยอดปราสาท

คือ กาบที่ผา่ นการปรุ งแต่งลักษณะจาก “กาบไผ่” ซึ่งเรี ยบง่ายมีขนาดเล็ก
ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน ความละเอียดประณี ตของงานประดับเชื่อมโยงส่ วน
ฐานกับโคนผนังของตัวอาคาร
คือ ขันขนาดใหญ่ทาํ ด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็ น
ทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทําเป็ นรู ปหน้า สิ งโตปากคาบห่วง
ซึ่งใช้เป็ นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ าํ สําหรับทํา นํ้ามนต์หรื อสําหรับผูม้ ี
บรรดาศักดิ์ใช้อาบ
คือ ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์เป็ นแกนจักรวาลในอุคมคติโบราณ ภาพเข้าพระ
สุ เมรุ ปรากฏร่ วมกับเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์เสมอ
จึงเป็ นอันสมบูรณ์ตาม
สาระสําคัญว่าด้วยเข้าพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางจักรวาล โยที่เข้าสัตตบริ
ภัณฑ์คือเจ็ดเข้าวงแหวน โอบล้อมเขาพระสุ เมรุ เป็ นลําดับตั้งแต่วงในสุ ด
สูงใหญ่รองจากเข้าพระสุ เมรุ ไล่เรี ยงความสู งใหญ่ลงเป็ นลําดับจนถึงวง
นอกสุ ด
คือ ส่ วนที่ติดตั้งไว้ตอนบนของเสาให้เอนขึ้นไปรับนํ้าหนักชายคา
คือ ยอดแหลมทรงกรวย ตั้งอยูเ่ หนือหลังคาของอาคาร เช่น หลังคาพระ
มหาปราสาท พระราชมณเฑียร
คือ สิ่ งที่เป็ นเครื่ องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็ นของ
พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบ
ในราชการหรื อส่ วนพระองค์
คือ อาคาหรื อเจดียร์ ู ปทรงใดๆ ก็ตาม ที่มีมุขยืน่ ออกมาเท่ากันทั้งสี่ ดา้ น
หรื อยืน่ สองด้านตรงข้ามให้ยาวกว่าอีกสองด้านที่เหลือก็มี
คือ เจดียย์ อ่ มุม ที่มีทรวดทรงเพรี ยวเรี ยว โดยทัว่ ไปมีคาํ อธิบายว่าชื่อเรี ยก
เจดียท์ รงนี้ เพราะมีลวดลายปูนปั้นประดับอยูด่ ว้ ยแต่ที่ควรพิจารณายิง่ กว่า
คือ จุดียท์ รงนี้มี “บัวทรงคลุ่ม” รองรับทรงระฆัง ส่ วนยอดแทนที่จะทําเป็ น
ปล้องไฉน กลับทําเป็ นบัวทรงคลุ่มซ้อนลดหลัน่ กันขึ้นไป
คือ ส่ วนประดับที่ยอดแหลมของกรอบหน้าบัน
คือ ส่ วนต่อจากเสากรอบประตู หรื อเสากรอบหน้าต่าง ซุม้ ทรงยอด
ปราสาทมีลกั ษณะเฉพาะ อันประกอบด้วยชั้นซ้อนลดหลัน่ ต่อเนื่องกันขึ้น
ไปเป็ นยอดแหลม
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ซุม้ บันแถลง

เซี่ยวกาง

ฐานชุกชี
ฐานไพที
ฐานสิ งห์
ดาวเพดาน

ทวารบาล
เทพชุมนุม

ใบระกา
ประภามณฑล
ปล้องไฉน
ปลี

คือ กรอบสามเหลี่ยมรู ปจัว่ ตั้งบนเสาคู่ซ่ ึงมีฐานรองรับอยูเ่ บื้องล่าง อันเป็ น
รู ปสัญลักษณ์องเรื อนฐานันดรแบบหนึ่งใช้ประดับประตูและหน้าต่างให้
เกิดความสวยงาม
คือ ทวารบาลอย่างจีน วาดเป็ นภาพ หรื อสลักไม้ มักยืนกางขาหรื อยืนบน
หลังสิ งห์ อากัปกิริยาอย่างงิ้ว แตกต่างจากทีท่าที่นิ่มนวลดูงามอย่างทวาร
บาลของไทย
คือ แท่นฐานสําหรับตั้งสิ่ งของมีค่า ในคําช่างไทย คือ ที่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ป
คือ ฐานที่รองรับสิ่ งก่อสร้างหลายอย่างหลายประเภท เช่น เจดียป์ ระธาน
เจดียบ์ ริ วาร หรื ออาคาร สิ่ งก่อสร้างอื่นๆ ไว้ดว้ ยกัน
คือ ส่ วนล่างของฐานบัวมีขาประดิษฐ์ให้งดงาม ดูวา่ มีเค้าของขาสิ งห์
คือ งานประดับเพดานของอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร หรื อพระที่นงั่ ชุด
ของดอกดวงดารดาษเป็ นจังหวะ โดยมีแบบแผน คือ ดอกประธานอยูต่ รง
กลาง กระจายเป็ นดอกบริ วารอย่างมีระเบียบงดงาม ทําไว้ท้ งั ที่เป็ นงานวาด
ระบายด้วยสี และปิ ดทอง หรื อสลักไม้ปิดทอง
คือ รู ปที่ต้ งั ประดับประตู หน้าต่าง หมายถึง เทพผูพ้ ิทกั ษ์รักษา อันเป็ นสิ ริ
มงคลตามประเพณี ไทย
คือ เหล่าอมนุษย์วรรณะต่างๆ เช่น เทวดา ยักษ์ วิทยาธร พญาครุ ฑ
พญานาค เป็ นต้น พามาร่ วมชุมนุมครั้งสําคัญ คือ เมื่อพระโพธิสตั ว์ทรง
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อมนุษย์ท้ งั หมื่นจักรวาลที่มาชุมนุมกัน มัก
วาดไว้บนพื้นที่เหนือหน้าต่างของผนังด้านในของพระอุโบสถ เหล่าผูม้ ี
ฤทธิ์นงั่ เรี ยงสลับกันโดยไม่ลาํ ดับบุญบารมีวา่ สูงหรื อตํ่ากว่ากัน
คือ แผ่นสามเหลี่ยมคล้ายใบไม้ เทียบได้กบั ครี บหรื อแถวของลําตัว
พญานาค ประดับเรี ยงกันเป็ นแถวตามแนวยาวของนาครวย
คือ พระรัศมี ที่เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธองค์ ช่างทําไว้เป็ น
แนวรอบนอกของพระวรกาย หรื อเพียงรอบพระเศียร
คือ ปล้องที่อยูเ่ หนือบัลลังก์ของเจดียท์ รงระฆัง ที่มาของปล้องไฉน คือ ร่ ม
(ฉัตร) ช่างทําเป็ นทรงกรวย ปั้นพอกเป็ นวงแหวนซ้อนเรี ยงกัน
คือ ปลายยอดของกรวยต่อขึ้นไปจากปล้องไฉน

๔๐

ปั จเจกพุทธเจ้า

คือ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ตรัสรู ้ดว้ ยตัวเอง และไม่เผยแพร่ พระธรรม
คําสัง่ สอนแก่ผใู ้ ด
พระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านการบําเพ็ญบุญบารมีมาใน
อดีตชาติอนั นับไม่ถว้ น
ปิ ดทองล่องชาด
คือ งานไม้สลักนูน ลงรักปิ ดทองที่ตวั ลาย ลึกลงจากตัวลายคือพื้นลายทาสี
แดง
ปูนปั้ นประดับกระจก คือ งานปูนปั้ นที่มีการประดับชิ้นกระจกสี ต่างๆ ให้ความงดงามทั้งความ
นูน ความลึกในเชิงประติมากรรม พร้อมกับรสชาติทางจิตรกรรมที่เกิดจาก
สี สดใสของชิ้นกระจก
ผ้าทิพย์
คือ ผ้าที่ปูไว้บนพุทธอาสน์ที่พระพุทธองค์ประทับนัง่ หากเป็ นภาพวาด
ช่างออกแบบโดยให้มีชายผ้าห้อยลงทางด้านหน้าของพุทธอาสน์ ระบายสี
ตกแต่งให้เป็ นลายผ้า หากเป็ นงานปั้น ลวดลายผ้านั้นมักลงรักปิ ดทอง
พระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ คือ พระธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ามี ๓ ปิ ฎก คือ วินยั ปิ ฎก
สุ ตตันตปิ ฎกและอภิธรรมปิ ฎก เมื่อชําระรวบรวมคัมภีร์แล้วจารึ กลงบน
แผ่นใบลาน แล้วปิ ดทองทึบที่ใบปกทั้งหน้าหลัง
พระราชลัญจกร
คือ ตราที่ใช้ประทับกํากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ยใ์ นต้นเอกสาร
ส่ วนพระองค์ โดยไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริ ยแ์ ต่ละ
พระองค์จะมีพระราชลัญจกรประจําพระองค์ที่ไม่เหมือนกัน
พระราชพิธี
คือ พิธีของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์
มณฑป
คือ อาคารที่มีผงั รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส หากหลังคาเป็ นทรงกรวยเหลี่ยม
ประกอบด้วยชั้นหลังคาเอนลาดซ้อนลดขนาด คือ สัญลักษณ์ของเรื อน
ยอดในความหมายของปราสาท
เม็ดนํ้าค้าง
คือ รู ปกลมหรื อทรงบัวตูม ประดับปลายยอดของปลี อิงความหมายทาง
ศาสนาว่านิพพาน
ลัญจกร
คือ ตราหรื อเครื่ องหมายเป็ นรู ปสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นสําหรับใช้ตี
หรื อประทับหรื อปิ ดผนึกบนเอกสาร ด้วยประสงค์ให้เป็ นเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแทนบุคคลหรื อคณะบุคคลหรื อประเทศชาติ
เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของหรื อเพื่อรับรองความถูกต้อง หรื อเพื่อแสดง
ความสําคัญของเอกสารนั้น ซึ่งทัว่ ไปหมายเฉพาะเอกสารหรื อหนังสื อ
สําคัญทางราชการแผ่นดิน
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ลายก้านแย่ง

ลายรดนํ้า

เสาหาน
หน้าบัน
หัวเม็ดทรงมัณฑ์
หางหงส์

คือ ลายดอกประดิษฐ์แบบใดแบบหนึ่งประดับเรี ยงห่างกันเป็ นจังหวะ
ระหว่างดอกเชื่อมด้วยก้านที่โยงเป็ นตาข่ายหรื อตาราง ทําขึ้นเพื่อตกแต่ง
พื้นที่เป็ นแผง
คือ ลายหรื อภาพที่เกิดจากกรรมวิธีพิเศษอันประณี ตด้วยเส้นสาย และ
จังหวะช่องไฟ พื้นผิวของแผ่นไม้ทาํ ด้วยยางรักสี ดาํ ผสมเถ้าใบตอง เรี ยกว่า
“รักสมุก” เมื่อขัดผิวจนเรี ยบสนิทดีแล้วจึงทายางรักใส เรี ยกว่า “รักเกลี้ยง”
แล้วเขียนลายหรื อภาพที่ออกแบบไว้ดว้ ยสี เหลืองของหรดาล เขียนหรื อ
ระบายปิ ดพื้นที่ของตัวลาย แล้วปิ ดทองคําเปลวจนเต็มพื้นที่ จากนั้นจึงรด
นํ้าจนทัว่ หรดาลที่เขียนไว้จะละลายออกหมด ทองที่ปิดทับหรดาลก็หลุด
ตาม เหลือแต่ลายทองบนพื้นรักดํา
คือ เสาขนาดเล็กตั้งเรี ยงเป็ นจังหวะบนบัลลังก์ เพื่อรองรับส่ วนยอดทรง
กรวย ประกอบด้วยปล้องไฉน ปลี
คือ แผงจัว่ หลังคาทั้งสองด้านสกัดหน้าและสกัดหลังของอาคารประดับ
แผงด้วยรู ปเรื่ อง หรื อ ลวดลายต่างๆ
คือ งานประดับหัวเสา เช่นเสาของแนวกําแพงแก้ว หัวเม็ดทรงมัณฑ์ป่องที่
ส่ วนล่าง สอบเป็ นชั้นซ้อนลดขนาดขึ้นไปจนถึงปลายแหลม
คือ แผ่นรู ปสามเหลี่ยมในเค้าโครงคล้ายกระหนก ประดับส่ วนล่างของ
กรอบหน้าบัน สังเกตเค้าโครงได้วา่ เป็ นโครงของเศียรนาคห้าเศียร

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการความรู้ ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็ น
การวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประมวลและจัดระบบชุดความรู ้เกี่ยวกับวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่มี
จํานวนมากและยังกระจัดกระจาย แล้วสร้างเป็ นชุดความรู ้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําชมและการเผยแพร่ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นาํ ชม ซึ่งมีลาํ ดับขั้นตอนในการ
ดําเนินการศึกษาวิจยั ดังนี้
๑. ประเมินบทบรรยายการนําชม
๒. ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูล

๓. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

๔. สร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย

๕. เก็บรวบรวมข้ อมูลและสร้ างชุดความรู้

๖. ตรวจสอบ ประเมิน และทดลองใช้ ชุดความรู้
ภาพที่ ๖ ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจยั

๔๒
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๑. การประเมินบทบรรยายการนําชม
การประเมินบทบรรยายการนําชม เป็ นขั้นตอนแรกในการศึกษาเรื่ องการจัดการความรู ้
ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นการศึกษาเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบท
บรรยายที่ใช้สาํ หรับนําชม เพื่อให้ทราบถึงความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่มีความสําคัญและ
มีความจําเป็ น สําหรับเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่นกั ท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้เป็ นการเก็บข้อมูล โดยการ
จําแนกหมวดหมู่ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และสร้างแบบประเมินชุด
ความรู ้ โดยให้เจ้าหน้าที่นาํ ชม และนักท่องเที่ยวผูร้ ับบริ การนําชม ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลสําหรับการจัดทําชุดความรู ้ที่เหมาะสมต่อการนําชมต่อไป
๒. การศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูล
การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล เป็ นขั้นตอนเพือ่ ศึกษาว่าวัดพระศรี รัตนศาสดารามนั้น มีองค์
ความรู ้ดา้ นใดบ้าง และทําการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการจากเอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและ
มีความน่าเชื่อถือ เช่น หนังสื อจดหมายเหตุ หนังสื อประวัติ รายงานการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ที่มี
ความเกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยมีประเด็นในการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ าชม ดังนี้
๒.๑ ประวัติการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
๒.๒ จุดประสงค์ของการสร้างและหน้าที่การใช้งานของสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม ตลอดจนการใช้สอยในรัชกาลปัจจุบนั
๒.๓ ความสําคัญของวัดพระศรี รัตนศาสดารามต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั
๒.๔ ความสําคัญของวัดพระศรี รัตนศาสดารามต่อความสําคัญทางด้านการปกครอง
๒.๕ ความสําคัญของวัดพระศรี รัตนศาสดารามในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
๓. การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรในงานศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มชุดความรู ้ และ
กลุ่มบุคคล
๓.๑ กลุ่มชุ ดความรู้ คือ ความรู ้หรื อชุดความรู ้ที่กาํ หนดให้เป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรม
โดยศึกษาความรู ้ที่เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งที่จบั ต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้
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๓.๒ กลุ่มบุคคล คือ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
บุคลากรภายในสํานักพระราชวัง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคล จํานวน ๔ กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น ๔๕ คน ได้แก่
กลุ่มเผยแพร่ ความรู้ เป็ นกลุ่มที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่ง
เป็ นกลุ่มบุคลากรที่เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู ้ให้แก่สาธารณชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่นาํ ชม รวม
จํานวน ๒๐ คน
กลุ่มผู้รับบริการนําชม เป็ นกลุ่มที่ขอรับบริ การนําชม ได้แก่ กุล่มบุคคลและนักท่องเที่ยว
ผูร้ ับบริ การนําชม จํานวน ๒๐ คน
กลุ่มผู้ร้ ูและประสบการณ์ จริง จะเป็ นกลุ่มเจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความชํานาญในการ
ปฏิบตั ิงาน และกลุ่มที่ได้มีส่วนร่ วมในการเตรี ยมการและปฏิบตั ิงานจริ งในระหว่างที่มีการประกอบ
พระราชพิธีภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม รวมจํานวน ๕ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบชุดความรู ้ให้ถูกต้องมีความ
เหมาะสมในการเผยแพร่
๔. การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
๔.๑ แบบประเมินชุดความรู ้สาํ หรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
๔.๒ เครื่ องมือที่ใช้ในการสํารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนที่ เอกสาร
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
๔.๓ เครื่ องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูล ได้แก่ เครื่ องบันทึกเสี ยงในการสัมภาษณ์ อุปกรณ์ใน
การจดบันทึกข้อมูล และกล้องถ่ายรู ป
๕. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและสร้ างชุ ดความรู้
ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู ้ของวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามที่มีอยูม่ ากมายและยังกระจัดกระจาย โดยมีข้นั ตอนดังนี้
๕.๑ การเก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้ทชี่ ัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความรู ้ที่ปรากฏออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร คือ ข้อมูลความรู ้จากเอกสารหลักฐานที่มีความ
น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป เช่น หนังสื อจดหมายเหตุ เอกสารงานวิจยั เอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ต่างๆ ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นต้น เพื่อจัดหมวดหมู่และ
ประเภทของชุดความรู ้
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๕.๒ การเก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้ ทอี่ ยู่กบั ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลความรู ้ดา้ นต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หรื อบุคลากรที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กับวัดพระศรี รัตนศาสดาราม จากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ แล้วนํามาเรี ยบเรี ยง
และลําดับเหตุการณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
๕.๓ การสร้ างชุ ดความรู้ เป็ นขั้นตอนของการรวมข้อมูลความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit
Knowledge) และความรู ้ที่อยูก่ บั ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เข้าด้วยกัน คือ การนําเอาข้อมูลความรู ้
ที่มีความจําเป็ นและเป็ นที่ตอ้ งการของผูม้ าชม ทั้งข้อมูลความรู ้ที่ได้จากเอกสารหลักฐานและความรู ้
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มารวบรวมเพือ่ สร้างเป็ นชุดความรู ้ที่ทนั สมัยและมีความเหมาะสมในการ
เผยแพร่
๖. การตรวจสอบ ประเมิน และทดลองใช้ ชุดความรู้
๖.๑ การตรวจสอบชุ ดความรู้ คือ การนําชุดความรู ้ที่สร้างขึ้นใหม่มาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ โดยให้เจ้าหน้าที่ในสํานักพระราชวัง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีประสบการณ์
และมีความชํานาญตรวจสอบชุดความรู ้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนําไปทดลองใช้ และ
เผยแพร่ แก่นกั ท่องเที่ยวผูม้ าใช้บริ การ
๖.๒ การประเมินชุ ดความรู้ คือ การนําชุดความรู ้ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มา
ทําการประเมินชุดความรู ้ โดยให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่เผยแพร่ ความรู ้ ได้แก่
หัวหน้าฝ่ ายประชาสมัพนั ธ์และเผยแพร่ หัวหน้างานนําชม และเจ้าหน้าที่นาํ ชม เพือ่ ให้ทราบว่าชุด
ความรู ้ที่สร้างขึ้นมานั้น เป็ นชุดความรู ้ที่มีความเหมาะสม มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและเป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูม้ ารับบริ การนําชมและนักท่องเที่ยว
๖.๓ การทดลองใช้ ชุดความรู้ คือ ขั้นตอนสุ ดท้ายของการศึกษาวิจยั โดยนําชุดความรู ้ที่
ได้มาทําการทดลองใช้ และนําไปเผยแพร่ ได้แก่ ใช้เป็ นคู่มือในการนําชม เผยแพร่ ในศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร และห้องสมุด

บทที่ ๔
บทวิเคราะห์ ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
บทวิเคราะห์ ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การศึกษาการจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม สร้างเป็ นชุด
ความรู ้ที่ความเหมาะสมและมีความทันสมัยต่อการนําชม นั้น ในการศึกษานั้นได้นาํ บทบรรยายการ
นําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ของงานนําชม ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ซึ่งจัดทําขึ้นในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาทําการประเมินความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านต่างๆ
บทบรรยายการนําชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของงานนําชม สํ านักพระราชวัง
วัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้ว เป็ นพระอารามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง ในปี
พ.ศ. ๒๓๒๕ ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขตพระราชฐานชั้นนอก ประเพณี การสร้างวัดภายในเขตพระราชวังมีมา
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานีแล้ว เช่น ในสมัยสุ โขทัยมีวดั มหาธาตุ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีวดั พระ
ศรี สรรเพชญ์ และวัดพระศรี รัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนี้ วัดที่สร้างในเขตพระราชฐาน
จะมีความแตกต่างจากวัดทัว่ ไป คือ มีเฉพาะเขตพุทธาวาสเท่านั้น ไม่มีพระสงฆ์จาํ พรรษา แต่วดั
โดยทัว่ ไปนั้นจะมีท้ งั เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส วัดพระแก้วจึงเป็ นวัดสําหรับพระมหากษัตริ ย ์
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ตามโบราณราชประเพณี
ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่สวยงามมากมาย ซึ่งมี
ความแตกต่างทางด้านศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรม
ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์
เป็ นรู ปหล่อสําริ ดที่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น มีชื่อว่าชีวกโกมารภัจจ์ เป็ นหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งคน
ไทยได้ยกย่องให้เป็ นบิดาการแพทย์แผนโบราณ ที่ดา้ นหน้าฤาษีต้ งั แท่นหิ นบดยา ซึ่งคนไทยในสมัย
โบราณจะนําสมุนไพรมาบดที่นี่ โดยเชื่อว่าจะทําให้ยาสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากขึ้น

๔๖

๔๗

หอพระราชกรมานุสร และหอพระราชพงศานุสร
พระวิหารน้อย ๒ หลังนี้ ทางด้านทิศเหนือมีชื่อว่า หอพระราชกรมานุสร ส่ วนทางด้าน
ทิศใต้มีชื่อว่าหอพระราชพงศานุสร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๔ เป็ นสถาปัตยกรรมทรงไทย ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ เหมือนกันทุกประการ แตกต่าง
ที่หน้าบันแต่ละด้าน ซึ่งเป็ นพระราชลัญจกรของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ ภายในเป็ น
ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ทรงอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริ ย ์ เช่น ภายในหอพระราชกรมานุสร
ประดิษฐานพระพุทธรู ป จํานวน ๓๔ องค์ ซึ่งอุทิศถวายพระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยกรุ งศรี อยุธยา ๓๓
พระองค์ และพระเจ้าตากสิ นมหาราช อีก ๑ พระองค์ ทางด้านหอพระราชพงศานุสร ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปที่อุทิศถวายแด่พระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์จกั รี ปั จจุบนั มี ๘ องค์ พระพุทธ รู ปเหล่านี้
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ในสมัยนั้นได้ขดุ พบทองแดงที่ตาํ บลจันทึก เมืองโคราช
หรื อจังหวัดนครราชสี มา จึงโปรดเกล้าฯ ให้นาํ มาหล่อเป็ นพระพุทธรู ปปางต่างๆ โดยคัดจากพระ
อิริยาบทต่างๆ ของพระพุทธเจ้าจากพระปฐมสมโพธิกถาหรื อพระพุทธประวัติ ต่อมาพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้นาํ พระพุทธรู ปเหล่านี้มากาไหล่ทอง และคัดเลือกเพื่ออุทิศถวาย
พระมหากษัตริ ย ์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายในหอพระราชกรมานุสรณ์มีจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่ องพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา เป็ นภาพเขียนสี ฝนฝี
ุ่ มือจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชื่อ ขรัวอินโข่ง
มีภาพที่สาํ คัญคือ ภาพการชนช้างระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชา ส่ วน
ภายในหอพระราชพงศานุสรณ์ มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพงศาวดารรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ไม่
ทราบชื่อผูเ้ ขียน
สําหรับองค์กลางมีชื่อว่า หอพระโพธิธาตุพมิ าน เป็ นที่ประดิษฐานพระเจดียโ์ บราณที่
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้นาํ มาจากหัวเมืองทางเหนือ
ยักษ์ ทวารบาล
บริ เวณพระทวารพระระเบียงภายในวัดพระแก้วจะตั้งแต่งด้วยยักษ์ทวารบาล รวมจํานวน
๖ คู่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เพื่อปกป้ องสิ่ งชัว่ ร้ายไม่ให้เข้ามาในบริ เวณวัด ยักษ์
ทวารบาลเหล่านี้เป็ นตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์ สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ทาสี และ
ประดับกระเบื้องเคลือบ มีขนาดสู ง ๖ เมตร ตัวอย่าง เช่น ยักษ์คู่ทางด้านหน้าประตูเกยเสด็จ สี เขียว
คือ ทศกรรฐ์ สี ขาว คือ สหัสเดชะ
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ฐานไพที
ฐานที่ยกพื้นสูงทางด้านนี้เรี ยกว่า ฐานไพที เป็ นที่ต้ งั ของสถาปั ตยกรรมที่งดงามและมี
ความแตกต่างกันทางด้านศิลปกรรม เช่น พระศรี รัตนเจดีย ์ เป็ นเจดียท์ ี่ได้รับอิทธิพลจากศรี ลงั กา จึง
เรี ยกพระเจดียท์ รงนี้วา่ เจดีย์ทรงลังกา พระมณฑปเป็ นศิลปกรรมแบบไทยแท้ ส่ วนปราสาทพระเทพ
บิดรเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร
พระศรีรัตนเจดีย์
ในปี พุทธศักราช ๒๓๙๘ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขยายฐานพระมณฑป
ออกไปทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก ซึ่งก็คือ ฐานไพที ในปั จจุบนั โดยโปรดฯ ให้สร้างพระ
ศรี รัตนเจดียท์ างด้านตะวันตก
และสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทหรื อปราสาทพระเทพบิดร
ทางด้านตะวันออก
พระศรี รัตนเจดียเ์ ป็ นเจดียท์ รงลังกาถอดแบบมาจากพระเจดีย ์ ๓ องค์ วัดพระศรี สรรเพชญ์
พระอารามหลวงในพระราชวังของกรุ งศรี อยุธยา เมื่อแรกสร้างนั้นเป็ นพระเจดียส์ ี ขาว ต่อมามีการ
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสี ทอง (ทําจากทองคําเปลว) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระศรี รัตนเจดียเ์ ป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่งบรรจุภายในพระเจดียส์ ี ทองขนาดเล็กอีกชั้นหนึ่ง ในวัน
สงกรานต์ กําหนดให้วนั ที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จะเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์
เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสรงนํ้าพระบรมสารี ริกธาตุ
ภายในพระศรี รัตนเจดียน์ ้ ี
พระมณฑป
เมื่อแรกสร้างในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ จะเป็ นสระนํ้าขนาดใหญ่ และมีหอพระ
มณเฑียรธรรมสร้างด้วยไม้ต้ งั อยูก่ ลางสระนํ้า (หอพระมณเฑียรธรรมก็คือหอไตรของวัดทัว่ ๆ ไป
สร้างกลางสระนํ้าก็เพื่อป้ องกันปลวกและแมลง) ในครั้งนั้นพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้
ทําการสังคายนาพระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ข้ ึนที่วดั สลัก (ปั จจุบนั คือวัดมหาธาตุ) เมื่อสังคายนา
เสร็ จเรี ยบร้อยในปี พุทธศักราช ๒๓๓๒ ก็มีการแห่แหนนําพระไตรปิ ฎกมาประดิษฐานภายในหอ
พระมณเฑียรธรรม และโปรดฯ ให้มีการเฉลิมฉลองสมโภช ๗ วัน ๗ คืน ตอนกลางคืนมีการจุด
ดอกไม้ไฟด้วย ปรากฏว่าในระหว่างนั้นดอกไม้ไฟได้ตกต้องหลังคาหอพระมณเฑียรธรรม ทําให้เกิด
ไฟไหม้ท้ งั หมด แต่สามารถขนย้ายพระไตรปิ ฎกออกมาได้
ต่อมาจึงโปรดฯ ให้ถมสระนํ้าและก่อฐานสร้างพระมณฑปองค์น้ ีข้ ึนแทน พระมณฑปนี้
สร้างขึ้นแบบสถาปั ตยกรรมทรงไทย
เลียนแบบพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทใน
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จังหวัดสระบุรี สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงกล่าวชมพระมณฑปองค์น้ ีวา่ มีของ
งาม ๗ ประการ คือ
๑. ตูพ้ ระไตรปิ ฎกประดับมุกทรงมณฑปสร้างโดยเจ้าพระยามหาเสนา (ต้นสกุลบุนนาค)
๒. เสื่ อทอด้วยเงินปูลาดพื้นพระมณฑป
๓. ผนังด้านนอกตกแต่งลายปูนปั้นทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์ปิดทองประดับกระจก
๔. เทพนม ครุ ฑพนม ยักษ์พนม ที่ฐานปัทม์
๕. บานพระทวารบาลประดับมุก
๖. ยักษ์ทวารบาล มีรูปร่ างงดงามสมส่ วน
๗. นาคพลสิ งห์ มีหน้าเป็ นมนุษย์
ที่มุมทั้ง ๔ ของพระมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลาทําด้วยหิ นอัคนี ซึ่งรัฐบาลชวาได้ทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสชวาในปี
พุทธศักราช ๒๔๑๔ แต่พระพุทธรู ปที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็ นองค์จาํ ลอง ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ โปรดฯ ให้สร้างจําลองในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ สําหรับองค์จริ งนําไปประดิษฐานที่
พิพิธภัณฑ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม
พระบุษบก
บริ เวณโดยรอบพระมณฑป ตั้งบุษบกทองสําหรับประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลปัจจุบนั ประดิษฐานอยูบ่ นพานแว่นฟ้ า ได้แก่
รัชกาลที่ ๑ - ปทุมอุณาโลม หรื อ พระมหามงกุฎที่ไม่มีกรรเจียกจอน
รัชกาลที่ ๒ - ครุ ฑยุดนาค พระนามเดิม คือ ฉิม คล้องกับชื่อ “ฉิ มพลี” วิมานของ
พญาครุ ฑ
รัชกาลที่ ๓ - ปราสาท พระนามเดิม คือ ทับ หมายถึงที่ประทับ คือ ปราสาท
รัชกาลที่ ๔ - พระมหามงกุฎ พระนามเดิม คือ เจ้าฟ้ ามงกุฎ
รัชกาลที่ ๕ - จุลมงกุฎ หรื อพระเกี้ยว พระนาม จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๖ - วัชระ พระนามเดิม คือ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ หมายถึง อาวุธของ
พระอินทร์
รัชกาลที่ ๗ - ศร ๓ เล่ม มาจากพระนาม เจ้าฟ้ าประชาธิปก ศักดิเดชน์
รัชกาลที่ ๘ - พระโพธิสตั ว์ เนื่องจากการเสด็จนิวตั ิกลับสู่ประเทศไทยนําความชุ่มชื่น
ปิ ติยนิ ดีสู่ ปวงชนชาวไทย เสมือนกับมีพระโพธิสตั ว์มาโปรด
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รัชกาลที่ ๙ - พระที่นงั่ อัฐทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์แรกที่ประทับพระที่นงั่ องค์น้ ีเพือ่ รับนํ้าอภิเษกจากผูแ้ ทนของประชาชนทั้ง
๘ ทิศ
รายรอบบุษบกประดับด้วยฉัตรและช้างสําริ ด ช้างสําริ ดนี้หมายถึงช้างเผือกคู่พระบารมี
ของพระเจ้าอยูห่ วั ในแต่ละรัชกาล บุษบกที่ประดิษฐานพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ ๑ - ๕ สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ส่ วนบุษบกทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ สร้างในรัชกาลปั จจุบนั ในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดฯ ให้สร้างในคราวฉลอง
พระนคร ๒๐๐ ปี
นครวัดจําลอง
นครวัดจําลองนี้ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้พระสามภพพ่ายถ่ายแบบมาจาก
นครวัดองค์จริ งที่เมืองเสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา มีความงดงามยิง่ ใหญ่ และเป็ นการยากที่ประชาชน
คนไทยจะเดินทางไปชมของจริ งในสมัยนั้นได้ และขณะนั้นกัมพูชายังคงเป็ นประเทศราชของไทย
ด้วย การสร้างนครวัดจําลองในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไม่แล้วเสร็ จ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระพุทธเจ้า
หลวงโปรดฯ ให้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ดําเนินการสร้างต่อจนเสร็ จสมบูรณ์
นครวัดองค์จริ งสร้างด้วยศิลาทราย มีขนาดกว้าง ๘๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ ๒ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยสร้างเป็ นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยอดปรางค์
ปราสาททั้ง ๙ องค์ มีความหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือ
ปรางค์ ๔ องค์รอบนอก
หมายถึง มรรค ๔
ปรางค์ ๔ องค์รอบใน
หมายถึง ผล ๔
ปรางค์ประธานองค์กลาง
หมายถึง นิพพาน
หอพระนาก
หอพระนากองค์เดิมมีขนาดเล็กกว่าที่เห็นในปัจจุบนั
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ สําหรับเป็ นที่ประดิษฐานพระนาก ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปยืนหล่อด้วยนาก
(ทองคํา ผสม ทองแดง) ที่โปรด ฯ ให้อญั เชิญมาจากกรุ งศรี อยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓
ปรากฎว่ามีพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์เพิ่มมากขึ้นจนไม่มีที่เก็บรักษา พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๓ ทรงพระดําริ วา่ ในวัดพระศรี สรรเพชญ์ซ่ ึงเป็ นพระอารามหลวงในพระราชวังกรุ งศรี อยุธยา มี
พระวิหารองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาพระอัฐิของเจ้านายในสมัยกรุ งศรี อยุธยาอยูด่ ว้ ย จึงเห็น
ควรสร้างพระวิหารสําหรับเก็บพระอัฐิเจ้านายภายในวัดพระแก้วนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงโปรดฯ ให้ร้ื อ
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หอพระนากองค์เดิมลงและสร้างพระวิหารองค์น้ ีข้ ึนใหม่
มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
เพื่อเป็ นที่
ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชจักรี วงศ์ ตลอดจนพระอัฐิของสมเด็จพระบวร
ราชเจ้าวังหน้าทุกพระองค์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท สมเด็จวังหน้ารัชกาลที่ ๑
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ วังหน้าในรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ วังหน้าในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั วังหน้าในรัชกาลที่ ๔ และ
สมเด็จพระบวรราชเจ้าบวรวิไชยชาญ วังหน้าในรัชกาลที่ ๕ (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
ปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเป็ นวังหน้าองค์สุดท้าย) แต่ยงั คงดํารงชื่อหอพระนากมาจนถึงทุกวันนี้
สําหรับองค์พระนากได้อญั เชิญไปประดิษฐานภายในพระวิหารยอด
พระวิหารยอด
แต่เดิมเป็ นพระวิหารขาว สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร
(พระเทพบิดร คือ เทวรู ปพระเจ้าอู่ทอง ที่ชาํ รุ ดเนื่องจากถูกพม่าเผา พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โปรดฯ
ให้อญั เชิญมาจากซุม้ จรนําพระปรางค์วดั พุทไธสวรรย์ กรุ งศรี อยุธยา และโปรดฯ ให้ยบุ หล่อใหม่
เป็ นพระพุทธรู ปเงินทรงเครื่ องอย่างกษัตริ ย ์ ปางห้ามสมุทร) ต่อมาในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
โปรดฯ ให้ร้ื อและสร้างขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า “พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด” (เศวต แปลว่า สี
ขาว, กุฎาคาร แปลว่า อาคารยอดแหลม) เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปต่างๆ หนึ่งในจํานวนนั้น
คือ พระนาก สําหรับพระเทพบิดรปัจจุบนั ประดิษฐานอยูภ่ ายในมุขด้านทิศตะวันตกของปราสาท
พระเทพบิดร ในสมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด มาเป็ น
“พระวิหารยอด” เครื่ องยอดหลังคาทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบสี ต่างๆ บานประตูพระวิหาร
ยอดเป็ นบานประดับมุก ฝี มือช่างสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ นํามาจากพระวิหารวัดพระพุทธ
ไสยาสน์ จังหวัดอ่างทอง
หอพระมณเฑียรธรรม
เมื่อครั้งที่หอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิมถูกไฟไหม้ ในปี พุทธศักราช ๒๓๓๒ กรม
พระราชวังบวรมหาสุ รสี หนาท พระอนุชาธิราช ทูลอาสาสร้างหอพระมณเฑียรธรรมองค์ใหม่ถวาย
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โดยให้ช่างวังหน้ามาดําเนินการก่อสร้าง ดังนั้นสถาปัตยกรรมและการ
ประดับตกแต่งรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระมณเฑียรธรรมนี้ จึงเป็ นศิลปะแบบวังหน้า จะ
เห็นได้วา่ มีความคล้ายคลึงกับพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ (ปั จจุบนั คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติพระนคร)
หน้าบันทําด้วยไม้จาํ หลักลายพระพรหมทรงหงส์ อยูเ่ หนือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมรอบ
ด้วยลายก้านขดเทพนม ที่แผงรอคอสอง (ใต้หน้าจัว่ ) เป็ นซุม้ เรื อนแก้วตั้งเทพนมเรี ยงกัน ๕ องค์
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ซุม้ พระทวารกลางเป็ นซุม้ มณฑป บานพระทวารประดับมุกมีความงดงามที่สุด เป็ นฝี มือช่างสมัย
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ นํามาจากวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่ วนซุม้ พระทวาร
ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เป็ นซุม้ แบบเรื อนแก้ว บานพระทวารเป็ นศิลปะลายรดนํ้า ภายในหอพระ
มณเฑียรธรรมเป็ นสถานที่เก็บพระไตรปิ ฎกฉบับต่างๆ ซึ่งเก็บอยูใ่ นตูพ้ ระธรรม มีจาํ นวน ๙ ตู ้ (ตู ้
ใหญ่ ๑ ตู,้ ตูเ้ ล็ก ๘ ตู)้
ปราสาทพระเทพบิดร
ปราสาทพระเทพบิดร เป็ นสถาปัตยกรรมจัตุรมุขทรงไทย หลังคายกยอดปราสาทแบบ
ปรางค์ เป็ นศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับเขมร สร้างในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ในปี พ.ศ.
๒๓๙๙ เมื่อแรกสร้างทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธปรางค์ปราสาท” โดยมีพระราชประสงค์จะ
อัญเชิญพระแก้วมรกตจากพระอุโบสถ มาประดิษฐานไว้ที่นี่ เนื่องจากทรงเห็นว่าพระอุโบสถอยูต่ ่าํ
กว่าพระมณฑปซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระไตรปิ ฎก (หรื อพระพุทธอยูต่ ่าํ กว่าพระธรรมนัน่ เอง) แต่
เมื่อสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีขนาดเล็กเกินไป ไม่เหมาะสมที่จะ
ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาได้
ต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญเจดียก์ าไหล่ทอง
ขนาดเล็ก จากสวนศิวาลัยภายในเขตพระราชฐานชั้นใน มาประดิษฐานไว้ที่นี่ ต่อมาในปี พุทธศักราช
๒๔๔๖ ได้เกิดเพลิงไหม้ที่หลังคาปราสาท สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้ าลัดวงจร การซ่อมแซมได้ดาํ เนินมา
และแล้วเสร็ จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญ
พระบรมรู ปหล่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ - ๕ จากพระที่นงั่ ศิวาลัยมหาปราสาท
มาประดิษฐานภายในปราสาทองค์น้ ี และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “พระพุทธปรางค์ปราสาท”
มาเป็ น “ปราสาทพระเทพบิดร” และโปรดฯ ให้อญั เชิญพระเทพบิดรจากพระวิหารยอดมา
ประดิษฐานที่ซุม้ จรนํามุขด้านตะวันตกด้วย กับโปรดฯ กําหนดให้เปิ ดเพื่อถวายบังคมปี ละ ๑ ครั้ง
คือ ในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เรี ยกว่า “วันจักรี ” เพื่อเป็ นการรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ผูท้ รงก่อตั้งราชวงศ์จกั รี ในปัจจุบนั จะมีการเปิ ดปราสาทพระเทพบิดร มี
กําหนดเปิ ดปี ละ ๗ วัน คือ วันที่ ๖ เมษายน (วันจักรี ), ๑๓ - ๑๕ เมษายน (วันสงกรานต์), ๕
พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล), ๒๓ ตุลาคม (วันปิ ยมหาราช) และวันที่ ๕ ธันวาคม (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ)
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พระสุ วรรณเจดีย์ (เจดีย์ทอง)
เป็ นพระเจดียท์ องฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุมไม้ยสี่ ิ บ ก่ออิฐถือปูน หุ ม้ ด้วยทองแดงและปิ ดทอง
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระบรมราชชนกชนนี ที่ฐาน
พระเจดียป์ ระดับตกแต่งด้วยยักษ์แบกและลิงแบก รวม ๒๐ ตน (คือ ยักษ์ ๑๖ ตน และลิง ๔ ตัว) แต่
เดิมพระเจดียท์ องทั้ง ๒ องค์ นี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณมุมรักแร้ปราสาทพระเทพบิดร และพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๖ โปรดฯ ให้ชะลอเลื่อนออกมาที่มุมฐานไพทีดงั ที่เห็นในปัจจุบนั
พระปรางค์ ๘ องค์
พระปรางค์ ๘ องค์ นี้มีชื่อว่า “พระอัษฎามหาเจดีย์” สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๑ และมีการตกแต่งด้วยเครื่ องกระเบื้องเคลือบในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ พระปรางค์ท้ งั ๘
องค์น้ ี ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระพุทธบูชา แต่ละองค์จะมีสีแตกต่างกัน ซึ่งมีความหมายดังนี้
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจดีย ์
สี ขาว หมายถึง พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั
๒. พระสัทธรรมปริ ยตั ิวรามหาเจดีย ์ สี ขาบ หมายถึง พระธรรม
สี ชมพู หมายถึง พระภิกษุสงฆ์
๓. พระอริ ยสงฆ์สาวกมหาเจดีย ์
๔. พระอริ ยสาวกภิกษุณีสงั ฆมหาเจดีย ์ สี เขียว หมายถึง พระภิกษุณี
๕. พระปัจเจกโพธิสมั พุทธมหาเจดีย ์ สี ม่วง หมายถึง พระปัจเจกพุทธเจ้า
๖. พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย ์ สี ฟ้า หมายถึง พระมหาจักรพรรดิ
๗. พระโพธิสตั ว์กฤษฎามหาเจดีย ์
สี แดง หมายถึง พระโพธิสตั ว์
๘. พระศรี อริ ยเมตยมหาเจดีย ์
สี เหลือง หมายถึง พระศรี อาริ ยเมตไตรย
พระระเบียงและจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์
พระระเบียงวัดพระแก้วจะล้อมรอบปูชนียสถานทั้งหมดของวัดไว้ภายใน ยกเว้นพระ
ปรางค์ ๖ องค์ ซึ่งในอดีตพระปรางค์ท้ งั ๘ องค์ ตั้งอยูภ่ ายนอกพระระเบียง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔
เมื่อมีการขยายฐานไพทีมาทางด้านทิศตะวันออก ทําให้ตอ้ งขยายพระระเบียงหักมุมโอบล้อมพระ
ปรางค์องค์ที่ ๓ และ ๔ ไว้ภายในวัด
ภายในพระระเบียงตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องรามเกียรติ์ เป็ นจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี เขียนด้วยสี ฝนุ่ ซึ่งเขียนขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑ ต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายครั้ง
หลายหน ที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นการเขียนซ่อมในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีภาพทั้งหมด ๑๗๘ ห้อง โดยห้อง
แรกเริ่ มต้นที่ดา้ นหน้าพระวิหารยอด และลําดับภาพมาทางขวามือหรื อเวียนทักษิณาวรรต
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รามเกียรติ์เป็ นวรรณคดีที่รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดฯ มาก ได้รับอิทธิพลมาจากมหากาพย์รา
มายณะของอินเดีย มีเรื่ องย่อๆ กําเนิดของรามเกียรติ์ ซึ่งเกิดจากการจองล้างจองผลาญของยักษ์ตน
หนึ่ง ที่มีต่อพระนารายณ์ ยักษ์ตนนั้นมีนามว่า นนทุก มีหน้าที่เฝ้ าประตูสวรรค์อยูท่ ี่เชิงเขาไกรลาศ
และคอยล้างเท้าให้พวกเทวดา แต่มกั ถูกเทวดาแกล้งเขกหัวและถอนผมจนศรี ษะล้าน นนทุกโกรธจึง
ไปเฝ้ าพระอิศวร ขอพระราชทานพรให้มีนิ้วเป็ นเพชร ชี้ใครก็ตาย เมื่อรับพระราชทานพรแล้ว นน
ทุกจึงใช้นิ้วชี้เทวดาตายลงเป็ นอันมาก ร้อนถึงพระอิศวร ทรงมีบญั ชาให้พระนารายณ์ช่วยปราบ
พระนารายณ์จึงแปลงองค์เป็ นนางอัปสร มาฟ้ อนรําให้นนทุกชม นนทุกเห็นเข้าก็หลงรัก นาง
อัปสรจึงแกล้งให้นนทุกรําตาม แล้วชี้ลงที่ขาตนเอง นนทุกก็ช้ ีตามขานนทุกจึงหักเพราะนิ้วเพชร
นางอัปสรจึงกลับร่ างเป็ นพระนารายณ์มี ๔ กรเหยียบอกนนทุก นนทุกต่อว่าพระนารายณ์วา่ เพราะมี
๔ กร ในขณะที่ตนเองมีแค่ ๒ มือ ทําให้พา่ ยแพ้ พระนารายณ์จึงตรัสว่าชาติหน้าให้นนทุกเกิดมามี
๑๐ เศียร ๒๐ กร แล้วพระองค์จะอวตารมาเกิดเป็ นมนุษย์มีเพียง ๒ กร จะตามไปฆ่านนทุกให้ได้
นนทุกจึงมาเกิดเป็ นทศกรรฐ์ ในขณะที่พระนารายณ์อวตารมาเป็ นพระราม
ที่เสาพระระเบียงจะมีแผ่นหินอ่อนจารึ กโคลงสี่ สุภาพ พรรณนาเรื่ องรามเกียรติ์ของแต่ละ
ห้อง แผ่นจารึ กนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีจาํ นวน ๗๑๒ แผ่น
พระอุโบสถ
พระอุโบสถเป็ นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน เป็ นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย สังเกตจาก
ฐานปั ทม์หินอ่อนแอ่นท้องช้างเป็ นเส้นโค้ง หลังคาทรงไทย ๔ ชั้นลด หน้าบันจําหลักลายรู ปพระ
นารายณ์ทรงครุ ฑยุดนาค ล้อมรอบด้วยลายก้านขดเทพนม ลงรักปิ ดทองประดับกระจก
เสานางเรี ยงโดยรอบ มีจาํ นวน ๔๘ ต้น เป็ นเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิ ดทองประดับกระจก
ผนังด้านนอกพระอุโบสถประดับลายปูนปั้นทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์ปิดทองประดับกระจก
ซุม้ พระทวารและพระบัญชรเป็ นซุม้ ปูนปั้นทรงมณฑป
ที่ฐานปัทม์โดยรอบตกแต่งด้วยครุ ฑยุดนาคหล่อด้วยสําริ ดในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีจาํ นวน
๑๑๒ ตน
ที่บนั ไดทางขึ้นพระอุโบสถตั้งแต่งด้วยสิ งห์สาํ ริ ด ๖ คู่ สิ งห์คู่กลางด้านหน้าพระอุโบสถ
นํามาจากเมืองบันทายมาศ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ส่ วนอีก ๕ คู่ ที่เหลือเป็ นสิ งห์จาํ ลองจากคู่กลาง
บานพระทวารและพระบัญชร เป็ นบานประดับมุกฝี มือช่างในสมัยรัชกาลที่ ๑
ฝาผนังด้านในทั้ง ๔ ด้าน มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ และ ๓ ผนังหุม้
กลองด้านหน้าพระแก้วมรกต เป็ นภาพมารผจญ ผนังหุ ม้ กลองด้านหลังเป็ นภาพไตรภูมิ ผนังด้านข้าง
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เป็ นภาพพระปฐมสมโพธิกถาและชาดก
สถลมารค

รวมทั้งภาพกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทาง

พระแก้วมรกตและพระพุทธรูปอืน่ ๆ
ภายในพระอุโบสถจะเห็นบุษบกทองคําเหนือฐานชุกชี ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร หรื อพระแก้วมรกต ซึ่งพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โปรดฯ อัญเชิญมาจากพระวิหารน้อย
วัดอรุ ณราชวราราม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๒๗ พระแก้วมรกตมีพระพุทธลักษณะ
เป็ นศิลปะแบบล้านนาตอนปลาย ประทับนัง่ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ องค์พระแกะสลักจากเนื้อหยก
สี เขียวทึบชิ้นเดียว มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘.๓ เซนติเมตร สู งจากฐานถึงพระรัศมี ๖๖ เซนติเมตร
ตามประวัติกล่าวว่า ได้พบพระแก้วมรกตครั้งแรกที่เมืองเชียงรายในปี พุทธศักราช ๑๙๗๗
โดยพบอยูใ่ นเจดียอ์ งค์หนึ่งซึ่งถูกฟ้ าผ่า ครั้งนั้นพระแก้วมรกตถูกหุม้ ด้วยปูนปิ ดทอง เจ้าอาวาสจึง
อัญเชิญไปประดิษฐานภายในกุฏิของท่าน ต่อมาปูนที่ปลายพระนาสิ กกะเทาะออก ทําให้เห็นเนื้อ
หยกสี เขียว เจ้าอาวาสจึงให้กะเทาะเนื้อปูนออกทั้งหมด เห็นเป็ นพระพุทธรู ปหยกสี เขียวทึบทั้งองค์
ความนี้ทราบไปถึงพระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงโปรดฯ ให้อญั เชิญพระแก้วมรกต
ประทับบนหลังช้างมายังเมืองเชียงใหม่ แต่ปรากฎเป็ นอัศจรรย์วา่ เมื่อกระบวนช้างมาถึงทางแยกสาม
แพร่ ง ช้างที่อญั เชิญพระแก้วมรกตจะวิ่งตื่นไปทางเมืองลําปาง แม้จะมีการเปลี่ยนช้างทรง ๒ ครั้ง
ช้างนั้นก็จะวิง่ ไปทางเมืองลําปางอยูน่ นั่ เอง พระเจ้าสามฝั่งแกนจึงทรงพระดําริ วา่ ชะรอยเทวดา
ผูร้ ักษาพระแก้วมรกตมีความประสงค์จะไปเมืองลําปางมากกว่า จึงโปรดฯ ให้ประดิษฐานพระแก้ว
มรกตไว้ที่เมืองลําปาง เป็ นเวลา ๓๒ ปี ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช โปรดฯ ให้อญั เชิญพระแก้ว
มรกตมาประดิษฐานที่วดั เจดียห์ ลวงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งประดิษฐานอยูเ่ ป็ นเวลา ๘๔ ปี จนถึงสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐา โปรดฯ ให้อญั เชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบางและเมือง
เวียงจันทร์ กรุ งศรี สตั นาคนหุ ต หรื อล้านช้าง (ประเทศลาว) เป็ นเวลา ๒๒๖ ปี ในปี พุทธศักราช
๒๓๒๑ เจ้าพระยาจักรี ซ่ ึงต่อมาคือ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ได้ยกทัพตีได้เมืองเวียงจันทร์ และได้
อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่พระวิหารน้อย วัดอรุ ณราชวราราม
พระแก้วมรกตจะมีเครื่ องทรง ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในอดีตเครื่ องทรง
ฤดูร้อนและฤดูฝน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ส่ วนเครื่ องทรงฤดูหนาวสร้างในสมัย
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ แต่เครื่ องทรงทั้ง ๓ ฤดู ในปั จจุบนั สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ปั จจุบนั โดยกรมธนารักษ์และเงินบริ จาคจากประชาชนทัว่ ทั้งประเทศ สร้างทูลเกล้าถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ ๕๐ ปี ในปี พุทธศักราช
๒๕๓๙ เครื่ องทรงทั้ง ๓ ฤดู ทําด้วยทองคําประดับเนาวรัตน์
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การเปลี่ยนเครื่ องทรงพระแก้วมรกต ปี หนึ่งเปลี่ยน ๓ ครั้ง คือ
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๔
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ (วันเข้าพรรษา)
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ (หลังวันลอยกระทง ๑ วัน)
ที่ดา้ นหน้าฐานชุกชีจะประดิษฐานพระพุทธรู ปยืนทรงเครื่ อง ปางห้ามสมุทร ๒ องค์
สร้างโดยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เนื่องจากในสมัยนั้นประชาชนเรี ยกรัชสมัยของพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่ นดินต้ น และเรี ยกรัชสมัยของพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินกลาง รัชกาลที่
๓ ทรงพระดําริ วา่ ประชาชนจะเรี ยกรัชสมัยของพระองค์วา่ แผ่นดินปลาย ซึ่งไม่เป็ นมงคล จึงโปรดฯ
ให้สร้างพระพุทธรู ป ๒ องค์น้ ีข้ ึน เพื่ออุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอัยกา และสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ โดยโปรดพระราชทานนามพระพุทธรู ปองค์ทางด้านขวามือของเรา (หรื อองค์
ด้านทิศเหนือ) ว่า พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และองค์ทางด้านซ้าย (หรื อด้านทิศใต้) ว่า พระพุทธเลิศ
หล้าสุ ลาลัย และโปรดฯ ให้ประชาชนขานพระนามพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ และ ๒ ตามพระนาม
พระพุทธรู ปทั้ง ๒ แทนการเรี ยกว่า “แผ่นดินต้น” และ “แผ่นดินกลาง” ที่คุน้ เคยมาแต่เดิม
ที่ฐานชุกชีจะเห็นพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง ปางห้ามสมุทร อีก ๑๐ องค์ ซึ่งพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่เจ้านายฝ่ ายหน้าและฝ่ ายใน จะสังเกต
ได้วา่ พระพุทธรู ปที่อุทิศถวายเจ้านายฝ่ ายหน้า ชายจีวรจะสอบ ส่ วนพระพุทธรู ปที่อุทิศถวายเจ้านาย
ฝ่ ายใน ชายจีวรจะผายออก
ที่ดา้ นหน้าฐานชุกชีมีพระพุทธรู ปสําคัญอีกองค์หนึ่ง คือ พระสัมพุทธพรรณี สร้างขึ้น
โดยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังทรงผนวชและจําพรรษาอยูท่ ี่วดั ราชาธิวาส พระพุทธรู ปองค์
นี้มีพทุ ธลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรู ปองค์อื่นๆ คือ ไม่มีพระเกตุมาลา พระรัศมีเป็ นเปลวไฟ มี
๓ องค์ คือ สี ทองสําหรับฤดูร้อน สี น้ าํ เงินสําหรับฤดูฝน และสี หยาดนํ้าค้าง (แก้วใส) สําหรับฤดู
หนาว ห่มจีวรเฉี ยงมีริ้ว ประทับนัง่ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ
หอพระคันธารราษฎร์ และมณฑปยอดปรางค์
หอพระคันธารราษฎร์เป็ นสถาปัตยกรรมทรงไทยขนาดเล็ก ทรงตรี มุข มุขด้านหน้ายาว
กว่ามุขด้านข้าง หลังคาแบ่งเป็ น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็ นหลังคาจัว่ มุงกระเบื้องดินเผา ตอนหลังเป็ น
หลังคายอดปรางค์ประดับกระเบื้องถ้วย ภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ป
ปางขอฝน พระหัตถ์ขวากวักเรี ยกเมล็ดฝน พระหัตถ์ซา้ ยรองรับเมล็ดฝน พระพุทธรู ปองค์น้ ี พระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ โปรดฯ ให้หล่อขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๓๒๖ ปั จจุบนั จะอัญเชิญพระพุทธรู ป
องค์น้ ีประทับเหนือพระธรรมาสน์ศิลาอาสน์ในพระอุโบสถ เพื่อการพระราชพิธีพชื มงคล ซึ่งเป็ น
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พระราชพิธีทางศาสนาพุทธ กระทําก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ทอ้ ง
สนามหลวง ซึ่งเป็ นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ๑ วัน ภายในหอพระคันธารราษฎร์มีจิตรกรรมฝาผนัง
เล่าเรื่ องเกี่ยวกับฝนชนิดต่างๆ เช่น ฝนโบกขรภัจน์ และฝนรัตนชาติ เป็ นต้น ที่บานพระทวารและ
พระบัญชรเป็ นไม้จาํ หลักลายที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ที่ดา้ นหลังหอพระคันธารราษฎร์มีมณฑปยอดปรางค์ ประดิษฐานพระเจดียโ์ บราณ
กาไหล่ทอง ที่พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้อญั เชิญมาจากหัวเมืองทางเหนือ
หอระฆัง
เมื่อแรกสร้างวัดพระแก้ว หอระฆังที่สร้างในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ สร้างด้วย
เครื่ องไม้ ต่อมาได้ชาํ รุ ดไปตามกาลเวลา หอระฆังที่เห็นในปั จจุบนั สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ เป็ นสถาปัตยกรรมไทยทรงมณฑป ก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยและกระเบื้องดิน
เผา สําหรับระฆังที่แขวนอยูน่ ้ ี สันนิษฐานได้ ๒ นัย คือ นัยหนึ่งกล่าวว่าเป็ นระฆังที่พบในการขุด
สระเพื่อสร้างหอไตรที่วดั ระฆังโฆษิตาราม อีกนัยหนึ่งกล่าวว่าเป็ นระฆังจากวัดสระเกศ คือในครั้งที่
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก (รัชกาลที่ ๑) ยกทัพกลับมาจากเมืองเขมร และพักทัพก่อนเข้าพระ
นครที่วดั สระเกศ
เหล่าเสนาบดีผใู ้ หญ่มาเชิญให้ท่านขึ้นครองราชย์แทนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช ในครั้งนั้นพระภิกษุในวัดได้ยา่ ํ ระฆัง ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึกได้ยนิ เสี ยงระฆังมี
ความรู ้สึกว่าเสี ยงนั้นมีความไพเราะมาก จึงอธิษฐานว่าหากแม้นได้ข้ ึนครองราชย์จะอัญเชิญระฆัง
องค์น้ ีไปประดิษฐานภายในพระอารามหลวง
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่ อนของบทบรรยายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากการศึกษาบทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดารามดังกล่าว เมื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็งและจุดอ่อน และนําไปเป็ นข้อมูลสําหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อการจัดทําชุดความรู ้ใหม่
ของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่ความสมบูรณ์ในเนื้อหา เป็ นชุดความรู ้ที่ทนั สมัย และมีความ
เหมาะสม สําหรับเป็ นข้อมูลในการนําชมและนําไปเผยแพร่ นั้น สามารถหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดารามได้ดงั นี้
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ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

๑. เป็ นชุดความรู ้ที่มีแก่นของความรู ้ ที่ผู ้ ๑. เนื่องจากข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการบรรยาย
รับบริ การนําชมควรได้รับ คือ ชื่อของ
ส่ วนใหญ่เป็ นแก่น ไม่มีเกร็ ดของความรู ้
อาคาร ผูส้ ร้าง ปี ที่สร้าง ลักษณะทาง
เช่น ตํานาน เรื่ องเล่า และความเชื่อต่างๆ
ศิลปกรรม และวัตถุประสงค์ของการ
ทําให้ผรู ้ ับบริ การนําชมเกิดความเบื่อ
ก่อสร้าง เป็ นต้น
หน่าย จึงส่ งผลให้เจ้าหน้าที่นาํ ชมขาด
๒. เป็ นชุดความรู ้ที่มีความกระชับ สามารถ
ความมัน่ ใจในการนําชม
เข้าใจได้ง่าย
๒. วัดพระศรี รัตนศาสดารามสร้างขึ้นมาเพื่อ
๓. การเรี ยบเรี ยงเนื้อหาข้อมูลของบท
เป็ นสถานที่สาํ หรับพระมหากษัตริ ยท์ รง
ประกอบพระราชพิธีทางพระพุทธศาสนา
บรรยาย ดําเนินไปตามเส้นทางที่ใช้
และเป็ นศูนย์การของการปกครอง แต่บท
สําหรับการนําชม
บรรยายที่ใช้อยูน่ ้ นั ยังมีขาดการให้
ความสําคัญของพระมหากษัตริ ย ์ ความรู ้
เกี่ยวกับพระราชพิธี และปูชนียสถานวัตถุ
ต่างๆ
ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้
ความรู ้ที่ถูกต้อง และตอบข้อซักถามของ
ผูร้ ับบริ การนําชมได้
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และลง
พื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสําหรับการศึกษา
ทําให้สามารถจําแนกและจัดหมวดหมู่ความรู ้ทรัพยากร
วัฒนธรรมของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ออกเป็ น ๔ หมวดหมู่ ได้แก่
๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ

๕๙

๑. ศิลปกรรม

๔. พระราชพิธี
และพิธีต่างๆ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒. ศาสนาและ
ความเชื่อ

๓. พระมหากษัตริย์

ภาพที่ ๗ การกระจายความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
การประเมินชุ ดความรู้บทนําชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผูศ้ ึกษาได้จดั ทําแบบประเมินความรู ้ ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
แล้วให้เจ้าหน้าที่นาํ ชม จํานวน ๒๐ คน ทําการประเมินบทบรรยายที่ใช้สาํ หรับนําชม ตลอดจนผู ้
ศึกษาได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์การนําชมและให้นกั ท่องเที่ยวผูใ้ ช้บริ การ จํานวน ๒๐ คน ประเมิน
ความรู ้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายด้วย
รู ปแบบของการประเมิน
เป็ นแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่นาํ ชมและนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริ การนําชม แสดงความคิดเห็นความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่ได้รับจาก
บทบรรยายของงานนําชม และการนําชมของเจ้าหน้าที่ แบบประเมินนี้ได้แบ่งออกเป็ น ๔ หัวข้อ
ตามความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดารามที่กาํ หนดไว้ คือ
๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ

๖๐

ผลสรุปการประเมินความคิดเห็น ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ของเจ้าหน้าที่นาํ ชม จํานวน ๒๐ คน และนักท่องเที่ยวผูใ้ ช้บริ การนําชม จํานวน ๒๐ คน รวมเป็ น
๔๐ คน ดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินความคิดเห็นบทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ที่

หัวข้ อประเมิน

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรม
คิดเป็ นร้ อยละ
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ
คิดเป็ นร้ อยละ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
คิดเป็ นร้ อยละ
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ
คิดเป็ นร้ อยละ
เกณฑ์ การพิจารณา

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

๔

๑๖

๑๕

๕

น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่

๓.๔๗

๑๐

๔๐

๓๗.๕

๑๒.๕

-

๓

๑๓

๒๐

๓

๑
๓.๓๕

๗.๕

๓๒.๕

๕๐

๗.๕

๒.๕

๓

๑๐

๑๕

๑๐

๒
๓.๐๕

๗.๕

๒๕

๓๗.๕

๒๕

๕

๒

๙

๑๕

๑๐

๔
๒.๘๗

๕

๑.) ๔.๕ – ๕.๐
๒.) ๓.๕ – ๔.๔๙
๓.) ๒.๕ – ๓.๔๙
๔.) ๑.๐ – ๒.๔๙

๒๒.๕

๓๗.๕

๒๕

๑๐

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

จากตารางแสดงข้อมูลการวัดระดับ ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ที่เจ้าหน้าที่นาํ ชมและนักท่องเที่ยวผูร้ ับบริ การนําชม รวมจํานวน ๔๐ คน โดยแสดงจํานวนค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ยความคิดเห็น รวม ๔ หัวข้อ มีรายละเอียด คือ

๖๑

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม อยูใ่ นระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย = ๓.๔๗) โดย
ส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จํานวน ๑๖ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๔๐ รองลงมาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ ๓๗.๕ ระดับน้อย ร้อยละ ๑๒.๕ และระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๐ สําหรับระดับ
น้อยที่สุด ไม่มีผลู ้ งความเห็น
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ อยูใ่ นระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย =
๓.๓๕) โดยส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน ๒๐ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๕๐
รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ ๓๒.๕ ระดับมากที่สุดและระดับน้อย ร้อยละ ๗.๕ และระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ ๒.๕
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ อยูใ่ นระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย =
๓.๐๕) โดยส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน ๑๕ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๓๗.๕
รองลงมาอยูใ่ นระดับมากและระดับน้อย ร้อยละ ๒๕ ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๗.๕ และระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ ๕
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ อยูใ่ นระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย
= ๒.๘๗) โดยส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน ๑๕ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๓๗.๕
รองลงมาอยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ ๒๕ ระดับมาก ร้อยละ ๒๒.๕ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๑๐ และ
ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕
จากผลการประเมินชุดความรู ้บทบรรยาย ที่ใช้สาํ หรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
จากเจ้าหน้าที่นาํ ชม และผูเ้ ข้ารับบริ การนําชม รวมทั้ง ๔๐ ราย นั้น ผลที่ได้ คือ ความรู ้ทรัพยากร
วัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ หัวข้อดังกล่าว อยูใ่ นระดับพอใช้ท้ งั หมด เมื่อศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทําให้ทราบว่าชุดความรู ้บทบรรยายที่ใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั นั้น เป็ นชุดความรู ้ที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลความรู ้ที่เป็ นส่ วนสําคัญต่างๆ เช่น บทบาทของ
พระมหากษัตริ ย ์ ความรู ้เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนเกร็ ด ตํานาน และความเชื่อ ซึ่งเป็ นส่ วน
สําคัญที่ช่วยชักจูงผูร้ ับบริ การนําชม ให้มีความสนใจในเนื้อหาความรู ้ที่ถ่ายทอดออกไป ทําให้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่นาํ ชมมีประสิ ทธิผล เจ้าหน้าที่นาํ ชมมีความมัน่ ใจ และมีความสุ ขในการนําชม

บทที่ ๕
การสั งเคราะห์ ชุดความรู้ใหม่ สําหรับการนําชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากการผลการประเมินชุดความรู ้วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ที่สาํ หรับใช้นาํ ชมในปัจจุบนั
โดยให้เจ้าหน้าที่นาํ ชมและนักท่องเที่ยวผูใ้ ช้บริ การนําชม ได้แสดงความคิดเห็นต่อความรู ้ทรัพยากร
วัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ หัวข้อ คือ
๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ
ทําให้ทราบว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ใช้สาํ หรับการนําชมในปัจจุบนั นั้น อยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดารามที่มีความสําคัญ ผูศ้ ึกษาจึงได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู ้ท้ งั จากเอกสารอ้างอิง และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความรู ้และประสบการณ์โดยตรง
จากการปฏิบตั ิงาน และได้จดั ทําเป็ นชุดความรู ้ใหม่เพื่อใช้สาํ หรับการนําชม
การจัดทําชุดความรู ้วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับใช้ในการนําชมครั้งนี้
จึงเป็ นการสร้างชุดความรู ้ โดยเรี ยบเรี ยงลําดับเนื้อหาข้อมูลตามเส้นทางของการนําชม ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบตั ิสืบกันมา ดังแผนภาพประกอบดังนี้
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ภาพที่ ๘ ผังอาคารต่างๆ ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดารามและเส้นทางการนําชม

๖๔

รายละเอียดอาคารตามแผนผังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๑. พระอุโบสถ
๒. ศาลาราย
๓. หอพระราชกรมานุสร
๔. หอพระราชพงศานุสร
๕. พระโพธิธาตุพิมาน
๖. พระศรี รัตนเจดีย ์
๗. พระมณฑป
๘. ปราสาทพระเทพบิดร
๙. นครวัดจําลอง

๑๐. พระสุ วรรณเจดีย ์
๑๑. หอพระนาก
๑๒. พระวิหารยอด
๑๓. หอพระมณเฑียรธรรม
๑๔. พระอัษฎางค์มหาเจดีย ์
๑๕. หอพระคันธารราษฎร์
๑๖. มณฑปยอดปรางค์
๑๗. หอระฆัง
๑๘. พระระเบียง

ข้ อมูลการนําชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จุดนําชมที่ ๑
บรรยายบริ เวณเฉลียงด้านหลังพระอุโบสถ เริ่ มบรรยายประวัติการสร้างวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม อาคารและปูชนียวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระ
ราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รู ปปั้ นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยักษ์ทวารบาล สําหรับชุดความรู ้
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใช้บรรยายในจุดนี้ ได้แก่ ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม, ชุด
ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ และชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระ
ราชพิธีและพิธีต่างๆ
๑. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวัติการสร้าง และ
ลักษณะทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอ
พระราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รู ปปั้ นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยักษ์ทวารบาล
๒. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ เพื่อบรรยายพระพุทธรู ป
สําคัญภายในพระอุโบสถ หอพระราชกรมานุสร และหอพระราชพงศานุสร ตํานานพระแก้วมรกต
ทวารบาลต่าง ได้แก่ สิ งห์ทวารบาล เซี่ยวกาง ยักษ์ทวารบาล ตํานานครุ ฑและนาค ตํานานยักษ์เฝ้ า
พระแก้วมรกต ประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์ การบนบานและการแก้บน
๓. ชุดความรู ้ดา้ นพระราชพิธีและพิธีต่างๆ เพื่อบรรยายพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ที่
ประกอบขึ้นภายในพระอุโบสถ และศาลาราย ได้แก่ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงถวายพระพุทธ

๖๕

มหามณี รัตนปฏิมากร, พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา, พระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา, พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา, พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า,
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช, พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง, พิธีสวดพระปริ ตรและ
การทํานํ้าพระพุทธมนต์, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาใน
รัชกาลปัจจุบนั , พระราชพิธีพืชมงคล, พระราชพิธีสงกรานต์ และพิธีสวดโอ้เอ้ศาลาราย
การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรี รัตนศาสดารามเป็ นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่ นเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการ
สถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานี ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๕ ประเพณี การสร้างพระอาราม
หลวงในเขตพระบรมมหาราชวังมีมาตั้งแต่อดีต เช่น วัดมหาธาตุในพระราชวังกรุ งสุโขทัย วัดพระ
ศรี สรรเพชญในพระราชวังกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้น ลักษณะสําคัญของพระอารามหลวงในพระราชวัง
คือ มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆาวาสสําหรับพระสงฆ์จาํ พรรษา
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดารามขึ้นนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรื อพระแก้วมรกต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ได้อญั เชิญมาจากกรุ งศรี สตั นาคนหุ ตหรื อประเทศลาว เมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๒๒ แล้วนําไป
ประดิษฐานไว้ที่โรงด้านหน้าพระปรางค์วดั อรุ ณราชวราราม พระอารามหลวงแห่งกรุ งธนบุรีเป็ น
การชัว่ คราว ต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติข้ ึนเป็ นพระปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ งพระบรมราชวงศ์
จักรี แล้วนั้น ในวันจันทร์ แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๔ ปี มะโรง ฉศก จุลศักราช ๑๑๔๖ ตรงกับวันที่ ๗
มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๒๗ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
จากโรงในพระราชวังกรุ งธนบุรีลงเรื อพระที่นงั่ กิ่ง มีเรื อแห่ เป็ นกระบวนข้ามฟากมาเข้าพระราชวัง
อัญเชิญเข้ามาประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่
แล้วนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะประชุม
กระทําสังฆกรรมสวดผูกพัทธสี มาในวันนั้น แล้วพระราชทานนามพระอารามว่า “วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม” (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๙)

๖๖

การขนานนามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การขนานนามวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นการขนานนามตามฉายา หรื อนามขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นการสมาสสนธิระหว่างคํา คือ คําว่า “ศรี รัตนศาสดา” กับคําว่า
“อาราม” กลายเป็ น “พระศรี รัตนศาสดาราม”
“พระศรี รัตนศาสดา” หมายถึง ฉายาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นนามที่ใช้เรี ยกแทน
องค์ ว่าเป็ นศาสดาที่เปรี ยบเป็ นพระผูป้ ระเสริ ฐ เป็ นศรี รัตน เปรี ยบได้กบั แก้วอันประเสริ ฐ ซึ่งกล่าว
ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเอกแห่งรัตนตรัย ซึ่งคือแก้ว ๓ ประการ ได้แก่ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์
“อาราม” หมายถึง วัด
คําว่า “พระศรี รัตนศาสดาราม” จึงหมายถึง วัดสัมมาสัมพุทธเจ้า หรื อพระอารามที่
ประดิษฐานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ชาญวิทย์ สรรพสิ ริ ๒๕๔๑ : ๒๗๑)
พระอุโบสถ (อาคารหมายเลข ๑ )

ภาพที่ ๙ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๖๗

การสร้างพระอุโบสถได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อสมมุติเทวราช และคติจกั รวาลอันมี
เขาพระสุ เมรุ เป็ นแกน สร้างความรู ้สึกเบาลอยตัวเสมือนไร้น้ าํ หนัก และมุ่งสู่สวรรค์
โชติ กัลยาณมิตร (ม.ป.ป. : ๕๙) กล่าวว่า ช่างรับเอาแนวนิยมแบบสร้างความเบาลอยมา
ใช้ เนื่องด้วยความเชื่อในคติพทุ ธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในมิติของสวรรค์ อันกล่าวถึงเทพวิมาน
ผสมกับความเชื่อเรื่ องสมมุติเทวราชที่พระมหากษัตริ ยไ์ ด้รับการยกย่อง จึงทําให้ช่างพยายามค้นคิด
ลักษณะสถาปั ตยกรรมที่จะให้คล้อยตามความรู ้สึกของอาคารบนเทวภูมิให้ได้มากที่สุด เช่น เส้น
อ่อนยกปลายทั้งสองขึ้น ทําให้เกิดความรู ้สึกเบาลอยเหมือนเรื อที่ลอยอยูเ่ หนือนํ้า หรื อรู ้สึกว่าลอยอยู่
กลางอากาศได้ ซึ่งนิยมเรี ยกกันว่า “ท้องสําเภา” และเส้นอ่อนที่ทอดตัวยกปลายขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า นิยม
เรี ยกกันว่าเส้น “จอมแห” เส้นนี้ช่วยทําให้เกิดความรู ้สึกที่นาํ ขึ้นสู่เบื้องสู งชี้ทางสวรรค์ มักใช้กบั
สถาปัตยกรรมที่มีทรงสูงเช่น พระเจดีย ์ มณฑป พระปรางค์ ปั้นลมหลังคา และจัว่
พระอุโบสถเป็ นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ความสูงชั้นเดียว รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามีระเบียง
รอบความยาวขนาด ๑๕ ห้อง (นับจากช่องเสา) หลังคาซ้อน ๓ ชั้น มีมุขลดด้านหน้า และด้านหลัง
ใต้มุขทั้งสองแห่งเป็ นเฉลียงกว้าง ซึ่งเป็ นทางเข้าพระอุโบสถ พื้นพระอุโบสถยกสูงและแบ่งเป็ น ๒
ระดับ คือ
ระดับแรก เป็ นระดับพื้นเฉลียง ทําเป็ นฐานทักษิณ บุดว้ ยหิ นอ่อนสี เทา มีทางขึ้นพระ
อุโบสถ ๖ ทาง ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ ๑ ทาง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ดา้ น
ละ ๒ ทาง ราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลายทําเป็ นเสาเม็ดทรงมัณฑ์ ส่ วนของบันไดทั้งหมดบุดว้ ย
หิ นอ่อนสี เทา
ระดับที่สอง เป็ นระดับพื้นพระอุโบสถตอนล่างยกสูงทําเป็ นฐานปัทม์อีกชั้นหนึ่ง มีบนั ได
ทางขึ้นมุขทิศตะวันออกและตะวันตกด้านละ ๓ ทาง บันไดกลางตรงกับพระทวารใหญ่เป็ นทางเสด็จ
พระราชดําเนินโดยเฉพาะ บันไดข้างอีก ๒ ข้าง สําหรับประชาชนทัว่ ไปขึ้นไปนมัสการพระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากร
บริ เวณพื้นเฉลียงสองข้างบันไดตั้งสิ งห์สาํ ริ ดศิลปะแบบเขมร มีท้ งั สิ้ น ๖ คู่ ตั้งอยูห่ น้าพระ
ทวารพระอุโบสถทั้ง ๖ บาน สิ งห์คู่ตรงพระทวารกลางด้านหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช นํามาจากเมืองบัณทายมาศ ประเทศเขมร เมื่อคราวทําสงครามกับ
ประเทศเขมรและได้รับชัยชนะกลับมา และโปรดเกล้าฯ ให้มาตั้งที่พระทวารบานกลางของพระ
อุโบสถ ส่ วนสิ งห์สาํ ริ ดอีก ๕ คู่น้ นั โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ เลียนแบบ เพือ่ ตั้งเป็ นทวารบาลให้ครบพระ
ทวารทั้ง ๖ ของพระอุโบสถ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๒)

๖๘

สิ งห์ ทวารบาล
สิ งห์เป็ นสัตว์ในวรรณคดี มีรูปร่ างสง่า น่าเกรงขาม มีพลังอํานาจ แสดงถึงความยิง่ ใหญ่
เมื่อร้องคํารามสัตว์ใดได้ยนิ ก็ตอ้ งผวาไม่เว้นแต่สตั ว์ใหญ่อย่างช้าง นอกจากนี้สิงห์ยงั มีความแตกต่าง
จากสัตว์อื่น คือ
๑. เป็ นสัตว์สะอาด ไม่ยอมให้ร่างกายสกปรก
๒. เที่ยวไปด้วยเท้าทั้ง ๔ เยื้องกายอย่างกล้าหาญ
๓. มีรูปร่ างโออ่า ขนแผงที่คอสะสวย
๔. ไม่นอ้ มให้กบั สัตว์ทุกชนิดแม้นจะต้องเสี ยชีวิต
๕. หาอาหารไปโดยลําดับพบปะอาหารที่ใดก็จะกินจนอิ่มในที่น้ นั
๖. ไม่สะสมอาหาร
๗. หาอาหารไม่ได้กไ็ ม่ดิ้นรน ไม่ทะยาน และไม่กินจนเกินต้องการ
ในด้านความเชื่อของคนจีน กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็ นสิ งห์มา ๑๐ ชาติ และชาวจีน
ถือว่าเป็ นเครื่ องหมายทางศาสนา (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๖๑)

ภาพที่ ๑๐ สิ งห์ทวารบาลศิลปะแบบเขมร
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หลังคาพระอุโบสถเป็ นหลังคาทรงไทยมีมุขลด ๓ ชั้น โครงสร้างทําด้วยไม้ มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี มีพ้ืนสี น้ าํ เงิน ลวดสี เหลือง เชิงสี แดง ประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์
นาคสะดุง้ ปิ ดทองประดับกระจกสี ทอง เชิงชายเป็ นไม้ทาสี ชาด ประดับด้วยไม้แกะลายเป็ นรู ป
ดอกจอก ปลายเชิงชาย แขวนกระดิ่งใบโพธิ์โดยรอบ หน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายรู ปพระนารายณ์ทรง
ครุ ฑยุดนาคปิ ดทอง บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน มีลายกระหนกเครื อเถาปิ ดทองเป็ นลายก้านขดโดยปลาย
ลายเป็ นรู ปเทพนมประดับอยูโ่ ดยรอบ
เสาหานที่มุขหน้าและหลังของพระอุโบสถ เป็ นเสาปูนย่อมุมไม้สิบสอง ฐานเสาทําเป็ น
ฐานปั ทม์ทรงเครื่ องตอนล่างประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี ลายดอกไม้จีนผูกลายแบบไทย ซึ่ง
สันนิษฐานว่าทํามาจากประเทศจีน (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๓) ถัดขึ้นมาเป็ นฐานสิ งห์ปิด
ทองประดับกระจก ผนังเสาประดับกระจกเกรี ยบสี ขาว สี เขียว สี เหลือง และสี แดง เป็ นลายประจํา
ยามก้านแย่งดอกสี่ กลีบ ครี บเสาเป็ นลายรักร้อยปิ ดทองประดับกระจกสี ขาว หัวเสาเป็ นบัวปลายเสา
ปิ ดทองประดับกระจกสี ขาว
นายเกรี ยงไกร วิศวมิตร์ (สัมภาษณ์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ มีช่างสําหรับหุงกระจกเกรี ยบขึ้นเอง แต่กระจกสี ที่
ประดับอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นกระจกที่นาํ เข้าจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ในคราว
สมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนกระจกสี บริ เวณเสาพระอุโบสถทั้งหมด และโปรดเกล้าฯ
รวบรวมกระจกเกรี ยบชุดเก่าที่ยงั คงสภาพดีอยูน่ ้ นั
มาประดับเป็ นลายก้านแย่งดอกสี่ กลีบไว้ที่เสา
หาน บริ เวณเฉลียงมุขด้านทิศตะวันตกทั้ง ๔ เสา ซึ่งยังปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั นี้
ส่ วนเสานางจรัลรอบพระอุโบสถ มีลกั ษณะเหมือนเสาหานแต่ฐานเสาแต่ไม่ได้ทาํ เป็ น
ฐานปั ทม์ทรงเครื่ อง ด้านนอกทําเป็ นลายท้องไม้แบบลายก้ามปูปิดทองประดับกระจก ระหว่างเสามี
พนักระเบียงก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว ตอนบนเป็ นบัวหลังเจียดลายกระจังและลายก้ามปูปิดทองบน
พื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ด้านในตอนล่างประดับด้วยหิ นอ่อนแกะเป็ นลายเครื่ องบูชารู ปแจกันประดับ
ดอกไม้แบบจีน ด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี เป็ นรู ปดอกไม้แบบจีนต่อเนื่องกันโดยรอบ ทั้ง
เสาหานและเสานางจรัลมีคนั ทวยรับปลายเต้า เป็ นรู ปพญานาคปิ ดทองมีเกล็ดเป็ นกระจก
ผนังพระอุโบสถด้านนอก ประดับด้วยดินเผาลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งปิ ดทอง ประดับ
ด้วยกระจกสี ขาว สี แดงและสี น้ าํ เงิน ระหว่างลายประดับด้วยกระจกสี เหลือง ซึ่งในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เขียนลายรดนํ้าบนพื้นสี แดงชาด (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๐) และมีการซ่อมแปลงเป็ นการประดับด้วยดินเผาลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง
ปิ ดทองประดับกระจกที่เห็นในปัจจุบนั เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
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เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๕) ระหว่างหน้าต่างเป็ นเสาอิงย่อมุม ครี บเสา
เป็ นลายรักร้อย ผนังเสาเป็ นลายประจํายามสี่ กลีบประดับกระจกเช่นเดียวกับเสานางจรัล ผนังพระ
อุโบสถตอนล่างใต้หน้าต่างเป็ นฐานปัทม์ต้ งั รู ปครุ ฑยุดนาคทรงเครื่ องรู ปสังวาลโดยรอบ มีจาํ นวน
๑๑๒ ตน ตอนล่างประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียนลายต้นไม้ดอกไม้ลวดลายแบบจีน ซึ่งกระเบื้อง
เหล่านี้สงั่ มาจากประเทศจีน หน้ากระดานเป็ นลายก้ามปูปูนปั้นปิ ดทองประดับกระจกสี น้ าํ เงิน พื้น
เฉลียงพระอุโบสถปูดว้ ยหิ นอ่อนสี เทาเป็ นลายทแยงมุม
ครุฑ
ครุ ฑเป็ นพาหนะของพระนารายณ์ เป็ นเครื่ องหมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริ ยโ์ ดยตรง
เพื่อแสดงศักดิ์ของพระองค์ในฐานะที่เป็ นสมมุติเทวราช และทรงเป็ นเหมือนพระนารายณ์อวตารมา
สู่ โลกมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็ญ
โชติ กัลยาณมิตร (ม.ป.ป. : ๗๙) กล่าวว่า การมีรูปครุ ฑประดับอยูใ่ นสถาบันทางศาสนา
ด้วยนั้นเป็ นเพราะพระมหากษัตริ ยท์ รงถวายรู ปครุ ฑเป็ นพุทธบูชา
ในฐานะที่พระองค์ทรงมีชาติ
กําเนิดเป็ นกษัตริ ย ์ และเพื่อให้ปรากฏว่าพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูส้ ร้าง จึงได้ทรงกําหนดให้มีรูปครุ ฑ
เป็ นเครื่ องหมาย
นอกจากนี้ การประดับรู ปครุ ฑที่ฐานพระอุโบสถนั้น เป็ นคติความเชื่อเรื่ องภูมิจกั วาล
เนื่องจากพระอุโบสถเปรี ยบเสมือนเขาพระสุ เมรุ ครุ ฑอาศัยอยูท่ ี่วิมานฉิมพลีบริ เวณตีนเข้าพระสุ เมรุ
ที่อยูข่ องพญาครุ ฑนั้นอยูท่ ี่ป่างิ้วริ มสระสิ มพลีหรื อฉิมพลี ในอาณาบริ เวณหนึ่งของเขา
พระสุ เมรุ ซึ่งเข้าพระสุ เมรุ น้ นั มี ๕ ยอด กล่าวว่ายอดเขาชั้นที่ ๒ เป็ นที่อยูข่ องพญาครุ ฑ เรี ยกว่า
วิมานฉิ มพลี ตั้งอยูบ่ นยอดไม้งิ้วใหญ่
สุ รศักดิ์ เจริ ญวงศ์ (ม.ป.ป. : ๖) กล่าวว่า ครุ ฑอยูต่ ีนเข้าพระสุ เมรุ บนป่ างิ้วสูง ๑๐๐ โยชน์
พ้นจากสระสิ มพลี
นาค
ในพุทธศาสนาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับพญานาคไว้มาก และพญานาคที่นบั ถือศาสนาพุทธนี้ ครุ ฑ
ไม่กล้าทําร้าย เรี ยกว่ามีศาสนาคุม้ ภัย พญานาคในศาสนาพุทธตัวแรก คือ พญานาคชื่อมุจริ นทร์ มา
ขดตัวเป็ นพระแท่นและแผ่พงั พานกันแดดฝนถวายพระพุทธองค์ เราเรี ยกพระพุทธรู ปปางนี้วา่ “พระ
นาคปรก”
อีกตอนหนึ่งของพระพุทธประวัติ เมื่อนางสุ ชาดานําข้าวมธุปายาสมาถวายพระพุทธองค์
ณ แม่น้ าํ เนรัญชรา ถาดนั้นก็ลอยทวนนํ้าจมลงที่เมืองพญานาค พญากาลภุชคินทร์ผคู ้ รองแคว้น ได้
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ยินเสี ยงถาดกระทบกันก็ตกใจตื่น กล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู ้ครั้งหนึ่งพญากาลภุชคินทร์กต็ ื่น
ขึ้นครั้งหนึ่ง (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๔๓)
อีกตอนหนึ่งคือนาคมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีศรัทธามากถึงขนาดแปลง
กายเป็ นมนุษย์มาขอบวช แต่สญ
ั ชาติญาณหนึ่งของนาค คือ เมื่อหลับขาดสติจะคืนร่ างเดิม และคืน
หนึ่งก่อนที่จะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ นาคตนนั้นได้หลับหมดสติทาํ ให้กลับสู่ ร่างเดิม เมื่อพระพุทธ
องค์ทอดพระเนตรเห็นก็ไม่อนุญาตให้อุปสมบทโดยถือว่าเป็ นสัตว์เดรัจฉาน นาคมีความอาลัยมาก
แต่จาํ เป็ นต้องสึ ก จึงขอฝากนามไว้ในพระพุทธศาสนา ขอว่าหากใครมาบวชให้ใช้นามก่อนบวชว่า
“นาค” ตามนามของตน (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๔๓)
เมืองของพญานาคอยูใ่ ต้บาดาล มีชื่อเรี ยกสองชื่อ คือ โภควดีและหิรัญญวดี ประตูเมือง
นาคประดับด้วยทับทิมและโมรา ปราสาททําด้วยแก้วมณี ปกคลุมด้วยรัตนแกมทองคํา มีตน้ ไม้
เหมือนกับเมืองมนุษย์ แต่พ้นื ที่ที่มีตน้ ไม้ข้ ึนนั้น ว่ากันว่ามีแต่กรวด มีแต่ทรายรัตน มีทอง เงิน แก้ว
มณี แถมมีสระโบกขรณี ดาดาษไปด้วยดอกบัวหลากหลายชนิด นํ้าในสระเขียวเหมือนมรกต มี
มะม่วงสี่ ทิศ มีผลตลอดกาลแสดงว่านาคที่บาํ เพ็ญพรตชอบกินมะม่วง (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
๒๕๔๕ : ๒๐)
การทํารู ปครุ ฑยุดนาค และนํามาประดับตามอาคารต่างๆ นั้นมาจากเรื่ องเล่า คือ
ตํานานครุ ฑและนาค
ครุ ฑจัดเป็ นนกชนิดหนึ่งในวรรณคดี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเทพนิยายอินเดีย ครุ ฑเป็ น
อมนุษย์จาํ พวกหนึ่งมีฤทธิ์เดชมาก เป็ นบุตรฤาษีชื่อพระกัศยป ซึ่งมีภรรยา ๒ ตน คือ นางวินตาและ
นางภัทรุ โดยทั้งสองเป็ นพี่นอ้ งกัน แต่ตอนมีลูกกลับผิดธรรมดาไป คือนางวินตาออกลูกเป็ นไข่ ๒
ฟอง ด้วยความใจร้อนยังไม่ถึงกําหนด นางวินตาก็ทุบไข่ใบแรกออกมาดูทาํ ให้ลูกไม่สมประกอบมี
ครึ่ งตัว ด้วยความโกรธที่แม่ทาํ ให้ตนเองพิการ จึงสาปแม่ให้เป็ นทาสนางภัทรุ ผเู ้ ป็ นน้องสาวถึง ๕๐๐
ปี สาปเสร็ จก็ข้ ึนไปเป็ นสารถีให้พระอาทิตย์ ด้วยเหตุน้ ีจึงมีนามว่า “อรุ ณเทพบุตร” ส่ วนไข่ใบที่ ๒
นั้น นางวินตาไม่กล้าทุบดูอีก เนื่องจากกลัวถูกสาป เลยปล่อยให้ถึงกําหนดคลอดก็คลอดมาเป็ นครุ ฑ
แต่ตวั ผิดไปจากพ่อแม่ คือ เมื่อแรกเกิดมีแสงรุ่ งโรจน์ มีหวั และปี กเป็ นนก ร่ างกาย แขน ขา เหมือน
มนุษย์ หน้าขาวปี กแดง ลําตัวมีสีทอง ส่ วนนางภัทรุ มีลกู เป็ นนาค เป็ นเรื่ องธรรมดาที่เมียหลวง และ
เมียน้อยไม่ค่อยลงรอยกันและรามไปถึงลูก วันหนึ่งมีการพนันกันเกิดขึ้น ระหว่างนาง วินตาและนาง
ภัทรุ ว่าใครจะทายม้าเทียมรถของพระอาทิตย์ถูก ถ้าใครทายผิดจะถูกเป็ นทาสของผูท้ ี่ทายถูก นางวิน
ตาทายว่าเป็ นม้าสี แดง นางภัทรุ ทายว่าเป็ นม้าสี ดาํ ม้าพระอาทิตย์จริ งแล้วเป็ นม้าสี เทาด่างขาว นางภัท
รุ กลัวทายผิดจึงให้นาคลูกของตนไปพ่นพิษเปลี่ยนสี มา้ ให้ดาํ บ้างก็วา่ แปลงกายเป็ นขนสี ดาํ แซมขน
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ม้าจนทําให้ดูดาํ ด้วยกลโกงอันนี้ทาํ ให้นางภัทรุ ชนะอย่างใจคิด ในที่สุดนางวินตาก็ตอ้ งเป็ นทาสรับ
ใช้งานแก่นางภัทรุ
ต่อมาครุ ฑเกิดสงสารแม่อยากให้แม่พน้ จากการเป็ นทาส ครุ ฑจึงถามนาคว่า จะทําอย่างไร
แม่ตวั จึงจะพ้นจากการเป็ นทาส พวกนาคก็ตอบว่าต้องเอานํ้าอมฤตซึ่งเป็ นนํ้าวิเศษเมื่อใครได้ดื่มกิน
ชีวิตจะเป็ นอมตะไม่ตายมาแลกเอาตัวไป แต่กว่าจะเอามาได้กแ็ สนยาก วิธีเดียวที่จะเอามาได้คือไป
ขโมยจากเทวดาที่เป็ นผูเ้ ก็บรักษา และในขณะที่เดินทางไปเอานั้นต้องฝ่ าฟันอุปสรรคต่างๆ ครุ ฑบิน
ไปถึงพระจันทร์ได้เอานํ้าอมฤตซ่อนไว้ใต้ปีกและบินกลับ ในระหว่างที่บินกลับนั้นก็เจอพระอินทร์
เข้าขัดขวางเกิดการต่อสู ก้ นั
พระอินทร์สูไ้ ม่ไหวร้อนไปถึงพระนารายณ์ตอ้ งออกมาช่วยรบเป็ น
เวลานาน ไม่มีใครแพ้ใครชนะจึงยุติการรบและตกลงเป็ นพันธมิตรกัน โดยสัญญาว่าเวลานัง่ พญา
ครุ ฑต้องนัง่ สูงกว่า แต่ถา้ เวลาเดินทางพญาครุ ฑต้องเป็ นพาหนะของพระนารายณ์ เมื่อตกลงกันแล้ว
ก็วางแผนเอานํ้าอมฤตคืนแก่พระอินทร์ แต่ตวั เองต้องเอานํ้าอมฤตไปไถ่ตวั แม่ก่อน เลยวางแผนไว้วา่
หากตัวเองวางหม้อนํ้าอมฤตให้พวกนาคตามสัญญาแล้ว
ให้พระอินทร์รีบยกนํ้าอมฤตนี้กลับไป
โดยเร็ ว
เมื่อนํานํ้าอมฤตมายังที่ซ่ ึงนาครอคอยอยูแ่ ล้ว ก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าได้นาํ นํ้าอมฤตมาแล้ว
จะวางตรงที่มีหญ้าคารองรับ ท่านทั้งหลายจงชําระร่ างกายให้สะอาดแล้วค่อยดื่มนํ้าอมฤตนี้ และ
ขอให้ท่านปล่อยมารดาแห่งข้าให้พน้ จากการเป็ นทาสด้วยเถิด พวกนาคเมื่อเห็นนํ้าอมฤตก็พากันดีใจ
จึงปล่อยนางวินตาให้หลุดพ้นจากการเป็ นทาส หลังจากนั้นก็พากันไปอาบนํ้าชําระร่ างกาย แต่
ในขณะที่กาํ ลังอาบนํ้านัน่ เอง พระอินทร์กย็ กนํ้าอมฤตกลับคืนไป พวกนาคกลับมาไม่เห็นหม้อนํ้า
อมฤตด้วยความเสี ยดายก็พากันเลียหญ้าคาซึ่งเป็ นที่รองหม้อนํ้าอมฤต หญ้าคาบาดลิ้นนาคเป็ นแฉกๆ
ตั้งแต่บดั นั้นมานาคและงูท้ งั หลายจึงมีลิ้นเป็ นแฉก (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๒๐)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ด้วยหญ้าคาเป็ นที่
รองรับหม้อนํ้าอมฤตตามตํานาน หญ้าคาจึงเป็ นอมตะ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่พระมหากษัตริ ย ์
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น จึงต้องนําเอาหญ้าคามาปูที่พระแท่นภัทรบิฐด้วย และใน
งานพิธีมงคลมีการประพรมนํ้ามนต์ เจ้าภาพก็จะตัดใบหญ้าคาแล้วมัดรวมกันสําหรับพระสงฆ์ใช้
พรมนํ้ามนต์
ส่ วนเรื่ องที่ครุ ฑจับนาคกินเป็ นอาหารนั้น ครุ ฑไม่ได้จบั นาคกินทั้งตัว แต่จะกินเฉพาะมัน
เหลวของนาคเท่านั้นแล้วจะทิ้งร่ างลงกลางมหาสมุทร พวกนาคจึงหาวิธีแก้โดยการคาบหิ นให้ตวั
หนัก พอครุ ฑลงมายุดนาคก็ยดุ ไม่ไหว โดนคลื่นซัดตายไปก็มาก พอครุ ฑรู ้ความลับนี้เข้าจึงจับนาค
ทางหางให้หอ้ ยหัวนาคไว้ นาคก็จะคลายก้อนหิ นออกมา ด้วยเหตุน้ ีครุ ฑยุดนาคในงานจิตรกรรม
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ประติมากรรม จึงเป็ นแบบมือครุ ฑจับหางนาค เท้าครุ ฑจะจับหัวนาคเสมอ (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
๒๕๔๕ : ๒๐)

ภาพถ่ายที่ ๑๑ ครุ ฑยุดนาคประดับฐานพระอุโบสถ
ซุม้ พระทวารเป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก
เพดานซุม้ พระทวารทาสี ชาด
ประดับด้วยดอกจอกใหญ่ซอ้ น ๓ ชั้น ปิ ดทองประดับกระจกอยูก่ ลาง ดอกจอกน้อยรายรอบทั้งแปด
ทิศ ผนังกบภายนอกเป็ นลายปูนปั้ น รู ปเซี่ยวกางถือง้าวเหยียบสิ งโตแต่ทรงเครื่ องและสวมชฎาแบบ
ไทย
เซี่ยวกาง
เซี่ยวกาง คือ ทวารบาลที่เป็ นรู ปเทวดา แต่มีรูปร่ างหน้าตาแปลกไปจากเทวดาแบบไทย มี
หนวดเครายาวมีลกั ษณะท่าทีไปทางจีน มีท้ งั ที่เป็ นภาพเขียน ลายปูนปั้น และไม้แกะสลัก ดังนี้
ซุม้ พระทวารทั้ง ๖ บาน ของพระอุโบสถ เป็ นเทวดาปูนปั้นปิ ดทองประดับกระจก มี
หนวดเครายาวหน้าตาน่าเกรงขามแบบจีน แต่สวมชุดและสวมชฎาแบบไทย ยืนถืออาวุธอยูบ่ นหลัง
สิ งโตจีน อาวุธประจํากายที่ถือมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
ซุม้ พระทวารทางขึ้นฐานไพทีดา้ นทิศใต้และทิศตะวันตก เป็ นบานประตูไม้แกะสลักปิ ด
ทองประดับกระจกเป็ นรู ปเซี่ยวกางแต่สวมชุดและชฎาแบบไทย ยืนถือหอกเป็ นอาวุธอยูบ่ นสิ งโตจีน
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บานประตูดา้ นในพระระเบียงทั้ง ๗ บาน เป็ นภาพเขียนสี รูปเทพของจีนยืนถืออาวุธ มี
รู ปร่ างหน้าตาน่าเกรงขาม แต่งกายเป็ นแบบจีน อาวุธประจํากายที่ถือนั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไป
ซุม้ พระทวารทั้ง ๔ ด้าน ของพระมณฑป เป็ นภาพเขียนสี รูปเทพหน้าตาแบบจีน มีหนวด
เครายาว แต่แต่งกายแบบไทยสวมชฎาทรงสูง

ภาพที่ ๑๒ เซี่ยวกางซุม้ พระทวารทางขึ้นพระอุโบสถ
บานพระทวารด้านนอกบานกลาง เป็ นบานพระทวารประดับมุกลายช่องกลมแต่ละช่องมี
ปลายลายเป็ นภาพสัตว์หิมพานต์ครึ่ งตัวออกจากช่อลาย ส่ วนบานพระทวารข้างซ้ายและขวาเป็ นบาน
ประดับมุกลายเต็ม ปลายลายเป็ นรู ปสัตว์หิมพานต์ บานพระทวารด้านในเป็ นลายรดนํ้าเครื อแย่งทรง
ข้าวบิณฑ์ดอกในปิ ดทอง บานแผละเขียนภาพสุ ภาษิต เช่น ภาพสี ซอให้ควายฟัง เป็ นต้น
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ซุม้ พระบัญชรเป็ นซุม้ ทรงมณฑป ปิ ดทองประดับกระจก เพดานซุม้ พระบัญชรทาสี ชาด มี
ดอกจอกใหญ่ซอ้ น ๓ ชั้น ปิ ดทองประดับกระจกอยูก่ ลาง ดอกจอกน้อยรายรอบทั้งแปดทิศ ตอนล่าง
ของซุม้ เป็ นฐานสิ งห์ปิดทองประดับกระจกสี น้ าํ เงิน ผนังกบภายนอกเป็ นลายปั้นรู ปเทวดาถืออาวุธ
ยืนบนแท่น บานพระทวารเป็ นบานประดับมุกลายประจํายามก้านแย่ง ด้านในเป็ นลายรดนํ้าเครื อแย่ง
ทรงข้าวบิณฑ์ดอกในปิ ดทอง
บันไดมุขหน้าและมุขหลังทั้ง ๖ บันได ปูดว้ ยหิ นอ่อนสี เขียว ขั้นบันไดประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบสี ลายนกไม้ สองข้างบันไดประดับกระจกเป็ นลายสี่ กลีบสี ขาวสลับสี เขียว
ุ่
(สํานัก
ฝาผนังโดยรอบทั้งสี่ ดา้ นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสี ฝนผสมกาว
พระราชวัง ๒๕๔๗ : ๒๐) เขียนเต็มพื้นที่ผนังตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงเชิงด้านล่างทั้ง ๔ ด้าน โดย
แสดงภาพต่างๆ ดังนี้
ผนังเหนือกรอบประตูหน้าต่างรอบพระอุโบสถ เขียนภาพปฐมสมโพธิ แสดงภาพพระ
พุทธประวัติของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งต้นจากผนังทางทิศใต้ตอนใน โดยเริ่ มเรื่ อง
ตั้งแต่ ศากยวงศ์ การวิวาหมงคลของพระเจ้าสุ ทโธทนะและพระนางสิ ริมหามายา เจ้าชายสิ ทธัตถะ
ประสู ติ เสด็จออกบรรพชา เรื่ อยมาจนทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางสุ ชาดา ทรงอธิษฐานลอยถาด
ทองคํา และทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์เพื่อทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ผนังหุม้ กลองด้านหน้า ปรากฏภาพมารผจญ ภาพพระแม่ธรณี บีบมวยผม และทรงชนะ
พญามาร ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขียนเต็มผนังอย่างงดงาม
ผนังทางด้านทิศเหนือตั้งต้นจากด้านหน้า เป็ นเรื่ องต่อเนื่องจากตอนตรัสรู ้ เริ่ มจากประทับ
เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน ทรงพิจารณาสัตว์โลก ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย ์ ทรงแสดง
ธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระประยูรญาติและพุทธบริ ษทั เรื่ อยมาจนถึงเสด็จปริ นิพพาน และการ
แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ
ผนังหุ ม้ กลองด้านหลัง เป็ นภาพไตรภูมิ โดยเขียนเฉพาะเรื่ องกามภพหรื อกามาวจรภูมิ
(สํานักพระราชวัง ๒๕๔๗ : ๒๑) คือ ภพของสรรพสัตว์ผยู ้ งั เสวยกามคุณ คือ อารมณ์ทางอินทรี ย ์
ได้แก่ รู ป เสี ยง กลิ่น รส และสัมผัส กามภพหรื อกามาวจรภูมิ ประกอบด้วย อบายภูมิ ๔ มนุษยโลก
และกามาวจรสวรรค์ ๖ ดังนี้
อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นิรยะ (นรก), ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน), ปิ ตติวิสยั (เปรต) และ
อสุ รกาย (อสู ร)
มนุษย์โลก
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กามาวจรสวรรค์ ๖ ได้แก่ สวรรค์ช้ นั จาตุมหาราชิกา, สวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ สวรรค์ช้ นั ยามา,
สวรรค์ช้ นั ดุสิต, สวรรค์ช้ นั นิมมานรดี และสวรรค์ช้ นั ปรนิมมิตวสวัตดี (สํานักพระราชวัง ๒๕๔๗ :
๑๒๙)
ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เขียนภาพพุทธชาดกต่างๆ รวม ๒๔ ภาพ โดยไม่ปรากฏจารึ ก
บอกเรื่ องไว้ ส่ วนผนังกบประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพสุ ภาษิต โดยแบ่งเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมซ้อนกัน
เขียนภาพเป็ นตอนๆ มีโคลงสุ ภาพจารึ กในแผ่นหินอ่อนประดับไว้ใต้ภาพ รวม ๒๒๐ แผ่น (สํานัก
พระราชวัง ๒๔๔๗ : ๒๑) ตํ่ามาด้านล่างขอบหน้าต่างทางด้านทิศเหนือเป็ นภาพขบวนพยุหยาตรา
สถลมารค และขอบล่างหน้าต่างทางด้านทิศใต้เป็ นภาพขบวนพยุหยาตราชลมารค ส่ วนเหนือของ
กรอบประตูหน้าต่างประดับภาพจิตรกรรมพระพุทธรู ปปางต่างๆ เขียนบนแผ่นกระจกใส่ กรอบไม้
ฉลุลายปิ ดทองสวยงาม ประดับไว้กลุ่มละ ๓ ภาพ รวมทั้งสิ้ น ๗๒ ภาพ
เชิงผนังประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี ลายนกไม้แบบจีน เพดานพระอุโบสถปิ ดทองฉลุ
ลาย ประดับดาวเพดานปิ ดทองประดับกระจก พื้นปูดว้ ยหิ นอ่อนสลับสี หลายสี
รอบพระอุโบสถ สร้างซุม้ เสมาต่อเนื่องกําแพงแก้ว อยูท่ ี่มุมทั้ง ๔ มุม และกลางกําแพง
แก้วอีก ๔ ซุม้ รวมเป็ น ๘ ซุม้ สร้างเป็ นซุม้ จัตุรมุขมี ๕ ยอด แต่ละยอดทําเป็ นรู ปเจดียย์ อ่ มุมไม้สิบ
สองปิ ดทองประดับกระจกสี เขียว กําแพงแก้วประดับกระเบื้องเคลือบสี ที่บวั หลังเจียด ผนังด้านนอก
ประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียนลายนกไม้ ส่ วนผนังด้านในประดับกระเบื้องปรุ สีเขียวโดยรอบ
ซุ้มเสมา
ศักดิ์ชยั สายสิ งห์ (๒๕๔๘ : ๗๘) กล่าวว่า เสมาเป็ นสิ่ งที่แสดงขอบเขตความเป็ นพระ
อุโบสถ ได้ปรากฏหลักฐานการปักใบเสมามาแล้วตั้งแต่เมื่อแรกมีพทุ ธศาสนาเข้ามาในดินแดนไทย
ในสมัยทวารวดี ส่ วนการทําซุม้ เสมาได้พบหลักฐานในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย สําหรับซุม้ เสมา
วัดพระศรี รัตนศาสดารามมีรูปแบบพิเศษมากกว่าแห่งอื่นๆ คือได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเสมา
แล้วและพัฒนาขึ้นในลักษณะของอาคารทรงปราสาท คือ มีส่งนที่เป็ นเรื อนธาตุไว้ใบเสมามีหลังคา
จัตุรมุข เหนือหลังคาเป็ นทรงปราสาท ๕ ยอด ประกอบด้วยยอดประธานที่เป็ นเจดียท์ รงเครื่ องและมี
ยอดเจดียอ์ ีก ๔ ยอดเหนือหลังคาจัตุรมุข ซึ่งเป็ นเจดียท์ รงเครื่ องเช่นเดียวกัน ถือเป็ นซุม้ เสมาที่มีการ
ประยุกต์เอาแนวความคิดเรื่ องซุม้ เสมา และอาคารทรงปราสาทมาใช่อย่างแท้จริ ง
นางสาวบุญเพ็ญ หว่านณรงค์ (สัมภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าวว่า เมื่อครั้ง
บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปี
พ.ศ.๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนกระจกสี

๗๗

เขียวเป็ นสี น้ าํ เงินทั้งหมด เพื่อให้กลมกลืนกับสี ของหลังคาพระอุโบสถ ยกเว้นซุม้ เสมาที่มุมทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือให้ประดับกระจกสี เขียวตามเดิม
ภายในซุม้ เสมาประดิษฐานใบเสมา อันเป็ นเครื่ องหมายปั กเขตอุโบสถ เพื่อแสดงว่าเป็ น
วิสุงคามสี มา (บรรจบ เทียมทัด ๒๕๓๒ : ๑๒) แต่เดิมใบเสมาที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในซุม้ เป็ นเสมา
ศิลาทรงเครื่ องซุม้ ละ ๑ คู่ เนื่องจากวัดพระศรี รัตนศาสดารามเป็ นพระอารามหลวงหรื อวัดหลวง (วัด
ราษฎร์ใบเสมาจะประดิษฐานใบเสมาเดี่ยว) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนใบเสมาศิลาทรงเครื่ อง มาเป็ นใบเสมาที่ทาํ จากโลหะ
ตามที่เห็นในปัจจุบนั (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๔)

ภาพที่ ๑๓ ซุม้ เสมา
เครื่ องบนประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หลังคาลดสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา
เคลือบสี โดยมีพ้ืนหลังสี น้ าํ เงิน มีขอบสี เหลืองและเชิงเป็ นสี แดง

๗๘

การประดับตกแต่งหน้าบันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ เป็ นไม้แกะสลักปิ ดทองเป็ นรู ปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นไม้
แกะสลักปิ ดทองประดับกระจกรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑ ล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านขดเครื อเถา
ปลายเป็ นรู ปเทพพนม (ชาญวิทย์ สรรพสิ ริ ๒๕๔๑ : ๙๔)
ภายในพระอุโบสถ มีลกั ษณะเป็ นโถงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าอยูท่ างทิศตะวันออก
ห้องโถงเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชและพระพุทธรู ปสําคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องสักการะบูชา และเครื่ องมหัคฆภัณฑ์ต่างๆ ที่
ถวายเป็ นพุทธบูชาอีกเป็ นจํานวนมาก แต่เดิมพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรประดิษฐานในบุษบก
ทองคําต่อกับฐานชุกชี และมีพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ต้ งั บังอยู่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นาํ ไม้ที่สร้างเป็ นเบญจารองรับพระโกศพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาสร้างขึ้นเป็ นเบญจาสูง ๓ ชั้น หนุน
บุษบกทองคําให้สูงขึ้นดังที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ฐานบุษบกโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธรู ป
ฉลองพระองค์ประดิษฐานไว้ท้ งั สี่ มุม พร้อมทั้งประดิษฐานพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ ถวายพระ
นามว่าพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้าสุ ลาลัย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระอัยกาและสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ ลักษณะเป็ นพระพุทธรู ปยืนทรงเครื่ องต้นอย่างพระจักรพรรดิ หล่อด้วยสัมฤทธิ์
หุม้ ทองคํา ลงยาราชาวดี ประดับด้วยเนาวรัตน์อนั มีค่า แล้วบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุไว้ในพระเมาลี
ทั้งสองพระองค์ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๔๑ : ๒๔๑)
พระพุทธรู ปสํ าคัญทีป่ ระดิษฐานในพระอุโบสถ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระแก้วมรกต เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
ล้านนารุ่ นหลัง ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มีหน้าตักกว้าง ๔๘.๓๐ เซนติเมตร สู งจากฐานถึงพระรัศมี
๖๖ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๑) มีพระพักตร์คอ่ นข้างกลม พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์อมยิม้ มีอุณาโลมที่กลางพระนลาฏ พระหนุเป็ นปม พระ
เศียรประกอบด้วยเกตุมาลาเกลี้ยงปราศจากขมวดพระเกศา โดยมีพระรัศมีรูปบัวตูมขนาดเล็ก ใบ
พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา องค์พระพุทธรู ปมีพระอังสาใหญ่บ้ นั พระองค์เล็ก ครองจีวรห่ ม
เฉี ยงเปิ ดพระอังสาขวามีสงั ฆาฎิพาดบนพระอังสาซ้ายปลายจรดพระนาภี พระพุทธรู ปประทับนัง่ ใน
ท่าขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้ากระดานเกลี้ยง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ได้

๗๙

ถวายเพชรเม็ดใหญ่ราคา ๖๐ ชัง่ ซึ่งประดับแทนพระอุณาโลมเดิม เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ใน
ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๕)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเหนือฐานชุกชี ประดับด้วยลายกลีบบัว ลายแข้งสิ งห์โดยมีผา้
ทิพย์หอ้ ยประกอบทางเบื้องหน้าภายในบุษบกไม้แกะสลักหุ ม้ ทองคํา องค์พระพุทธรู ปมีสุวรรณฉัตร
คันดาล ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่ บื้องบน ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทรงมีเครื่ องทรง ๓ ฤดู ได้แก่ คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) และ
วสันตฤดู (ฤดูฝน) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างถวาย
ส่ วนเครื่ องทรงสําหรับเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรง
สร้างถวาย (ม.จ.สุ ภทั รดิศ ดิศกุล ๒๕๓๔ : ๒๒) โดยจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงทุกฤดู
จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั
การเปลี่ยนเครื่ องทรงประจําฤดูกาลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงถือเป็ นพระราช
ภารกิจสําคัญที่จะเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เอง หรื อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เมื่อมิอาจเสด็จพระราชดําเนินได้
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า กําหนดการเสด็จ
พระราชดําเนินมาประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูร้อน ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๔
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูฝน ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรื อวันเข้าพรรษา
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูหนาว ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ หรื อหลังวันลอยกระทง
๑ วัน
ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ตํานานรัตนพิมพวงศ์กล่าวว่า ได้คน้ พบพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรภายในสถูปองค์
หนึ่งในเมืองเชียงราย ในปี พุทธศักราช ๑๙๗๗ ภายหลังที่สถูปแห่ งนี้ถูกอสุ นีบาตฟาดลง ชาวเมือง
เชียงรายได้เห็นพระพุทธรู ปปูนปั้นปิ ดทองสําคัญว่าเป็ นพระพุทธรู ปสามัญธรรมดา จึงอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้ในวิหารแห่งหนึ่ง ต่อมาราวสามเดือนปรากฏว่า ปูนปั้นที่ลงรักปิ ดทองนั้นได้กะเทาะ
ออกที่ปลายพระนาสิ กเห็นเป็ นแก้วสี เขียวงดงาม เจ้าอาวาสจึงได้กะเทาะปูนนั้นออกทั้งองค์ จึงเป็ นที่
ประจักษ์วา่ เป็ นพระพุทธรู ปแก้วทึบทั้งแท่งบริ สุทธิ์ จึงทําให้พลเมืองทั้งปวงพากันมาบูชาสักการะ
เจ้าเมืองเชียงรายจึงมีใบบอกมาทูลพระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ในตอนแรกพระเจ้าสามฝั่ง

๘๐

แกนประสงค์จะให้เชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ จึงได้จดั ขบวนช้างไปอัญเชิญ
เมื่อเดินทางมาถึงทางสามแพร่ ง ช้างทรงพระแก้วมรกตไม่ยอมเดินมายังแพร่ งที่ไปเมืองเชียงใหม่
แม้วา่ ควาญช้างจะพยายามต้อนช้างแล้วก็ตาม แต่ชา้ งทรงพระแก้วมรกตกลับวิ่งไปเมืองลําปางถึง ๓
ครั้ง ในสมัยนั้นชาวล้านนามีความเชื่อเรื่ องอํานาจสิ่ งเหนือธรรมชาติมาก พระเจ้าสามฝั่งแกนทรง
เห็นว่าเทพเทวดาประจําองค์พระแก้วคงไม่อยากประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ดังนั้นพระเจ้าสามฝั่ง
แกนจึงโปรดให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไปประดิษฐาน ณ วัดพระแก้ว เมืองลําปาง
เป็ นระยะเวลาถึง ๓๒ ปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๐๑๑ พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดฯ ให้อญั เชิญ
พระพุทธมหามณี รัตนปฎิมากรมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ พระองค์โปรดฯ ให้สร้างพระอาราม
ราชกุฏิเจดียถ์ วาย แล้วโปรดฯ ให้สร้างหอพระแก้วเป็ นที่ประดิษฐานกับทั้งได้ทรงเสริ มสร้างหอพระ
แก้วให้เป็ นปราสาท อย่างไรก็ดีการดังกล่าวหาได้เป็ นที่สมประสงค์ไม่ ด้วยมีเหตุอสุ นีบาตฟาด
ทําลายยอดปราสาทที่สร้างขึ้นหลายคราว พระเจ้าติโลกราชจึงโปรดให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรไปไว้ในพระวิหาร มีซุม้ จระนําที่ผนังด้านหลัง เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานองค์พระพร้อมทั้ง
เครื่ องอาภรณ์ เครื่ องประดับ มีบานพับเก็บเหมือนตูร้ ักษาไว้ เปิ ดออกให้ประชาชนทัว่ ไปถวาย
สักการะเป็ นครั้งคราวตลอดระยะเวลา ๘๔ ปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๐๙๕ พระเจ้าเชียงใหม่องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้าไชย
เชษฐา ซึ่งเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารแห่งกรุ งศรี สตั นาคนหุต ล้านช้าง กับพระนางยอด
คํา ซึ่งเป็ นราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ก่อน ได้เสด็จไปยังเมืองหลวงพระบางเพื่อระงับเหตุ
จลาจลในเมืองนั้น พระเจ้าไชยเชษฐาจึงอัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไปด้วย ครั้นพระองค์
เสด็จถึงเมืองหลวงพระบาง
เสนาบดีและอาณาประชาราษฎร์ได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้เสวยราช
สมบัติครองกรุ งศรี สตั นาคนหุ ต ณ เมืองหลวงพระบาง เฉลิมพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ด้วยเหตุที่ทรงเป็ นราชาธิราชทั้งสอง คือ ล้านช้าง ล้านนา
ฝ่ ายท้าวพระยาเมืองเชียงใหม่ ขัดใจจึงได้อญั เชิญพระเมกุฎ ณ เมืองนาย ซึ่งเป็ นเชื้อพระ
วงศ์ของพระเจ้าเชียงใหม่องค์ก่อนมาครองเมืองเชียงใหม่ จึงเป็ นเหตุให้เกิดยุทธสงครามขึ้นระหว่าง
เมืองเชียงใหม่และกรุ งศรี สตั นาคนหุต พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไม่สามารถปราบเมืองเชียงใหม่ให้
ราบคาบได้ จึงรักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไว้ ณ เมืองหลวงพระบาง เป็ นเวลา ๑๒ ปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๑๐๗ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีอาํ นาจขึ้นในพุกามประเทศ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงพระดําริ วา่ การตั้งราชธานีอยู่ ณ เมืองหลวงพระบาง จะสู ศ้ ึกมอญมิได้จึง
ย้ายราชธานีลงไปตั้งยังเมืองเวียงจันทน์กบั ทั้งได้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรลงไปด้วย

๘๑

ด้วยเหตุน้ นั จึงทําให้พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์ เป็ นระยะเวลา
ถึง ๒๑๔ ปี
จนกระทัง่ ถึงแผ่นดินกรุ งธนบุรี ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ได้
โปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังดํารงพระยศเป็ นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก เป็ นจอมทัพยกขึ้นไปตีกรุ งศรี สตั นาคนหุตได้เมืองเวียงจันทน์แล้ว จึง
อัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรกลับมายังสยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี
ได้โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไว้ ณ โรงพระแก้วในพระราชวังเดิม กรุ ง
ธนบุรี
ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ทรงสถาปนากรุ ง
รัตนโกสิ นทร์เป็ นราชธานีแล้ว ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานใน
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ณ วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๔ คํ่า ปี มะโรง ปี พุทธศักราช
๒๓๒๗ (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๖)
ในพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า ๗
องค์ จากตํานานรัตนพิมพวงศ์ ซึ่งปรากฏในพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับตํานานพระแก้วมรกตว่า
“พระมหามณี รัตนปฏิมากรองค์ นี้ เทวดาได้ สร้ างถวายพระอรหั นต์ องค์
หนึ่ง มีนามว่ าพระนาคเสนเถระในเมืองปาตลีบตุ ร จึ่ งพระนาคเสนเถรเจ้ าผู้
เป็ นพระอรหันต์ อัมมีฤทธิ สาํ เร็ จด้ วยอภิญญา ได้ อธิ ษฐานอาราธนาพระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า ให้ ประดิษฐานอยู่ในองค์ พระมหามณี รัตนปฏิมา
กรถึงเจ็ดองค์ คือ ในพระโมฬีพระองค์ หนึ่ง ในพระนลาฏพระองค์ หนึ่ง ใน
พระอุระพระองค์ หนึ่ง ในพระอังสาทั้งสองข้ างสองพระองค์ ในพระชานุทั้ง
สองข้ างสองพระองค์ เป็ นเจ็ด เนือ้ แก้ วก็ปิดมิดชิ ดสนิทเป็ นเนือ้ เดียวดังเดิมไม่
มีแผลมีช่องแลเห็น” (กรมศิลปากร ๒๕๐๔ : ๒๖๕)
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรนั้นกล่าวได้วา่ เป็ นพระพุทธปฏิมาที่มีความสําคัญสู งสุ ด
ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ดังเหตุการณ์เช่นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธรู ปองค์น้ ีไปประดิษฐานบนพระแท่น
มณฑลในโรงพระราชพิธี เนื่องในงานพระราชพิธีสาํ คัญๆ ภายนอกพระอุโบสถทุกคราว
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้
ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศขับไล่โรคระบาด โดยอัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ทวั่ พระนครใน

๘๒

คราวเกิดอหิ วาตกโรคระบาดในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงมี
พระราชศรัทธาให้สร้างชั้นพระเบญจาหนุนบุษบกทองคําให้สูงขึ้น โดยซ้อนเหนือฐานชุกชีเดิมดังที่
ปรากฏในปัจจุบนั ในรัชกาลนี้เมื่อมีงานพระราชพิธีสาํ คัญๆ ภายนอกพระอุโบสถก็ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไปตั้งในมณฑลพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดําริ วา่ พระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากรเป็ นของหนัก และเป็ นของวิเศษหาค่ามิได้ หากให้อญั เชิญออกเสมอๆ อาจเป็ น
อันตรายแก่พระพุทธรู ปได้ จึงมิได้ทรงให้อญั เชิญออกเมื่อมีงานพระราชพิธีใหญ่ๆ ดังเช่นรัชกาล
ก่อน แต่ได้โปรดให้โยงสายสิ ญจน์ออกมาสู่ มณฑลพระราชพิธีกบั โปรดให้อญั เชิญพระพุทธบุษย
รัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั มาตั้งแทนที่เป็ นธรรมเนียมประเพณี สืบต่อมา ตั้งแต่บดั นั้นจึงมิได้มีการ
อัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ออกภายนอกพระอุโบสถอีกเลย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระพุทธปรางค์ปราสาทขึ้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรให้สมศักดิ์ที่เป็ นศรี แห่ง
พระมหานคร กับทั้งมีพระราชประสงค์จะตั้งพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรให้ต่าํ ลง พอเห็นเนื้อ
แก้วได้ถนัด นอกจากนี้ทรงพระราชดําริ วา่ ที่มุขพระพุทธปรางค์ปราสาทเล็กไม่พอทําการพระราช
พิธี เช่น ถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาได้ เมื่อถึงเวลามีพิธีกจ็ ะต้องอัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตน-ปฏิมากร
กลับไปพระอุโบสถอีก การอัญเชิญออกเช่นนี้เป็ นการเสี่ ยงในที่สุดจึงได้ระงับไว้เพียงนั้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ช่วงเวลากลางคืนของ
วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ ได้เกิดเพลิงไหม้พระพุทธปรางค์ปราสาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงเกรงว่าไฟจะลุกลามไปถึงพระอุโบสถ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรออกมาพ้นอันตราย โดยย้ายไปประดิษฐานภายในพระ ที่
นัง่ อมริ นทรวินิจฉัย เมื่อเหตุการณ์กลับคืนเป็ นปกติแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีงานฉลองสมโภช
อัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรขึ้นประดิษฐานไว้ในพระบุษบก ภายในพระอุโบสถตามเดิม
(ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๗)
ปั จจุบนั พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรนั้น เป็ นพระพุทธปฏิมาประธานในการพระราช
พิธีท้ งั ปวงที่กระทําในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม อาทิเช่น พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์
สัตยา พระราชพิธีมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา รวมทั้งพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
อื่นๆ

๘๓

ภาพที่ ๑๔ พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทรงเครื่ องฤดูร้อน

ภาพที่ ๑๕ พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทรงสําหรับฤดูฝน

๘๔

ภาพที่ ๑๖ พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทรงเครื่ องสําหรับฤดูหนาว
พระแก้ ววังหน้ า
พระแก้ววังหน้าเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ มีขนาดหน้าตัก
กว้าง ๓๗ เซนติเมตร สู งเฉพาะองค์พระ ๕๘ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๘๓ เซนติเมตร ทําจากหิ นสี
หม่น (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๙) พระพุทธรู ปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง
พระนาสิ กแหลม พระโอษฐ์เรี ยวกับทั้งพระกรรณยาวจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยพระศก
ทองคํา ขมวดพระเกศาเป็ นเม็ดพระศกขนาดเล็ก มีพระรัศมีลงยาราชาวดีเป็ นรู ปเปลวไฟประกอบ
อยูบ่ นสุ ด องค์พระพุทธรู ปครองจีวรห่มเฉียงเปิ ดพระอังสาขวา มีสงั ฆาฏิพาดบนพระอังสาซ้ายยาว
จรดพระนาภี ปลายตัดเป็ นเขี้ยวตะขาบ จีวรเรี ยบไม่มีริ้ว พระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบเหนือ
ปั ทมาสน์จาํ หลักบัวหงายซ้อนกันหลายชั้นบนฐานปัทม์ ประดับด้วยแข้งสิ งห์ มีผา้ ทิพย์ขนาดใหญ่
จําหลักลายเครื อเถาห้อยประดับอยูเ่ บื้องหน้าฐานพระปฏิมาองค์น้ ี ประดิษฐานหน้าฐานชุกชีพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระแก้ ววังหน้ า
ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๕๐) เขียนไว้วา่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ มีการแห่พระแก้วผลึกจากพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามไปยังไป

๘๕

ยังพระบวรราชวังสถานมงคล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเชื่อว่า
พระพุทธรู ปที่กล่าวถึงนี้คงเป็ นพระพุทธรู ปองค์เดียวกับพระแก้วผลึก ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็นตั้งประดิษฐานอยูข่ า้ งหน้าพระพุทธสิ หิงค์ ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิ
พิมลมณี มยั
เป็ นแต่เนื้อแก้วไม่ใสสะอาดเหมือนพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั เท่านั้น
พระแก้วผลึกองค์น้ ี คงได้แห่ไปจากวัดพระศรี รัตนศาสดารามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั กับทั้งทรงพระดําริ วา่ พระแก้วองค์น้ ีเดิมคงตั้งเรี ยงอยูก่ บั พระแก้วองค์อื่นบนชั้นพระ
เบญจาบุษบกของพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
หรื อก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่ น
ของ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพราะได้ขนาดและคล้ายคลึงกับพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพมิ ลมณี มยั
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมชนกนาถ พระองค์จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้ไปเป็ นพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั ในพระบวรราชวัง
ครั้นสิ้ นตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว
พระแก้วผลึกองค์น้ ีหากจะเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานก็เกรงจะเสี่ ยงภัยด้วยเป็ นของมหัคฆภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ นั สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทรงอัญเชิญกลับไปประดิษฐานไว้หน้าฐานชุกชีของ
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ เป็ นต้นมา

ภาพที่ ๑๗ พระแก้ววังหน้า

๘๖

พระชัยหลังช้ าง
พระชัยหลังช้างเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะอยุธยาตอนปลาย หน้าตักกว้าง ๑๕
เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์พระ ๒๓.๕๐ เซนติเมตร สู งจากฐานถึงพระรัศมี ๓๗ เซนติเมตร บุดว้ ยเงิน
(ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๑๘) ฐานเป็ นทองคํา ฉัตรฉลุทอง ประทับนัง่ แบบวัชราสนะ
หรื อนัง่ ขัดสมาธิเพชร ทรงถือตาลปัตรในพระหัตถ์ซา้ ยเหนือพระเพลา และทรงควํ่าพระหัตถ์ขวา
เหนือพระชานุ มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระ
นาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระ
เกศา เวียนขวามีเกตุมาลา และมีรัศมีเป็ นรู ปเปลวไฟประดับด้วยกลีบบัว มีไรพระศกเป็ นเส้นขนาด
เล็กปรากฏเหนือพระนลาฏ องค์พระพุทธรู ปครองอุตราสงค์หรื อจีวรห่มเฉียงเรี ยบ เปิ ดพระอังสา
ขวา มีสงั ฆาฏิค่อนข้างใหญ่ ซ้อนทบพาดเหนือพระอังสาซ้าย ปลายตัดเป็ นเส้นตรง อันตรสาวกหรื อ
ผ้าสบงที่ทรงปรากฏขอบสองชั้นใต้พระนาภี และบริ เวณพระชงฆ์ท้ งั สองข้าง ตาลปัตรที่ทรงถือ
เบื้องหน้ามีลกั ษณะเป็ นเรี ยวแหลมคล้ายรู ปใบโพธิ์จาํ หลักลาย ประทับนัง่ เหนือปัทมาสน์ประกอบ
ด้วยกลีบบัวซ้อนกันสามชั้นเหนือฐานแข้งสิ งห์ องค์พระพุทธรู ปมีฉตั รทองคําลายฉลุ ๕ ชั้น กางกั้น
อยูเ่ บื้องบน ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระชัยหลังช้ าง
ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๒๑) เขียนไว้วา่ เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระชัยหลังช้างขึ้นเมื่อครั้งที่ยงั
ไม่ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเชิญพระชัยองค์น้ ี ประดิษฐานเหนือ
ช้างในการเสด็จพระราชดําเนินทรงกระทําศึกสงคราม
การอัญเชิญพระชัยไปในการทัพก็ดว้ ย
จุดประสงค์ เพื่อที่จะให้บงั เกิดความเป็ นสิ ริมงคล หรื อใช้ประกอบพิธีบางอย่างที่จดั ขึ้นในระหว่าง
การกรี ฑาทัพ เช่น พิธีสาบาน เป็ นต้น จากการที่พระพุทธรู ปองค์น้ ีประดิษฐานเหนือช้างศึก จึงเป็ น
มูลเหตุให้เรี ยกขานพระชัยองค์น้ ีวา่ “พระชัยหลังช้าง” ปั จจุบนั พระชัยหลังช้างประดิษฐานด้านหน้า
บุษบกพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๘๗

ภาพที่ ๑๘ พระชัยหลังช้าง
พระสั มพุทธพรรณี
พระสัมพุทธพรรณี เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ สร้างขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พุทธศักราช ๒๓๗๓ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙
เซนติเมตร สู งเฉพาะองค์พระ ๖๗.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๙๓ เซนติเมตร สู งจากฐาน
ถึงยอดฉัตร ๒๐๖ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๓๒๔) เป็ นพระพุทธรู ปกาไหล่
ทอง ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาซ้อนเหนือพระชงฆ์ซา้ ย แสดงสมาธิพระหัตถ์ขวา
ช้อนเหนือพระหัตถ์ซา้ ย พระพุทธรู ปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏค่อนข้างแคบ พระขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว มีพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา มีอุณา
โลมอยูร่ ะหว่างพระขนง พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเวียนขวาขนาดค่อนข้างเล็กปราศจาก
เกตุมาลา เหนือพระเศียรมีรัศมีรูปเปลวไฟ องค์พระพุทธรู ปมีลกั ษณะสะโอดสะองครองจีวรห่มเฉียง
จีบริ้ วเหมือนริ้ วผ้าตามธรรมชาติ เปิ ดพระอังสาขวา มีสงั ฆาฏิค่อนข้างใหญ่ซอ้ นทบพาดเหนือพระ
อังสาซ้ายยาวจรดพระนาภี ปลายตัดเป็ นเส้นตรง ผ้าสบงที่ทรงปรากฏที่บ้ นั พระองค์มีริ้วจีบเล็กน้อย

๘๘

พระพุทธรู ปประทับนัง่ บนฐานหน้ากระดานเกลี้ยงเหนือแข้งสิ งห์จาํ หลักลาย มีคาํ จารึ ก
บนฐานเบื้องหน้าโดยมีม่านคลี่ออกทั้งสองข้าง และมีพวงบุปผาห้อยย้อยอยูเ่ บื้องบน ประดิษฐาน
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระสัมพุทธพรรณี
ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๓๒๖) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อสร้างในปี พุทธศักราช ๒๓๗๓ เมื่อครั้งยัง
ทรงผนวชในรัชกาลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ในขณะที่
ประทับ ณ วัดสมอราย ปั จจุบนั คือวัดราชาธิวาส พระองค์ได้ทรงสอบสวนแบบอย่างพุทธลักษณะว่า
พระพุทธรู ปนี้มิควรมีเกตุมาลา ดังนั้นพระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสัมพุทธพรรณี ที่
ปราศจากพระเกตุมาลา และครองจีวรจีบเป็ นริ้ วดังริ้ วผ้าตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการครองผ้าของ
พระภิกษุในธรรมยุติกนิกาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงบรรจุดวงพระ
ชนมพรรษาและพระสุ พรรณบัฏภายในพระสัมพุทธพรรณี
ภายหลังได้ทรงบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุซ่ ึงมีปาฏิหาริ ย ์ และประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ไว้ในพระตําหนัก เป็ นที่ทรงนมัสการ
และเป็ นหอสวดมนต์ของพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายตลอดมา จนกระทัง่ ได้เสด็จพระราชดําเนิน
มาประทับจําพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระสัมพุทธพรรณี ไปตั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายหลัง
การพระราชพิธีแล้วจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานบนฐานชุกชีพระพุทธม
มหามณี รัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม แทนพระพุทธสิ หิงค์ ซึ่ งได้
อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน ณ พระที่นงั่ พุทไธศวรรย์ในพระบวรราชวัง อันเป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (หม่อมเจ้าชายดิศ) ได้ทรงแก้ไขแบบพระพุทธรู ปให้มีพระรัศมี โดยพระ
รัศมีน้ นั มี ๓ องค์ๆ ละสี คือ กาไหล่ทอง แก้วขาวหนึ่ง และแก้วนํ้าเงิน พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนพระ
รัศมีตามฤดูกาล คือ พระรัศมีองค์กาไหล่ทองสําหรับฤดูร้อน องค์สีขาวหรื อสี นากสําหรับฤดูหนาว
และสี น้ าํ เงินสําหรับฤดูฝน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปลี่ยนพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี ในคราวเดียวกับการเปลี่ยนเครื่ องทรงพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร

๘๙

ภาพที่ ๑๙ พระพุทธสัมพรรณี
พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
รัตนโกสิ นทร์ แต่มีพระพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล
ปั จจุบนั ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ หน้าตักกว้าง ๔๖ เซนติเมตร สูง ๖๔.๕๐ เซนติเมตร หล่อจาก
โลหะผสมทองแดง แล้วกาไหล่ทอง (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๗๒) เป็ นพระพุทธรู ป
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ มีพระพักตร์เป็ นวงรี พระนลาฏค่อนข้างกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณยาว พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็ นก้น
หอย มีพระเกตุมาลา และรัศมีรูปเปลวไฟอยูเ่ หนือพระเศียร พระพุทธรู ปครองจีวรเรี ยบไม่มีริ้ว ห่ม
เฉี ยงเปิ ดพระอังสาขวา ชายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายยาวจรดพระนาภี ผ้าสบงที่ทรงก็เรี ยบเหมือน
จีวร ประทับนัง่ บนปั ทมาสน์จาํ หลักกลีบบัวคํ่าและกลีบบัวหงาย นอกจากนี้ยงั มีพระพิมพ์ ๑ องค์
ประดับอยูท่ ี่กลีบบัวหงายหน้าพระพุทธรู ป พระพุทธรู ปกางกั้นด้วยฉัตรปรุ ๕ ชั้น

๙๐

ประวัติพระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ
ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๔๗๓) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลปั จจุบนั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ ตาม
แบบพระพุทธนวราชบพิตร โดยมีนายแก้ว หนองบัว เป็ นผูป้ ้ ันหล่อ เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ได้ทอดพระเนตรหุ่นปั้ นและทรงแก้ไขตามพระราชประสงค์แล้ว ได้เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเททองหล่อพระพุทธรู ปองค์น้ ี ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๐ สิ งหาคม พุทธศักราช
๒๕๓๐ ภายหลังที่ช่างตกแต่งพระพุทธรู ปเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
บรรจุพระพิมพ์ผงจิตรลดาไว้ที่กลีบบัวฐานพระพุทธรู ป และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั การ
ฉลองสมโภช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
ปั จจุบนั พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ ประดิษฐาน ณ พุทธบัลลังก์ขา้ ง
พระสัมพุทธพรรณี ในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

ภาพที่ ๒๐ พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ

๙๑

พระพุทธทรงเครื่องจักรพรรดิราชาธิราช
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชนั้น
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็ นจํานวนมาก พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง
เหล่านี้หล่อด้วยสัมฤทธิ์หุม้ ด้วยทองคําประดับอัญมณี มีค่าและลงยาราชาวดี
โดยมีพทุ ธลักษณะ
เช่นเดียวกับพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ทรงสร้างขึ้น พระพุทธรู ปดังกล่าวแสดงเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืน ทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราช
แสดงปางห้ามสมุทรด้วยพระหัตถ์ท้ งั สองข้าง พระพักตร์เรี ยวมน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า
พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา ทรงชฎามุกฎุ ประกอบด้วย
กรรเจียกจร ส่ วนองค์พระพุทธรู ปนั้นครองจีวรทั้งห่มคลุมและห่มเฉียง ทรงกรองศอสังวาลเฉวียง
พระอังสาทั้งสองข้าง มีทบั ทรวงรู ปสี่ เหลี่ยม ทรงพาหุรัด ทองกร พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ ทรง
สายรัดพระองค์ซ่ ึงมีป้ ั นเหน่งเป็ นรู ปดอกไม้ประดับ ด้านล่างของปั้นเหน่งมีสุวรรณกระถอบห้อย
ย้อยอยู่ เบื้องหน้าเหนือจีวรซึ่งจีบหน้านาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครงเป็ นลายกนกใบเทศ
ซ้อนกัน ๓ ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามนั้น พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชขึ้นสองหมู่
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องหมู่แรก ประกอบด้วยพระพุทธรู ปประทับยืนขนาดใหญ่สององค์
คือ พระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลเหตุของการ
สร้างพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี สื บเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช
ปรารภถึงพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่ งพระนครศรี อยุธยาทรงหล่อพระศรี
สรรเพชญ์หุม้ ด้วยทองคําสู งแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี ๘ วา ใช้ทองสัมฤทธิ์หล่อหนักห้าหมื่นสาม
พันชัง่ และมีทองคําหุ ม้ หนัก ๒๘๖ ชัง่ ประการหนึ่ง และพระเจ้าแผ่นดินภายหลังก็ได้ทรงหล่อพระ
บรมรู ปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ซึ่งเป็ นปฐมบรมราชาธิราชผูส้ ถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้นไว้เป็ นที่
นมัสการอีกประการหนึ่ง (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๔๓)
ด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการนี้ จึงทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพุทธรู ปขนาดใหญ่หุม้
ด้วยทองคําให้เป็ นพระราชกุศลใหญ่ และเป็ นพระเกียรติยศบ้าง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
เป็ นพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แทนพระพุทธรู ปพระศรี สรรเพชญ์ และพระบรมรู ปพระเชษฐบิดรที่สร้าง
ขึ้นครั้งกรุ งศรี อยุธยา ดังนั้นจึงได้ทรงปรึ กษาด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
ครั้งยังทรงผนวชอยู่ ในเวลานั้นเป็ นช่วงที่คิดกะส่วนสื บค้นจะให้ได้ความว่า พระพุทธเจ้ามีความสูง
เท่าใด และเป็ นที่ตกลงกันว่าอยูร่ าวหกศอกช่างไม้ ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถวาย

๙๒

พระพรจนทรงเห็นชอบตกลง โดยลดส่ วนพระพุทธรู ปให้ยอ่ มลง และสร้างพระพุทธรู ปเป็ น ๒ องค์
เพื่อที่จะสามารถตกแต่งให้งดงามดีกว่าจะมีขนาดใหญ่ดงั แต่ก่อนแล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องอย่างจักรพรรดิราชาธิราช ๒ พระองค์ สูง ๖ ศอก หล่อด้วยสัมฤทธิ์
เป็ นแกนภายในแล้วหุม้ ด้วยทองคําหนักองค์ละ ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตําลึง เครื่ องต้นประดับด้วยเนาวรัตน์
ด้วยฝี มือช่างอย่างประณี ตวิจิตร เมื่อสําเร็ จบริ บูรณ์แล้วทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน
ไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ถวายพระนามองค์ที่อยูด่ า้ นทิศเหนือของฐานชุกชี พระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากรว่า พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระอัยกาธิ
ราชจักรพรรดินาถบพิตร หรื อรัชกาลที่ ๑ ส่ วนองค์ที่อยูด่ า้ นใต้ถวายพระนามว่า พระพุทธเลิศหล้า
สุ ราลัย ต่อมาแปลงเป็ นพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกพระบรม
สารี ริกธาตุบรรจุในพระเมาฬีพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ นั แล้วมีการสมโภชเมื่อเดือน ๔ ขึ้น ๑๑ คํ่า ปี
วอก ปี พุทธศักราช ๒๓๙๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๔๓)
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๑๐๒) นอกจากนี้ยงั มีเหตุอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ คนทั้งหลาย เมื่อกล่าวถึงรัชกาลที่ ๑ มัก
เรี ยกว่าแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรื อแผ่นดินก่อน ครั้นมาถึงรัชกาลที่ ๓ มีรัชกาลที่เป็ นอดีต
ขึ้นเป็ น ๒ รัชกาล จึงเกิดเรี ยกรัชกาลที่ ๑ อย่างเขียนหนังสื อหรื อพูดทางราชการว่า แผ่นดิน
พระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกศ หรื อสมเด็จพระไอยกา แต่ถา้ เป็ นคําพูดเรี ยกว่า แผ่นดินต้น เรี ยก
รัชกาลที่ ๒ อย่างเขียนหนังสื อหรื อพูดทางราชการว่า แผ่นดินพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ แต่
ถ้าเป็ นคําพูดเรี ยกว่า แผ่นดินกลาง พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงไม่พอพระราชหฤทัย
ด้วย ทรงมีพระราชดําริ วา่ ถ้ารัชกาลที่ ๑ เป็ นแผ่นดินต้น รัชกาลที่ ๒ เป็ นแผ่นดินกลาง รัชกาลที่ ๓ ก็
จะต้องเป็ นแผ่นดินปลาย เป็ นอัปมงคล จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเรี ยกนามอดีต
รัชกาลตามพระนามของพระพุทธปฏิมากรทั้งสององค์น้ ีคือ เรี ยกรัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดินพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลก และเรี ยกรัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินพระพุทธเลิศหล้าสุ ราลัย ตั้งแต่บดั นั้น
ครั้นต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้เรี ยกพระนามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในรัชกาลที่ ๑ ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลก เรี ยกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๒ ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เรี ยกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ว่า พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงเป็ นเหตุ
ให้มีการเรี ยกพระนามพระเจ้าแผ่นดินติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั
สําหรับพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชอีกหมู่หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานที่มุมพระ
เบญจาของฐานชุกชีพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรอีก ๑๐ องค์ ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าพระพุทธรู ปพระ
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พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศพระราชกุศลถวายและพระราชทาน
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า สมเด็จพระบรมราชวงศ์และพระบรม
ราชวงศ์ ดังต่อไปนี้คือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน
ณ มุมพระเบญจาชั้นบนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นรองทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางด้านตะวันออกเฉี ยงใต้
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ประดิษฐาน ณ มุมพระ
เบญจาชั้นรองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ประดิษฐาน ณ มุมพระเบญจา
ชั้นรองทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระเทพสุ ดาวดี ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระศรี สุดารักษ์ ประดิษฐาน ณ มุม
พระเบญจาชั้นบนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรี สุลาลัย ประดิษฐาน ณ ฐานปูนด้านทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมหลวงศรี สุนทรเทพ ประดิษฐาน ณ มุมพระ
เบญจาชั้นรองทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุ ดาเทพ ประดิษฐาน ณ ฐาน
ปูนด้านตะวันออกเฉี ยงใต้
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์เหล่านี้ มีพทุ ธลักษณะ ขนาด และรู ปแบบทางศิลปกรรม
คล้ายคลึงกันทุกองค์โดยมีขอ้ แตกต่างว่า พระพุทธรู ปฉลองพระองค์ที่ครองจีวรห่ มคลุมนั้น ทรง
อุทิศพระราชกุศลถวายพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ส่ วนพระพุทธรู ปฉลอง
พระองค์ที่ครองจีวรห่ มเฉียงทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน อย่างไรก็ดีการ
สร้างพระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ท้ งั ๑๐ พระองค์ ที่
ประดิษฐานรายรอบฐานชุกชีพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรดังกล่าวนี้ เป็ นเพียงการคาดคะเนขึ้น
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เท่านั้นด้วยมิได้ปรากฏหลักฐานจากจารึ กหรื อเอกสารชั้นต้นกล่าวความถึงเรื่ องนี้แต่อย่างใด ส่ วนคํา
กล่าวที่วา่ การที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องเหล่านี้แสดงปางห้าม
สมุทร ด้วยมีพระราชประสงค์จะมิให้เกิดการวิวาทบาดหมางกัน ระหว่างพระราชวงศ์น้ นั ก็ไม่น่าจะ
ต้องด้วยเหตุผล ด้วยเหตุที่ประพุทธรู ปทรงเครื่ องปางห้ามสมุทรได้ปรากฏเป็ นที่นิยมมาแล้วแต่ครั้ง
กรุ งศรี อยุธยา

ภาพที่ ๒๑ พระพุทธรู ปทรงเครื่ องบริ เวณฐานพระเบญจาในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก เป็ นพระพุทธรู ปยืนปางห้ามสมุทร สูง ๖ ศอก หล่อ
ด้วยสัมฤทธิ์เป็ นแกนในแล้วหุม้ ทองคําหนัก ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตําลึง ทรงเครื่ องต้นจักรพรรดิราชาธิราช
ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ราวปี
พุทธศักราช ๒๓๘๕ หรื อ ๒๓๘๖ ขนาดสู งจากฐานถึงยอดชฎา ๓๐๐ เซนติเมตร ทําจากสัมฤทธิ์หุม้
ด้วยทองคํา เครื่ องต้นเป็ นทองคําลงยาราชาวดี ประดับเนาวรัตน์ (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ :
๑๒๑) พระพุทธรู ปมีพระพักตร์เป็ นรู ปวงรี พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระ
โอษฐ์เรี ยว แย้มสรวล และพระกรรณค่อนข้างยาว มีอุณาโลมบนพระนลาฏ ทรงชฎา ประกอบด้วย
กรรเจียกจร พระหัตถ์ท้ งั สองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระ ตั้งฝ่ าพระหัตถ์ยนื่ ออกไปข้างหน้า นิ้วพระ
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หัตถ์ยาวเสมอกันทั้งสี่ นิ้ว องค์พระพุทธรู ปครองจีวรห่มเฉียง เปิ ดพระอังสาขวา มีชายจีวรซ้อนทบ
พาดเหนือพระอังสาซ้ายปลายจรดพระนาภี เครื่ องแต่งพระองค์ประกอบด้วยกรองศอมีช่อดอกไม้
ประดับด้านหน้าพระศอ สังวาลเฉวียงพระอังสาทั้งสองข้างประดับด้วยทับทรวงบริ เวณกึ่งกลางพระ
อุระ ทรงพาหุรัด ทองกร พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ ทรงสายรัดพระองค์ซ่ ึงมีป้ ั นเหน่งรู ปดอกไม้
แปดเหลี่ยมประดับเบื้องหน้า
ด้านล่างของปั้นเหน่งมีสุวรรณกระถอบห้อยอยูเ่ บื้องหน้าของ
เจียระบาด และผ้าสบง มีชายไหว ชายแครงเป็ นลายกนกใบเทศซ้อนกัน ๓ ชั้น ทรงทองพระบาท
และฉลองพระบาทเชิงงอน
พระพุทธรู ปประทับยืนบนปัทมาสน์ ประดับด้วยกลีบบัวและเกสรบัวเหนือฐานแข้งสิ งห์
จําหลักลายมีสิงห์แบก ครุ ฑแบกและเทวดาแบก ลดหลัน่ กันตามลําดับ ประดิษฐานหน้าฐานชุกชี
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทางทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๑๐๒) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกขึ้น
ด้วยมูลเหตุการสร้างสําคัญ คือ
๑. ทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพุทธรู ปหุม้ ด้วยทองคํา ให้เป็ นพระราชกุศลใหญ่
และเป็ นพระเกียรติยศ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็ นพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ ของ
พระบาทสมเด็จพระอัยกาธิราช เช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรู ปพระศรี สรรเพชญ์และพระบรมรู ป
พระเชษฐบิดรครั้งกรุ งศรี อยุธยา
๒. เพื่อเปลี่ยนการขนานพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ดังที่เคยเรี ยกรัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดิน
พระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกศ หรื อแผ่นดินต้น เป็ นแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ครั้น
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนาน
พระนามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
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ภาพที่ ๒๒ พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปาง
ห้ามสมุทร สู ง ๖ ศอก หล่อด้วยสัมฤทธิ์เป็ นแกนในแล้วหุม้ ทองคําหนัก ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตําลึง ทรงเครื่ อง
ต้นจักรพรรดิราชาธิราช ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ราวปี พุทธศักราช ๒๓๘๕ หรื อ ๒๓๘๖ ขนาดสูงจากฐานถึงยอดชฎา ๓๐๐
เซนติเมตร ทําจากสัมฤทธิ์หุม้ ด้วยทองคํา เครื่ องต้นเป็ นทองคํา ลงยาราชาวดี ประดับเนาวรัตน์
(ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๑๒๔) พระพุทธรู ปมีพระพักตร์รูปวงรี พระนลาฏกว้าง พระ
ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา มี
อุณาโลมบนพระนลาฏ ทรงชฎาประกอบด้วยกรรเจียกจร
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พระพุทธรู ปแสดงปางห้ามสมุทรด้วยการยกพระหัตถ์ข้ ึนทั้งสอง ตั้งฝ่ าพระหัตถ์เสมอพระ
อุระ นิ้วพระหัตถ์ท้ งั สี่ ยาวเสมอกัน องค์พระพุทธรู ปครองจีวรห่มเฉียง เปิ ดพระอังสาขวา ชายจีวร
ซ้อนทบพาดเหนือพระอังสาซ้าย ปลายจรดพระนาภี เครื่ องแต่งพระองค์ประกอบด้วย กรองศอ
ประกอบช่อดอกไม้ประดับด้านหน้าพระศอ สังวาลเฉวียง พระอังสาทั้งสองข้างประดับด้วยทับ
ทรวงบริ เวณกึ่งกลางพระอุระ ทรงพาหุรัด ทองกร พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ ทรงสายรัดพระองค์
ซึ่งมีป้ ั นเหน่งรู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนประดับเบื้องหน้า ด้านล่างของปั้นเหน่งมีสุวรรณกระถอบ
ห้อยย้อยอยูเ่ บื้องหน้าของเจียระบาดและผ้าสบง มีชายไหว ชายแครงเป็ นลายกนกใบเทศซ้อนกัน ๓
ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน
พระพุทธรู ปประทับยืนบนปัทมาสน์ ประดับด้วยกลีบบัวและเกสรบัวเหนือฐานแข้งสิ งห์
จําหลักลายมีสิงห์แบก ครุ ฑแบก และเทวดาแบก ลดหลัน่ กันตามลําดับ ประดิษฐานหน้าฐานชุกชี
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ทางทิศใต้ ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๑๒๕) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้าสุ ราลัย หรื อ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นด้วยมูลเหตุสาํ คัญคือ
๑. ทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพุทธรู ปหุม้ ด้วยทองคําให้เป็ นพระราชกุศลใหญ่
และเป็ นพระเกียรติยศ โดยทรงมีพระราชประสงค์จะให้เป็ นพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรู ปพระศรี สรรเพชญ์ และพระ
บรมรู ปพระเชษฐบิดรครั้งกรุ งศรี อยุธยา
๒. เพื่อเปลี่ยนการขนานพระนามเจ้าแผ่นดินดังที่เคยเรี ยกรัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดิน
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ หรื อแผ่นดินกลาง เป็ นแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้าสุ ราลัย ต่อมาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ขนานพระนาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๒ ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๙๘

ภาพที่ ๒๓ พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชขนาดย่อมอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
ปั จจุบนั ประดิษฐานเบื้องหน้าพระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระพุทธรู ปเหล่านี้มีพทุ ธลักษณะ และเครื่ องทรง
คล้ายคลึงกับพระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วย
เป็ นการสร้างจําลองพระพุทธรู ปทั้ง ๒ องค์น้ นั ด้วยทองคําที่คงเหลือจากการสร้างพระพุทธรู ป
ข้างต้น

๙๙

ฐานปูน
๑๔

๑๕

ฐานพระเบญจาชั้นรอง
๑๐

๑๑

ฐานพระเบญจาชั้นบน
บุษบก
๑

๙
๑๓
๑๗

๘

๒

๑๒

๓
๔

๕

๗

ภาพที่ ๒๔ ผังพระพุทธรู ปในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ
๑. พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
๒. พระแก้ววังหน้า
๓. พระชัยหลังช้าง
๔. พระสัมพุทธพรรณี
๕. พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๖. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
๗. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๘. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช

๑๖

๖

๑๐๐

๙. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท
(วังหน้าใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช)
๑๐. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระศรี สุดารักษ์ (สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช)
๑๑. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระเทพสุ ดาวดี (สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช)
๑๒. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๑๓. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (วังหน้าในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
๑๔. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมหลวงศรี สุนทรเทพ (สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช)
๑๕. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมหลวง
อนุรักษ์เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช พระโอรสในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระเทพสุ ดาวดี)
๑๖. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรี สุลาลัย (พระมเหสี ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรื อพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั )
๑๗. พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุ ดาเทพ (สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั )
พระราชพิธีทปี่ ระกอบในพระอุโบสถ
พระราชพิธีเปลีย่ นเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
การพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงถวายพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ประกอบขึ้นปี ละ
๓ ครั้ง ในวันเริ่ มต้นของฤดูกาลใหม่ตามจันทรคติ คือ
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๔ เปลี่ยนเครื่ องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรเพื่อ
ทรงเครื่ องสําหรับฤดูร้อน
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ เปลี่ยนเครื่ องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรเพื่อ
ทรงเครื่ องสําหรับฤดูฝน
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ เปลี่ยนเครื่ องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรเพื่อ
ทรงเครื่ องสําหรับฤดูหนาว

๑๐๑

พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรื อ พระแก้วมรกต เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิทาํ ด้วย
เนื้อหยกสี เขียวเนื้อเดียวทั้งองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้
อัญเชิญกลับคืนมาจากนครเวียงจันทน์ เมื่อคราวเสด็จไปปราบปรามแคว้นล้านช้าง ในปี พ.ศ.
๒๓๒๑ ขณะดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก ภายหลังได้ปราบดาภิเษกเป็ น
ปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ งพระบรมราชวงศ์จกั รี โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยพระนครจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ
เจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออก และสร้างพระราชฐานพร้อมทั้งพระอารามหลวงประดิษฐานพระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากร ต่อมาได้ทรงสร้างเครื่ องทรงสําหรับคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) และเครื่ องทรง
สําหรับวสันตฤดู (ฤดูฝน) ถวายเป็ นพุทธบูชา และเสด็จพระราชดําเนินเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากรปี ละ ๒ ฤดู ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
ได้ทรงสร้างเครื่ องทรงสําหรับเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งฤดู รวมเป็ น ๓ ฤดู (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕)
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๔๓) พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ทรงมีเครื่ อง
ทรงสามฤดู อันได้แก่ คิมหันตฤดู และวสันตฤดู ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราชทรงสร้างถวาย และเครื่ องทรงของเหมันตฤดูที่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
สร้างถวาย
เครื่องทรงคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) ประกอบด้วย มงกุฎทองคําลงยาฝังเพชร พลอย และ
ทับทิม พระกรรเจียกทองคําฝังเพชร ทับทิม ไพฑูรย์ และพลอย
กรองศอทองคําลงยาราชาวดีพ้ืนประดับบุษราคัม ดอกระหว่างลายก้ามปูฝังทับทิม ใบเทศ
ฝังมรกต มุกดา มีพระนพทองคําลงยาฝังพลอย กนกข้างขวาและซ้ายลงยาประดับเพชรและพลอย
ทับทรวงทองคําลงยาประดับทับทิมขนาดใหญ่เล็ก สังวาลทับทรวงฝังบุษย์น้ าํ เพชร กลาง
ฝังบุษราคัม
ตาบข้างทองคําฝังเพชรและทับทิม สังวาลต่อตาบฝังบุษย์น้ าํ เพชร กลางฝังบุษราคัม
ตาลหลังทองคําฝังนิล ไพฑูรย์ มุกดา ทับทิม สังวาลต่อดาบฝังบุษย์น้ าํ เพชร กลางฝัง
บุษราคัม
พระสังวาลทองคํา ดอกและลูกคัน่ ฝังมุกดา
พระสังวาลดอกจิกสายคู่ มีดอกประจํายามฝังเพชร กลางดอกฝังทับทิม เพชร มรกต
บุษราคัม ไพฑูรย์ นิล มุกดา โกเมน
พระกรขวาซ้ายทองคําลงยารอบฝังบุษราคัม ไพฑูรย์ มุกดา กระจังฝังบุษย์น้ าํ เพชร ดอก
ประจํายามฝังเพชร
กรองเชิงครึ่ งซีกทองคําลงยา ฝังมุกดา โกเมน

๑๐๒

รัดพระองค์ดา้ นหน้าครึ่ งซีกทองคําลงยาฝังนิล พลอยสี
เชิงสนับเพลาขวาซ้ายทองคําลงยา ฝังโกเมน ลงยาขอบฝังบุษย์น้ าํ เพชร
ปลายพระกรครึ่ งซีกขวาซ้ายทองคําลงยาฝังมุกดา พลอยสี
พระธํามรงค์ทองคําฝังเพชร
พระธํามรงค์ทองคําหัวมณฑปยอดฝังเพชร พลอย
พระธํามรงค์ทองฝังไพฑูรย์ บุษย์น้ าํ เพชร
พระธํามรงค์ทองคํามงคลเพชร ยอดฝังเพชร
เครื่องทรงวสั นตฤดู (ฤดูฝน) ประกอบด้วย พระศกศิราภรณ์ทองคําประดับเพชร พระรัศมี
ทองคําลงยา ต้นพระรัศมีพลอย มีดอกผักตบยอดฝังเพชร
สังฆาฏิทองคํา มีดอกไม้กลางผืน ยอดดอกไม้ประดับเพชร นอกนั้นประดับพลอยสี ต่างๆ
ซ้อนทับบนผ้าห่มดอกทองคําลงยา
เครื่องทรงเหมันตฤดู ประกอบด้วย พระศกศิราภรณ์ทองคําประดับเพชร พระรัศมีทองคํา
ลงยา ต้นพระรัศมีฝังเพชร ยอดฝังเพชร
ผ้าคลุมทองคําลงยาริ มสองด้านและชายสองชายประดับเพชรและพลอยสี ต่างๆ กลางผืน
เป็ นดอกชิงดวง กลีบลงยากลางฝังพลอย ดุมทองคํา ประดับเพชร สายสร้อยทองคํา ๔ สาย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินขึ้นสู่ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดารามแล้ว
เสด็จไปยังบันไดเกยที่ฐานชุกชีดา้ นหลังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร เมื่อเสด็จฯ ขึ้นถึงบุษบกทรงกราบ แล้วทรงเปลื้องมงกุฎหรื อพระศกศิราภรณ์ออกจาก
พระเศียร ทรงหลัง่ พระสุ คนธ์ดว้ ยพระมหาสังข์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๔ ทรงสร้างถวายไว้ประจําพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร มีมงั สี เป็ นคันทวย ตั้งอยูห่ น้าบุษบก แล้ว
ทรงหลังพระสุ คนธ์ดว้ ยพระมหาสังข์เพชรน้อย เสร็ จแล้วทรงซับองค์พระด้วยผ้าขาว ๔ ผืน จากนั้น
ถวายมงกุฎ แล้วเสด็จฯ ลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ขา้ งมุกฐานชุกชี ด้านเหนือ ทรงจุ่มผ้าขาวที่ซบั
องค์พระลงในหม้อพระสุ คนธ์ แล้วทรงบีบนํ้าลงในโถแก้วและหม้อนํ้าเพื่อเป็ นนํ้าพระพุทธมนต์
ต่อจากนั้นเสด็จฯ ออกหน้าฐานชุกชี ทรงเปลี่ยนยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี (พระรัศมีพระสัม
พุทธพรรณี มี ๓ องค์ จะเปลี่ยนพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระ
รัศมีพระสัมพุทธพรรณี สาํ หรับฤดูร้อนกาไหล่ทอง ฤดูฝนเป็ นแก้วสี น้ าํ เงิน และฤดูหนาวเป็ นแก้ว
ขาว) ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างไว้ แล้วทรงจุดธูปเทียน
บูชาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

๑๐๓

นภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการทองใหญ่บูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จฯ ไปประทับพระ
ราชอาสน์ เจ้าหน้าที่ภูษามาลาทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อยบรรจุพระสุ คนธ์ที่สรงองค์พระ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงหลัง่ นํ้าพระมหาสังข์ที่พระเศียรของพระองค์เอง และพระบรม
วงศานุวงศ์ตามลําดับ แล้วทรงพระสุ หร่ ายพระราชทานแก่ขา้ ทูลละอองพระบาทซึ่งเฝ้ าฯ อยูภ่ ายใน
พระอุโบสถ แล้วประทับพระราชอาสน์ หัวหน้าพราหมณ์เบิกแว่น พราหมณ์เป่ าสังข์ พนักงาน
ประโคมมโหระทึก สังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเวียนเทียนสมโภชจนครบ ๓ รอบ หัวหน้าพราหมณ์ข้ ึน
บันไดเกยไปเจิมพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ผู ้
ซึ่งเปลื้องเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรออก ก่อนเวลาที่เสด็จพระราชดําเนินมาประกอบ
พระราชพิธี ได้แต่งเครื่ องทรงฤดูใหม่ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้า
เครื่ องนมัสการอีกครั้ง ก่อนจะเสด็จพระราชดําเนินออกไปพระราชทานนํ้าพระพุทธมนต์ ด้วยพระ
สุ หร่ ายแก่ประชาชนรอบพระอุโบสถ ตลอดพระราชพิธีมหาดเล็กจะถือเชิญตามเสด็จฯ ด้วยพระแสง
ดาบคาบค่ายที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างขึ้น ซึ่ง
เจ้าหน้าที่พระแสงต้น กองพระราชพิธีจะถวายเมื่อเสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพระราชพิธีน้ ี
และพระองค์จะพระราชทานคืนก่อนเสด็จพระราชดําเนินกลับทุกครั้ง
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า พระราชพิธีเปลี่ยน
เครื่ องทรงถวายพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ถือเป็ นพระราชกรณี ยกิจสําคัญ ที่จะต้องเสด็จพระ
ราชดําเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่ องทรงด้วยพระองค์เอง เว้นแต่มีพระราชกรณี ยกิจจําเป็ นไม่อาจเสด็จได้
จึงจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปปฏิบตั ิพระราชราชกรณี ยกิจแทน
พระองค์ และการเปลี่ยนเครื่ องทรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อผูแ้ ทนพระองค์จะเปลี่ยน
เฉพาะพระมงกุฎและพระศกศิราภรณ์เท่านั้น ส่ วนเครื่ องทรงนั้นเจ้าพนักงานวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามจะเป็ นผูเ้ ปลี่ยนเองหลังจากที่เสด็จพระราชดําเนินกลับแล้ว
นายปรี ชาญ อินทรไพโรจน์ (สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า นอกจากพระ
ราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรแล้ว ในแต่ละปี จะมีพิธีสงั เวยพระพุทธมหา
มณี รัตนปฏิมากรด้วย ซึ่งจะถือปฏิบตั ิปีละ ๑ ครั้ง ในวันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๔ พิธีสงั เวยนี้จะกระทํา
เป็ นการภายในสําหรับสํานักงานวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๑๐๔

ภาพที่ ๒๕ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หากในปี ใดมีเดือน ๘ สองหน วันมาฆบูชาจะ
เลื่อนเป็ นวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๔ เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์
๔ ประการ เรี ยกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คือ
๑. เป็ นวันที่พระภิกษุจาํ นวน ๑,๒๕๐ รู ป มาประชุมเฝ้ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกัน
โดยไม่ได้นดั หมาย
๒. พระภิกษุท้ งั หมดล้วนเป็ นพระอรหันต์
๓. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็ นพระภิกษุซ่ ึงพระพุทธเจ้าบวชให้
๔. เป็ นวันที่ดวงจันทร์เสวยฤกษ์มาฆบูชาบูรณมี
การพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา เริ่ มขึ้นในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ซึ่งปรากฏรายละเอียดในพระราชพิธี ๑๒ เดือน ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ในสมัยนั้นมีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราช
กุศลเวลาเช้า ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เวลาคํ่าทรงจุดธูปเทียน เครื่ องนมัสการ พระสงฆ์ทาํ วัตร
เย็นและสวดมนต์ต่อ แล้วสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ มีการจุดเทียนตามราวรอบพระอุโบสถ จํานวน
๑,๒๕๐ เล่ม ซึ่งปัจจุบนั เปลี่ยนเป็ นครอบบัว ทําด้วยกระเบื้องแก้วขาวสลับสี ตั้งรอบบนสันกําแพง
ระหว่างช่องเสาพระอุโบสถ มีประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วจึงเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์

๑๐๕

เป็ นภาษาบาลีและภาษาไทย เครื่ องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ มีจีวร ๑ ผืน เงิน ๓ ตําลึง และขนม
ต่างๆ เมื่อเทศน์จบพระสงฆ์สวดมนต์รับสัพพี
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ จนถึงปั จจุบนั การ
พระราชพิธีจะปฏิบตั ิดงั นี้ คือ ก่อนถึงวันมาฆบูชา เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีจะมีหน้าที่นาํ เทียนรุ่ ง
คือเทียนจุดบูชาตลอดคืน ขนานขี้ผ้ งึ หนัก ๓๓ บาท สูง ๔๕ เซนติเมตร ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เพื่อทรงเจิมและพระราชทานอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร วัดราชประดิษฐ์ วัดราชบพิธ และวัดนิเวศน์ธรรม
ประวัติ (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๒๔)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า การทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดเทียน
ชนวนพระราชทานผูอ้ าํ นวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนรุ่ ง ที่ได้ทรงพระ
ราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง พระสงฆ์ ๓๐ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรยมะลิ ๑,๒๕๐ ดอก เท่ากับจํานวนพระอรหันต์ที่ธรรมาสน์
ศิลา สําหรับพระราชาคณะนัง่ ถวายพระธรรมเทศนา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่ องทรงธรรม พระราชา
คณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็ นการเสร็จพระราชพิธี

ภาพที่ ๒๖ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

๑๐๖

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
เป็ นวันประสูติ ตรัสรู ้ และปริ นิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็ นวัน
สําคัญที่จะต้องบําเพ็ญกุศล และเป็ นพระราชประเพณี ของพระมหากษัตริ ยม์ าตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย
เป็ นราชธานี ดังปรากฏในตํานานของนางนพมาศ จนกระทัง่ ถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ให้มีการบําเพ็ญพระราช
กุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา โคม
เทียน และเทียนต้นประดับดอกไม้สด ตั้งและแขวนรายรอบศาลาราย ระเบียงและกําแพงแก้วพระ
อุโบสถทั้งข้างล่างและข้างบนเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แล้วมีการเวียนเทียนสวดมนต์ สรรเสริ ญพระ
พุทธคุณเป็ นครั้งแรก พิธีสาํ หรับฝ่ ายหน้าจัดในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ และฝ่ ายในจัดในวันแรม ๑ คํ่า
เดือน ๖ ซึ่งถือเป็ นพระราชประเพณี สืบมา
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระอุโบสถพระ
พุทธรัตนสถานขึ้นในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ซึ่งอยูใ่ กล้กบั ที่ประทับ การวิสาขบูชาของฝ่ ายใน
ซึ่งเคยจัดในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามจึงเปลี่ยนไปจัดที่พระอุโบสถพุทธรัตนสถาน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนปี
ซึ่งใช้รัตนโกสิ นทร์ศก เป็ นปี พระพุทธศักราช เนื่องจากทรงถือความสําคัญของพระพุทธศักราช ที่
เริ่ มนับตั้งแต่วนั ปริ นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ให้เริ่ มขึ้นปี ใหม่ในวันที่ ๑ เมษายน และ
โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ บัตรอวยพรในวันวิสาขบูชาด้วย
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้มีการ
ประกวดแต่งหนังสื อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสําหรับสอนเด็ก พิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชา
ซึ่งยังคงถือปฏิบตั ิสืบมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนการทําบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชานั้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ เพื่อดําเนินตามพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๓๔)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า พระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาจัดเป็ นงานต่อเนื่อง ๒ วัน วันแรกคือ วันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๖ เป็ นพิธี
ทรงตั้งพระภิกษุสามเณรเปรี ยญ และวันต่อมาคือวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ เป็ นวันทรงพระราชกุศลวิ
สาขบูชา ซึ่งมีกาํ หนดพระราชพิธี ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ส่ วนพิธีการนั้น ทรงปฏิบตั ิดงั ที่มีมา
แต่โบราณ โปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์จดั เทียนต้นดอกไม้สดไปตั้งบูชา บรรดาข้าราชการ
หน่วยงานต่างๆ จัดโคมประทีปแขวนที่กาํ แพงแก้วและที่ศาลารายรอบพระอุโบสถ เมื่อทรงจุดธูป
เทียนพระพุทธรู ปสําคัญแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดเทียนและถือไว้เพื่อให้พระบรม

๑๐๗

วงศานุวงศ์และข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าไปขอพระราชทานต่อไฟ สําหรับบูชาพระรัตนตรัยและ
เวียนเทียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงนําสวดบูชาพระรัตนตรัยและเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถ จนครบ ๓ รอบ แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิและกลีบดอกกุหลาบที่
ธรรมาสน์ศิลา พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทย
ธรรม ทรงหลัง่ ทักษิโณทก พระสงค์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และเสด็จพระราชดําเนินกลับ

ภาพที่ ๒๗ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้ าพรรษา
พระราชพิธีทาํ บุญทางพระพุทธศาสนา ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ และวันแรม ๑ คํ่า เดือน
๘ เป็ นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ในรัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราช
ดําเนินไปจุดเทียนพรรษาและถวายพุม่ เทียนบูชาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระพุทธรู ปสําคัญ
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระฐานานุกรมเปรี ยญ พระภิกษุนาคหลวง ณ พระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทรงเปลี่ยนเครื่ องทรงฤดูร้อนเพื่อทรงเครื่ องสําหรับฤดูฝนถวาย
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร

๑๐๘

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ต่อเนื่องกับเทศกาลเข้าพรรษา เริ่ มตั้งแต่
วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชาเป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็ นวันที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู ้ ส่ วนวันเข้าพรรษาเป็ น
วันที่พระสงฆ์หยุดพักการเดินทางและอยูป่ ฏิบตั ิพระธรรมวินยั ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็ นเวลา ๓ เดือน
เรี ยกว่าเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะทําบุญตั้งแต่วนั อาสาฬหบูชาต่อเนื่องถึงวันเข้าพรรษา ใน
ระยะเวลาเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมรักษาอุโบสถศีล และนําเครื่ องสักการบูชา เช่น เทียน
พรรษาหรื อเครื่ องใช้จาํ เป็ นแก่พระสงฆ์ไปถวายที่วดั ตามประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบมาจนปัจจุบนั (กรม
ศิลปากร ๒๕๔๓ : ๔๑)
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ใน
รัชกาลปัจจุบนั ก่อนถึงพระราชพิธีเข้าพรรษา ๔๕ วัน สํานักพระราชวังจะดําเนินการหล่อเทียน
พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเทขี้ผ้ งึ หล่อเทียนพรรษา จํานวน ๓๓ เล่ม เป็ นเทียน
พรรษาเล่มใหญ่ ๓๑ เล่ม เล่มเล็ก ๒ เล่ม กระจุบยอดเทียนสลัก ๕๐ เล่ม จนกระทัง่ ก่อนวันพระราช
พิธีประมาณ ๗ วัน เจ้าพนักงานสํานักพระราชวังจะนําเทียนที่ทรงหล่อนั้นไปตั้ง ณ พระราชฐานที่
ประทับ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระสุ หร่ ายและทรงเจิมเทียนพรรษา กระจุบยอด
เทียนสลัก เทียนชนวน และไม้ขีดไฟที่จะพระราชทานแก่ปูชนียวัตถุในพระบรมมหาราชวัง วัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม พระพุทธสิ หิงค์ที่พระที่นง่ั พุทไธสวรรย์ และพระอารามหลวงรวม ๓๓ แห่ง
การพระราชพิธีกระทําในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ ที่พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดไฟจากโคม สําหรับถวายเจ้าอาวาสไปจุดเทียนพรรษาที่ทรง
พระราชอุทิศไว้แล้ว ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพุม่ เทียนบูชาพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงจุดธูป
เทียนเครื่ องนมัสการ ทรงประเคนถาดบรรจุพมุ่ เทียน ถ้วยใส่ ดอกไม้ ธูป ๑ กล่อง เทียน ๕๐ เล่ม แด่
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระฐานานุกรมเปรี ยญ พระภิกษุนาค
หลวง จํานวน ๓๐ รู ป ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุม่ เทียนแด่พระสงฆ์
๓๐ รู ป พุม่ เทียนที่เหลือในการพระราชพิธีทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชการชั้นผูใ้ หญ่ เช่น
องคมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ถวายจนหมดจํานวนพระสงฆ์ประมาณ ๓๐๐ รู ป เป็ น
การเสร็ จพระราชพิธี ส่ วนเทียนพรรษาสําหรับบูชาปูชนียวัตถุในพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม และพระพุทธสิ หิงค์ ณ พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระ
ราชวงศ์ทรงจุดเทียนพรรษาและถวายพุม่ เทียน

๑๐๙

รุ่ งขึ้นวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ เป็ นวันเข้าพรรษา เวลาเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๑๕๐ รู ป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของ
หลวงในพระบรมมหาราชวัง
เวลาเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงฤดูร้อนเพื่อทรงเครื่ องสําหรับฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และเสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดเทียน
พรรษาและถวายพุม่ เทียนแด่พระพุทธชินสี ห์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั จะทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพระราชพิธีเป็ นประจําทุกปี ยกเว้นบางปี หากทรง
มีพระราชภารกิจหรื อทรงพระประชวรก็จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระราชวงศ์เสด็จไป
ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์

ภาพที่ ๒๘ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า
พระราชพิธีบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดิมเป็ นส่ วนหนึ่งของพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตรงในวันแรม ๘ คํ่า เดือน ๖ หรื อวันอัฏฐมีบูชา เป็ นวันที่พทุ ธสาวก
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องค์สาํ คัญ พระอรหันตสาวกและพระภิกษุ ๕๐๐ รู ป พร้อมกันถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระองค์เสด็จปริ นิพพานแล้ว ๗ วัน
การบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา สื บเนื่องจากตํานานที่กล่าวว่า
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปริ นิพพานในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ที่เมืองกุสินารา พระ
อานนท์ พระอรหันตสาวกผูร้ ับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ ได้จดั การพระบรมศพโดยห่อพระบรมศพ
ด้วยผ้าเนื้อดี ๒ ชั้น มัดด้วยด้ายแล้วห่อทับด้วยผ้าอีก ๕๐๐ ชั้น บรรจุในหี บทองโปรยด้วยเครื่ องหอม
ต่างๆ แล้ว ครอบด้วยหี บทองอีกชั้นหนึ่ง ตั้งบําเพ็ญกุศลเป็ นเวลา ๗ วัน แล้ววันแรม ๘ คํ่า จึงอัญเชิญ
พระบรมศพไปประดิษฐานบนพระจิตกาธานทําด้วยไม้จนั เตรี ยมถวายพระเพลิง แต่ไม่สามารถจุด
ไฟให้ติดได้ พระสาวกทั้งหลายจึงคิดว่าเทพยดาที่รักษาพระบรมศพปรารถนาจะให้พระมหากัสสป
เดินทางมาถึงก่อน เมื่อพระมหากัสสปเดินทางมาถึงจิตกาธานที่ประดิษฐานพระบรมศพ ได้กล่าว
สรรเสริ ญพระพุทธคุณ แล้วอาลัยถวายสักการะ ณ ปลายพระบาทแล้ว พระเพลิงจึงลุกโพลงพวยพุง่
ขึ้น
อัฏฐมีบูชาเป็ นการบําเพ็ญกุศลบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากวันวิสาขบูชา
แล้ว ๘ วัน คือ ตรงกับวันแรม ๘ คํ่า เดือน ๖ พุทธศาสนิกชนจะไปทําบุญที่วดั ฟังพระธรรมเทศนา
และเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่วดั
และบางปี บางวัดมีพิธีกรรมในวันอัฏฐมีบูชาเป็ นการพิเศษ
เช่น มีการเวียนเทียนและจุดดอกไม้ไฟบูชาพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จําลองขนาดเท่าคน
จริ งประดิษฐานในโลงจําลอง ให้พระบาทยืน่ ออกมานอกโลง มีพระมหากัสสปนัง่ คุกเข่ากราบอยู่
ปลายพระบาท (กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๓๕)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) สําหรับพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชอุทิศ
และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จไปทรงจุดเทียนรุ่ งบูชาพระรัตนตรัย ณ พระ
อารามหลวง ๗ อาราม ได้แก่ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม วัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดนิเวศธรรมประวัติ และ
วัดบรมนิวาส พระอารามละ ๓๐๐ เล่ม
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสั งฆราช
การปกครองคณะสงฆ์ไทยได้มีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย มีการจัดคณะคามวาสี เป็ น
ฝ่ ายขวา คณะอรัญวาสี เป็ นฝ่ ายซ้าย มีพระสังฆราชเจ้าเป็ นเจ้าคณะทั้งสองฝ่ าย ต่อมาในสมัยกรุ งศรี
อยุธยา มีตาํ แหน่งสังฆปริ ณายก ๒ องค์ คือ
๑. พระสังฆราชซ้าย คือ พระพนรัต ปกครองคณะใต้
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๒. พระสังฆราชขวา คือ สมเด็จพระอริ ยวงศาสังฆราชาธิบดี ปกครองคณะเหนือ
โดยนับจากราชธานีเป็ นเกณฑ์ เกียรติยศมีพระสุ พรรณบัฏจารึ กนามทั้งสององค์ แต่พระพนรัตนั้น
ไม่ได้เป็ นสมเด็จ ส่ วนสมเด็จพระอริ ยวงศาสังฆราชาธิบดีทุกองค์ จึงเรี ยกว่าสมเด็จพระสังฆราช มี
ศักดิ์สูงกว่าสังฆราชฝ่ ายซ้าย และเป็ นดังนี้มาจนตลอดสมัยกรุ งธนบุรี (สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ๒๕๓๔ : คําปรารภ)
ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระมหากษัตริ ยใ์ นพระบรมราชวงศ์จกั รี ทุกพระองค์ ทรงเป็ น
อัครศาสนูปถัมภก เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิง่ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกอบพิธีสถาปนาตามโบราณราชประเพณี ตั้งแต่การสถาปนากรุ งเทพฯ เป็ นราชธานี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบนั มีพระสังฆราช รวม ๑๙ พระองค์
ทรงสรรค์ นิลกําแหง (๒๕๕๒ : ๑๒๕) ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชมีคาํ เรี ยกเป็ น ๓
อย่าง คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า
สําหรับเรี ยกพระบรมวงศานุวงศ์ผทู ้ ี่ได้รับมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มี ๓ พระองค์ คือ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทั้ง ๓ พระองค์ ได้รับพระราชทานเศวตฉัตรประกอบพระอิสริ ยยศ เป็ นเศวตฉัตรลายทอง ๕ ชั้น
๒. สมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า
สําหรับเรี ยกพระบรมวงศานุวงศ์ผไู ้ ด้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช แต่ไม่ได้รับ
มหาสมณุตมาภิเษก มี ๒ พระองค์ คือ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรศิริวฒั น์ ได้รับพระราชทานเศวตฉัตรลายทอง ๕
ชั้น เป็ นเครื่ องประกอบพระอิสริ ยยศ เป็ นกรณี พิเศษ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้รับพระราชทานเศวตฉัตรตาดเหลือง
๕ ชั้น เป็ นเครื่ องประกอบพระอิสริ ยยศ
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๓. สมเด็จพระสั งฆราช
สําหรับเรี ยกพระมหาเถระผูไ้ ด้รับการสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราช ที่ไม่ได้เป็ นพระ
บรมวงศานุวงศ์ ได้รับพระราชทานเศวตฉัตรเป็ นเครื่ องประดับพระอิสริ ยยศ เป็ นเศวตฉัตร ๓ ชั้น
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช กําหนดได้เป็ น ๒ ลักษณะ คือ พระราชพิธีมหา
สมณุตมาภิเษก และพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
พระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก
เป็ นพระราชพิธีที่จดั เป็ นการใหญ่คล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกอย่างย่อ สําหรับพระสังฆ
เถร ที่เป็ นพระบรมวงศ์ผใู ้ หญ่ ที่ได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า หรื อสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า ประกอบด้วยพระราชพิธีจารึ กพระสุ พรรณบัฏ ซึ่งกระทํา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม และพระราชพิธีสถาปนา กระทํา ณ พระอุโบสถของพระอารามที่เสด็จสถิต กําหนด
พิธีประมาณ ๕ ถึง ๗ วัน มีพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์และพราหมณ์ทาํ พิธีไสยเวท ครั้น ณ วันพระ
ฤกษ์สถาปนา สมเด็จพระสมณเจ้าหรื อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทับเหนือตัง่ มหาสมณอาสน์
อุทุมพร พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนํ้าจากพระเต้าและพระมหาสังข์ทกั ษิณาวรรต
แล้วเสด็จประทับ ณ พระแท่นเศวตฉัตร ๕ ชั้น ในพระอุโบสถ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราช
โองการมหาสมณุตมาภิเษก เฉลิมพระนามสถาปนาพระอิสริ ยยศจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงถวายพระสุ พรรณบัฏ เครื่ องยศสมณศักดิ์ เครื่ องสักการะดอกไม้ธูปเทียน ต้นไม้เงิน
ทอง มีเวียนเทียนสมโภชพระสุ พรรณบัฏ
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสั งฆราช แยกเป็ น ๒ ลักษณะ
ลักษณะที่ ๑ ประกอบด้วยพระราชพิธีจารึ กพระสุ พรรณบัฏ และพระราชพิธีถวายพระ
นาม กําหนดพระราชพิธีหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีการเฉลิมพระยศเจ้านาย ตั้งกรม
เลื่อนกรม และตั้งข้าราชการผูม้ ีความชอบในแผ่นดิน หรื อเป็ นการต่อท้ายพระราชพิธีประจําปี
หรื อไม่กส็ ุ ดแต่พระราชอัธยาศัย เพราะบางครั้งตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชจะว่างอยูเ่ ป็ นเวลานาน
มิได้ทรงสถาปนาพระเถระรู ปใดขึ้นดํารงตําแหน่ง นอกจากนี้พระราชพิธีสถาปนาสมณศักดิ์ มักจะ
ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะหลายรู ปด้วยในคราวเดียวกัน
พิธีจารึกพระสุ พรรณบัฏ เมื่อโหรคํานวณวันพระฤกษ์ที่จะจารึ กแล้ว อาลักษณ์ทาํ พิธีจารึ ก
ในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น หอพระมณเฑียรธรรม หรื อ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม มี
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ และพราหมณ์ทาํ พิธีไสยเวท มีขา้ ราชการชั้นผูใ้ หญ่ร่วมเป็ นสักขีพยาน
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พิธีสถาปนา ต้องคํานวณวันพระฤกษ์ ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามบ้าง ณ พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัยฯ บ้าง (ถ้าเป็ นการเนื่องในพระราชพิธีประจําปี ) ณ พระอาราม
ที่เสด็จสถิตบ้าง อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ไปถวายพระสุ พรรณบัฏ เครื่ องยศสมณศักดิ์ บางครั้งโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไปถวาย ณ พระอารามใน
ภายหลัง นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ยังมีประเพณี แห่ เชิญสมเด็จพระสังฆราชจาก
พระอารามเดิมไปสถิต ณ วัดมหาธาตุ อีกด้วย
ลักษณะที่ ๒ เป็ นพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มาตรา ๗ บัญญัติไว้วา่ พระมหากษัตริ ยท์ รงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช และมาตรา ๘ บัญญัติวา่ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปริ ณายก
ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ (ทรงสรรค์ นิลกําแหง ๒๕๕๒ : ๑๓๐)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั จึงทรงมีพระดําริ วา่ ในการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชนั้น
สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งสูงสุ ด
เป็ นสกลมหาสังฆปริ ณายก
ประธานาธิบดีแห่ งสงฆ์ และเป็ นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระบรมวงศา
นุวงศ์ รัฐบาล และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงอาศัยพระราชอํานาจ ทรง
สถาปนาสมเด็จพระเถระขึ้นทรงดํารงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
และสมควรที่จะถวายพระ
เกียรติยศ โดยการตั้งพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม เป็ นพระราชพิธีต่างหากโดยเฉพาะ และให้มีลกั ษณะการพระราชพิธีแตกต่างกว่าก่อน ซึ่งเดิมมี
เพียงเจ้าพนักงานอาลักษณ์ อ่านกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และถวาย
พระสุ พรรณบัฏ พัดยศ และเครื่ องสมณศักดิ์ การพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชต่อแต่น้ ี มี
พระราชดําริ ให้ประกาศกระแสพระบรมราชโองการและถวายพระสุ พรรณบัฏ พัดยศ และเครื่ อง
สมณศักดิ์ ท่ามกลางมหาสังฆสันนิบาต ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระกรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร และทางราชอาณาจักรก็ครบทุกสถาบัน นับ
แต่พระบรมวงศานุวงศ์ ประธานฝ่ ายบริ หาร ตุลาการ และนิติบญั ญัติ ตลอดจนข้าราชการทั้งมวล
เป็ นเอกลักษณ์อนุกรมพร้อมกัน อนุโมทนาสาธุการ สมกับที่จะเป็ นองค์พระประมุขปกครองคณะ
สงฆ์ เป็ นที่เชิดชูพระพุทธศาสนาสื บไป
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามกระแสพระราชดําริ ขา้ งต้น เริ่ มในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๖ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สงฆปริ ณายก (จวน ศิริสม) จนถึงสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบนั การพระราชพิธีประกอบด้วย
พระราชพิธีจารึ กพระสุ พรรณบัฏ และพระราชพิธีสถาปนา (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๔ :
ฌ)

๑๑๔

พระราชพิธีจารึ กพระสุ พรรณบัฏ กระทํา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม โหร
คํานวณพระฤกษ์ที่จารึ ก ขณะเจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึ กพระสุ พรรณบัฏ พระสงฆ์เจริ ญชัยมงคล
คาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์เมื่อเสร็ จการ จากนั้นเชิญพระสุ พรรณบัฏขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงเจิม
พระราชพิธีสถาปนา กระทํา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เช่นเดียวกัน เมื่อ
ทรงศีลแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช ณ ท่ามกลางสังฆมณฑล และฝ่ ายราชอาณาจักร สมเด็จพระราชาคณะนําสวด
สังฆานุโมทนา พระกรรมการมหาเถระสมาคมรับอนุโมทนาสาธุการแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เสด็จไปถวายนํ้าพระมหาสังข์ทกั ษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระสุ พรรณบัฏ พัด
ยศ เครื่ องสมณศักดิ์ และพระตราตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระสงฆ์สงั ฆมณฑลเจริ ญชัยมงคล
คาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ พระสงฆ์ตามพระอารามทัว่ ราชอาณาจักร
ชุมนุมในพระอุโบสถ เจริ ญชัยมงคลคาถาและยํา่ ระฆังพร้อมกัน เสร็ จแล้ว สมเด็จพระสังฆราชทรง
รับเครื่ องสักการะจากพระเถระผูใ้ หญ่ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต
ผูแ้ ทนพระบรมวงศานุวงศ์
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และบรรพชิตญวนและจีน เป็ น
ต้น เป็ นการเสร็ จพิธี
ตารางที่ ๓ รายพระนามสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

๕

รัชกาล

รายพระนาม

รัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี )
รัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระสังฆราช (สุ ก)
รัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ ปริ ยตั ิวรา
สังฆราชาธิบดี ศรี สมณุตมปริ นายก (มี)
รัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ ปริ ยตั ิวรา
สังฆราชาธิบดี ศรี สมณุตมปริ นายก
(สุ ก ญาณสังวร)
รัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

สถาปนา
สถิต ณ วัด
ปี พ.ศ.
๒๓๒๕ วัดระฆังโฆสิ ตาราม
๒๓๓๖
วัดมหาธาตุ
๒๓๕๙
วัดมหาธาตุ
๒๓๖๓

วัดมหาธาตุ

๒๓๖๕

วัดมหาธาตุ

๑๑๕

ตารางที่ ๓ (ต่อ)
ลําดับ

รัชกาล

๖

รัชกาลที่ ๓

๗

รัชกาลที่ ๔

๘

รัชกาลที่ ๕

๙

รัชกาลที่ ๕

๑๐

รัชกาลที่ ๖

๑๑

รัชกาลที่ ๖

๑๒

รัชกาลที่ ๘

๑๓

รัชกาลที่ ๘

๑๔

รัชกาลที่ ๙

สถาปนา
สถิต ณ วัด
ปี พ.ศ.
สมเด็จพระอริ ยวงษญาณ ปริ ยตั ิวรา
๒๓๘๖ วัดมหาธาตุ และย้าย
สังฆราชาธิบดี ศรี สมณุตมปริ นายก
ไปประทับที่วดั ราช
(นาค)
บูรณะ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา ๒๓๙๔
วัดพระเชตุพน
นุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุ กรี )
วิมลมังคลาราม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปว ๒๔๓๔ วัดบวรนิเวศวิหาร
เรศวริ ยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์)
๒๔๓๖
วัดราชประดิษฐ์
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
สถิตมหาสี มาราม
พระสังฆราช มหาสงฆปริ นายก (ปุสฺส
เทโว สา ป.๙)
๒๔๕๓ วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษย
นาคมานพ)
๒๔๖๔
วัดราชบพิธสถิต
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
มหาสี มาราม
ชินวรศิริวฒั น์ (หม่อมเจ้าภุชงค์
ชมพูนุท)
๒๔๘๑ วัดสุ ทศั นเทพวรา
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
ราม
พระสังฆราช สกลสงฆปริ นายก (แพ
พงษ์ปาละ)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิร ๒๔๘๘ วัดบวรนิเวศวิหาร
ญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงษ์)
๒๕๐๓
วัดเบญจมบพิตร
สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(ปลด เกตุทตั )
รายพระนาม

๑๑๖

ตารางที่ ๓ (ต่อ)
ลําดับ
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

รัชกาล

รายพระนาม

รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(อยู่ ช้างโสภา)
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(จวน ศิริสม)
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(ปุ่ น สุ ขเจริ ญ)
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(วาสน์ นิลประภา)
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสงฆปริ นายก
(เจริ ญ คชวัตร)

สถาปนา
ปี พ.ศ.
๒๕๐๖

สถิต ณ วัด
วัดสระเกศ

๒๕๐๘

วัดมกุฎกษัตริ ยาราม

๒๕๑๕

วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม

๒๕๑๗

วัดราชบพิธสถิต
มหาสี มาราม

๒๕๓๒

วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๑๗

๑
๒
๓
๔

๕

๑๐

๘

๖
๙

๗

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

ภาพที่ ๒๙ ผังการตั้งแต่งพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

๑๑๘

๑. ฐานเบญจาบุษบกประดิษฐาน
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
๒. ธรรมาสน์ศิลา
๓. เครื่ องนมัสการทองใหญ่
๔. พระแท่นทรงกราบ
๕. ที่ทรงกราบสําหรับผูแ้ ทนพระองค์
๖. พระราชอาสน์
๗. เก้าอี้ที่ประทับสําหรับผูแ้ ทนพระองค์
๘. โต๊ะจารึ กพระสุ พรรณบัฏ

๙. อาสนสงฆ์ยกพื้นปูผา้ ขาวและบุรอบด้วย
ผ้าขาวปิ ดทองแผ่ลวดฉลุลายดอกลอย
๑๐. พระแท่นเศวตฉัตรสมเด็จพระสังฆราช
๑๑. อาสนสงฆ์เก้าอี้
๑๒. อาสนสงฆ์ยกพื้นปูผา้ ขาว
๑๓. เก้าอี้สาํ หรับข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ เฝ้ าฯ
๑๔. ฆ้องชัย
๑๕. ศาลเทวดา

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทพระราชวงศ์ ราชนิกลุ ราชสกุล ข้าราชการ
สัญญาบัตร ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ได้รับพระมหากรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ น
นาคหลวง และสามเณรเปรี ยญธรรม ๙ ประโยค เป็ นพระราชพิธีมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ สื บมาจนถึงปัจจุบนั
ก่อนเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณี นิยมอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เพื่อรับการอบรม
บ่มนิสยั ศึกษาและปฏิบตั ิพระธรรมวินยั การอุปสมบทครั้งนี้ ถ้าเป็ นพระบรมวงศานุวงศ์ต้ งั แต่
หม่อมเจ้าขึ้นไป ราชาศัพท์ใช้วา่ “ทรงผนวช” ส่ วนราชสกุล ข้าราชการ และบุคคลทัว่ ไป เรี ยกว่า
“อุปสมบท” พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เมื่อจะทรงผนวชหรื ออุปสมบท ต้องขอพระบรม
ราชานุญาต และกราบถวายบังคมลา การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชศรัทธาโปรด
เกล้าฯ ให้ทรงผนวชหรื ออุปสมบท ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่งเป็ นพุทธาวาสในพระบรมมหาราชวัง เรี ยกว่า “นาคหลวง” (เพลินพิศ กําราญ ๒๕๕๐ : ๕)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์
และมหาดเล็กเมื่ออายุครบอุปสมบท พระองค์กท็ รงเป็ นพระธุระในการจัดให้อุปสมบท ถ้ายังไม่ได้
อุปสมบทแล้วจะยังไม่ให้รับราชการ พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงครั้งแรกคือ ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ครั้งยังทรงดํารงพระอิสริ ยยศ
เป็ น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ในพุทธศักราช ๒๓๓๑
พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ กล่าวว่า
“ครั้นเมื่อถึงเดือน ๘ ในปี วอก สัมฤทธิศกนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ เจ้าฟ้ ากรมหลวง
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อิศรสุ นทร พระชนมานุได้ ๒๑ พรรษา ควรจะทรงผนวชอุปสมบท และสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้า
ฟ้ ากรมหลวงนริ นทร์รณเรศ เจ้าฟ้ ากรมหลวงเทพหริ รักษ์ ทั้งสองพระองค์พระชนมายุเกินอุปสมบท
แล้ว ยังหาได้ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุไม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุ ณาโปรด
อนุญาตให้ออกทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม หลังจากนั้นก็ต้ งั กระบวนแห่
กรมหลวงอิศรสุ นทรขึ้นไปประทับอยูว่ ดั สมอราย (วัดราชาธิวาส)
ตั้งแต่น้ นั จึงเป็ นพระราชประเพณี ที่พระบรมวงศานุวงศ์จะต้องทรงผนวชที่พระอุโบสถวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นนาคหลวง ทั้งนี้มีหลักฐานเป็ นพระราชนิยมใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ในหนังสื อพระราชพิธีสิบสองเดือนว่า “การทรงผนวชเจ้านายในพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ซึ่งเป็ นพระองค์แรกทีเดียวนั้น คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เพราะฉะนั้นบรรดาเจ้านายภายหลังที่เป็ นเจ้าฟ้ า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า ทั้งในวังหลวง วังหน้า ไม่มี
พระองค์ใดที่ได้ทรงผนวชที่อื่น นอกจากวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เว้นแต่พกิ ารหรื อเป็ นที่น่า
รังเกียจอย่างหนึ่งอย่างใด เพราะฉะนั้นจึงได้ถือกันว่า ถ้าเจ้านายพระองค์ใดไม่ได้ทรงผนวชในวัด
พระศรี รัตนศาสดารามแล้ว ย่อมเป็ นคนที่เสี ยคนแล้วหรื อจะเสี ยคนต่อไปเป็ นแน่ ส่ วนนาคหลวงที่
เป็ นมหาดเล็ก ข้าราชการนั้นเริ่ มมีข้ ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดย
ได้ทรงพระกรุ งฯโปรดเกล้าฯ ให้จมื่นสราภัยสฤษฎิการ (เจิม แสง-ชูโต) บุตรพระยาสุ รศักดิ์มนตรี
(แสง แสง-ชูโต) เป็ นนาคหลวงอุปสมบทต่อท้ายหม่อมเจ้า หลังจากนั้นจึงถือเป็ นหลักเกณฑ์วา่
ข้าราชการที่มียศบรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็ นบุตรข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ หรื อเป็ นราชสกุล เมื่อจะอุปสมบท
ต้องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตก่อน เมื่อความทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาทแล้ว จะทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม (เพลินพิศ กําราญ
๒๕๕๐ : ๖) สําหรับสามเณรถ้าสอบได้เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค เมื่อมีอายุครบอุปสมบท โปรด
เกล้าฯ ให้เป็ นนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม และให้จดั รถยนต์หลวงไปส่ งยังวัด
ที่จาํ พรรษา
กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๓๘) การทรงผนวชและอุปสมบทนาคหลวงในรัชกาลก่อนๆ
กําหนด ๓ วัน คือ วันกราบถวายบังคมลา วันสมโภช วันทรงผนวชและอุปสมบท มีรายละเอียด
ดังนี้
วันกราบบังคมลา กระทรวงวังจะแจ้งกําหนดให้ผทู ้ ี่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ น
นาคหลวงทราบ เพื่อเข้าเฝ้ าฯ พร้อมกันในวันที่เสด็จฯ ออกขุนนาง ซึ่งสมัยก่อนเสด็จออกสัปดาห์ละ
๑ ครั้ง ณ พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท หรื อพระที่นงั่ อนันต
สมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับพระราชอาสน์หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ผู ้
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เป็ นนาคหลวงนําพานดอกไม้ธูปเทียนแพเข้าไปกราบถวายบังคม ณ ที่ประทับเป็ นรายบุคคล
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระบรมราโชวาท จบแล้วเสด็จขึ้น
วันสมโภช กําหนดก่อนวันทรงผนวชและอุปสมบท ๑ วัน การสมโภชนี้ไม่ได้สมโภชทุก
คน แล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับพระราชอาสน์
หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับพระราชอาสน์หน้าพระ
แท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ครั้นเวียนเทียนเสร็ จแล้ว พราหมณ์ดบั
เทียนและเจิมนาคหลวง นาคหลวงเข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานนํ้าสังข์และทรงเจิม แล้วเสด็จขึ้น
วันทรงผนวชและอุปสมบท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินมาประทับ
ทรงเป็ นประธานในพระราชพิธี พระราชทานผ้าไตรในการทรงผนวชและอุปสมบท โดยสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ท้ งั นาคหลวงมหานิกายและธรรมยุต และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ถวายเครื่ องสมณบริ ขารแก่พระภิกษุนาคหลวง และโปรดฯ ให้พระภิกษุนาคหลวงไปรับ
ของถวายจากพระราชวงศ์ฝ่ายในด้วย หลังจากนั้นพระภิกษุนาคหลวงธรรมยุตไปทําพิธีทฬั หี กรรม
หมายความว่าทําให้เป็ นธรรมยุตบริ สุทธิ์ ณ วัดที่จาํ พรรษา
ระเบียบของสํานักพระราชวัง กําหนดไว้วา่ การอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบนั ผูท้ ี่ขอ
พระราชทานพระมหากรุ ณาเป็ นนาคหลวงต้องทําหนังสื อถึงเลขาธิการพระราชวังหรื อราชเลขาธิการ
พร้อมด้วยหลักฐาน คือ
๑. หนังสื อจากต้นสังกัดให้ลาอุปสมบท
๒. หนังสื อจากวัดที่ให้จาํ พรรา
๓. ประวัติของผูท้ ี่ขอพระราชทานพระมหากรุ ณา
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นนาคหลวงแล้ว สํานักพระราชวังจะได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานกําหนดวันเข้าเฝ้ าฯ กราบถวายบังคมลา โดยงดการสมโภช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ าฯ กราบถวายบังคมลาในวันที่เสด็จออกทางเจิมเทียน
พรรษา ณ พระราชฐานที่ประทับ สําหรับวันอุปสมบท สํานักพระราชวังไม่ได้ออกเป็ น
หมายกําหนดการเช่นในรัชกาลก่อนๆ แต่จะออกเป็ นหมายรับสัง่ กําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชกรณี ยกิจอื่นๆ ไม่
สามารถเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป็ นประธานในการอุปสมบทนาคหลวงได้ ก็จะเสด็จฯ มาถวาย
เครื่ องสมณบริ ขารแก่พระภิกษุนาคหลวงภายหลังจากที่อุปสมบทเรี ยบร้อยแล้ว
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ภาพที่ ๓๐ พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง
พีธีสวดพระปริตร และการทํานํา้ พระพุทธมนต์
การสวดพระปริตร
การสวดพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์สวดในงานต่างๆ แบ่งเป็ น ๒ อย่าง คือ การสวดพระ
ธรรมเพื่อรักษาพระศาสนา และการสวดพระปริ ตรซึ่งเป็ นการสวดเพื่อคุม้ ครองป้ องกันภัยอันตราย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๕๑๑ : ๘) ปริ ตร มาจากคําว่า
“ปริ ตฺต” ในภาษาบาลีแปลว่า คุม้ ครอง การสวดพระปริ ตรจึงหมายความว่าสวดเพื่อคุม้ ครอง ป้ องกัน
ภยันตราย ประเพณี ที่พระสงฆ์สวดพระปริ ตรเกิดขึ้นในลังกาทวีป ในตํานานพระพุทธศาสนากล่าว
ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริ นิพพานแล้วได้ ๓๐๐ ปี เศษ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์
บํารุ งพระพุทธศาสนา แล้วแต่งตั้งทูตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ พระเจ้าเทวนัม
ปิ ยดิสซึ่งครองกรุ งลังกาเกิดเลื่อมใส
จึงทูลขอให้พระเจ้าอโศกมหาราชส่ งคณะสงฆ์มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังลังกาทวีป พระเจ้าอโศกจึงทรงอาราธนาพระมหิ นทรเถระผูเ้ ป็ นพระราชบุตร
พระองค์หนึ่ง ซึ่งออกผนวชอยูใ่ ห้เป็ นประธานนําคณะสงฆ์ไปสัง่ สอนพระธรรมวินยั แต่เนื่องจาก
ชาวลังกาไม่รู้ภาษาบาลีอย่างแพร่ หลายเหมือนชาวอินเดีย การสอนและการรักษาพระธรรมวินยั ใน
ลังกาจึงต้องใช้ ๒ ภาษา คือสอนด้วยภาษาสิ งหลอันเป็ นภาษาของชาวลังกา แต่ท่องจําพระธรรมวินยั
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ด้วยภาษาบาลีตามเดิม ต่อมาภายหลังพระสงฆ์ในลังกาทวีปช่วยกันเขียนพระธรรมวินยั เป็ นอักษร ทํา
ให้ความจําเป็ นในการท่องจําน้อยลงกว่าแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาพระธรรมวินยั ต้อง
เรี ยนภาษาบาลีจนรู ้แตกฉานก่อน จึงสามารถอ่านพระไตรปิ ฎกให้รอบรู ้พระธรรมวินยั ได้ การเรี ยน
ภาษาบาลีจึงถือว่าเป็ นกิจของผูอ้ อกบวชจะต้องเรี ยน และนับถือกันว่าภาษาบาลีเป็ นภาษาศักดิ์สิทธิ์
เพราะทรงไว้ซ่ ึงพระพุทธศาสนา แม้ผทู ้ ี่ไม่ได้เรี ยนรู ้ภาษาบาลี เมื่อได้ยนิ พระสงฆ์สาธยาย ก็รู้วา่ เป็ น
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พากันอนุโมทนาสาธุและถือว่าเป็ นสิ ริมงคล แต่ที่ลงั กานั้นมี
พวกทมิฬที่นบั ถือไสยศาสตร์มาอยูม่ าก พาศาสนาพราหมณ์มาสัง่ สอนในลังกาทวีปด้วย ตามคติของ
ศาสนาพราหมณ์นิยมว่าผูท้ รงพระเวทอาจจะร่ ายมนต์ให้เกิดสิ ริมงคลหรื อป้ องกันภยันตรายแก่
มหาชนได้ แม้ชาวลังกาที่นบั ถือพระพุทธศาสนาก็ยงั ต้องการความเป็ นสิ ริมงคลและก็ยงั หวาดหวัน่
ต่อภยันตรายต่างๆ ตามธรรมดาของมนุษย์ คงจะขอให้พระสงฆ์เถรานุเถระลังกาช่วยหาทางใน
พระพุทธศาสนาสงเคราะห์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลและป้ องกันภัยอันตรายให้แก่ตนบ้าง พระสงฆ์จึงค้นใน
พระไตรปิ ฎก เลือกเอาพระสู ตร และพระคาถาสรรเสริ ญคุณพระศรี รัตนตรัย อันมีตาํ นานอ้างว่า
เกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็ นมนต์ เช่น พระอานนท์เคยถือเอารัตนสูตรมาสวดเป็ นมนต์
ระงับโรคระบาดอันเกิดจากความอดอยากที่เมืองเวสาลี เป็ นต้น
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า การสวดพระ
ปริ ตรจะสวดบทอะไรหรื อคาถาอะไรก็ข้ ึนอยูก่ บั เหตุการณ์ เช่น นิมนต์สวดให้เป็ นมงคลก็สวดมงคล
สูตร ถ้านิมนต์ไปสวดให้คนเจ็บไข้ฟังก็สวดโพชฌงค์ เป็ นต้น เมื่อมีการสวดพระปริ ตรเกิดขึ้นแล้ว
คนทั้งหลายก็นิยมกันแพร่ หลาย พระสงฆ์กค็ น้ หาพระสูตรและพระคาถาในพระไตรปิ ฎกมาสวดเป็ น
พระปริ ตรมากขึ้นเป็ นลําดับ
เมื่อพระพุทธศาสนามีความเจริ ญรุ่ งเรื องในลังกาทวีป และแพร่ กระจายมายังประเทศไทย
จึงมีการเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินยั ในลังกาทวีป
และอุปสมบทเป็ นพระสงฆ์ลทั ธิลงั กาวงศ์
หลังจากนั้นก็นาํ หลักธรรมคําสอนมาเผยแพร่ จนมีผนู ้ บั ถือและสมัครเรี ยนตามลัทธิลงั กาวงศ์กนั มาก
ขึ้น จนถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงรับอุปถัมภ์ เห็นได้วา่ พระธรรมวินยั ข้อวัตรปฏิบตั ิที่พระสงฆ์ไทย
ประพฤติต้ งั แต่กรุ งสุ โขทัยเป็ นต้นมา
การสวดพระปริ ตรในประเทศไทยได้มีการคัดเลือกจาก
พระไตรปิ ฎกและแต่งขึ้นมาใหม่แล้วเอามาสวดเพิ่ม เพือ่ จะให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคล พิธีสวดพระ
ปริ ตรมีอยู่ ๒ อย่าง คือ พิธีทางพุทธศาสนา และพิธีทางพุทธศาสนาเจือไสยศาสตร์
๑. พิธีทางพุทธศาสนา คือ การสวดมนต์ในงานมงคลอย่างสามัญ เช่น การทําบุญบ้าน
การฉลองพระ พิธีโกนจุก เป็ นต้น
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๒. พิธีทางพุทธศาสนาเจือไสยศาสตร์ คือ ถ้าเป็ นงานมงคลที่พิเศษกว่าสามัญ เช่น พระ
ราชพิธีถือนํ้า พระราชพิธีแรกนา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็ นต้น ซึ่งจะสวดในพระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
การทํานํา้ พระพุทธมนต์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๕๑๑ : ๓๕) การทํานํ้าพระ
พุทธมนต์เป็ นส่ วนหนึ่งของการสวดพระปริ ตร เพราะฉะนั้นจึงเป็ นประเพณี บา้ นเมืองมาแต่โบราณ
ถ้ามีการสวดพระปริ ตรที่ใด ก็ยอ่ มตั้งบาตรหรื อหม้อใส่ น้ าํ มีเทียนจุดติดไว้ และผูกสายสิ ญจน์ล่ามมา
ที่พระสงฆ์ท้ งั หมดถือในเวลาสวดพระปริ ตร การสวดพระปริ ตรทํานํ้าพระพุทธมนต์ถือเป็ นพระราช
พิธีที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง เมื่อมีพระราชพิธีตอ้ งนิมนต์พระสงฆ์ตาํ แห่งพระครู พระปริ ตรไทย ๔ รู ป และ
พระครู พระปริ ตรมอญ ๔ รู ป สําหรับสวดทํานํ้าพระพุทธมนต์ ส่ วนในงานพระราชพิธีซ่ ึงมีสรง
มูรธาภิเษก ภิกษาชาคณะไทยรู ปหนึ่ง มอญรู ปหนึ่ง กับพระครู พระปริ ตร ๘ รู ป สําหรับสวดทํานํ้า
พระพุทธมนต์สาํ หรับพระมหากษัตริ ยท์ รงสรงมูรธาภิเษกทุกงาน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ พระองค์มีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกาย จํานวน ๔ รู ป ทํา
พิธีสวดพระพุทธมนต์สตั ปริ ตรคาถาเสกทํานํ้าพระพุทธมนต์
สําหรับสรงพระพักตร์และสรง
ตลอดจนทําการประพรมรอบพระมหามณเฑียรเป็ นประจําทุกวัน ในเวลา ๑๔.๐๐ น. และปฏิบตั ิสืบ
ต่อมาจนกระทัง่ ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ แต่ในปัจจุบนั ทํา
พิธีสวดพระพุทธมนต์พระปริ ตร
และเสกทํานํ้าพระพุทธมนต์เฉพาะวันธรรมสวนะหรื อวันพระ
เท่านั้น ส่ วนการถวายนํ้าพระพุทธมนต์สาํ หรับทรงสรงคงถวายทุกวันตามพระราชประเพณี ที่ได้เคย
ปฏิบตั ิ
พระราชพิธีถอื นํา้ พระพิพฒ
ั น์ สัตยา
ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ มาเป็ น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ การรวมศูนย์กลางอํานาจการเมืองการ
ปกครองจะอยูท่ ี่พระบรมมหาราชวัง
นอกจากพระมหากษัตริ ยถ์ ือว่าเป็ นผูท้ รงอํานาจสูงสุ ดแล้ว
ข้าราชการที่ถวายงานในราชการแผ่นดินก็ยอ่ มมีอาํ นาจมากเช่นกัน เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิด
การกบฏ หรื อการแย่งชิงราชสมบัติ จึงต้องมีสิ่งที่คอยเตือนสติให้ระลึกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
และพระมหากษัตริ ย ์ และถือปฏิบตั ิกนั มาแต่สมัยโบราณ นัน่ ก็คือพระราชพิธีศรี สจั จปานกาลถือนํ้า
พิพฒั น์สตั ยา ซึ่งนอกจากจะประกอบพระราชพิธีภายในพระราชวังหลวงแล้ว ยังต้องประกอบพระ

๑๒๔

ราชพิธีที่พระอุโบสถของพระอารามในพระราชวังหลวงด้วย
เนื่องจากเป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปอันศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราช ซึ่งถือได้วา่
เป็ นการข่มขวัญไม่ให้เกิดการกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักร จึงทําให้เกิดพระราชพิธีที่สาํ คัญ
คือ พระราชพิธีศรี สจั จปานกาลหรื อพระราชพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สจั จา
กรมศิลปากร (๒๕๑๔ : ๒๐๒-๒๔๕) พระราชพิธีศรี สจั จปานกาล หรื อพระราชพิธีถือนํ้า
พิพฒั น์สจั จา เป็ นพิธีใหญ่ซ่ ึงมีมาแต่โบราณ และทํากันถึงปี ละ ๒ ครั้ง คือ ในวันขึ้น ๓ คํ่า เดือน ๕
และวันแรม ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ การถือนํ้านี้มีเค้ามูลว่า ใช้กนั ในหมู่ทหารเป็ นวิธีของขัตติยะ ชาติ
ขัตติยะหาเลี้ยงชีวิตด้วยคมอาวุธแต่มิใช่ผรู ้ ้าย รักการต่อสู อ้ ย่างซึ่งหน้า และประกาศให้รู้ตวั ครั้นเมื่อ
มีชยั ชนะเหนือขัตติยะทั้งปวง จึงได้รับการสถาปนาเป็ นพระราชาหรื อพระมหากษัตริ ย ์ เพือ่ ให้
ปกครองบ้านเมืองสื บไป
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพระราชพิธีศรี สจั จปานกาล ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่
โบราณ คือ ซึ่งถูกยกเลิกไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั การพระราชพิธีน้ ีข้ ึนมาอีกครั้ง เมื่อวันที่
๒๔ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่ผทู ้ ี่ถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาในครั้งนี้ เฉพาะผูท้ ี่เป็ นสมาชิก
ราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดีเท่านั้น
และไม่ได้เรี ยกพระราชพิธีน้ ีวา่
พระราชพิธีถือ
นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพระราชพิธีศรี สจั จปานกาลเหมือนแต่ก่อน แต่เรี ยกว่า “พระราชพิธี
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี” ซึ่งเป็ นการผนวกพระราชพิธีพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี กับพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาเข้าด้วยกัน
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา เป็ นพระราชพิธีที่รวมพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์ ในสมัยโบราณกําหนดถือปี ละ ๒ ครั้ง คือ กระทําในตอนท้ายพระราชพิธีสารท และท้าย
พระราชพิธีสมั พัจฉรฉินท์ (พระราชพิธีเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่พระนครและพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ง
กระทําในเดือน ๔ ต่อในเดือน ๕) ต่อมาได้เปลี่ยนมากระทํา วันขึ้น ๓ คํ่า เดือน ๕ และแรม ๑๓ คํ่า
เดือน ๑๐
นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาเป็ นนํ้าชําระพระแสง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ พระราชทานพระบรมราชาธิบายว่า คงเริ่ มด้วยวิธีขตั ติย หรื อกษัตริ ย ์ คือ ทหาร เมื่อชาติ
ขัตติยะถือคมอาวุธเป็ นอาชีพอยูเ่ ช่นนี้ ก็จาํ เป็ นอยูเ่ องที่จะต้องเสาะแสวงหาศาสตราวุธที่ดีเลิศกว่า
ผูอ้ ื่นมาใช้ และมีความรักอาวุธนั้นยิง่ กว่าทรัพย์สมบัติท้ งั หลาย เมื่อใช้อาวุธนั้นไปทําการสงครามได้
ชัยชนะแก่ผใู ้ ด ก็จะถือว่าอาวุธนั้นเป็ นของดีมีคุณวิเศษและเอานํ้าล้างอาวุธนั้น ให้ผทู ้ ี่ยนิ ยอมอยูใ่ ต้
อํานาจดื่ม คูก่ บั การให้สตั ย์ปฏิญาณตน และถ้าผูด้ ื่มนํ้านั้นเกิดคิดทรยศต่อขัตติยะนั้นก็เชื่อว่าอาวุธ
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นั้นสามารถลงโทษแก่ผทู ้ รยศได้ และมีเค้าที่มาอีกทางหนึ่ง คือ ในประกาศคเชนทรัศวสนานกล่าว
ว่า นํ้าที่ลา้ งพระแสงขรรค์ ชื่อ ฑีฆาวุ ใช้ดื่มเพื่อเป็ นสิ ริมงคลเหมือนนํ้ามนต์
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
การถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา
ทําเช่นเดียวกับในสมัยกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ข้าราชการถือนํ้าที่วดั พระศรี สรรเพชญ์ แล้วย้ายไปที่วหิ ารมงคลบพิตร เมื่อถือนํ้าแล้ว
นําดอกไม้ธูปเทียนเข้าถวายบังคมพระบรมรู ปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรื อพระบรมรู ปพระเจ้าอู่
ทอง แล้วจึงเข้าเฝ้ าถวายบังคม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติน้ นั เป็ น
เวลายังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จพระราชดําเนินมาประทับอยูใ่ น พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทําสัตยานุสตั ย์ถวายครั้งแรก ก็ทาํ ที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ไม่
ได้มาทําที่พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัยเหมือนอย่างรัชกาลก่อนๆ หรื ออย่างในรัชการที่ ๕ โดยถือว่า
การประชุมพร้อมกัน ต่อหน้าพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
และพระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ซึ่งเป็ น
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช และสมเด็จพระบรมชนกนาถทั้ง ๒ พระองค์
นั้นดูเป็ นการสวัสดิมงคล และพร้อมเพรี ยงกันดีกว่าที่จะต้องมีการแยกย้ายกันเหมือนอย่างในรัชกาล
อื่น จึงเสด็จพระราชดําเนินออกวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในเวลาถือนํ้าตลอดมา
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการพระราชพิธีภายในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม บนธรรมาสน์ศิลาในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรู ปชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๑ และ
พระชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๕ พระชัยวัฒน์เนาวโลหะน้อย พระปริ ยตั ิธรรมสามพระคัมภีร์ เทวรู ปพระ
อิศวร พระอุมา พระนารายณ์ และพระพรหม พระแสงที่อญั เชิญออกประดิษฐานโดยพาดบนบันได
แก้ว คือพระแสงศรสามองค์ พระแสงหอกเพชรรัตน เทวรู ปเชิญพระแสงขรรค์ ธารพระกร เทวรู ป
อีกองค์เชิญหี บพระสุ พรรณบัฏ พระแสงองค์อื่นๆ บรรจุหีบมุก ตั้งอยูห่ น้าโต๊ะหมู่พระพุทธรู ป ขัน
หยก เทียนพระราชพิธี และพระถ้วยโมราจานรองกรอบทองคําประดับเพชรเครื่ องต้น ที่ริมฐาน
พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชตั้งโต๊ะเท้าคูท้ องเหลือง วางหม้อนํ้า
เงิน ๑๒ หม้อ ขันสาครตั้งข้างล่าง ๒ ขัน โยงสายสิ ญจน์ถึงกัน
พระราชพิธีวนั แรก เมื่อเสด็จออกแล้วอาลักษณ์อ่านคําประกาศ ซึ่งเป็ นคําสรรเสริ ญพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร สดุดีพระมหากรุ ณาธิคุณพระมหากษัตริ ยท์ ้ งั ๕ รัชกาล ตอนท้ายเป็ นคํา
ตักเตือนข้าราชการ และอธิษฐานขอพระเทพยดา เมื่อจบประกาศ พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์
มหาราชปริ ตรสิ บสองตํานาน เมื่อเจริ ญพระพุทธมนต์จบ พราหมณ์อ่านดุษฎีคาํ ฉันท์ เป็ นคํา
สรรเสริ ญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร สดุดีพระเกียรติและอธิษฐานจบแล้ว ราชบัณฑิตทํา
อธิษฐานนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาต่อไปจนเสร็จการพระราชพิธีวนั แรก

๑๒๖

วันรุ่ งขึ้นเมื่อเสด็จออก พราหมณ์พระมหาราชครู พิธีอ่านโองการแช่งนํ้า เมื่อเวลาจะอ่าน
เชิญพระขันหยกที่มีรูปพระนารายณ์ทรงธนูต้ งั อยูก่ ลางขัน เชิญพระแสงศรประนมมือ อ่านบท
สรรเสริ ญพระนารายณ์ แล้วชุบพระแสงศร ๓ ครั้ง ทั้ง ๓ องค์ เมื่อจบแล้วประนมมืออ่านโองการ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ พระราชพิธี
ถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพระราชพิธีศรี สจั จปานกาล กระทํารวมในพระราชพิธีตะรุ ษะ
สงกรานต์ และแต่งตั้งองคมนตรี กําหนดการพระราชพิธีออกเป็ น ๒ วัน วันแรกเป็ นการสวดมนต์
ถือนํ้า ตั้งการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทรงสรงนํ้าพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการ ทรงศีลและสรงนํ้าพระพุทธรู ปสําคัญในพระ
อุโบสถ ต่อจากนั้นพระสงฆ์ จํานวน ๔๐ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ทวาทศปริ ตรในพระราชพิธีถือ
นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพระราชพิธีศรี สจั จปานกาล
วันรุ่ งขึ้น ตั้งการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามเช่นเดียวกัน เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการ
ทรงศีล พราหมณ์พิธีอ่านโองการแช่งนํ้า เมื่อจบแล้วเชิญพระแสงศรชุบในนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา
พราหมณ์พฤฒิบาศเชิญพระแสงต่างๆ แทงนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สจั จ
คาถา เจ้าพนักงานประโคมประโคมสังข์แตร ลัน่ ฆ้องชัย เครื่ องดุริยดนตรี จากนั้นเจ้าพนักงานเบิกผู ้
ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็ นองคมนตรี เข้าถวายสัตยปฏิญาณ พระราชทานตราตั้งเป็ น
องคมนตรี พราหมณ์พิธีถวายนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา แล้วพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการรับ
พระราชทานนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาต่อไป แล้วเจ้ากรมพฤฒิบาศรับพระแสงจากเจ้าพนักงานกรมแสง
มีผา้ ขาวรองมือ เชิญพระแสงออกจากฝักชุบนํ้าในหม้อเงิน และขันสาครทุกหม้อทุกขัน พระแสงที่
นํามาชุบนํ้าคือ พระแสงขรรค์ชยั ศรี พระแสงหอกเพชรรัตน พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจ
เพชร พระแสงดาบเวียด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นพระแสงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ พระ
แสงดาบญี่ปุ่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๒ พระแสงแฝดและพระแสงขรรค์เนาวโลหะ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ พระแสงทรงเดิมฝักประดับมุก พระแสงตรี เพชร
ธารพระกรเทวรู ป ธารพระกรศักดิ์สิทธิ์ พระแสงกั้นหยัง่ พระแสงปื นนพรัตน ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ พระแสงทรงเดิมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ขณะที่พระ
มหาราชครู แทงนํ้า พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สจั จคาถา เจ้าพนักงานประโคมประโคมสังข์แตร
ดุริยางค์ จนเสร็ จพิธี เมื่อชุบพระแสงแล้วพระมหาราชครู แบ่งนํ้าที่ชุบพระแสงลงในถ้วยโมราเครื่ อง
ต้น เจือกับนํ้าพระราชพิธีพราหมณ์ แล้วเจ้ากรมพฤฒิบาศรับพระขันหยกไปเทเจือปนในหม้อเงิน
และขันสาคร เมื่ออาลักษณ์อ่านประกาศจบ ข้าราชการขึ้นไปอ่านคําสาบาน นํ้าชําระพระแสงนี้ แต่
เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไม่ได้เสวย แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ และ
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รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญขึ้นเพื่อพระองค์เสวยก่อน เพราะถือว่านํ้านั้นเป็ น
สวัสดิมงคลอย่างหนึ่ง
และเพือ่ จะแสดงความเที่ยงธรรมให้ปรากฎอีกอย่างหนึ่งด้วย
เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสวยแล้ว จึงได้พระราชทานนํ้าชําระพระแสงในหม้อเงินทั้งปวงแก่
พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการดื่มต่อไป ขันซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ทรงใช้เสวยนั้น เป็ นขันลง
ยาเชิงชาย สําหรับข้าราชการใช้ขนั ทองขันถม ส่ วนถ้วยสําหรับตักนํ้าเป็ นถ้วยหูกาไหล่ทองบ้าง
สัมฤทธิ์บา้ ง จารึ กอักษรขอมว่า “สัจจํเว อมตา วาจา” เป็ นต้น นอกจากนี้ภรรยาของข้าราชการที่มี
ศักดินาตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไปก็ตอ้ งมาถือนํ้าด้วย
พระราชพิธีถอื นํา้ พระพิพฒ
ั น์ สัตยาในรัชกาลปัจจุบัน
เมื่อพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพระราชพิธีศรี สจั จปานกาล ถูกยกเลิกไป
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั การพระราชพิธีน้ ีข้ ึนมาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
โดยรวมเข้ากับพระราชพิธีพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี และถือนํ้าเฉพาะผู ้
ที่เป็ นสมาชิกราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดีเท่านั้น ซึ่งมีจาํ นวน ๒๐ ท่าน คือ ได้รับ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ จํานวน ๑๐ ท่าน และได้รับพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั จํานวน ๑๐ ท่าน พระราชพิธีกาํ หนดเป็ น ๒ วัน
(กรมศิลปากร ๒๕๔๓ : ๒๔๓)
วันแรก (วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒) เป็ นการเสกนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา ทําที่พระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทย
ลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี เสด็จไปปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทนพระองค์ เมื่อเสด็จถึงพระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสาดราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องนมัสการ พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวาย
ศีล แล้วพระสงฆ์ ๙ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ทวาทศปริ ตร จบแล้ว ผูแ้ ทนพระองค์ถวายใบปวารณา
แทนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระอุโบสถ หลังจาก
นั้นพระครู พราหมณ์คู่สวดอ่านฉันท์สดุดี
การตั้งแต่งเครื่ องพระราชพิธีในวันนี้มีดงั นี้
บนฐานชุกชีพระสัมพุทธพรรณี ต้ งั เครื่ อง
นมัสการพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ท้ายที่นงั่ บนธรรมาสน์ศิลาตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธ
ปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ทางเหนือ และพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลปั จจุบนั ทางใต้ หน้าโต๊ะหมู่
ประดิษฐานคัมภีร์พระธรรม หน้าคัมภีร์พระธรรมตั้งพานทอดพระแสง ได้แก่ พระแสงรัชกาลที่ ๑
พระแสงดาบคาบค่าย และพระแสงขรรค์ชยั ศรี ตอนหน้าสุ ดประดิษฐานพระแสงศร ๓ องค์ สองข้าง
โต๊ะหมู่ต้ งั บันไดแก้วทอดพระแสงเรี ยงจากบนด้านทิศเหนือ ได้แก่ พระแสงรัชกาลที่ ๒ พระแสง
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รัชกาลที่ ๓ และพระแสงรัชกาลที่ ๔ ทางด้านทิศใต้ ได้แก่ พระแสงรัชกาลที่ ๕ พระแสงรัชกาลที่ ๖
และพระแสงรัชกาลที่ ๗ ต่อจากธรรมาสน์ศิลาตั้งเครื่ องนมัสการและพระแท่นทรงกราบ และที่ทรง
กราบสําหรับผูแ้ ทนพระองค์ หน้าพระแท่นทรงกราบตั้งขันสาคร เป็ นขันถมตะทอง มีผา้ ขาวคลุมฝา
มีสายสิ ญจน์โยงจากมณฑลพิธี หน้าขันสาครตั้งโต๊ะปูผา้ ขาวสําหรับวางถ้วยดื่มนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา
ด้านใต้ทอดพระราชอาสน์ ตํ่าลงมาตั้งเก้าอี้ผแู ้ ทนพระองค์
วันที่สอง หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ที่ทอ้ ง
พระโรงกลางพระที่นงั่ จักรี มหาปราสาทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เสด็จพระราชดําเนินมายังวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่
นัง่ บูชาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และพระพุทธรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แล้วประทับพระราช
อาสน์ สมเด็จพระสังฆราชถวายศีล เมื่อถวายศีลจบแล้ว พระราชครู วามเทพมุนีอ่านโองการแช่งนํ้า
เจ้าพนักงานราชูปโภคเชิญพระแสงศรด้วยพานมามอบพระราชครู พระราชครู ไหว้พระประจําพระ
แสงศร แล้วถอดฝักรับมาเชิญประนมมืออ่านโองการจบแล้ว จับพระแสงศร ๒ มือ มือขวาอยูต่ น้
พระแสง แทงนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา ๓ ครั้ง พราหมณ์เป่ าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์แตร ดุริยางค์แล้ว เจ้าพนักงานราชูปโภคเชิญพานมารับพระแสง พระ
ราชครู หยิบผ้าในพานเช็ดพระแสงสวมฝักแล้ววางบนพาน เจ้าพนักงานเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เดิม
ทําเช่นนี้จนครบ ๓ องค์ พระราชครู อ่านโองการต่อไปจนจบ ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญพระแสง
ราชศาสตรามามอบพระราชครู แทงนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา โดยเรี ยงลําดับดังนี้ พระแสงขรรค์ชยั ศรี
พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงราชศัสตรารัชกาลที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ เมื่อครบทุกองค์แล้ว
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สจั จคาถา
เมื่อเจริ ญพระพุทธมนต์จบ
ผูท้ ี่ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีศกั ดิ์รามาธิบดี ทั้ง ๒๐ ท่าน ออกไปยืนเรี ยงแถวหน้ากระดาน แล้วผู ้
บัญชาการทหารสูงสุ ดนําถวายสัตยปฏิญาณสาบานตน สมาชิกราชอิสริ ยาภรณ์รามาธิบดีกล่าวตาม
เมื่อกล่าวคําถวายสัตยปฏิญาณสาบานตนจบแล้ว
พระราชครู วามเทพมุนีตกั นํ้าพระ
พิพฒั น์ สัตยาด้วยแก้ว แล้วริ นลงพระถ้วยอีกองค์หนึ่งที่วางบนพานทองทั้งคู่ แล้วเชิญพานพระถ้วย
นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาไปทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับ แล้วประทับยืนเบือน
พระพักตร์ไปยังพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร แล้วทรงเสวยนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา เมื่อประทับพระ
ราชอาสน์แล้ว สมาชิกราชอิสริ ยาภรณ์รามาธิบดีถวายคํานับ แล้วเดินไปยังขันสาคร พระราชครู วาม
เทพมุนีตกั นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาส่ งให้ ผูด้ ื่มรับ ไหว้พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร แล้วดื่ม

๑๒๙

นํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาจนครบทุก หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลัง่ ทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสนสงฆ์
กลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบหน้า
เครื่ องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผูม้ าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราช
ดําเนินกลับ
คําถวายสั ตยปฏิญาณสาบานตนเนื่องในการพระราชพิธีถือนํา้ พระพิพฒ
ั น์ สัตยา
“ขอเดชะฝ่ าละอองธุลีพระบาทปกเกล้ าปกกระหม่ อม
ข้ าพระพุทธเจ้ า (ออกชื่ อผู้ถวายสัตยปฏิญาณ) ขอพระราชทาน
กระทําสัตย์ ปฏิญาณสาบานตัว ต่ อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เฉพาะ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
ท่ ามกลางมหาสันนิบาตนี ้ ว่ า
ข้ าพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ นสมาชิ กแห่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ อันมีศักดิ์
รามาธิ บดี จะจงรั กภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่ อสัตย์ ต่อประชาชน และต่ อ
หน้ าที่ จะปฏิบัติการทุกอย่ างโดยเต็มกําลัง สติปัญญา ความสามารถ และโดย
ความเสี ยสละ เพื่อความเจริ ญ ความสงบสุข และความมัน่ คงไพบูลย์ ชอง
ประเทศชาติไทย จนตราบเท่ าชี วิตร่ างกายจะหาไม่
หากข้ าพระพุทธเจ้ าประพฤติปฏิบัติ ฝื นคําสัตยปฏิญาณนีเ้ มื่อใด ขอ
ความวิบัติจงเกิดแก่ ข้าพระพุทธเจ้ าเมื่อนั้น โดยฉับพลันทันที อย่ าให้ มีความ
สุขสวัสดีด้วยประการใดๆ
หากข้ าพระพุทธเจ้ าดํารงมัน่ ในสัตยปฏิญาณนีย้ งั่ ยืนไป
ขอให้
อานุภาพพระรั ตนตรั ยและเทพยดาอารั กษ์ มีพระสยามเทวาธิ ราชเป็ นต้ น จง
บันดาลความสุขสวัสดีแก่ ข้าพระพุทธเจ้ าทุกเมื่อ ให้ ข้าพระพุทธเจ้ ามีความ
เจริ ญในหน้ าที่ราชการ ได้ เป็ นกําลังทะนุบาํ รุ งประเทศชาติสืบไป สมตาม
ปณิ ธาณปรารถนาทุกประการ
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่ อมขอเดชะ”

๑๓๐

ภาพที่ ๓๑ ธรรมาสน์ศิลาประดิษฐานพระพุทธปฎิมาชัยวัฒน์ คัมภีร์พระธรรม และพระแสงราช
ศัสตราวุธ
ที่มา : หม่อมหลวง ปี ย์ มาลากุล, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา ๒๕๑๒ (กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, ๒๕๑๒), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

ภาพที่ ๓๒ พระราชครู วามเทพมุนีเชิญพระแสงแทงนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา
ที่มา : หม่อมหลวง ปี ย์ มาลากุล, พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา ๒๕๑๒ (กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, ๒๕๑๒), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

๑๓๑

พระราชพิธีพชื มงคล
พระราชพิธีน้ ี คือ พิธีทาํ ขวัญพืชและพิธีไถนา พิธีทาํ ขวัญพืชตรงกับพืชมงคลเป็ นพิธีสงฆ์
เคยทําที่สนามหลวง ส่ วนพิธีไถนาตรงกับจรดพระนังคัลเป็ นพิธีพราหมณ์เคยทํากันที่ทุ่งส้มป่ อย แต่
เป็ นพิธีที่ทาํ ในวันเดียวกัน จึงเรี ยกกันว่าพระราชพิธีพืชมงคล และจรดพระนังคัลหรื ออย่างที่
ชาวบ้านทัว่ ไปเรี ยกกันว่าแรกนาขวัญ
กรมศิลปากร (๒๕๒๕ : ๓๕๘-๓๖๗) ประวัติความเป็ นมาของการพระราชพิธีน้ ี ใน
หนังสื อนพมาศเมื่อครั้งกรุ งสุ โขทัยมีความว่า “ในเดือนหกพระราชพิธีไพศาขย์ (เดือนหก) จรดพระ
นังคัล พราหมณ์ประชุมกันผูกพรตเชิญเทวรู ปเข้าโรงพิธี ณ ท้องทุ่งละหานหลวงหน้าพระตําหนัก
ห้างเขา กําหนดฤกษ์แรกนาว่าใช้วนั อาทิตย์ พระเจ้าแผ่นดินทรงเครื่ องต้นอย่างเทศ ทรงม้าพระที่นงั่
พยุหยาตรา เป็ นกระบวนเพชรพวงพระอัครชายาและพระราชวงศานุวงศ์พระสนมกํานัล เลือกแต่ที่
ต้องพระราชหฤทัย ขึ้นรถประเทียบตามเสด็จไปในกระบวนหลัง ประทับที่พระตําหนักห้าง จึง
โปรดฯ ให้ออกญาพลเทพธิบดีแต่งตัวอย่างลูกหลวงมีกระบวนแห่ ประดับด้วยกรรชิงบังสูรย์
พราหมณ์เป่ าสังข์โปรยข้าวตอกนําหน้า ครั้งเมื่อถึงมณฑลหนองสะพาน ก็นาํ พระโคอุคุภราช (โคผู)้
มาเทียมไถทอง
พระครู พิธีมอบยามไถและปฏักทองให้ออกญาพลเทพเป็ นผูไ้ ถที่หนึ่ง
พระ
ศรี มโหสถซึ่งเป็ นบิดานางนพมาศเองแต่งตั้งเครื่ องขาวอย่างพราหมณ์
ถือไถเงินเทียมเองแต่งตัว
เครื่ องขาวอย่างพราหมณ์ ถือไถเงินเทียมด้วยพระโคเศวตร (โคสี ขาว) พระพรเดินไถเป็ นที่สอง
พระวัฒนเศรษฐีแต่งกายอย่างคหบดี ถือไถหุม้ ด้วยผ้ารัตกัมพลแดง (ผ้าขนสัตว์) เทียมด้วยโคกระวิล
(สี น้ าํ ตาล) ทั้งไม้ปฎัก พระโหราลัน่ ฆ้องชัยประโคม ดุริยางค์ ดนตรี ออกเดินไถเวียนซ้ายไปขวา ชี
พ่อพราหมณ์ปรายข้าวตอกดอกไม้ บันลือเสี ยงสังข์ไม้บณ
ั เฑาะว์ (กลองเล็กใช้ลูกตุม้ แกว่งให้กระทบ
หน้ากลองทั้งสองหน้า) นําหน้าไถ ขุนบริ บูรณ์ธญ
ั ญานายพนักงานนาหลวงแต่งตัวนุ่งผ้าเพลาะคาด
รัดประคด (ผ้าคาดอกของบรรพชิต) สวมหมวกสาน ถือกระเช้าโปรยปรายหว่านพืชธัญญาหาร ตาม
ทางไถจรดพระนังคัลถ้วนสามรอบ ในขณะนั้นมีการมหรสพระเบงระบํา โมงครุ่ มหกคะเมน ไต่ลวด
ลอดบ่วง รําแพนแทงวิสยั ไก่ป่าช้าหงส์รายรอบปริ มณฑลแรกนาขวัญ แล้วจึงปล่อยพระโคทั้งสาม
อย่างออกกินเลี้ยงเสี่ ยงทายของ ๗ สิ่ ง แล้วโหรพราหมณ์กท็ าํ นายตามตํารับไตรเพท ในขณะนั้นพระ
อัครชายาก็ดาํ รัสสัง่ พระสนม ให้เชิญเครื่ องพระสุ พรรณภาชน์มธุปายาสขึ้นถวายพระเจ้าอยูห่ วั เสวย
ราชมัล (เจ้าพนักงานมีหน้าที่ลงโทษคน) ก็ยกมธุปายาสเลี้ยงลูกขุนทั้งปวง
แต่ในกฎมณเฑียรบาลมีกล่าวไว้วา่ “เดือนไพศาลจรดพระนังคัล เจ้าพระยาจันทกุมาร
ถวายบังคม ณ หอพระ ทรงพระกรุ ณายืน่ พระขรรค์ พระพลเทพถวายบังคับสัง่ อาญาสิ ทธิ์ ทรงพระ
กรุ ณาลดพระบรมเดชมิได้กระดากอาย มิได้ตรัสคดีถอ้ ยความ มิได้เบิกลูกขุน มิได้เสด็จออก ส่ วน
เจ้าพระยาจันทกุมารมีเกยข้างหน้าพุทธาวาส ขัดแห่ข้ ึนช้าง แต่น้ นั ให้สมโภชสามวัน ลูกขุนหัวหมื่น

๑๓๒

พันนา นาร้อยนาหมื่น กรมการในกรมนาเฝ้ า และขุนหมื่นชาวศาลทั้งปวงเฝ้ าตามกระบวน” ตามกฎ
มณเฑียรของกรุ งศรี อยุธยานี้ยอ่ มากจนอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจว่าทําพิธีกนั อย่างไร ได้ความแต่วา่
พระเจ้าแผ่นดินนั้นเมื่อมอบอํานาจ ให้เจ้าพระยาไปแล้วก็ถือศีลเสี ยสามวัน
การแรกนานี้เท่าที่สืบดูกไ็ ด้ ความว่า เป็ นธรรมเนียมมาแต่โบราณ เช่น ในประเทศจีนเมื่อ
สี่ พนั ปี มาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็ นคราวแรก ส่ วนพระมเหสี เลี้ยงตัวไหม เพื่อจะได้
เป็ นตัวอย่างแก่ราษฎรให้หมัน่ ประกอบการกสิ กรรม อันเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิต และถือ
ว่าเป็ นต้นเหตุของความตั้งมัน่ และความเจริ ญไพบูลย์ของประเทศชาติ แต่ส่วนที่มีการพิธีเจือปนก็
เพื่อแก้ความหวาดหวัน่ ต่อภัยอันตรายของธรรมชาติ จึงได้ตอ้ งแส่ หาทางที่จะแก้ไข โดยอาศัยคํา
อธิฏฐาน เอาความสัตย์เป็ นที่ต้ งั ทําการซึ่งไม่มีโทษ นับว่าเป็ นการสวัสดิมงคลตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาบ้าง และบ้างก็บูชาเซ่นสรวงสังเวยตามความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ หรื อไสยศาสตร์
บ้าง
แต่ประโยชน์ที่ได้กบั ผูแ้ รกนา อย่างเห็นกันชัดๆนั้น ทราบว่าพระราชทานเบี้ยเลี้ยงให้แก่
แรกนา ๑๐ ตําลึง และเมื่อเกิดมีภาษีโรงร้านตึกแพขึ้น ก็โปรดให้หกั เงินภาษีเป็ นค่าเลี้ยงเกาเหลาใน
การแรกนาอีกชัง่ หนึ่ง ต่อมาถึงสมัยพระยาอภัยรณฤทธิ (แย้ม บุณยรัตพันธุ์) ซึ่งได้แรกนาต่อจาก
เจ้าพระยาภูธราภัยผูเ้ ป็ นบิดา ด้วยเป็ นตระกูลพราหมณ์มาแต่กรุ งศรี อยุธยา นั้นได้รับพระราชทาน
คราวละ ๕ ชัง่ และว่าการที่พระยาอภัยรณฤทธิ ได้แรกนาสื บต่อจากเจ้าพระยาภูธราภัยนั้นก็เนื่อง
ด้วยในสมัยเจ้าพระยาภูธราภัย เป็ นผูแ้ รกนานั้นเป็ นที่ชอบใจของราษฎรเพราะฝนฟ้ าตกต้องตาม
ฤดูกาลเสมอมา
การแรกนาในส่ วนพิธีพืชมงคลนั้น มีข้ ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกพลับพลาขึ้นที่ทอ้ งสนามหลวงและสร้างหอพระ
เป็ นที่ไว้พระคันธารราษฎร์และให้มีนางเทพีสี่คนจัดให้
เจ้าจอมเถ้าแก่ที่มีทุนรอนพาหนะพอจะ
แต่งตัว และมีเครื่ องใช้สอยติดตามให้ไปหากกระเช้าข้าวโปรยและให้เทพีท้ งั สี่ น้ นั ได้ฟังพระสวด
มนต์พร้อมพระยาผูจ้ ะแรกนาด้วย อนึ่งเพือ่ ความสวัสดิมงคลจึงให้กรมราชบัณฑิต เชิญพระเต้าเทว
บิฐซึ่งเป็ นพระเต้าเกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๔ ประพรมนํ้ามนต์ลงบนพื้นที่นาํ หน้าพระยาแรกนาอีก
ชั้นหนึ่ง ในสมัยก่อนรัชกาลที่ ๔ นั้นพระยาแรกนาไม่ได้ฟังพระสวดมนต์ เป็ นแต่กราบถวายบังคม
ลาแล้วก็ไปเข้าพิธีเหมือนตรี ยมั พวาย กระเช้าข้าวโปรยก็ใช้เจ้าพนักงานกรมนาหาบ ไม่ได้มีนางเทพี
เหมือนในสมัยรัชกาลที่ ๔
พระราชพิธีพชื มงคลและจรดพระนังคัลนี้ ตามเค้าเรื่ องกล่าวว่าต้องมีการดูฤกษ์กนั เป็ น
การพิเศษจริ งๆ ฤกษ์ที่กาํ หนดนั้นมี ๔ อย่าง คือ อย่าให้ตรงกับวันผีเพลีย, ให้ได้ศุภดิถี, ให้ได้บุรณ
ฤกษ์ และให้ได้วนั สมภเคราะห์

๑๓๓

พระราชพิธีพชื มงคลเท่าที่ทาํ กันในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ นั้น ในเวลาบ่ายวันที่
จะสวดมนต์มีกระบวนแห่ พระพุทธรู ปออกไปจากวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กระบวนแห่ น้ ีเกิดขึ้น
ด้วยเรื่ องแห่เทวรู ปออกไปสู่โรงพระราชพิธีที่ทุ่งส้มป่ อย ซึ่งเป็ น ธรรมเนียมเดิมมาแล้ว ครั้งจะไม่มี
กระบวนแห่ พระพุทธรู ปบ้างก็ดูจะด้อยน้อยหน้าไปกว่าเทวรู ป จึงได้มีกระบวนแห่พระพุทธรู ปกัน
ขึ้น กระบวนแห่น้ ีกาํ หนดไว้วา่ มีธงมังกร ๑๐๐ ธง ธงตะขาบ ๑๐๐ ธง กลองชนะ ๒๐ จ่าปี จ่ากลอง
แตรงอน ๑๐ แตรฝรั่ง ๘ สังข์ ๒ เครื่ องสูงสํารับหนึ่ง คูแ่ ห่ ๑๐๐ พิณพาทย์ ๒ สํารับ ราชยานกง ๑
เสลี่ยงโถง ๑ มีคนหามพร้อม มีราชบัณฑิตประคองและภูษามาลาเชิญพระกลด พระพุทธรู ปที่ต้ งั ใน
พิธีแห่ ออกไปจากพระราชวัง คือ พระคันธารราษฎร์นงั่ กะไหล่ทององค์ใหญ่ที่อยูใ่ นหอที่วดั พระศรี
รัตนศาสดารามองค์หนึ่ง พระคันธารราษฎร์ยนื กะไหล่ทององค์หนึ่งพระคันธารราษฎร์อย่างพระ
ชนม พรรษาเงิน องค์หนึ่ง และพระพุทธรู ปอื่นๆ อีกโดยแห่ เชิญไปขึ้นตั้งไว้บนโต๊ะทองใหญ่ที่
พลับพลาท้องสนามหลวง และมีเครื่ องบูชาพระและเมล็ดพืชต่างๆ เช่น ข้างเหนียว ข้าวเจ้า เมล็ด
นํ้าเต้า ถัว่ ต่างๆ ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ลูกเดือย และงา ซึ่งกําหนดไว้ส่ิ งละ ๒ ทะนาน เผือกมันต่างๆอีก
สิ่ งละ ๑๐ เง่า รอบโรงพระราชพิธีปักราชวัตรฉัตรกระดาษวงสายสิ ญจน์
เวลาคํ่าวันนั้น เสด็จออกทรงถวายผ้าสบงจีวร กราบพระ พระสงฆ์ที่มาสวดมนต์ ๑๑ รู ป
ล้วนแต่เป็ นพระราชาคณะ ต่อจากนั้นก็ทรงจุดเทียนเครื่ องนมัสการทรงตั้งสัตยาธิษฐาน ในการพระ
ราชพิธีแล้วทรงศีล พระยาแรกนานัง่ ท้ายพระ มีพาน ธูปเทียน ดอกไม้ ขึ้นไปจุดบูชาพระรับศีลและ
ฟังพระสวดมนต์ โดยมีสายสิ ญจน์พาดที่หวั พระยาแรกนาด้วย นางเทพี ๔ คน ก็นงั่ ฟังสวดในม่าน
หลังพระแท่นมณฑล เมื่อทรงศีลแล้ว ทรงจุดเทียนพานเครื่ องนมัสการที่พระแท่นมณฑล และที่หอ
พระที่พลับพลา ทรงสุ หร่ ายประพรมนํ้าหอม และเจิมพระพุทธรู ป และเทวรู ปทุกองค์ ในขณะนั้น
อาลักษณ์นุ่งขาวห่มขาว รับหางสายสิ ญจน์พาดบ่า อ่านคําประกาศสําหรับพระราชพิธี ซึ่งส่ วนมาก
เป็ นเรื่ องการทํานาที่มีมาในพระพุทธศาสนา
กล่าวโดยสังเขปก็คือ ในภารทวาชสู ตรดําเนินความว่ามีพราหมณ์ผหู ้ นึ่งชื่อ กสิ ภารัทวาชะ
กําลังทํานาอยู่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสยั ว่าจะได้มรรคผลเวลาบิณฑบาต จึงเสด็จไปยังที่
พราหมณ์ทาํ นาอยู่ แล้วตรัสปราศรัย แต่พราหมณ์น้ นั กลับพูดจาเป็ นทํานองว่าสมณะมีแค่ความเกียจ
คร้าน ไม่เอางานเอาการเที่ยวแต่ขอเขากินเขาใช้ ไม่จกั ทํานา พระองค์จึงตอบว่าการทํานาเราก็เข้าใช้
เราได้ทาํ นาเสร็ จแล้ว แต่การทํานาของเราไม่เหมือนอย่างของท่าน เครื่ องที่เป็ นอุปกรณ์ในการนา
ของเรามีครบทุกสิ่ ง คือ ศรัทธา ความเชื่อเป็ นพืชปลูกข้าว ตะบะธรรมซึ่งเผากิเลศให้ไหม้หมดไป
และอินทรี ยส์ งั วรณ์ ความระวังรักษาอินทรี ยก์ บั ทั้งโภชนะมัตตัญญู รู ้ประมาณในโภชนาหารเป็ น
นํ้าฝนปัญญาเป็ นคู่แอกและไถ หิ ริเป็ นงอนไถ ใจเป็ นเชือกสติเป็ นปฏักสําหรับเตือน ความสัตย์เป็ น
ท่อสําหรับไขส่ งนํ้า ความเพียรที่กล้าหาญสําหรับชักแอกไถ ความสํารวมใจเป็ นของสําหรับปลด
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แอกไถ นําไปสู่ที่แห่ งความเกษมปราศจากกิเลศ อันเป็ นเครื่ องร้อยรัดสัตว์ท้ งั หลายเป็ นการไปถึง
สถานที่ที่ไม่อยากกลับ เป็ นสถานที่ไม่เศร้าโศก มีแต่ความชื่นชมเป็ นเบื้องต้น การไถนาของเราอย่าง
นี้มีผลเป็ นอมตะ บุคคลผูม้ าประกอบการไถตามแนวที่เปรี ยบเทียบให้ฟังนี้ ย่อมพ้นจากทุกข์สิ้นทุก
ประการ ใจความในพระสูตรมีเท่านี้ การที่ยกมาอธิษฐานในคําประกาศพระราชพิธีน้ นั การที่ยกมา
อธิษฐานในคําประกาศพระราชพิธีน้ นั เฉพาะแต่พระคาถาที่รับว่าเป็ นความจริ ง ตามที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ จึงขออํานาจแห่งความสัตย์น้ นั ให้ขา้ วที่หว่านงอกงามทัว่ ไปหมด และให้ฝนอุดมตลอด
ฤดูกาล คําอธิฏฐานนี้เป็ นข้อที่ ๒ เพราะในคําประกาศนั้นมีขอ้ อธิฏฐานอยู่ ๔ ข้อ ข้อที่ ๑ ได้แก่การ
สรรเสริ ญพระพุทธคุณเพราะพระองค์ท่านได้ตรัสรู ้ธรรม อันเป็ นเครื่ องระงับความทุกข์ จึงขอให้
ความทุกข์ความชัว่ ร้ายอย่างได้งอกงามแต่พชื เป็ นฝ่ ายกุศลนั้น ขอให้งอกงามด้วยดี
ส่ วนคําอธิฏฐานข้อที่ ๓ เป็ นคาถาซึ่งมีมาในเตมียชาดกมีขอ้ ความว่าพระเจ้าพาราณสี มี
พระราชโอรชพระองค์หนึ่งชื่อเตมียกุมาร เมื่อยังทรงพระเยาว์อยูพ่ ระบิดาอุม้ ประทับในพระเพลา ใน
เวลาเสด็จออกว่าราชการ จึงได้เห็นการลงโทษผูก้ ระทําความผิดต่างๆ เมื่อเช่นนี้จึงทําให้เตมียกุมาร
มีพระหฤทัยท้อถอยไม่อยากรับราชสมบัติต่อไป จึงแกล้งทําเป็ นง่อยเปลี้ยเสี ยสติ จรกระทัง่ ทรงพระ
เจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึน พระบิดาจึงรับสัง่ ให้เอาไปฝังเสี ยในป่ า พระเตมียกุมารจึงกล่าวคาถาแสดงผล
ของบุคคลผูไ้ ม่ประทุษร้ายต่อมิตรสิ บคาถามีเนื้อความในคาถาหนึ่งว่า ศาสดาผูเ้ ป็ นใบ้และเป็ นง่อย
ได้ภาษิตไว้วา่ ผูใ้ ดไม่ประทุษร้ายต่อมิตรแล้ว โคที่เป็ นกําลังในการทํานาของผูน้ ้ นั จะมีแต่ความ
เจริ ญปราศจากภยันตราย และพืชพรรณของผูน้ ้ นั ก็จะงอกงามมีผลดีสมความประสงค์ และอีกคาถา
หนึ่งว่า ผูไ้ ม่ประทุษร้ายต่อมิตรนั้น แม้มีศตั รู หมู่ปัจจามิตรคิดจะทําร้ายก็คงทําไม่สาํ เร็ จ เพราะ
เปรี ยบเสมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหยัง่ ลึกมัน่ คงแน่นหนา แม้จะถูกพายุใหญ่กไ็ ม่อาจโค่นทําลายลงได้
คําอธิฏฐานข้อที่ ๔ นั้นอ้างเอาพระราชหฤทัยพระเจ้าแผ่นดินผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยพระเมตตา
กรุ ณาแก่ประชาราษฎร เพราะหวังจะให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขกันทัว่ หน้าด้วย อํานาจความสัตย์ท้ งั ๔ ข้อนั้น
จึงขอให้ขา้ วงอกงามบริ บูรณ์ทวั่ พระราชอาณาเขต
ครั้งเมื่ออ่านคําประกาศจบแล้ว พระสงฆ์จึงได้สวดมนต์มหาราชปริ ตสิ บสองตํานาน เมื่อ
สวดมนต์จบแล้วพระราชทานนํ้าสังข์ใบมะตูม ทรงเจิมหน้าเจิมมือพระยาแรกนาและนางเทพีท้งั สี่
แต่พระยาแรกนานั้นได้รับพระราชทานธํามรงค์ มณฑปนพเก้าให้ไปสวมในเวลาแรกนาด้วยสองวง
แล้วพระครู พราหมณ์ พฤฒิบาศมารดนํ้าสังข์ ให้ใบมะตูมต่อไป ขณะเมื่อพระราชทานนํ้าสังข์น้ นั
พระสงฆ์สวดชยันโต ประโคมพิณพาทย์เป็ นเสร็ จการในเวลาคํ่า รุ่ งขึ้นเลี้ยงพระสงฆ์แล้วแห่
พระพุทธรู ปกลับ เป็ นการเสร็ จพระราชพิธีส่วนที่เรี ยกว่าพืชมงคล
ส่ วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลนั้นเริ่ มแต่เวลาบ่ายวันเดียวกับวันสวดมนต์พระราชพิธีพืช
มงคล คือ เริ่ มทําพร้อมกันด้วยการมีขบวนแห่ๆ พระเทวรู ปอิศวร ๑ พระอุมภาควดี ๑ พระนารายณ์ ๑
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พระมหาวิฆเนศวร ๑ พระพลเทพแบกไถ ๑ กระบวนแห่กค็ ล้ายกับแห่ พระพุทธรู ป แต่ไม่เต็มอัตรา
เหมือนกระบวนแห่พระพุทธรู ป กระบวนแห่ ออกจากพระบรมมหาราชวังไปโดยทางบก เพื่อไปยัง
โรงพิธีที่ทุ่งส้มป่ อยนาหลวง (ทุ่งมหาเมฆ) เวลาคํ่าพระมหาราชครู พธิ ีทาํ การเหมือนพิธีพราหมณ์ท้ งั
ปวง
รุ่ งขึ้นเช้า ตั้งกระบวนแห่ สาํ หรับแห่ พระยาแรกนา กําหนดให้มีคนในกระบวนเป็ นจํานวน
๕๐๐ คนซึ่งไม่มากเหมือนกับแห่ยนื ชิงช้า มีธงตราตําแหน่งของพระยาแรกนานํากระบวนบโทน
(ผูต้ ิดตาม) นุ่งตาโถงสวมเสื้ อสี แดงสะพายดาบฝักแดงฝักแดงฝักเขียวสองแถว กระบวนสวมเสื้ อ
เสนากุฎ กางเกงริ้ วสองแถวๆละ ๑๕ ถัดมาบโทนขุนหมื่น สวมเสื้ อเข้มขาบอัตตลัดสะพายตาบฝัก
เงินแถวละ ๑๕ กลองชนะ ๑๐ จ่าปี ๑ กรรชิง (รู ปเป็ นชั้นของฉัตร มีคนั ถือคล้ายร่ ม) หน้า ๑ คู่ เสลี่ยง
พระยาแรกนา สัปทนบังสู รย์ มีขา้ ราชการขั้นหลวงในหมาดไทยคู่ ๑ กลาโหมคู่ ๑ กรมท่าคู่ ๑
กรมนาคู่ ๑ กรมเมืองคู่ ๑ เป็ นคู่เคียง ๑๒ คู่ นุ่งผ้าไหมสวมเสื้ อเยียรบับ กรรชิงหลังคู่ ๑ บ่าวถือเครื่ อง
ยศและถืออาวุธตามหลังเสลี่ยง คู่แห่หลังถือดาบเชลยแถวละ ๑๕ ถือหอกคู่แถวละ ๑๕ ถือกระบอง
แถวละ ๑๕ พระยาแรกนาแต่งตัวเหมือนยืนชิงช้า เมื่อถึงโรงพระราชพิธี เข้าไปจุดธูปเทียนบูชา
เทวรู ป แล้วตั้งสัตยาธิษฐานจับผ้าลายสามผืน แต่ละผืนยาวหกคืบห้าคืบสี่ คืบตามลําดับ เมื่อจับได้ผนื
ใดก็นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมเป็ นการนุ่งอย่างบ่าวขุนออกไปแรกนา ผ้ากว้างทํานายว่านํ้าจะน้อย ผ้า
แคบนํ้าจะมาก
ขณะนั้นจะมีราชบัณฑิตคนหนึ่ง เชิญพระเต้าเทวบิฐพรมนํ้าพระพุทธมนต์ไปข้างหน้า
พราหมณ์เชิญพระพลเทพคนหนึ่ง เป่ าสังข์ ๒ คน พระยาจับยามไถพระมหาราชครู พิธียนื่ ปฏักด้าม
หุ ม้ แดง ไถดะไปโดยรี สามรอบแล้วไถแปรโดยกว้างสามรอบ นางเทพีท้ งั ๔ หาบกระเช้าข้าวปลูก
กระเช้าทอง ๒ คน กระเช้าเงิน ๒ คน นําไปให้พระยาโปรยหว่านข้าวแล้วไถกลบอีกสามรอบ จึง
กลับเข้ามายังที่พกั ปลดพระโคออกกินเลี้ยงของเสี่ ยงทาย ๗ อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถัว่ งา
เหล้า นํ้า และหญ้า ถ้าพระโคกินอย่างใดก็มกั ทํานายว่าของสิ่ งนั้นจะอุดมสมบูรณ์ เพียงเท่านี้กน็ บั ว่า
เสร็ จการพระราชพิธีจรดพระนังคัล และมีการแห่ พระยาและแห่เทวรู ปกลับไป เมื่อพระยากลับไป
แล้วพวกคนดูกพ็ ากันเข้าไปแย่งข้าว จนไม่มีเหลืออยูใ่ นท้องนาเลย พวกที่เก็บข้าวไปนั้น บ้างก็นาํ ไป
ผสมกับข้าวของตน เพื่อนําไปทําข้าวกล้า ให้เป็ นการสวัสดิมงคลแก่นาของต้นบ้างก็เก็บไปไว้ ในถุง
เงิน เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื อง การแรกนานี้นบั ว่าเป็ นที่นิยมของคนทั้งปวง
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้ปฏิบตั ิเป็ นพระราชพิธีสืบมาจนถึงปี
พ.ศ.
๒๔๗๙ หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ รัฐบาลยุคนั้นได้กาํ หนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลอย่างเดียว โดย
ประกอบพระราชพิธีที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ตามราชประเพณี ที่เคยปฏิบตั ิมา ต่อมาในปี พ.ศ.
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๒๕๐๓ เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สัง่ ว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ แต่เดิมมาจัดเป็ นงาน ๒ วัน แล้วได้ระงับไปคงไว้แต่พิธีพืชมงคลจัดเป็ นงาน
ประจําปี ทุกปี สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางรัฐบาลเห็นควรจัดให้มีการแรกนาขวัญอย่างเดิม เพื่อรักษา
บูรพประเพณี อันเป็ นมิ่งขวัญของการเกษตรไว้สืบไป สํานักพระราชวังและกระทรวงเกษตรฯ จึงได้
กําหนดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามพระราชประเพณี เดิมขั้นเมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๓ จนถึงปั จจุบนั นี้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป็ น
ประธานการพระราชพิธีทุกปี ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุ งพระราชพิธีเพื่อความเหมาะสมตาม
ยุคสมัยด้วย พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแต่เดิมมาทําที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้ นฟู
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีข้ ึนที่ทอ้ งสนามหลวง ซึ่งเคยเป็ นที่
ประกอบพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓
กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๓๐) ปั จจุบนั พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจัดขึ้นเป็ น ๒
วัน ติดต่อกัน พระราชพิธีพืชมงคลจัดขึ้นในวันแรกเป็ นพระราชพิธีทางพระพุทธศาสนา ประกอบ
พิธีที่พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม และวันรุ่ งขึ้นเป็ นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ซึ่งเป็ นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธี ณ ท้องสนามหลวง
การประกอบพระราชพิธีพชื มงคล เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมายังวัดพระศรี รัตนศาสดารามแล้ว ทรงจุดธูปเทียน
ถวายนมัสการพระพุทธรู ปสําคัญ พระราชาคณะถวายศีล จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
พระสุ หร่ าย ถวายดอกไม้บูชาพระคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ แห่ งพืชผลของ
ราชอาณาจักรไทย แล้วหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธี ซึ่งในประกาศนั้น กล่าวถึง
ความสําคัญที่เริ่ มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อ้างถึงสมัยพระพุทธกาลคราวเกิดฝนแล้ง ด้วยพระ
พุทธานุภาพแห่งองค์สมั มาสัมพุทธเจ้าทรงดลบันดาลให้ฝนตก สามารถทํานาทําไร่ ปลูกพืชผลได้
ตามปกติ และกล่าวถึงตํานานการสร้างพระคันธารราษฎร์ อันเกี่ยวด้วยพุทธานุภาพที่ทรงบัลดาลให้
มีฝนตกในเมืองคันธารราษฎร์
แล้วกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ ที่ทรงสร้างพระคันธารราษฎร์ ขึ้นไว้เพื่อประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ตามตํานานที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งเป็ นพระราชประเพณี สืบต่อมา สุ ดท้ายประกาศถวายพระพรชัย
มงคลและขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา เทพยดาทั้งปวง ประสิ ทธิ์ประสาท
ให้พืชพรรณธัญญาหารในราชอาณาจักรอุดมสมบูรณ์ งอกงามเจริ ญดี ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
จบประกาศแล้ว พระสงฆ์ ๑๑ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ เป็ นคาถาพิเศษสําหรับพืชมงคลโดยเฉพาะ
เพื่อเสกพืชพันธุ์ต่างๆ และ ถัว่ เผือก มัน ฝ้ าย เป็ นต้น เมื่อจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
หลัง่ นํ้าสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานธํามรงค์กบั พระแสงปฏักแก่พระยาแรกนา พระราชทานใบ
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มะตูมทัดที่ซอกหูขวา แล้วทรงหลัง่ นํ้าสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานใบมะตูมทัดที่ซอกหูขวาแก่
เทพีคู่หาบทอง และคู่หาบเงินทั้ง ๔ คน พระสงฆ์เจริ ญพระชัยมงคลคาถา จนเสร็ จการพระราชทาน
นํ้าสังข์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดําเนินกลับ จากนั้นคณะพราหมณ์นาํ พืชพันธุ์ต่างๆ
พร้อมด้วยเครื่ องพิธีตามลัทธิพราหมณ์ไปประกอบพิธี ณ โรงพิธีพราหมณ์ทอ้ งสนามหลวง คณะ
พราหมณ์ประกอบพิธีกรรม สวดบูชาพระเวทตลอดคืน
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็ นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีในวันรุ่ งขึ้น ณ ท้อง
สนามหลวง ในตอนเช้าพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีแต่งกายด้วยชุดเข้าพิธี พระยาแรกนาสวมสนับ
เพลาปลายขอบปั กดิ้นทอง ถุงเท้าขาว รองเท้าหุม้ ส้นสี ดาํ ไม่ผกู เชือกมีกรอบทําด้วยโลหะสี ทองติด
คล้ายโบ นุ่งผ้าเยียรบับชายพกพับจีบ ไม่จีบโจง ใช้เชือกสายแถบรัดเอว สวมเสื้ อเยียรบับพื้นเขียว
ลายทองแขนยาวแบบราชการ กระดุม ๕ เม็ด สวมสายสะพายและประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ คาด
เข็มขัดทําด้วยโลหะสี ทองรัดเอวนอกเสื้ อ สวมเสื้ อครุ ยผ้าโปร่ งปักดิ้นทอง แล้วกลัดดวงตราปัก
อักษรย่อ จจจ. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า ส่ วนเทพีนุ่งจีบหน้านางผ้าเยียรบับหรื อผ้าไหม
ไทยทอยกดอกลายสี ทองพื้นสี ตามความเหมาะสม สมเสื้ อไหมไทยรัดรู ปแขนยาว คาดเข็มขัดทําด้วย
โลหะเป็ นเกลียวเกี่ยวขัดสี ทอง ห่ มผ้าสไบปักทองแล่ง ประดับอาภรณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่
ได้รับพระราชทาน สวมถุงเท้าสี เนื้อ รองเท้าหนังหุ ม้ ส้นสี ทองปลายงอน เสร็ จแล้วพระยาแรกนาขึ้น
รถยนต์ หลวงออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เทพี
และข้าราชการ (แต่งเครื่ องแบบเต็มยศประดับราชอิสริ ยาภรณ์) เชิญเครื่ องยศตามเป็ นกระบวน เพือ่
เข้าสู่พระอุโบสถ แล้วพระยาแรกนาและเทพีจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร แล้วไปที่ปราสาทพระเทพบิดร ถวายสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราช
แล้วขึ้นรถยนต์หลวงเป็ นกระบวนออกจากวัดพระศรี รัตนศาสดารามไปยังมณฑลพิธีทอ้ ง
สนามหลวง
เมื่อพระยาแรกนาเข้าสู่ โรงพิธีพราหมณ์ หัวหน้าพราหมณ์เชิญพระยาแรกนาไปที่แท่น
เบญจามณฑลท้องพิธี จุดธูปเทียนบูชาเทวรู ปพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เชิญมาประดิษฐานในการประกอบพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระอุมา พระพรหม พระพิฆเณศวร์ พระพล
เทพ พระโคอุศุภราช พระยาแรกนาจุดธูปเทียนสักการบูชาแล้วไปนัง่ พัก หัวหน้าพราหมณ์เข้าไป
หลัง่ นํ้าสังข์ที่มือและให้ใบมะตูมแก่พระยาแรกนาและเทพีท้ งั ๔ ต่อจากนั้นหัวหน้าพราหมณ์เชิญ
โต๊ะเงินใส่ ผา้ นุ่งสําหรับเสี่ ยงทายมีผา้ คลุมให้พระยาแรกนาสอดมือเลือกหยิบดึงออกมา เมื่อเลือก
แล้วเข้าไปในห้องเพื่อนุ่งทับผ้าที่นุ่งอยูเ่ ดิม ผ้านุ่งเสี่ ยงทายมี ๓ ผืน ขนาดกว้าง ๔ คืบ ๕ คืบ และ ๖
คืบ มีคาํ พยากรณ์ ดังนี้

๑๓๘

ผ้า ๔ คืบ พยากรณ์วา่ นํ้าจะมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริ บูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสี ยหาย
บ้างได้ผลไม่เต็มที่
ผ้า ๕ คืบ พยากรณ์วา่ นํ้าในปี นี้จะมีปริ มาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลสมบูรณ์และ
ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ผ้า ๖ คืบ พยากรณ์วา่ นํ้าน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริ บูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสี ยหาย
บ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
ครั้นพระยาแรกนานุ่งผ้าเสี่ ยงทายทับอีกชั้นหนึ่งแล้ว ออกมานัง่ รอ ณ ที่เดิม
ในตอนสาย ตามเวลาพระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นงั่ จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง พระยาแรกนาจะได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจากโรง
พิธีพราหมณ์
มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นาํ ผ่านพลับพลาหน้าพระที่นงั่
พระยาแรกนาเข้า
เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยา
แรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ แล้วนําเมล็ดพันธุ์พืชใน
กระบุงที่เทพีท้ งั ๔ หาบตาม หว่านลงในลานแรกนา ไถกลบอีก ๓ รอบ เสร็ จการหว่านไถ เจ้า
พนักงานปลดพระโคออกจากแอก เพื่อให้พระโคกินอาหารเสี่ ยงทาย ๗ สิ่ ง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด
ถัว่ งา เหล้า นํ้า และหญ้า พระโคกินอะไร พราหมณ์ถือถาดกระทงอาหารจะได้แจ้งแก่โหรหลวง
อาหารเสี่ ยงทายมีคาํ พยากรณ์ดงั นี้
ถ้าพระโคกินข้าวเปลือกหรื อข้าวโพด พยากรณ์วา่ ธัญญาหาร ผลาหาร บริ บูรณ์ดี
ถ้าพระโคกินถัว่ หรื องา พยากรณ์วา่ ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าพระโคกินนํ้า หรื อหญ้า พยากรณ์วา่ นํ้าท่าจะบริ บูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร
ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์วา่ โทรคมนาคมสะดวกยิง่ ขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีข้ ึน
ทําให้เศรษฐกิจเจริ ญรุ่ งเรื อง
โหรหลวงถวายคําพยากรณ์การเสี่ ยงผ้าของพระยาแรกนา และการเสี่ ยงทายพระโคกิน
อาหารก็จะทราบว่าปี นั้นๆ ฝนฟ้ าจะตกตามฤดูกาล และนํ้าจะมากหรื อน้อย ตลอดจนพืชพันธุ์
ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรื อไม่
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ในการพระราชพิธี
นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรชาวนาผู ้
ชนะการประกวดผลผลิตข้าวทั้ง ๔ ภาค และพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สหกรณ์ดีเด่นด้วย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยา

๑๓๙

แรกนานําเมล็ดพันธุ์ขา้ วไปหว่านในแปลงนา ในพระราชวังดุสิตเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากต้นข้าว
ซึ่งจะงอกงามขึ้นไว้ในพระราชพิธีต่อไป จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินกลับ
การกําหนดวันพืชมงคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโหรพราหมณ์ (สัมภาษณ์ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ในแต่ละปี วันพืช
มงคลจะไม่ตรงกัน เนื่องจากไม่ได้มีกาํ หนดวันที่ชดั เจนแน่นอน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโหร
พราหมณ์ กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ทําให้ทราบว่าการกําหนดวันพืชมงคล เพื่อประกอบ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น พระราชครู วามเทพมุนีจะเป็ นผูท้ ี่ดูฤกษ์ยามและหาวันที่
เป็ นมงคลในเดือน ๖ จํานวน ๓ วัน แล้วขอประทานเสนอท่านเลขาธิการพระราชวังเพื่อโปรด
พิจารณา แล้วกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกวันอันเป็ น
มงคล

ภาพที่ ๓๓ พระราชพิธีพชื มงคล
พระราชพิธีสงกรานต์
วันสงกรานต์เป็ นขึ้นปี ใหม่ของไทยในสมัยโบราณโดยนับวัน เดือน ปี ทางจันทรคติ ซึ่ง
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ เมษายน เป็ นต้นไป ประเพณี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสงกรานต์มีมา
แต่โบราณตามประเพณี ของชาวพุทธ

๑๔๐

กรมศิลปากร (๒๕๔๓ : ๒๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนวิธีนบั วัน เดือน ปี เป็ นทางสุ ริยคติ คือใช้วนั ที่ ๑ เมษายน เป็ นวันเริ่ มต้นปี ใหม่ ส่ วนประเพณี
การบําเพ็ญกุศลสงกรานต์ยงั คงเดิม
ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้รวมพระราชพิธี
สัมพัจฉรฉิ นท์ เถลิงศกสงกรานต์ พระราชพิธีศรี สจั จปานกาลถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาเข้าด้วยกัน
เรี ยกพระราชพิธีตรุ ษะสงกรานต์ โดยเริ่ มงานตั้งแต่วนั ที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน และงด
งานพระราชพิธีตรุ ษะสงกรานต์ในวันที่ ๑๓ เมษายน ที่เคยมีมาแต่เดิม
พระราชพิธีสงกรานต์ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ต้ งั แต่ตน้ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีหลักการพระราชพิธีคล้ายสมัยสุ โขทัยตามเรื่ องของนางนพมาศ เว้นแต่บางปี
ที่มีพระราชโอรส พระราชธิดาเจริ ญพระชนมายุที่จะโสกันต์ ก็โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธี
โสกันต์ในวันแรกที่มีการสวดมนต์ในงานพระราชพิธีตรุ ษะสงกรานต์ดว้ ย
ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล รัชกาลที่ ๘ ได้เปลี่ยน
วันขึ้นปี ใหม่เป็ นวันที่ ๑ มกราคม และจัดให้มีพระราชพิธีข้ ึนปี ใหม่เป็ นเวลา ๓ วัน โดยเริ่ มตั้งแต่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม และวันที่ ๑-๒ มกราคม ของปี ถัดไป และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั การ
พระราชพิธีต่างๆ เช่นเคยที่ปฏิบตั ิในพระราชพิธีตรุ ษะสงกรานต์ ได้แก่ การบําเพ็ญพระราชกุศล
เสด็จพระราชดําเนินสรงนํ้าพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร เวียนเทียน สดับปกรณ์ผา้ คู่พระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราช พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า
กรกมพระราชวังบวร และพระอัฐิพระราชวงศ์
ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบนั ได้ทรง
ฟื้ นฟูพระราชพิธีบาํ เพ็ญพระราชกุศลเทศกาลสงกรานต์ข้ ึนมาใหม่ เรี ยกว่า “พระราชพิธีสงกรานต์”
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ซึ่งเป็ นการบําเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธี
ต่างๆ
ตามพระราชพิธีที่เคยปฏิบตั ิมาแต่เดิม
นอกจากนี้ยงั มีการจัดให้มีเครื่ องราชสักการะ
ประกอบด้วยต้นไม้ทอง ๔ ต้น ต้นไม้เงิน ๔ ต้น แพรแดงติดขลิบ ๔ ผืน ผ้าแพรดอก ๒ ผืน เทียน
หนักเล่มละ ๑๘๐ กรัม ๔๘ เล่ม ธูปไม้ระกํา ๔๘ ดอก นํ้าหอมสรงพระ ๒ หม้อ เทียนหนักเล่มละ
๑๕ กรัม ๖๐๐ เล่ม ธูป ๒ กล่อง เพื่อพระราชทานให้กระทรงมหาดไทยนําไปบูชาพระปฐมเจดีย ์
พระธาตุพนม พระธาตุหริ ภุญชัย พระธาตุนครศรี ธรรมราช พระพุทธบาท พระพุทธฉาย พระศรี
สรรเพชญ พระพุทธรู ปถํ้าประทุน พระพุทธรู ปถํ้าวิมานจักรี พระพุทธรู ปวัดพนัญเชิง พระพุทธรู ป
วัดสุ วรรณดาราราม

๑๔๑

ภาพที่ ๓๔ พระราชพิธีสงกรานต์
การบนบานและการ แก้ บน
การติดสิ นบนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์และการแก้บนเป็ นความเชื่อของวิถีชีวิตของคนไทย การติด
สิ นบนนั้นเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ตอ้ งการประสบความสําเร็ จในสิ่ งที่ตนเองต้องการ อยากมี อยากได้ โดย
การขอความช่วยเหลือจากอํานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อความกลัวในการที่จะไม่ได้ส่ิ งที่เราขอจากสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์อนั มีอาํ นาจเหนือธรรมชาติจึงมีการติดสิ นบน มีการให้คาํ สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสิ่ งของที่
ตนเองคิดว่า สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอร้องให้ช่วยนั้นชื่นชอบ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ท่านช่วยเรา และเมื่อ
เราได้ส่ิ งที่เป็ นไปตามที่เราอธิษฐานแล้ว ก็จะมีการแก้บน คือ นําสิ่ งของที่เราสัญญาไว้วา่ จะให้มา
ถวายท่าน เพือ่ เป็ นการขอบคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นดลบันดาลให้ตามคําอธิษฐาน และยังมีความ
เชื่ออีกว่าห้ามลืมสิ่ งที่เราติดสิ นบนไว้ มิฉะนั้นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านช่วยเราจะบันดาลให้เกิดสิ่ งที่ไม่ดี
งามต่างๆ แก่ผทู ้ ี่ติดสิ นบนได้
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม อันเป็ นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
หรื อพระแก้วมรกต จึงเป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่คนไทยนิยมเข้ามาติดสิ นบนกันมาก เนื่องจากเชื่อว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ สามารถดลบันดาลให้สิ่งที่ตอ้ งการได้
จากการในการลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล พบว่าในแต่ละวันจะมีประชาชนมาแก้บน
สิ่ งแก่ศกั ดิ์สิทธิ์ภายในวัดเป็ นจํานวนมาก ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการมาแก้บนแก่พระแก้วมรกต และ
ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งสิ่ งของที่นาํ มาแก้บนก็มีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

๑๔๒

การแก้บนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาํ นักงานวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลอํานวยความสะดวกแก่ผทู ้ ี่มานมัสการพระแก้วมรกต
นายพีระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔) พบว่าประชาชน
ที่มาบนพระแก้วนั้น ส่ วนใหญ่จะมาอธิฐานขอเรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนและการงาน เช่น ในเรื่ องการ
เรี ยนก็จะขอให้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์อย่างราบรื่ น
เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัยในสาขาที่ตอ้ งการ ในช่วงที่มีการประกาศผลสอบจะมีนกั เรี ยน นักศึกษามาแก้บนเป็ น
จํานวนมาก ส่ วนเรื่ องการงาน สําหรับผูท้ ี่กาํ ลังหางานก็จะขอให้ได้งานทําที่ดีมีความมัน่ คง ส่ วนผู ้
ที่ทาํ งานแล้วก็จะขอให้มีเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง เป็ นที่รักใคร่
ของผูบ้ งั คับบัญชา สําหรับผูท้ ี่เป็ นเจ้าของกิจการก็จะขอให้กิจการดําเนินไปด้วยความราบรื่ นอย่าได้
มีอุปสรรคใดๆ มาขัดข้อง มีผลกําไรประจําปี ตามเป้ าหมายที่ต้ งั เอาไว้ เป็ นต้น
สิ่ งของที่นาํ มาแก้บนพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรื อพระแก้วมรกต ได้แก่
๑. ข้าวเหนียวกับนํ้าพริ กปลาร้า เพราะมีความเชื่อกันว่าพระแก้วมรกตชอบอาหารลาว
เนื่องจากประดิษฐานอยูท่ ี่ประเทศลาวเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน
๒. ไข่ตม้ มีความนิยมเป็ นอย่างมาก ทุกวันต้องมีคนนําไข่มาแก้บน เพราะบางคนเชื่อ
กันว่าไข่เป็ นสิ่ งที่บริ สุทธิ์ ในงานพิธีมงคลต่างๆ มักนําไข่ตม้ เสี ยบไว้ที่ยอดบายศรี เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล บางคนบอกว่าไข่เป็ นสิ่ งที่หาได้ง่ายและมีทวั่ ๆ ไป เมื่อแก้บนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็จะลา และ
สามารถแจกจ่ายให้กบั คนอื่นๆ ได้ ถือว่าเป็ นการสร้างกุศลอีกอย่างหนึ่ง ส่ วนจะแก้บนไข่จาํ นวน
เท่าไรก็สุดแล้วแต่ผบู ้ น
๓. นํ้ามัน เชื่อกันว่าผูท้ ี่มีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและการดําเนิน
ชีวิต เมื่อสิ่ งที่ตนเองขอไว้เป็ นจริ งตามต้องการก็จะนํานํ้ามันมาถวาย เพราะเชื่อว่านํ้ามันเปรี ยบ
เสมือนการหล่อลื่น เพื่อให้การดําเนินชีวิตมีความราบรื่ น เป็ นต้น
๔. ดอกไม้และพวงมาลัย ส่ วนใหญ่จะเป็ นดอกไม้สดและพวงมาลัยดอกไม้สด เช่น
ดอกบัว พวงมาลัยดอกมะลิ ดอกดาวเรื อง เป็ นต้น จํานวนก็สุดแล้วแต่ผบู ้ น
๕. อาหารคาวหวานอื่นๆ และผลไม้ เช่น หัวหมูตม้ ไก่ตม้ ปลาต้ม ขนมและผลไม้ที่ใช้
ในงานมงคลและมีความหมายเป็ นมงคล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู
ขนุน ส้ม เป็ นต้น
และกระแสความนิยมไหว้พระขอพร ๙ สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในกรุ งเทพฯ จากการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร โดยมี
การชักจูงว่า ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรู ปสําคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็ นศูนย์กลางความศรัทธาไทย-

๑๔๓

ลาว “ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวนไหลมาเทมาตลอดปี ” ด้วยดอกบัวคู่และธูปเทียน ทําให้วดั พระ
ศรี รัตนศาสดารามเนืองแน่นไปด้วยผูท้ ี่มาไหว้พระแก้วเพือ่ ขอพรให้มีแก้วแหวนเงินทอง ดังชื่อของ
พระแก้วมรกตอีกด้วย
คาถาสํ าหรับบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
บริ เวณลานนอกกําแพงแก้วด้านหน้าพระอุโบสถ นอกจากจะเป็ นลานสําหรับตั้งเครื่ อง
นมัสการและบูชาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระแก้วมรกตแล้ว
ยังพบป้ ายจารึ กคาถา
สําหรับบูชาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร โดยมีขอ้ ความ คือ “นะโม ๓ จบ วาละลุกัง สังวาตังวา
(๓ จบ)”
นายปรี ชา อินทรไพโรจน์ (สัมภาษณ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า คาถาพูชาพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร แปลว่า “อันพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ เปรี ยบประดุจดั่งเม็ด
ทราย” หมายถึง พระมหากรุ ณาคุณของพระแก้วมรกตนั้นมีมากมายเหนือที่จะนับได้

ภาพที่ ๓๕ แผ่นป้ ายจารึ กคาถาบูชาพระแก้วมรกต

๑๔๔

ภาพที่ ๓๖ สิ่ งของที่ชาวบ้านนํามาแก้บน
ศาลาราย (อาคารหมายเลข ๒)

ภาพที่ ๓๗ ศาลารายรอบพระอุโบสถ
ศาลารายเป็ นศาลาโถงไม่มีฝา จํานวน ๑๒ หลัง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๓) ตั้งอยูร่ ายรอบพระอุโบสถ ด้าน

๑๔๕

ทิศเหนือและทิศใต้มีจาํ นวนด้านละ ๔ หลัง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีจาํ นวนด้านละ ๒ หลัง
ศาลารายทั้ง ๑๒ หลังนี้มีลกั ษณะเหมือนกันทั้งรู ปร่ าง ขนาดและความสูง ลักษณะเป็ นศาลาโถง
ขนาด ๒ ห้อง หลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี น้ าํ เงินขอบสี สม้ หน้าบัน
เป็ นรู ปเทพนม ปิ ดทองบนพื้นกระจกสี ขาว มีลายกระหนกประกอบโดยรอบบนกระจกพื้นสี น้ าํ เงิน
ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุง้ ทําด้วยไม้ มีคนั ทวยไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ป
พญานาครองรับชายคาโดยรอบ เพดานฉลุลายปิ ดทองบนพื้นชาด เสาเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมฉาบปูนย่อ
เหลี่ยม ระหว่างเสาทําเป็ นคูหาโค้งตอนมุมพื้นซึ่งทําเป็ น ๒ ระดับปูดว้ ยหิ นอ่อน
นางสาวสุ วรรณี แก้วพึ่งทรัพย์ (สัมภาษณ์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าวว่า ศาลาราย
นอกจากจะใช้สาํ หรับนักเรี ยนสวดโอ้เอ้ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งยังคงสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั แล้ว
ยังใช้เป็ นที่นงั่ พักผ่อนสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามานมัสการพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร และ
นักท่องเที่ยว
การสวดโอ้ เอ้ ศาลาราย
การสวดโอ้เอ้ศาลารายมีที่มาจากการสวดมหาชาติคาํ หลวง
ซึ่งเป็ นธรรมเนียมมาแต่
แผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม แต่เดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสวดมหาชาติคาํ หลวงให้พระเจ้าอยูห่ วั ทรงฟัง แต่
นักสวดมีฝีมือในการสวดไม่ไพเราะ ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็ นสวดชาดกเรื่ องต่างๆ ที่แต่งเป็ นกาพย์ ให้
บรรดาอุบาสกอุบาสิ กาที่ไปรักษาศีลอุโบสถในวันพระได้ฟัง
นันทนา ขุนภักดี (๒๕๓๐ : ๔๖) การสวดโอ้เอ้ศาลารายเป็ นพระราชดําริ ของพระเจ้าทรง
ธรรม ที่กาํ หนดให้มีประเพณี การอ่านหนังสื อสวดนี้ข้ ึน โดยให้มีพนักงานอ่านประจําวิหารหรื อศาลา
รายในพระอารามหลวง สําหรับอุบาสกอุบาสิ กาฟัง จะได้มีความเลื่อนใสในพระพุทธศาสนา และ
เป็ นทางให้ได้ศึกษาหาความรู ้ดา้ นคดีธรรม นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงโปรดฯ ให้ขอแรงพวกกวีแต่ง
กาพย์เรื่ องชาดกต่างๆ เพิม่ ขึ้นอีกเป็ นอันมาก ทําให้การแต่งหนังสื อสวดเป็ นประเพณี ที่นิยมสื บต่อ
กันมา อย่างแพร่ หลาย ดังนั้นหนังสื อสวดหรื อกลอนสวดจึงมีความใกล้ชิดกับสังคมไทยมาช้านาน
โดยเฉพาะในการหัดให้เด็กอ่านออกเขียนได้
และการชักจูงใจประชาชนให้เลื่อมใสในหนังสื อ
พระพุทธศาสนา ในสมัยโบราณเมื่อเด็กสามารถหัดอ่านประสมอักษรได้แล้ว ครู ผสู ้ อนจะให้หดั อ่าน
กลอนสวดเรื่ องต่างๆ เพราะนิทานสนุกและคํากลอนอ่านง่าย ด้วยมักใช้คาํ ไทยเป็ นพื้น เป็ นการล่อ
ให้นกั เรี ยนมีใจอยากฝึ กซ้อมอ่านหนังสื อ เด็กสมัยก่อนจึงอ่านหนังสื อได้แตกฉานเพราะกลอนสวด
อีกประการหนึ่งนิยายไทยบางเรื่ องถือเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเพราะบุญกรรม ผูแ้ ต่งต้องการสัง่ สอนพระ
ธรรมและต้องการอานิสงส์ทางศาสนา ดังนั้นการอ่านกลอนสวดในวัดจึงถือเป็ นประเพณี นิยม ของ
คนไทยแต่ก่อน ที่จะจัดคนอ่านกลอนสวดให้เหล่าอุบาสกอุบาสิ กาฟังในระหว่างคอยเวลาพระเทศน์

๑๔๖

ต่อมาประเพณี นบั วันจะสู ญหาย กลอนสวดก็ไม่คอ่ ยมีใครได้รู้จกั ปั จจุบนั มีการสวดเฉพาะในวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม จึงอาจกล่าวได้วา่ ปัจจุบนั จุดประสงค์ของการสวดโอ้เอ้วหิ ารรายคงมีเพียง
เพื่อรักษาประเพณี เดิมไว้เท่านั้น
กรมการศาสนา (๒๕๕๓ : ๑) การสวดโอ้เอ้วิหารรายที่มีมาตั้งแต่แผ่นดินของพระเจ้าทรง
ธรรม ในช่วงเวลาที่ทาํ การฝึ กซ้อมสวดมหาชาติคาํ หลวง คงจะซ้อมพร้อมกันทีละหลายๆ คน แล้วจึง
คัดเลือกผูท้ ี่ซอ้ มได้ดี ถูกต้องตามทํานองสมพระราชประสงค์เข้าไปสวดถวายในพระวิหารใหญ่ ส่ วน
ที่พวกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ให้ไปสวดตามวิหารรายสําหรับอุบาสกอุบาสิ กาได้ฟัง ซึ่งผูท้ ี่สวด
เหล่านั้นอาจจะสวดได้ดีบา้ งไม่ดีบา้ ง จึงเรี ยกว่า “โอ้เอ้วหิ ารราย” หมายความว่าการสวดที่วหิ ารราย
ไม่ดีเหมือนสวดในวิหารใหญ่ เปรี ยบเสมือนนักสวดที่วหิ ารรายเป็ นนักสวดสมัครเล่น แต่นกั สวดใน
พระวิหารใหญ่เป็ นนักสวดมืออาชีพ
เกรี ยงไกร วิศวามิตร (๒๕๕๐ : ๔๖) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ทรงตั้งโรงเรี ยนสอนหนังสื อไทยขึ้นเป็ นครั้งแรกที่โรงทานข้างประตูตน้ สน (ประตูศรี
สุ นทร) ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง เมื่อถึงเทศกาลสวดมหาชาติคาํ หลวงในพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม จึงโปรดฯ ให้จดั เด็กที่โรงทานมาสวดโอ้เอ้วิหารรายอย่างโบราณที่ศาลาราย ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดําริ วา่ ด้วยทุกวันนี้ไม่ค่อยมี
ผูใ้ ดชอบฟัง ด้วยฟังก็ไม่ใคร่ จะเข้าใจ จึงได้โปรดฯ ให้นกั เรี ยนโรงทานอ่านหนังสื อสวดตามที่เล่า
เรี ยนมาเป็ นทํานองยานี ฉบัง สุ รางคนางค์ ตามแต่ผใู ้ ดจะถนัดสวดเรื่ องใดทํานองใด ทุกศาลาราย
ศาลาละ ๒ คน และพระราชทานเงินเป็ นรางวัล คนหนึ่งวันละสลึง ถ้าผูใ้ ดสวดดีอาจารย์กก็ นั มาไว้ที่
ศาลารายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินผ่าน ถ้าสํารับใดสวดดี บางปี ก็
พระราชทานรางวัลเพิ่มเติมบ้าง เป็ นการล่อให้นกั เรี ยนมีใจฝึ กซ้อมในการอ่านหนังสื อ ส่ วนที่สวด
มหาชาติคาํ หลวงสํารับใหญ่ คงสวดอยูใ่ นพระอุโบสถตามอย่างแต่ก่อน ต่อมาเมื่อยกเลิกโรงเรี ยนที่
โรงทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงสัง่ ให้โรงเรี ยนชั้นประถมศึกษาของ
หลวงที่ต้ งั ขึ้น ณ ที่ต่างๆ ให้จดั เด็กมาสวดโอ้เอ้วิหารรายแทนโรงเรี ยนละศาลารายรอบพระอุโบสถ
ตั้งแต่น้ นั มา จนเป็ นธรรมเนียมสื บเนื่องมาจนปั จจุบนั โดยจะสวดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๓ วัน
กลางพรรษา ๓ วัน และออกพรรษา ๓ วัน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ขึ้น ๑๔ คํ่า จนถึงแรม ๑ คํ่า

๑๔๗

ภาพที่ ๓๘ การสวดโอ้เอ้ศาลาราย
หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร และพระโพธิธาตุพมิ าน
ปูชนียสถานทั้ง ๓ ตั้งอยูใ่ นกําแพงแก้วทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ โดยหอพระ
ราชกรมานุสรอยูท่ างทิศเหนือ หอพระราชพงศานุสรอยูท่ างทิศใต้ และพระโพธิธาตุพิมานอยูต่ รง
กลาง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
หอพระราชกรมานุสรนุสร (อาคารหมายเลข ๓)

ภาพที่ ๓๙ หอพระราชกรมานุสร

๑๔๘

หอพระราชกรมานุสรเป็ นหอพระ ประดิษฐานพระพุทธรู ป จํานวน ๓๔ องค์ เป็ น
พระพุทธรู ปทรงอุทิศถวายพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา ๓๓ องค์ และกรุ งธนบุรี ๑ องค์ มี
ลักษณะเป็ นอาคารทรงไทยขนาดเล็กยกพื้นตํ่ากว่ากําแพงแก้วของพระอุโบสถเล็กน้อย มีบนั ได ๕
ชั้น ปูดว้ ยหิ นอ่อนขึ้นฐานไพที
หลังคาเป็ นโครงไม้ดา้ นข้างลดลง ๓ ตับ มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี น้ าํ
เงินขอบสี แดง ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิ ดกระจกสี ทอง มีคนั ทวยรับเต้าปี
กนกโดยรอบ เชิงชายประดับกระจกสี ทอง หน้าบันของหอพระทั้ง ๒ หลังมีไม้จาํ หลักลายเป็ นพระ
บรมราชสัญลักษณ์รูปอุณาโลมของรัชกาลที่ ๑ ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์รูปครุ ฑยุด
นาคของรัชกาลที่ ๒ ด้านทิศใต้ พระบรมราชสัญลักษณ์น้ ีประดิษฐานอยูบ่ นพานในซุม้ บนพื้น
กระจกสี น้ าํ เงิน ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว
ผนังตอนล่างเป็ นฐานปัทม์ตอนบนฉาบปูนเรี ยบ ภายนอกทาสี ขาวภายในเป็ นจิตรกรรมฝา
ผนัง ซุม้ หน้าต่างและประตูเป็ นซุม้ บันแถลง ๒ ชั้น มีการนํารู ปใบไม้แบบตะวันตกผสมผสานกับ
ลายดอกพุดตานมาผูกลายเป็ นซุม้ โดยช่อฟ้ าและหางหงส์ผกู ลายเป็ นรู ปดอกไม้ ใบระกาทําเป็ นรู ป
ใบไม้ หน้าบันของซุม้ ปูนปั้นเป็ นลายดอกพุดตานแต่ผกู ลายแบบตะวันตกบนพื้นกระจกสี ขาว ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นความสามารถของช่างไทยที่นาํ ลวดลายแบบตะวันตกมาผูกเป็ นซุม้ แบบ
ไทยได้อย่างลงตัว บานประตูเป็ นบานไม้ปิดทองจําหลักลายเป็ นรู ปเทวดายืนบนแท่น องค์หนึ่งถือ
กระบอง อีกองค์หนึ่งถือพระขรรค์บนพื้นกระจกเกรี ยบสี แดง บานหน้าต่างเป็ นรู ปเทวดาถือพระ
ขรรค์ยนื บนแท่นบนพื้นกระจกเกรี ยบสี แดงเช่นกัน
ภายในหอพระประดิษฐานพระพุทธรู ปองค์เล็กๆ ปางต่างๆ ในซุม้ เรื อนแก้วซึ่งเป็ นรู ป
พระวิมาน ๓ หลัง ตั้งอยูบ่ นแท่นลด ๓ ชั้นปิ ดทองประดับกระจก พระพุทธรู ปปางต่างๆ เหล่านี้ใน
หอพระราชกรมานุสรมี ๓๔ องค์ แท่นลดหน้าซุม้ เรื อนแก้วตั้งเครื่ องบูชา เช่น พุม่ เทียน แจกันปัก
ดอกไม้ ธูป เทียน ทําด้วยแก้วเจียระไน และต้นไม้เงินทอง
พระพุทธรู ปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานในหอพระนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โดยมีพระราชประสงค์จะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลให้เหมือนอย่าง
โบราณกษัตริ ยค์ รั้งกรุ งศรี อยุธยาได้ทรงเคยบําเพ็ญมานั้น ด้วยมีความปรากฏในหนังสื อพระราช
พงศาวดารว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เคยทรงสร้างรู ปพระโพธิสตั ว์ตามเรื่ องนิบาตชาดกทั้ง
๕๕๐ ชาติ แต่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรังเกียจว่ารู ปพระโพธิสตั ว์ตามนิบาตชาดก
นั้น เป็ นรู ปเทวดาก็มี มนุษย์กม็ ี สัตว์เดียรัจฉานก็มี ไม่สมควรสร้างเป็ นเจดียวัตถุ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็ นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส
ทรงเลือกค้นในคัมภีร์ มีเรื่ องพุทธประวัติคดั เลือกพุทธอิริยาบถปางต่างๆ เพิ่มเติมขึ้น นับรวมกับ

๑๔๙

แบบเดิมเป็ น ๔๐ ปาง แล้วสร้างพระพุทธเจ้าปางต่างๆ ตามระเบียบนั้นด้วยทองแดง ซึ่งได้มาจาก
อําเภอจันทึก รวมเป็ นพระพุทธรู ป ๓๗ ปาง กับมีปางพระนาคปรกอันเป็ นปางเกร็ ดเพิ่มเข้าด้วย เมื่อ
หล่อเสร็ จแล้วจึงให้ต้ งั ไว้ในหอพระปริ ตร ภายหลังมาทรงพระราชศรัทธาสร้างพระพุทธรู ปด้วยเงิน
ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (กรมศิลปากร ๒๕๓๐ : ๑๕) พระพุทธรู ปปางต่างๆ ซึ่งอยูใ่ นหอพระปริ ตรนั้น พระราชดําริ
เดิมของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จะทรงประการใดก็หาทราบไม่ แต่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดําริ เห็นว่าเป็ นเค้าเงื่อนชอบกลอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้หล่อฐานเขียงและกะไหล่ทองคํา ทั้ง ๓๗ ปาง เมื่อเสร็ จแล้วจึงโปรดฯ ให้จารึ กทรงพระราชอุทิศ
แด่พระเจ้าแผ่นดินในกรุ งทวารวดีศรี อยุธยาโบราณ และกรุ งธนบุรี ๓๔ องค์ ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๓
องค์ (กรมศิลปากร ๒๕๓๐ : ๑๖) เมื่อเสร็ จแล้วโปรดฯ ให้ไผตั้งไว้ในพระอุโบสถ แต่แบ่งเป็ นสอง
พวก พวกกรุ งเก่าและกรุ งธนบุรี ตั้งบนโต๊ะจีนหน้าลับแลบังฉากด้านเหนือ อีก ๓ องค์ ตั้งไว้บนโต๊ะ
จีนหน้าลับแลบังฉากด้านใต้ ต่อเมื่อปลายรัชกาลจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระ ๒ หลังนี้ข้ ึนที่หลัง
พระอุโบสถ เมื่อสร้างเสร็ จจึงอัญเชิญพระพุทธรู ปมาประดิษฐานไว้ในหอพระนั้น (กรมศิลปากร
๒๕๓๐ : ๑๙)
ผนังตอนล่างใต้หน้าต่างบุดว้ ยหิ นอ่อนรู ปสามเหลี่ยมลายทแยงมุม ตอนบนจดเพดาน มี
ภาพจิตกรรมฝาผนังฝี มือ พระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่งวัดราชบูรณะฯ (สํานักราชเลขาธิการ
๒๕๓๑ : ๓๐๓) เขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ที่สาํ คัญคือภาพพระนเรศวรทรงกระทํา
ยุทธหัตถี
บานหน้าต่างเป็ นลายรดนํ้ารู ปดอกพุดตาน มีอกั ษรจารึ กเรื่ องพระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยา บานแผละเป็ นลายรดนํ้า บางช่องเป็ นรู ปกอบัวและนก บางช่องเป็ นรู ปกระถางปลูกดอก
พุดตาน ตอนบนเป็ นลายช่อเฟื่ อง

๑๕๐

หอพระราชพงศานุสร (อาคารหมายเลข ๔)

ภาพที่ ๔๐ หอพระราชพงศานุสร
หอพระราชพงศานุสรเป็ นหอพระ สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ทรงอุทิศถวาย
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ จํานวน ๘ องค์ มีลกั ษณะเหมือนกับหอพระราชกรมานุสรทั้ง
ขนาด ความสูงและการตกแต่งทั้งภายนอกภายใน แตกต่างเฉพาะหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นพระ
บรมราชสัญลักษณ์ของ รัชกาลที่ ๓ คือรู ปพระวิมาน ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์ของ
รัชกาลที่ ๔ คือรู ปพระมหามงกุฎ ด้านทิศใต้ ประดิษฐานอยูบ่ นพานในซุม้ บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน
ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว และจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็ นฝี มือช่างมหาดเล็ก เขียนภาพพระราช
พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เช่น การขุดคลอง การสร้างพระศรี รัตนเจดีย ์ การสร้างวัดสระปทุม การ
บูรณะพระปฐมเจดีย ์ เป็ นต้น (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๓๐๓)
พระพุทธรู ปทีป่ ระดิษฐานภายในหอพระราชกรมานุสร และหอพระราชพงศานุสร
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๑๐๔) เขียนไว้วา่ พระพุทธรู ปเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ด้วยทรงมีพระราช

๑๕๑

ประสงค์จะทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ให้เหมือนอย่างโบราณกษัตริ ยค์ รั้งกรุ งศรี อยุธยาได้เคยทรง
บําเพ็ญ ทรงมีพระราชดําริ ตามความในพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรง
สร้างรู ปพระโพธิสตั ว์ตามเรื่ องนิบาตชาดกทั้ง ๕๕๐ พระชาติ (ซึ่งเรี ยกว่าพระเจ้าห้าร้อยพระชาติ)
แต่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรังเกียจว่ารู ปพระโพธิสตั ว์ตามนิบาตชาดกนั้น สร้าง
เป็ นรู ปเทวดาก็มี มนุษย์กม็ ี สัตว์เดรัจฉานก็มี ไม่สมควรจะสร้างขึ้นเป็ นเจดียว์ ตั ถุ จึงดํารัสให้สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ครั้งยังทรงดํารงพระยศเป็ นกรมหมื่นนุชิตชิโนรสทรง
เลือกค้นในคัมภีร์ต่างๆ ถึงพระอิริยาบถของพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมขึ้นนับรวมกับแบบเดิมเป็ น ๔๐ ปาง
ครั้นสําเร็ จแล้วจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปปางต่างๆ ตามที่สมเด็จพระมหา
สมณเจ้าพระองค์น้ นั ทรงบัญญัติข้ ึนได้รวม ๓๗ ปาง ด้วยแร่ ทองแดงจากเมืองจันทึก จังหวัด
นครราชสี มา ซึ่งค้นพบใหม่ในขณะนั้นแล้วประดิษฐานไว้ที่หอพระปริ ตร ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อฐานเขียงชั้นล่างเพิ่มขึ้นอีก
ขั้นหนึ่ง
แล้วให้กาไหล่ทองคําทุกปางและให้จารึ กข้อความทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระเจ้า
แผ่นดินในกรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี รวม ๓๔ องค์ และพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
๓ องค์ ดังนี้
๑. พระพุทธรู ปปางประทานเอหิภิกขุ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑ ต้นราชวงศ์เชียงราย
๒. พระพุทธรู ปปางทรงพิจารณาชราธรรม ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระเจ้าพฤฒิเดช
ซึ่งทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงัว่ ) ต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๓. พระพุทธรู ปปางนาคปรก ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายเจ้าทองจันทร์ (สมเด็จพระเจ้า
ทองลัน)
๔. พระพุทธรู ปปางพระเกศธาตุ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราเมศวร
๕. พระพุทธรู ปปางขับพระวักกลิ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามราชาธิราช
๖. พระพุทธรู ปปางทรงรับผลมะม่วง ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหานคริ นท
ราธิราช (สมเด็จพระนคริ นทราธิราช)
๗. พระพุทธรู ปปางภุตตกิจ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าสามพระยาหรื อ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
๘. พระพุทธรู ปปางชี้อคั รสาวก ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๙. พระพุทธรู ปปางประสานบาตร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระอินทรราชาธิ
ราช (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓)
๑๐. พระพุทธรู ปปางห้ามมาร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

๑๕๒

๑๑. พระพุทธรู ปปางทรงรับอุทกัง ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชมหา
พุทธางกูร (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔)
๑๒. พระพุทธรู ปปางเสวยมธุปายาส ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระเจษฎาราชกุมาร
หรื อสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร
๑๓. พระพุทธรู ปปางฉันสมอ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระไชยราชาธิราช
(สมเด็จพระชัยราชาธิราช)
๑๔. พระพุทธรู ปปางปลงอายุสงั ขาร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระยอดฟ้ า (สมเด็จพระ
ยอดฟ้ า)
๑๕. พระพุทธรู ปปางโอฬาริ กนิมิต ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระมหาจักรพรรดิ
ราชาธิราช (สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)
๑๖. พระพุทธรู ปปางสนเข็ม ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหินทราธิราช
๑๗. พระพุทธรู ปปางนาคาวโลก ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช ต้นราชวงศ์สุโขทัย
๑๘. พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๙. พระพุทธรู ปปางถวายเนตร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเอกาทศรถ
๒๐. พระพุทธรู ปปางห้ามพระแก่นจันทน์ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรี เสาว
ภาค
๒๑. พระพุทธรู ปปางประทับเรื อขนาน ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถทรงธรรม (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
๒๒. พระพุทธรู ปปางป่ าเลไลยก์ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระเชษฐาธิราช
๒๓. พระพุทธรู ปปางทรงรับมธุปายาส ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระอาทิตยวงษ
อนุชาธิราช (สมเด็จพระอาทิตยวงศ์)
๒๔. พระพุทธรู ปปางลอยถาด ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิเบศปราสาท
ทอง (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) ต้นราชวงศ์ปราสาททอง
๒๕. พระพุทธรู ปปางทรงรับหญ้าคา ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายเจ้าฟ้ าไชย (สมเด็จเจ้าฟ้ า
ชัย)
๒๖. พระพุทธรู ปปางรําพึงธรรม ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระศรี สุธรรมราชา (สมเด็จ
พระศรี สุธรรมราชา)
๒๗. พระพุทธรู ปปางจงกรมแก้ว ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนารายณ์มหา
เอกาทศรถราช (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

๑๕๓

๒๘ พระพุทธรู ปปางลงกรรมฐาน ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระธาดาธิเบศ (สมเด็จ
พระเพทราชา) ต้นราชวงศ์บา้ นพลูหลวง
๒๙. พระพุทธรู ปปางสรงนํ้าฝน ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสุ ริเยนทราธิบดี
(สมเด็จพระเจ้าเสื อ)
๓๐. พระพุทธรู ปปางอุม้ บาตร ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระภูมินทรมหาราช
(สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ)
๓๑. พระพุทธรู ปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๓ (สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ)
๓๒. พระพุทธรู ปปางเปิ ดโลก ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระอุทุมพรมหาพร
พินิตราช (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร)
๓๓. พระพุทธรู ปปางลีลา ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบรมเอกทัศอนุรักษ์มนตรี ราช
(สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ)
๓๔. พระพุทธรู ปปางทุกรกิริยา ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี
(บรมราชาที่ ๔) ต้นราชวงศ์กรุ งธนบุรี
พระพุทธรู ปทั้ง ๓๔ องค์น้ ีไม่มีฉตั รกางกั้น หากแต่พระพุทธรู ปอีก ๓ ปางซึ่งตรงกับ
พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษาทั้ง ๓ รัชกาลแรกของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โปรดให้มีฉตั รเพิ่มขึ้น
แล้วจารึ กพระนามที่ทรงขนานถวายใหม่ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชจารึ กว่า ทรงพระราชอุทิศถวายฉลอง
พระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรโมรุ ราชามหาจักรี บรมนารถ นเรศร์ราชีววัฒนวงษ์ประฐม
พงษาธิราชรามาธิบดินทร์ สยามพิชิตินทรวโรดม บรมบพิตร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัยจารึ กว่า ทรงพระราชอุทิศถวายฉลองพระเดช
พระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชฐมเหศวรสุ นทร ไตรยเสวตรคชาดิศร มหาสวามินทร
สยามรัสฏินทราวโรดม บรมจักรพรรดิราช พิลาสธาดา ราชาธิราชบรมนารถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จารึ กว่า
ทรงพระราชอุทิศถวายฉลองพระเดช
พระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมาธรวรเสรฐมหาเจษฎาธิบดินทร สยามินทรวโรดมบรมธรรมิกมหา
ราชาธิราช บรมนารถบพิตร
พระพุทธรู ปทั้ง ๓๗ พระองค์น้ ี เมื่อการพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยาก็มีธูปเทียน
ดอกไม้ เครื่ องนมัสการทรงบูชาตามส่ วนองค์พระ ด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นพระพุทธรู ปซึ่งเกี่ยวข้องในการ
พระราชพิธีถือนํ้าเช่นเดียวกัน

๑๕๔

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงใช้กฎเกณฑ์อนั ใดในการ
เลือกสรรพระพุทธรู ปปางใดถวายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดนั้น ยังไม่อาจทราบพระราชดําริ อย่าง
ถ่องแท้ได้ แต่กระนั้นก็ดีปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับพระพุทธรู ปปางดังกล่าวนี้วา่ “แต่พระอาการของพระพุทธรู ปนั้นยังเป็ น
ข้อวินิจฉัยอยูด่ ว้ ยมีคาํ เล่ามาว่า เมื่อจะจารึ กพระพุทธรู ปต่างๆ ทรงพระราชอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดิน
กรุ งเก่านัน่ ทรงกะพระปางนั้นจะจารึ กถวายองค์น้ นั ได้มีพระกระแสประกาศว่าชั้นหลังๆ ลงมาให้
ยืน ให้เดินบ้างก็ได้ เอาพระพุทธรู ปที่ประทับนัง่ ไปถวายชั้นแรก เพราะชั้นแรกท่านยังนัง่ แน่นอยู่
ทํานองที่วา่ นั้นดูเหมือนหนึ่งว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดอยูใ่ นราชสมบัติยงั่ ยืนหรื อเป็ นต้นพระ
ราชวงศ์จะใช้พระนัง่ องค์ใดที่มีราชสมบัตินอ้ ยหรื อมีเหตุอนั ตรายซึ่งเป็ นการหมดแผ่นดินไปโดยไม่
ปรกติให้ใช้พระพุทธรู ปประทับยืน แต่เมื่อวิเคราะห์ดูตามรายพระนามก็ไม่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้า
แผ่นดินในบรมราชวงศ์เชียงรายตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ลงมาจนถึงพระมหิ นทราธิราชเป็ น
พระเจ้าแผ่นดิน ๑๖ พระองค์ ใช้พระพุทธรู ปนัง่ ทั้ง ๑๖ องค์ และพระเจ้าแผ่นดินใน ๑๖ พระองค์น้ ี
เจ้าทองจันทร์ได้ราชสมบัติเพียง ๗ วัน พระราเมศวรก็ฆ่าเสี ย พระเจ้ารามอยูใ่ นสมบัติ ๑๕ ปี ต้องนิร
เทศ พระรัษฎาธิราชอยูใ่ นสมบัติ ๕ เดือน พระไชยราชาก็ฆ่าเสี ย พระยอดฟ้ าอยูใ่ นสมบัติปีเศษ ขบถ
ภายในฆ่าเสี ย พระมหิ นทราธิราชอยูใ่ นสมบัติปีเศษเสี ยกรุ งแก่พม่า ก็ถา้ จะใช้พระประทับยืนเป็ นที่
หมายอันตรายจริ งเช่นนั้น ท่านเหล่านี้กค็ วรจะใช้พระยืนเหตุใดจึงใช้พระพุทธรู ปประทับนัง่
ส่ วนพระมหาธรรมราชา พระนเรศวร พระเอกาทศรถ พระศรี เสาวภาค เป็ นพระพุทธรู ป
ประทับยืนทั้ง ๔ องค์ ถ้าจะว่าตามเค้าที่วา่ ก็ควรเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนเพียงพระศรี เสาวภาคองค์
เดียว ครั้นต่อมาในวงศ์พระเจ้าทรงธรรม ๓ องค์กด็ ีอยูเ่ ฉพาะพระเจ้าทรงธรรมพระองค์เดียวต่อมาอีก
๒ พระองค์ไม่เป็ นการ ทําไมจึงเป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ไปด้วยกันทั้ง ๓ องค์ แต่ช้ นั วงศ์พระเจ้า
ปราสาททองมีนงั่ แต่พระเจ้าปราสาททององค์เดียวที่เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ นอกนั้นเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนทั้งสิ้ น จึงเห็นความว่าชะรอยผูท้ ี่ฟังพระกระแสรับสัง่ นั้นจะไม่เข้าใจชัดเจน ที่มี
พระกระแสดังนั้นจะทรงหมายความว่าพระพุทธรู ปทั้ง ๓๔ ปางนี้ จะตั้งอยูใ่ นที่แห่ งเดียวกันก็คง
จะต้องเรี ยงเป็ นแถวๆ พระเจ้าแผ่นดินแรกๆ คงต้องอยูแ่ ถวหน้า พระเจ้าแผ่นดินชั้นหลังๆ ก็ตอ้ งอยู่
แถวหลัง ถ้าจะใช้พระพุทธรู ปประทับนัง่ ไว้แถวหลัง พระพุทธรู ปประทับยืนอยูแ่ ถวหน้าก็คงบังแถว
หลัง จึงรับสัง่ ว่าชั้นแรกๆ ให้เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ชั้นหลังๆ ให้เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืน
เมื่อตั้งในหมู่เดียวกันจะได้มองเห็นตลอดไม่บงั กัน พระราชดําริ คงเป็ นแต่หมายความเพียงชั้นเท่านี้
แต่ผฟู ้ ังคิดมากไปแล้ว ไม่ได้ตริ ตรองเทียบเคียงดูจึงได้กล่าวไปตามความเข้าใจของตัว”
สําหรับพุทธลักษณะและรู ปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรู ปทั้ง ๓๗ ปางนี้ มีลกั ษณะ
คล้ายกัน ต่างกันเฉพาะแสดงปางหรื ออิริยาบถแตกต่างกัน คือ พระพุทธรู ปส่ วนใหญ่มีพระพักตร์

๑๕๕

เป็ นวงรี พระนลาฏค่อนข้างแคบ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว
และพระกรรณยาว พระเศียรประกอบด้วยเม็ดพระศกเป็ นตุ่มแหลม มีเกตุมาลาและรัศมีเป็ นรู ปเปลว
ไฟ องค์พระพุทธรู ปมักครองจีวรห่มเฉียงเรี ยบ เปิ ดพระอังสาขวามีชายจีวรซ้อนทับพระอังสาซ้าย
ห้อยยาวจรดพระนาภี ปลายเป็ นลายเขี้ยวตะขาบพระพุทธรู ปประทับเหนือปัทมาสน์ ประกอบด้วย
กลีบบัวซ้อนกัน ๓ ชั้น เหนือฐานแข้งสิ งห์บนฐานปั ทม์รูปเหลี่ยม
พระพุทธรู ปทั้งหมดนี้ เมื่อสร้างสําเร็ จแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไปตั้งในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม โดยจําแนก
ออกเป็ น ๒ หมู่ คือ พระพุทธรู ปทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระเจ้าแผ่นดินกรุ งศรี อยุธยาและกรุ ง
ธนบุรีต้ งั โต๊ะจีนหน้าลับแลบังฉากข้างเหนือ ส่ วนพระพุทธรู ปทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระมหากษัตริ ยท์ ้ งั ๓ รัชกาล ของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตั้งโต๊ะจีนอยูห่ น้าลับแลบังฉากข้างใต้ ครั้นเมื่อใกล้จะ
เสด็จสวรรคตจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระขึ้นที่กาํ แพงแก้ว ๒ หอ หลังพระ
อุโบสถ โดยหลังข้างทิศเหนือเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป ๓๔ องค์ และผนังเขียนเรื่ องพระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา กับทั้งหลังบานหน้าต่างมีพระราชพงศาวดารย่อบอกเรื่ องที่เขียนพระราชทานนามว่า หอราชกรมานุสร หลังข้างทิศใต้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป ๓ องค์ ผนังเขียนเรื่ อง
พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และหลังบานหน้าต่างมีพระราชพงศาวดารย่อบอกเรื่ องที่เขียน
เช่นเดียวกัน พระราชทานนามว่า หอราชพงศานุสร สื บมาจนถึงปั จจุบนั

ภาพที่ ๔๑ พระพุทธรู ปในหอพระราชกรมานุสร

๑๕๖

พระโพธิธาตุพมิ าน (อาคารหมายเลข ๕)

ภาพที่ ๔๒ พระโพธิธาตุพิมาน
พระโพธิธาตุพิมานตั้งอยูต่ รงกลาง ระหว่างหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุ
สร มีลกั ษณะเป็ นบุษบกยอดมงกุฎซึ่งแต่เดิมเป็ นยอดปรางค์ ต่อมามีการก่อแก้เป็ นยอดมงกุฎในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๓๐๓)
บุษบกนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานไพทีมีฐานทักษิณก่ออิฐถือปูนบุหินอ่อน
โดยรอบฐานปัทม์เป็ นฐานสิ งห์
ประดับด้วยกระเบื้องถ้วย เสาบุษบกก่ออิฐฉาบปูนย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องถ้วยยกเป็ น
ลายดอกไม้ ตอนล่างเป็ นกาบพรหมศรตอนบนเป็ นบัวปลายเสา ระหว่างเสาประดับด้วยสาหร่ าย
รวงผึ้งปลายลายเป็ นเทพนมปิ ดทอง ผนังภายในบุษบกประดับกระจกสี น้ าํ เงินและสี ทอง เพดานเป็ น
รู ปโค้งสอบไปตามทรงมงกุฎ มีปูนปั้นปิ ดทองเป็ นลวดลายบนพื้นกระจกสี ขาว ส่วนยอดของบุษบก
ทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเป็ นรู ปดอกไม้และใบไม้ ภายในบุษบกประดิษฐานพระปรางค์
โบราณขนาดเล็กซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือขณะยัง
ทรงผนวช ภายในองค์พระปรางค์มีปูชนียวัตถุบรรจุอยูภ่ ายใน คือ
๑. ผอบศิลาขนาดกว้างประมาณ ๕ นิ้ว สู งประมาณ ๖ นิ้ว ภายในบรรจุพระศรี มหาโพธิ์
จากพุทธคยา

๑๕๗

๒. ผอบศิลาขนาดเล็กหุ ม้ ด้วยขี้ผ้ งึ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
๓. พระพุทธรู ปขนาดหน้าตักประมาณ ๒ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกตุประมาณ ๕ นิ้ว รวม
๑๓ องค์ เป็ นพระพุทธรู ปทอง ๓ องค์ เงิน ๕ องค์ และพระพุทธรู ปนาก ๕ องค์ (กรมศิลปากร
๒๕๒๕ : ๒๕๐)
รู ปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์

ภาพที่ ๔๓ รู ปปั้ นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และหิ นบดยา
รู ปปั้ นชีวกโกมารภัจจ์ทาํ จากสําริ ด ปั้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ชีวกโกมารภัจจ์เป็ นหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งคนไทยได้
ยกย่องให้เป็ นบิดาการแพทย์แผนโบราณ ที่ดา้ นหน้าหมอชีวกโกมารภัจจ์ต้ งั แท่นหิ นบดยา ซึ่งคน
ไทยในสมัยโบราณจะนําสมุนไพรมาบดที่นี่ โดยเชื่อว่าจะทําให้ยาสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากขึ้น
ประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็ นบุตรนางสาลวดี คณิ กาผูม้ ีรูปโฉมงดงามมีความฉลาดเฉลียวและ
เชี่ยวชาญในเรื่ องการเต้นรํา บรรเลง และการประโคมขานเสี ยงประสาน อาศัยอยูท่ ี่กรุ งราชคฤห์ ต้อง
รับรองชายที่ตอ้ งการในกามารมณ์ อยูม่ าไม่ชา้ นาก็มีครรภ์ นางจึงมาคิดว่า ธรรมดาผูช้ ายย่อมไม่ชอบ
สตรี มีครรภ์ ถ้ามีใครรู ้เรื่ องแล้ว รายได้กจ็ ะขาดหายไป นางจึงสัง่ ยามเฝ้ าประตูหา้ มผูช้ ายใดๆ เข้ามา

๑๕๘

ภายในบ้าน ถ้ามีใครถามถึงนางให้บอกว่านางนั้นป่ วย เมื่อนางคลอดลูกแล้วจึงนําลูกไปทิ้งที่กองขยะ
มูลฝอย บังเอิญวันนั้นเจ้าชายอภัยเสด็จไปเฝ้ าพระเจ้าพิมพิสาร ทอดพระเนตรเห็นเด็กทารกที่มีฝงู กา
ล้อมตอมอยู่ เห็นว่าเด็กทารกนั้นยังมีชีวิตอยูจ่ ึงนําไปเลี้ยงในวังแล้วมอบให้นางนมเลี้ยงไว้ แล้ว
ขนานนามว่า “ชีวก” แปลว่า ผูย้ งั เป็ นอยู่ ยังไม่ตาย เป็ นผูร้ อดตาย แล้วเจ้าชายอภัยทรงเลี้ยงเป็ นบุตร
บุญธรรม จึงได้นามว่า โกมารภัจจ์ เรี ยกรวมกันว่า ชีวกโกมารภัจจ์ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ และคณะ
๒๕๓๗ : ๓) เมื่อเติบโตได้เดินทางไปเรี ยนวิชาแพทย์ที่นครตักกศิลา ด้วยเป็ นกุลบุตรที่สมบูรณ์ดว้ ย
บุญญาภินิหารและความเฉลียวฉลาด จึงใช้เวลาเพียง ๗ ปี ก็สามารถเรี ยนวิชาจากอาจารย์จนหมด ซึ่ง
ต่างจากคนอื่นๆ ที่ตอ้ งใช้เวลาถึง ๑๖ ปี ท่านอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า นายชีวก โกมารภัจจ์น้ ี ใน
เบื้องหน้าจะเป็ นพุทธอุปฐากผูส้ นิทสนมคุน้ เคยกับพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงได้สอนวิชาปรุ งยาให้ดว้ ย
เมื่อเรี ยนเสร็ จก็รักษาผูค้ นละมาสร้างบ้านอยูใ่ นวังของเจ้าชายอภัย ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทรง
ประชวรด้วยโรคริ ดสี ดวงทวาร ท่านชีวกโกมารภัจจ์กม็ าถวายการรักษาจนหายเป็ นปกติ (เพ็ญนภา
ทรัพย์เจริ ญ และคณะ ๒๕๓๗ : ๑๑)
สําหรับการถวายการรักษาแผลที่พระบาทพระพุทธเจ้านั้น สมัยหนึ่งพระเทวทัตต์สมรู ้
ร่ วมคิดกับพระเจ้าอชาตศัตรู มีจิตคิดประทุษร้าย ขึ้นเข้าคิชฌกูชแล้วกลิ้งหิ นด้วยหวังจักปลงพระชนม์
พระศาสดา แต่เดชะบุญที่ยอดเขาสู งยอดรองรับหิ นนั้นไว้เสี ย จึงเป็ นเพียงสะเก็ดที่กะเทาะแตกจาก
หิ นนั้นกระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า ยังพระโลหิ ตให้หอ้ ขึ้น ทําให้เกินทุกเวทนา
อย่างสาหัส พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะเสด็จไปยังสวนมะม่วงของแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ เมื่อหมอชี
วกทราบเรื่ องราว ก็มาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งปรุ งยาถวายการรักษาผอกแผลเสร็ จแล้ว ก็ทลู
พระพุทธเจ้าว่า “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์ วางยาชายคนหนึ่งไว้ ที่ภายในเมือง ข้ าพระองค์ จะ
ไปหาเขาเสี ยก่ อนแล้ วจึ งจะกลับมาขอให้ ทั้งยาพอกนีไ้ ว้ อย่ างนี ้ จนกว่ าข้ าพระองค์ จะกลับมา” หมอชี
วกก็ไปทําการที่ควรทําแก่ชายคนนั้นแล้ว มาไม่ทนั เวลาปิ ดประตู ก็นึกเสี ยใจว่า แย่จริ ง การที่เราปรุ ง
ยาอย่างแรงพอกแผลที่พระบาทของพระตถาคต ดุจพอกแผลกับเท้าบุรุษอื่นนั้น เป็ นการทําหนักมือ
ไปเสี ยแล้ว นี่ถึงเวลาแก้พอกยานั้นแล้ว เมื่อไม่แก้ความทุรนทุรายจะเกิดขึ้นในพระวรกายของพระ
ตถาคตตลอดทั้งคืน พร้อมกันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรี ยกพระอานนท์เถรเจ้า ตรัสว่า “อานนท์ เมื่อ
เย็นนีห้ มอชี วกมาแต่ ไม่ ทันประตู และเขาคิดว่ า นีเ้ ป็ นเวลาแก้ แผล ฉะนั้นเธอแก้ แผลนีไ้ ด้ ” พระ
อานนท์กแ็ ก้แผลตามพระพุทธประสงค์ แผลได้ล่อนหลุดประดุจสะเก็ดไม้หลุดออกจากต้นฉะนั้น
(เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ และคณะ ๒๕๓๗ : ๓๘)

๑๕๙

การแก้บนหมอชีวกโกมารภัจจ์
ในสมัยพระพุทธกาลกล่าวว่า ชีวกโกมารภัจจ์เป็ นหมอถวายการรักษาองค์สมเด็จพระ
สัมมา สัมพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร และประชาชนทัว่ ไป เป็ นเอตทัคคะ คือเป็ นที่รักของปวงชน รู ป
ปั้ นหมอชีวกโกมารภัจจ์ดา้ นหลังพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
จึงเป็ นอีกแห่งหนึ่งที่
ประชาชนทัว่ ไปมากราบไหว้และแก้บน โดยเฉพาะผูท้ ี่เจ็บป่ วยหรื อญาติของผูเ้ จ็บป่ วย เพราะเชื่อว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอชีวกโกมารภัจจ์
สามารถช่วยให้ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยมีอาการทุเลาหรื อหายจาก
อาการเจ็บป่ วยได้ ในสมัยก่อนประชาชนมักจะนําสมุนไพรมาบนที่หินบดยาหน้ารู ปปั้นด้วย
คาถาสํ าหรับบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
“โอม นะโม ชีวะโก สิ ระสา อะหัง กะรุ ณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะ
ภาโส สุ ริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุ เมธะโส อะโรคา สุ มะนา โหมิ”
คําอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้นมัสการ บูชาต่อองค์บรมครู หมอชีวกโกมารภัจจ์หมอหลวงประจํา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้
บูชาด้วยความเคารพ ขออธิษฐานแผ่นทองแดงจารึ กชื่อ นามสกุล ร่ วมสร้างองค์ท่าน โดยน้อมรําลึก
ถึงองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นสรณะ เป็ นที่ต้ งั ดุจดัง่ ที่บรมครู หมอมีศรัทธาเป็ นมัน่ คงต่อ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล
ขออธิษฐานว่าให้บรรดาโรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นใน
ร่ างกาย บรรดาโรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ที่ทาํ ให้เป็ นทุกข์ และโรคร้ายภัยเวรที่เกิดจากโรค
เวรโรคกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแก่ขา้ พเจ้า บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์
อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณ ญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้ นไปด้วยบารมีบรมครู หมอชีวก
โกมารภัจจ์
ขอบารมีของบรมครู หมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุม้ ครองพิทกั ษ์รักษาข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)
ไปตลอดปี ตลอดไป
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ขอให้ประสบความสุ ขความเจริ ญ สุ ขภาพแข็งแรง สุ ขภาพกาย
สุ ขภาพใจ มีความสมบูรณ์เป็ นสุ ข ดุจดัง่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “อะโรคะยา ปะระมาลาภา”
ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ ขอให้ความมีลาภอันประเสริ ฐ จงบังเกิดขึ้นตามคําอธิษฐานของ
ข้าพเจ้า ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปด้วยเถิด
สิ ทธิกิจจัง สิ ทธิกมั มัง สิ ทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุสพั พะทา

๑๖๐

หลังจากผูท้ ี่มาบนบานกล่าวคําอธิษฐานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะเอามือไปลูบที่หินบดยาที่
ตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้ารู ปปั้นฤาษีชีวกโกมารภัจจ์
สิ่ งของทีน่ ํามาแก้ บนฤาษีชีวกโกมารภัจจ์
นายสุ ทศั น์ วนะสิ ทธ์ (สัมภาษณ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า เมื่อคําอธิษฐานได้
สําเร็ จตามตั้งใจแล้ว ผูท้ ี่มาบนบานก็จะนําสิ่ งของต่างๆ มาแก้บน ซึ่งส่ วนมากมีความเชื่อกันว่าสิ่ งที่
นํามาแก้บนฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ได้แก่
๑. ผ้าขาวหนึ่งผืน เพื่อเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มสําหรับฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งในสมัยก่อนจะ
อนุญาตให้นาํ ไปพันรอบองค์รูปปั้น แต่ปัจจุบนั จะให้วางใสพานถวายเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
๒. หมากพลูและยาเส้น เพราะเชื่อว่าฤาษีกินหมาก
๓. ผลไม้และนํ้าดื่ม เนื่องจากฤาษีเป็ นนักบวช กินผลไม้และนํ้าดื่มเป็ นอาหาร
๔. พวงมาลัยดอกไม้ สําหรับเป็ นเครื่ องบูชา
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจกําลังชะลอตัวในขณะนี้
ทําให้คนจํานวนมากหันไปเชื่อเรื่ องการ
พยากรณ์และโหราศาสตร์ หมอดูบางท่านให้คาํ แนะนําแก่ผทู ้ ี่เกิดราศีต่างๆ มาไหว้ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ เพื่อให้ดวงแคล้วคลาดจากการเจ็บป่ วยที่จะเกิดขึ้น จึงมีประชาชนจํานวนมากมาไหว้ฤาษีชีวก
โกมารภัจจ์เป็ นประจําทุกวัน

ภาพที่ ๔๔ ผ้าขาวและผลไม้ที่นาํ มาแก้บนหมอชีวกโกมารภัจจ์

๑๖๑

ภาพที่ ๔๕ หมากพลูและยาเส้นที่นาํ มาแก้บนหมอชีวกโกมารภัจจ์
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีประตูทางเข้าทั้งสิ้ น ๗ ประตู บริ เวณหน้าประตูดา้ นในตั้งรู ป
ปั้ นยักษ์ทวารบาล รวม ๖ คู่ คือ ประตูละ ๑ คู่ ยกเว้นประตูดา้ นพระวิหารยอด เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่
คับแคบ ไม่สามารถสร้างยักษ์ทวารบาลได้ และเนื่องจากบริ เวณด้านหน้าประตูทางเข้าพระวิหารยอด
ทางด้านทิศเหนือ มียกั ษ์กมุ กัณฑ์ปนู ปั้นขนาดเล็กสี น้ าํ ตาล จํานวน ๑ คู่ คอยเฝ้ าดูแลรักษาสถานที่อยู่
แล้ว
ยักษ์ ทวารบาลบริเวณหน้ าประตูพระระเบียง
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เป็ นยักษ์ปูนปั้ นประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบ สู ง ๖ เมตร มือทั้งสองกุมกระบอง แกนในเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กในคราว
บูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๕) ซึ่งเป็ นตัว
ละครสําคัญในเรื่ องรามเกียรติ์ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๖ คู่ คือ
คู่ที่ ๑ บริ เวณหน้าประตูฤาษี (ด้านหลังพระอุโบสถ) คือ จักรวรรดิ และอัศกรรณมาลา
จักรวรรดิ มีกายสี ขาว เป็ นพญายักษ์ครองกรุ งมะลิวนั มีสี่พกั ตร์ แปดกร เป็ นเพือ่ นกับ
ทศกัณฐ์ มีมเหสี ชื่อวัชนีสูตร มีโอรส ๓ ตน คือ สุ ริยาภพ บรรลัยจักร นนยุพกั ตร์ และธิดา ๑ ตน

๑๖๒

ชื่อ รัตนมาลี เมื่อทราบว่าทศกัณฐ์ตาย ไพนาสุ ริยวงศ์พระโอรสขอให้จกั รวรรดิยกกองทัพไปรบเพือ่
กูเ้ อาเมืองลงกาคืน ท้าวจักรววรดิจึงยกทัพไปกรุ งลงกา จับพิเภกผูค้ รองกรุ งลงกาในขณะนั้นขังคุก
แล้วอภิเษกให้ไพนาสุ ริยวงศ์เป็ นเจ้ากรุ งลงกา และตั้งชื่อใหม่วา่ ท้าวทศพิน ต่อมาพระพรตปราบ
ท้าวทศพิน และยกทัพไปมืองมะลิวนั บรรดาลูกๆ และท้าวจักรวรรดิกถ็ ูกพระพรตฆ่าตายในสนาม
รบ (อัศกรรณมาลา ๒๕๒๕ : ๒๗๖)
อัศกรรณมาลา เป็ นพญายักษ์ครองกรุ งดุรัม มีกายสี ม่วงแก่ มีเศียรสองชั้นเจ็ดพักตร์ เป็ น
เพื่อนกับทศกัณฐ์ เป็ นผูเ้ ลี้ยงทศคีรีวนั และทศคีรีธร ซึ่งเป็ นโอรสของทศกัณฐ์ (พัฒนะ พุทธิพงษ์
๒๕๔๘ : ๑๑๒) พญายักษ์ตนนี้ถา้ ร่ างกายขาดจะเพิ่มเป็ นคู่ เช่น ร่ างกายขาดสองท่อน ก็จะเพิ่มเป็ น
สองตน หรื อถ้าร่ างกายขาดมากกว่านั้นกายก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆ จนถึงพันตน ทั้งนี้เนื่องจากได้รับ
พรจากพระอิศวรมาอย่างนั้น แต่ถา้ ถูกตัวตัวแล้วกวาดทิ้งแม่น้ าํ คงคาก็จะตาย (พัฒนะ พุทธิพงษ์
๒๕๔๘ : ๑๑๔) พระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตวั หัวทั้งพันของยักษ์ตนนี้ แล้วเกิดลมหอบร่ างไปทิ้ง
ที่แม่น้ าํ คงคาจนหมด พญายักษ์ตนนี้จึงตาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๗)

ภาพที่ ๔๖ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูฤาษี จักรวรรดิ และอัศกรรณมาลา
คู่ที่ ๒ บริ เวณหน้าประตูเกยเสด็จ (ด้านศาลาสหทัยสมาคม) คือ ทศกัณฐ์ และสหัสสเดชะ
ทศกัณฐ์ พญายักษ์ครองกรุ งลงกา กายมีสีเขียว มีสิบเศียรยีส่ ิ บกร ทศกัณฐ์ คือ นนทุก
กลับชาติมาเกิด เป็ นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา มีนอ้ งร่ วมครรภ์ คือ กุมภกรรณ พิเภก

๑๖๓

ทูษณ์ ธร ตรี เศียร และนางสามนักขา มีมเหสี ชื่อนางมณโฑ เป็ นศิษย์ของฤาษีโคบุตร มีฤทธานุภาพ
มากถึงกับเอาเทวดามารับใช้ได้ ทศกัณฐ์มีชีวิตเป็ นอมตะ เนื่องจากถอดหัวใจไปฝากไว้กบั ฤาษีโค
บุตรที่ยอดเขานิลคีรี เมื่อถอดหัวใจแล้วไม่สามารถมีใครฆ่าให้ตายได้ จึงเกิดกําเริ บรบใครต่อใครไม่
เลือก รวมทั้งยังชอบร่ วมประเวณี กบั บรรดาสาวสวรรค์ช้ นั ฟ้ าเรื่ อยไปจนถึงสัตว์ จึงมีลูกหน้าตา
แปลกประหลาดหลายตน มีลูกกับนางมณโฑชื่อนางสี ดา เมื่อแรกเกิดโหรทํานายว่าจะเป็ นกาลกิณี
เกิดมาเพื่อทําลายล้างผลาญพวกอสู รพรหมวงศ์ ดังนั้นจึงจับนางสี ดาใส่ ผอบลอยนํ้าไป ต่อมานางสี
ดาอภิเษกสมรสกับพระราม ด้วยความงามของนางสี ดาทําให้ทศกัณฐ์ลกั พาตัวมาที่กรุ งลงกา เป็ น
เหตุตอ้ งทําศึกกับพระรามเป็ นระยะเวลายาวนานมาก เนื่องจากทั้งสองมีฤทธิเดชมาก แต่สุดท้าย
ทศกัณฐ์ตอ้ งตายด้วยศรของพระราม (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๘)
สหัสสเดชะ เป็ นพญารากษส ครองกรุ งปางตาล มีกายสี ขาว มีอาวุธวิเศษประจําตน คือ
ตะบองวิเศษ ถ้าชี้ใครด้วยคันตะบองผูน้ ้ นั จะต้องตาย แต่ถา้ ชี้ดว้ ยปลายตะบองผูน้ ้ นั จะฟื้ น เรี ยกคุณ
วิเศษของตะบองนี้วา่ ชี้ตน้ ตายชี้ปลายเป็ น เป็ นเพื่อนกับทศกัณฐ์ ถูกหนุมานหักตะบองวิเศษ แล้วจับ
มัดด้วยหาง แล้วตัดเศียรตาย (พัฒนะ พุทธิพงษ์ ๒๕๔๘ : ๑๒๖)

ภาพที่ ๔๗ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูเกยเสด็จ ทศกัณฐ์ และสหัสสเดชะ
คู่ที่ ๓ บริ เวณหน้าประตูสนามชัย (ด้านหอพระนาก) คือ มัยราพณ์และวิรุฬจําบัง
มัยราพณ์ เป็ นพญายักษ์ครองกรุ งบาดาล มีกายสี ม่วงอ่อน รู ้มนต์สะกดทัพ และมีเครื่ อง
สรรพยาเป่ ากล้อง และถอดหัวใจไว้ที่เขาตรี กฎู เป็ นผูน้ าํ มัจฉานุลุกของหนุมานไปเลี้ยง ทศกัณฐ์

๑๖๔

ขอให้ไปตัดศึกพระราม มัยราพณ์จึงสะกดทัพลักตัวพระรามไปขังไว้ที่กรุ งบาดาล แต่หนุมานตาม
ลงไปฆ่าได้ และตั้งไวยวิกเป็ นเจ้าครองกรุ งบาดาล และตั้งมัจฉานุให้เป็ นอุปราช (พัฒนะ พุทธิพงษ์
๒๕๔๘ : ๒๖)
วิรุฬจําบัง เป็ นโอรสของพญาทูษณ์ (น้องทศกัณฐ์) แห่ งกรุ งจารึ ก แคว้นชนบท มีกายสี
มอ หรื อสี ขาวเจือดํามีมา้ คู่ใจชื่อนิลพาหุ สามารถหายตัวได้ท้ งั ตนและม้า ถูกหนุมานฆ่าตายที่เชิง
เขาอัศกรรณ ขณะยกทัพช่วยศึกที่กรุ งลงกา (พัฒนะ พุทธิพงษ์ ๒๕๔๘ : ๖๔)

ภาพที่ ๔๘ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูสนามชัย มัยราพณ์และวิรุฬจําบัง
คู่ที่ ๔ บริ เวณหน้าประตูเกยเสด็จ (ด้านปราสาทพระเทพบิดร) คือ สุ ริยาภพและอินทรชิต
สุ ริยาภพ เป็ นโอรสของจักรวรรดิกบั นางวัชนีสูตร กายมีสีแดงชาด มีหอกเมฆพัทเป็ น
อาวุธวิเศษประจําตน เมื่อพระพุทธกับพระสัตรุ ตยกทัพมาติดเมืองมะลิวนั ของท้าวจักรวรรดิ พระสัต
รุ ตถูกหอกของสุ ริยาภพจนสลบ ต่อรุ่ งขึ้นออกรบกับพระพรต และถูกพระพรตฆ่าตาย (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๕)
อินทรชิต เป็ นโอรสของทศกัณฐ์กบั นางมณโฑ มีกายสี เขียว เดิมชื่อรณพักตร์ เรี ยนวิชา
ศิลปะศาสตร์ที่สาํ นักฤาษีโคบุตร ภายหลังเรี ยนมนต์ชื่อ มหากาลอัคคี สําหรับบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือ
พระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม และได้รับพรจากเทพเจ้าทั้งสาม คือ ศรพรหมาสตร์จากพระ
อิศวร ศรนาคบาศจากพระพรหม และศรวิษณุปาณัมจากพระนารายณ์ เมื่อได้รับศรวิเศษสามเล่ม

๑๖๕

และเวทมนต์แล้วก็เป็ นการสําเร็ จการศึกษา ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ให้ไปปราบพระอินทร์เพื่อให้อ่อนน้อม
เมื่อรบชนะพระอินทร์ ทศกัณฐ์กเ็ ปลี่ยนชื่อให้ใหม่วา่ “อินทรชิต” สุ ดท้ายถูกศรของพระลักษณ์ตาย
ที่เนินเขาจักรวาล (ทรงวิทย์ ดลประสิ ทธิ์ ๒๕๔๑ : ๓๐)

ภาพที่ ๔๙ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูเกยเสด็จ สุ ริยาภพ และอินทรชิต
ั ฐ์และวิรุฬหก
คู่ที่ ๕ บริ เวณหน้าประตูหน้าวัว (ด้านหน้าพระอุโบสถ) คือ มังกรณ์กณ
มังกรณ์ กณ
ั ฐ์ เป็ นโอรสของพญาธร (น้องชายทศกัณฐ์) มีกายสี เขียว ทรงมงกุฎเศียรนาค
เมื่อคราวที่อินทรชิตทําพิธีชุบศรนาคบาศ ทศกัณฐ์จึงให้มงั กรกัณฐ์ไปรบขัดตาทัพไว้ก่อน จึงถูกศร
พรหมาสตร์พระรามเสี ยรขาดตายในสนามรบ (พัฒนะ พุทธิพงษ์ ๒๕๔๘ : ๔๘)
วิรุฬหก มีกายสี ขาบหรื อสี น้ าํ เงินแก่ เป็ นเจ้าแห่งกุมกัณฑ์ มีมงกุฎและเครื่ องประดับกาย
เป็ นนาคพิษ อยูใ่ ต้ดินระหว่างเขาตรี กฏู (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๖)

๑๖๖

ั ฐ์และวิรุฬหก
ภาพที่ ๕๐ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูหน้าวัว มังกรณ์กณ
คู่ที่ ๖ บริ เวณหน้าประตูศรี รัตนศาสดา คือ ทศคีรีวนั และทศคีรีธร
ทศคีรีวนั มีกายสี เขียว
ทศคีรีธร มีกายสี หม้อใหม่
ทั้งสองเป็ นพี่นอ้ งฝาแฝด มีจมูกเป้ นงวงช้าง เนื่องจากไปโอรสของทศกัณฐ์ที่เกิดกับนาง
ช้าง เมื่อเยาว์วยั ท้าวอัศกรรณมาลานําไปเลี้ยง และครั้งหนึ่งเกิดคิดถึงทศกัณฐ์ผเู ้ ป็ นบิดา จึงเดินทาง
ไปที่กรุ งลงกาเพื่อเยีย่ มเยือน ขณะนั้นนางมณโฑหุ งนํ้าทิพย์ เลยเข้ากองทัพทศกัณฐ์ไปรบกับกองทัพ
พระราม และถูกศรของพระลักษณ์ตาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๗๙)

๑๖๗

ภาพที่ ๕๑ ยักษ์ทวารบาลบริ เวณหน้าประตูศรี รัตน์ ทศคีรีวนั และทศคีรีธร
จากสังเกตจะเห็นว่ายักษ์ทวารบาลที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม จะต่างจากยักษ์ทวารบาล
วัดอื่นๆ คือ วัดโดยทัว่ ไปยักษ์ทวารบาลหรื อทวารบาลอื่นๆ จะอยูน่ อกวัดหรื อหันหน้าออกจาก
อาคาร เพื่อปกปั กรักษาสถานที่ เช่น ยักษ์ทวารบาลบริ เวณประตูทางเข้าวัดอรุ ณราชวราราม แต่ยกั ษ์
ทวารบาลทั้ง ๖ คู่ นี้ หันหน้าเข้าสู่วดั ทุกตน เนื่องจากการสร้างยักษ์เหล่านี้ข้ ึนมา ก็เพื่อให้มีหน้าที่เฝ้ า
รักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรื อพระแก้วมรกต เหตุที่มีการสร้างยักษ์โดยหันหน้าเข้าหา
วัดเพื่อทําหน้าที่เฝ้ าพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรนี้ ก็เพือ่ ให้สอดคล้องกับตํานานการสร้างพระแก้ว
มรกตนัน่ เอง
ตํานานยักษ์ รักษาพระแก้ ว
พระนาคเสนเถรเจ้าปรารภจะสร้างพระพุทธปฏิมากร เพื่อจะยังพระพุทธสาสนาให้เจริ ญ
รุ่ งเรื องไปในอนาคต ครั้นจะสร้างพระพุทธรู ปด้วยเงินหรื อทองแล้ว ก็เกรงพวกโจรอันมากด้วย
โลภะ โทสะ โมหะ จะกระทําการอันไม่เหมาะสมและทําลายได้ ด้วยเหตุน้ ีพระนาคเสนเถรเจ้าจึงจะ
กระทําพระพุทธรู ปอันมีเดชานุภาพด้วยแก้ว ขณะที่พระนาคเสนวิตกอยูน่ ้ นั พระอมริ นทราธิราชก็
เสด็จลงมาจากดาวดึงส์พร้อมด้วยพระเวสุ กรรมสู่ สาํ นักพระนาคเสนด้วยอิริยาบถอันวิเศษ แล้วตรัส
ถามว่าจะสร้างพระพุทธรู ปอันประเสริ ฐด้วยแก้ว อันมีเดชานุภาพเป็ นที่เทพามนุษย์บูชา ให้เป็ น

๑๖๘

ประโยชน์แก่สตั ว์โลกทั้งปวงหรื อ พระนาคเสนตอบว่ามีปรารภดังนั้น พระอมริ นทราธิราชจึงตรัส
ว่าถ้าปรารถนาอย่างนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจะให้พระเวสุ กรรมไปเอาแก้วอันประกอบด้วยเดชานุภาพที่
เขาวิบุลพรรตมาถวาย พระเวสุ กรรมก็ทลู สนองว่า ข้าพระพุทธเจ้าผูเ้ ดียวมิอาจเอาแก้วอันมีเดชมา
ถวายได้ เหตุดว้ ยหมู่กมุ กัณฑ์ท้ งั ปวงที่อาศัยอยูท่ ี่เขาวิบุลนั้น เมื่อเห็นข้าพระพุทธเจ้าผูเ้ ดียวเหล่ากุม
กัณฑ์คงไม่ยอมให้แก้วอันมีเดช ถ้าพระองค์เสด็จไปด้วยหมู่กมุ กัณฑ์ท้ งั หลายเห็นพระองค์แล้วก็จะ
ถวายแก้วอันมีเดชแก่พระองค์ พระอมริ นทราธิราชเมื่อฟังคําพระเวสุ กรรม ก็เสด็จไปด้วยกัน เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นเหล่ากุมกัณฑ์อนั รักษาแก้ว ก็ตรัสว่าเรามาที่นี่เพื่อจะแก้วแก้วมณี โชติไปถวายแก่
พระนาคเสน อันมีศีลานุคุณอันประเสริ ฐ เพื่อจะกระทําพระพุทธรู ป ท่านทั้งหลายจงให้แก้วแก่เรา
บัดนี้ ขณะนั้นเหล่ากุมกัณฑ์ท้ งั หลายเมื่อได้ฟังเทวโองการก็ทูลตอบว่า แก้วมณี โชติน้ ีเป็ นเครื่ อง
บริ โภคแห่งสมเด็จบรมจักรพรรดิ แก้วนี้เป็ นบริ วารแวดล้อม และมีเดชานุภาพหนักหนา ถ้าแก้วไป
อยูใ่ นที่ใด พระจักรพรรดิกอ็ ยูใ่ นที่น้ นั เป็ นคู่สาํ หรับกัน เมื่อกุมกัณฑ์กราบทูลดังนี้แล้ว ก็สาํ แดงซึ่ง
แก้วมรกตอันมีสีเขียวเลื่อมประภัสสร และกราบทูลว่า พระองค์จะเอาแก้วไปถวายพระนาคเสนเถร
เจ้า อันปรารถนาจะกระทําพระรู ปสมเด็จพระพุทธเจ้าให้วิจิตรอันสุ ราสุ รฤทธิบูชา พระองค์จงเว้น
แล้วซึ่งแก้วมณี โชติ อันเป็ นของพระบรมจักรพรรดิบริ โภค เอาซึ่งแก้วมรกตนี้ไปเถิด (กรมศิลปากร
๒๕๐๔ : ๔๐)
จะเห็นว่า ก่อนที่จะนําแก้วมรกตมาสร้างเป็ นพระพุทธรู ปพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
นั้น แก้วมรกตนี้ มีเหล่ากุมกัณฑ์ซ่ ึงมีอิทธิฤทธิ์มากคอยเฝ้ ารักษาอยู่ แม้กระทั้งพระเวสุ กรรมผูม้ ีฤทธิ์
เดชยังต้องเกิดความหวัน่ เกรง จึงต้องกราบทูลเชิญพระอมริ นทราเสด็จไปเอาแก้วอัญมณี น้ ีดว้ ย และ
ด้วยศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างยักษ์ เพื่อเฝ้ า
รักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ดังตํานานที่กล่าวมา
จุดนําชมที่ ๒
บรรยายบริ เวณบนฐานไพที บรรยายสิ่ งปลุกสร้างต่างๆ ที่อยูบ่ นฐานไพที ได้แก่ เจดีย ์
ทรงเครื่ อง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี รัตนเจดีย ์ พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุวรรณ
เจดีย ์ สัตว์หิมพานต์ และนครวัดจําลอง สําหรับชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใช้บรรยายในจุดนี้
ได้แก่ ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม, ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและ
ความเชื่อ และชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระมหากษัตริ ย ์ ได้แก่
๑. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวัติการสร้าง ลักษณะ
ทางด้านศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมของเจดียท์ รงเครื่ อง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี รัตนเจดีย ์
พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุ วรรณเจดีย ์ สัตว์หิมพานต์ และนครวัดจําลอง

๑๖๙

๒. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ เพื่อบรรยายพระพุทธรู ป
พระธยานิพทุ ธหิ นภูเขาไฟ พระเทพบิดร พระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ ความเชื่อเรื่ องสัตว์หิมพานต์
และตุก๊ ตาหิ นจีน
๓. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อบรรยายพระราชสัญลักษณ์
พระราชลัญจกร พระบรมรู ปพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้า ช้างสําคัญ และดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ฐานไพที

ภาพที่ ๕๒ ฐานไพที
ฐานไพทีเป็ นฐานรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมไม้สิบสองทั้ง ๔ ด้าน ยกสูง ๓ ชั้น มีกาํ แพงแก้ว
โดยรอบประดับด้วยกระเบื้องปรุ ทางขึ้นมี ๗ ทาง ทําเป็ นบันไดใหญ่ ด้านทิศเหนือมี ๒ ทาง ทิศใต้
๓ ทาง โดยเฉพาะทางขึ้นตรงกลางซึ่งตรงกับพระมณฑปเป็ นซุม้ ประตูยอดทรงมณฑป เป็ นของเดิม
สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทิศตะวันออก ๑ ทาง และทิศตะวันตก ๑ ทาง
ลักษณะเป็ นซุม้ ประตูยอดมณฑปที่สร้างขึ้นใหม่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ แต่มาแล้วเสร็ จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ (สํานักราช
เลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๖)

๑๗๐

ฐานไพทีแต่เดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็ น
ฐานประทักษิณของพระมณฑปสู ง ๓ ชั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้ถมฐานประทักษิณของพระมณฑปเสี ย ๒ ชั้นแล้วขยายไปทางด้านทิศตะวันออก
และตะวันตก สร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทและพระศรี รัตนเจดียบ์ นฐานที่ขยายออกไป รวมเรี ยก
ฐานที่สร้างอาคารทั้งสามหลังว่า “ฐานไพที” พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายแบบนครวัดจําลองไว้ให้
ประชาชนได้ดู แต่การสร้างศาสนสถานจําลองนี้ได้มาสําเร็ จบริ บูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
เมื่อคราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสงั ขรณ์ฐานไพที ปูชนียวัตถุและสิ่ งตกแต่ง
อีกหลายอย่าง เช่น หล่อรู ปสัตว์หิมพานต์ และสร้างบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์
ประจํารัชกาลสมเด็จพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้ากรุ งรัตนโกสิ นทร์ข้ ึน ๓ บุษบก
ในรัชกาลปั จจุบนั เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบุษบกประดิษฐานพระราช
ลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลปัจจุบนั เพิ่มขึ้นอีก ๑ บุษบก (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ :
๒๘๖)
ซุ้มประตูฐานไพทีด้านทิศใต้
ซุม้ นี้เดาว่าเป็ นซุม้ ของเดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ :
๑๖๘) มีลกั ษณะเป็ นซุม้ ก่ออิฐถือปูน ตรงกลางเป็ นซุม้ ใหญ่ทรงยอดมณฑป มีมุขลดสองข้าง หลังคา
ปูนปั้นเป็ นรู ปกระเบื้องทาสี แดง หน้าบันปูนปั้นเป็ นรู ปพระวิมานปิ ดทองบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ซึ่ง
เป็ นพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓ ช่อฟ้ าเป็ นนาคหางหงส์เป็ นนาคเบือน บานประตูดา้ นนอก
เป็ นไม้แกะสลักปิ ดทองรู ปเซี่ยวกางจีนแต่สวมชฎาและแต่งกายแบบไทยถือง้าวยืนเหยียบสิ งห์ ด้าน
ในเป็ นลายกํามะลอเขียนทองเป็ นลายดอกไม้แบบจีนบนพื้นสี แดง

๑๗๑

ภาพที่ ๕๓ ซุม้ ประตูฐานไพทีดา้ นทิศใต้
ซุ้มประตูฐานไพฐี ด้านทิศตะวันตก
เป็ นซุม้ ก่ออิฐถือปูนทรงจัตุรมุขขนาดใหญ่ มุขข้างยาวกว่ามุขหน้าและมุขหลัง มีที่พกั สอง
ข้างประตู ลักษณะเป็ นซุม้ ยอดทรงมณฑปประดับด้วยกระเบื้องถ้วย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา
เคลือบสี โดยมีพ้ืนสี เขียวขอบสี เหลือง หน้าบันประดับกระเบื้องเป็ นลายดอกพุดตาน สี น้ าํ เงินแดง
และม่วงบนพื้นโมเสกสี ทอง ช่อฟ้ าเป็ นนาคประดับด้วยกระเบื้องถ้วย ผนังภายนอกประดับด้วย
กระเบื้องสี ขาวสลับเหลือง ภายในทาสี ขาว ตอนมุมของซุม้ ประตูและเสาอิงประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบสี เขียว ลายเป็ นดอกไม้ซ่ ึงสัง่ ทํามาจากเมืองจีน หัวเสาประดับด้วยกระเบื้องถ้วย ทางเข้าทํา
เป็ นซุม้ โค้ง มีบานประตูเป็ นไม้ ด้านนอกเป็ นลายปั้ นรู ปทวารบาลทรงเครื่ องแบบไทยหน้าจีนถือง้าว
เหยียบสิ งห์ ด้านในเป็ นลายกํามะลอเขียนทองเป็ นลายนกไม้แบบจีนบนพื้นสี แดง ที่พกั สองข้าง
ประตูดา้ นหน้าและด้านข้างเป็ นซุม้ โค้งมีพนักระเบียงทําเป็ นลูกกรงกระเบื้องเคลือบสี ขาว ด้านหลัง
บุดว้ ยกระเบื้องปรุ สีขาว

๑๗๒

ภาพที่ ๕๔ ซุม้ ประตูฐานไพทีดา้ นทิศตะวันตก
พระเจดีย์ทรงเครื่อง
พระเจดียท์ รงเครื่ อง มีท้ งั สิ้ น ๔ องค์ แต่เดิมเป็ นพระเจดียท์ ี่ประดับอยูท่ ี่มุมทั้ง ๔ ของพระ
มณฑปที่บูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทพระเทพบิดร และพระศรี รัตนเจดีย ์
พระเจดียท์ ้ งั ๔ องค์ คงจะกีดขวางการก่อสร้าง จึงย้ายไปประดิษฐานไว้ดา้ นหลังของพระศรี รัตน
เจดียต์ รงย่อมุมฐานไพทีทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๘)
ลักษณะเป็ นพระเจดียก์ ่ออิฐฉาบปูนทรงเครื่ องย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยูบ่ นฐานสิ งห์ ๓ ชั้น
ฉาบปูนทาสี ขาว มีฐานบัวหงายรอบรับองค์พระเจดียซ์ ่ ึงปิ ดทองประดับกระจก ตอนบนเป็ นบัวกลุ่ม
๗ ชั้น เหนือบัวกลุ่มเป็ นปลีมีลูกแก้วคัน่ ถึงเม็ดนํ้าค้างประดับกระจก

๑๗๓

ภาพที่ ๕๕ เจดียท์ รงเครื่ อง
พนมหมาก
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวฉลอง
สมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๓ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๖๗) หมากเป็ น
เครื่ องตกแต่งฐานไพทีตรงส่ วนย่อมุมด้านทิศตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งสิ้ น ๑๘ พุม่ ตั้งบนฐาน
สี่ เหลี่ยมประดับด้วยหิ นอ่อน พนมหมากสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับกระเบื้องถ้วย ลักษณะ
คล้ายกรวยใบตอง ตั้งบนพานแว่นฟ้ าย่อมุมไม้สิบสอง ๒ ชั้น
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) พนมหมากทําเหมือนรู ป
กรวยมีริ้วเหมือนใบตอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นเพื่อ
ถวายเป็ นพระพุทธบูชา

๑๗๔

ภาพที่ ๕๖ พนมหมาก
พระบุษบก
พระบุษบกใช้สาํ หรับประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชลัญจกรประจํา
รัชกาลพระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์จกั รี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบุษบกขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็ นที่ระลึกเมื่อทรงปฏิสงั ขรณ์พระอารามในโอกาส
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๕ โดยโปรดฯ ให้จาํ ลองพระราชลัญจกรประจํา
พระองค์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ มาพระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาล ประดิษฐานด้านใน (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๗๖)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร (สัมภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในสมัยนั้นพระราชลัญจกร
ประจําพระองค์ใช้เป็ นตราแผ่นดิน
ในรัชกาลปัจจุบนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ใน
สร้างบุษบกพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลปั จจุบนั อีก ๑ องค์ เมื่อ
คราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี
พระบุษบกทั้ง ๔ องค์ มีลกั ษณะที่เหมือนกัน คือ ทําเป็ นรู ปบุษบกลงรักปิ ดทองประดับ
กระจก ภายในบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์บนพานแว่นฟ้ า ๒ ชั้น ตอนล่างเป็ นแท่น
ก่ออิฐฉาบปูนบุหินอ่อนก่อลดหลัน่ กัน ๓ ชั้น ชั้นบนจารึ กคําอุทิศถวายพระมหากษัตริ ยพ์ ร้อมกับ
พระราชกรณี ยกิจเกี่ยวกับการสร้าง และการปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดารามของรัชกาลนั้นๆ

๑๗๕

ฐานชั้นกลางทั้ง ๔ มุมเป็ นฐานแปดเหลี่ยมตั้งฉัตร ๗ ชั้น ทําด้วยโลหะฉลุโปร่ งปิ ดทอง ฐานชั้นล่าง
ทั้ง ๔ มุมทําเป็ นฐานแปดเหลี่ยมตั้งฉัตรโลหะฉลุโปร่ ง ๕ ชั้น ระหว่างฐานแปดเหลี่ยมทั้ง ๔ ด้าน ก่อ
เป็ นแท่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งรู ปจําลองสําริ ดรมดําพญาช้างเผือกและช้างสําคัญประจํารัชกาลนั้นๆ
พระบุษบกองค์ตะวันตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ๓ รัชกาล คือ รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ โดยมีตราแผ่นดินเป็ นรู ปพระ
มหามงกุฎไม่มีกรรเจีกจอนแทน รู ปอุณาโลม รู ปพญาครุ ฑยุดนาค และรู ปพระวิมาน ตามลําดับ โดย
รู ปพระมหามงกุฎอยูเ่ บื้องบน รู ปพญาครุ ฑยุดนาค และรู ปพระวิมานเบื้องล่างหันหลังชนกัน
พระบุษบกองค์ตะวันออกเฉียงใต้ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เป็ นรู ปพระมหามงกุฎ แต่ต่างจากพระมหามงกุฎในรัชกาลที่ ๑ ด้วยเป็ นมงกุฎ
ที่มีกรรเจียกจอนประกอบด้วย คือ เหมือนพระมหาพิชยั มงกุฎในเครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์
พระบุษบกองค์ตะวันตกเฉียงใต้ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เป็ นรู ปพระจุลมงกุฎ หรื อพระเกี้ยวยอด
พระบุษบกองค์ตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลปั จจุบนั โดยมีตราแผ่นดินรู ปพระราช
ลัญจกร คือ รู ปพระราชลัญจกรวชิราวุธ รู ปพระราชลัญจกรสามศร รู ปพระราชลัญจกรดุสิตเทพบุตร
และรู ปพระราชลัญจกรอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ มีเลข ๙ ไทยอยูใ่ นวงจักรตามลําดับ

ภาพที่ ๕๗ พระบุษบกประดิษฐานพระราชสัญลักษณ์

๑๗๖

พระราชลัญจกรประจําพระองค์
ลัญจกร คือ ตราหรื อเครื่ องหมายเป็ นรู ปสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นสําหรับใช้ตีหรื อ
ประทับหรื อปิ ดผนึกบนเอกสาร ด้วยประสงค์ให้เป็ นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนบุคคลหรื อคณะบุคคลหรื อประเทศชาติ เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของหรื อเพื่อรับรองความถูกต้อง
หรื อเพื่อแสดงความสําคัญของเอกสารนั้น
ซึ่งทัว่ ไปหมายเฉพาะเอกสารหรื อหนังสื อสําคัญทาง
ราชการแผ่นดิน ส่ วนพระตราที่พระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงใช้สาํ หรับประทับในเอกสารทั้งที่เป็ นเอกสาร
ทางราชการและเอกสารส่ วนพระองค์ เรี ยกว่า พระราชลัญจกร (ส.พลายน้อย ๒๕๒๗ : ๑๓)
พระราชลัญจกรประจําพระองค์ หมายถึง ตราที่ใช้ประทับกํากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ยใ์ นต้นเอกสารส่ วนพระองค์ ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ในประกาศนียบัตรกํากับ
เหรี ยญรัตนาภรณ์ เป็ นต้น ซึ่งพระมหากษัตริ ยแ์ ต่ละพระองค์จะมีพระราชลัญจกรประจําพระองค์ที่
ไม่เหมือนกัน พระราชลัญจกรประจํารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทั้ง ๙ รัชกาล ในพระ
บรมราชวงศ์จกั รี ได้แก่
๑. พระราชสัญลักษณ์ประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่
๑ คือ รู ป “ปทุมอุณาโลม”
๒. พระราชสัญลักษณ์ประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ คือ
รู ป “ครุ ฑยุดนาค”
๓. พระราชสัญลักษณ์ประจําพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ คือ รู ป
“ปราสาท”
๔. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ คือ รู ป
“พระมงกุฎ”
๕. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ คือ รู ป
“พระจุลมงกุฎ หรือพระเกีย้ ว”
๖. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ คือ รู ป
“วชิราวุธ”
๗. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ คือ รู ป
“พระแสงศร ๓ เล่ ม”
๘. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล รัชกาลที่ ๘ คือ
รู ป “พระโพธิสัตว์ ประทับบนบัลลังก์ดอกบัว”
๙. พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปั จจุบนั
คือ รู ป “พระทีน่ ั่งอัฐทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ ”

๑๗๗

พระราชสั ญลักษณ์ ประจํารัชกาลที่ ๑
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๑ เป็ นรู ป ปทุมอุณาโลม มีอกั ขระ “อุ” อยูก่ ลาง
ล้อมรอบด้วยกลีบบัว ซึ่งเป็ นพุทธพฤกษชาติที่เป็ นสิ ริมงคลในพระพุทธศาสนา ตราอุณาโลมที่ใช้ตี
ประทับเงินพดด้วงมีรูปร่ างคล้ายสังข์เวียนขวาในกรอบที่มีพ้ืนเป็ นลายกนก ผลิตออกใช้คราวพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๒๘ เหตุเพราะเจ้าฟ้ ากรมหลวงจักรเจษฎา พระเจ้าน้อง
ยาเธอต่างพระมารดา ทรงนําพระมหาสังข์ที่เป็ นของเก่ามาจากกรุ งศรี อยุธยาและพระอังคารสมเด็จ
พระปฐมบรมราชชนกมาถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดพระมหาสังข์น้ ี
มาก จึงทรงพระกรุ ณาให้ใช้เป็ นพระราชลัญจกรของพระองค์ ส่ วนกรอบที่ทาํ เป็ นรู ปดอกบัวหรื อ
ปทุม มีเรื่ องเล่าในบันทึกความทรงจําของพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ตอนหนึ่งว่า
“พระพุทธยอดฟ้ าฯ ทําตราเงินเป็ นรู ปดอกบัวนั้น ท่านทรงเห็นว่านิมิตของท่านเป็ นมงคล เมื่อจวนจะ
ได้เป็ นเจ้า ที่บา้ นเก่าของท่านที่บา้ นของท่านมีดอกบัวตูมผุดขึ้นกลางบ้านของท่าน ๑ ดอก จึงทําตรา
บัวเป็ นการเจริ ญ” (ส.พลายน้อย ๒๕๒๗ : ๑๕)
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๑ จะปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทองคํา บริ เวณมุมพระ
มณฑปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าบันทางด้านทิศเหนือของหอพระราชกรมานุสร หน้าบัน
ทางด้านทิศเหนือ ลายปูนปั้นปิ ดทองกรอบพระบัญชร และจิตรกรรมฝาผนังด้านในของปราสาท
พระเทพบิดร

ภาพที่ ๕๘ พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๑

๑๗๘

พระราชสั ญลักษณ์ ประจํารัชกาลที่ ๒
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๒ เป็ นรู ป ครุฑยุดนาค เป็ นพระราชสัญลักษณ์ของ
พระบรมนามาภิไธยว่า “ฉิ ม” ตามความหมายขอวรรณคดีไทย คือ พญาครุ ฑ ซึ่งเป็ นเทพนิยายเทวะ
กําเนิด เป็ นเทพองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากแต่ยอมเป็ นพาหนะสําหรับพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยูท่ ี่วมิ าน
ฉิมพลี ดังนั้นจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปครุ ฑยุดนาคเป็ นพระราชสัญลักษณ์ประจํา
พระองค์ (ส.พลายน้อย ๒๕๒๗ : ๑๖)
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๒ จะปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทองคํา บริ เวณมุมพระ
มณฑปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าบันทางด้านทิศใต้ของหอพระราชกรมานุสร หน้าบัน
ทางด้านทิศใต้ และลายปูนปั้นปิ ดทองกรอบพระบัญชรของปราสาทพระเทพบิดร และรู ปหล่อสําริ ด
ปิ ดทองบริ เวณฐานพระอุโบสถ

ภาพที่ ๕๙ พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๒

๑๗๙

พระราชสั ญลักษณ์ ประจํารัชกาลที่ ๓
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๓ เป็ นรู ป ปราสาท เป็ นพระราชสัญลักษณ์ของพระ
บรมนามาภิไธยว่า “ทับ” หมายความว่าที่อยูห่ รื อเรื อน จึงทรงพระกรุ ณาให้ใช้เป็ นพระราชลัญจกร
ประจําพระองค์ (ส.พลายน้อย ๒๕๒๗ : ๑๕)
พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๓ จะปรากฏอยูท่ ี่ พระบุษบกทองคํา บริ เวณมุมพระ
มณฑปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าบันทางด้านทิศเหนือของหอพระราชพงศานุสร หน้าบัน
พระทวารทางขึ้นฐานไพทีดา้ นพระอุโบสถ หน้าบันทางด้านทิศตะวันตกและลายปูนปั้ นปิ ดทอง
กรอบพระบัญชรของปราสาทพระเทพบิดร

ภาพที่ ๖๐ พระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๓

๑๘๐

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔ เป็ นรู ปวงลีตรงกลางเป็ นรู ป พระมงกุฎ เป็ นพระราช
สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า “มงกุฎ” ซึ่งเป็ นศิราภรณ์สาํ คัญของพระมหากษัตริ ยอ์ ยูใ่ น
เครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีฉตั รบริ วารตั้งขนาบทั้ง ๒ ข้าง มีพานทองสองชั้นวางพระแว่นสุ ริ
ยกานต์หรื อเพชรข้างหนึ่ง และวางสมุดตําราข้างหนึ่ง พระแว่นสุ ริยกานต์หรื อเพชรมาจากฉายาที่
ทรงผนวชว่า “วชิรญาณ” ส่ วนสมุดตํารามาจากเหตุที่ได้ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในทางอักษรศาสตร์และ
ดาราศาสตร์
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔ จะปรากฏอยูท่ ี่ พระบุษบกทองคํา บริ เวณมุมพระ
มณฑปด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ หน้าบันทางด้านทิศเหนือของหอพระราชพงศานุสรณ์ หน้าบัน
ทางด้านทิศตะวันออก ลายปูนปั้ นปิ ดทองกรอบพระบัญชร และยอดปรางค์ของปราสาทพระเทพ
บิดร

ภาพที่ ๖๑ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๔

๑๘๑

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๕
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๕ เรี ยกว่าพระราชลัญจกรพระเกี้ยว เป็ นรู ปพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมี (พระเกีย้ ว) ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้ า เป็ นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า
“จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลความหมายว่าเป็ นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ มีฉตั รขนาบข้าง ที่ริมขอบทั้ง
๒ ข้าง มีพานแว่นฟ้ าวางพระแว่นสุ ริยกานต์หรื อเพชรข้างหนึ่ง และวางสมุดตําราข้างหนึ่ง เป็ นการ
เจริ ญรอยจําลองพระราชลัญจกรประจําพระองค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
พระราชลัญจกรพระเกี้ยว จะปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทองคํา บริ เวณมุมพระมณฑปด้านทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซุม้ ประตูหน้าต่างพระวิหารยอด และลายปูนปั้นปิ ดทองกรอบพระบัญชรของ
ปราสาทพระเทพบิดร

ภาพที่ ๖๒ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๕

๑๘๒

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๖
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๖ เรี ยกว่าพระราชลัญจกรพระวชิระ เป็ นรู ปวชิราวุธ ยอด
มีรัศมี ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้ าตั้งอยูเ่ หนือตัง่ มีฉตั รกลีบบัวตั้งอยูท่ ้ งั ๒ ข้าง เป็ นสัญลักษณ์ของ
พระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ซึ่งหมายถึง ศาสตราวุธของพระอินทร์
พระราชลัญจกรวชิราวุธปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทอง บริ เวณมุมพระมณฑปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ ๖๓ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๖

๑๘๓

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๗
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๗ เรี ยกว่าพระราชลัญจกรพระแสงศร เป็ นรู ปพระ
แสงศร ๓ เล่ ม คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัยวาต และพระแสงศรอัคนีวาต
เหนือราวพาดพระแสงศรเป็ นดวงตราจักรี บรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพิชยั มงกุฎ ด้านข้างทั้ง ๒ ตั้ง
บังแทรกสอดแทรกด้วยลายกนก เป็ นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “ประชาธิปกศักดิเดชน์”
ซึ่งคําว่า เดชน์ หมายถึง ลูกศร
พระราชลัญจกรพระแสงศรปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทอง บริ เวณมุมพระมณฑปทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ภาพที่ ๖๔ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๗

๑๘๔

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๘
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๘ เป็ นรู ป พระโพธิสัตว์ ประทับบนบัลลังก์ ดอกบัว ห้อย
พระบาทขวาเหนือบัวบานหมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซา้ ยถือดอกบัวตูม และมีเรื อนแก้วด้านหลัง
แทนรัศมี มีแท่นรองรับ ตั้งฉัตรบริ วารทั้ง ๒ ข้าง เป็ นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “อานันท
มหิ ดล” ซึ่งแปลความว่าเป็ นที่ยนิ ดีของแผ่นดิน เพราะพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ น
พระมหากษัตริ ยใ์ นระบอบประชาธิปไตย โดยความยกย่องยินดีของชาวไทย ประหนึ่งพระโพธิสตั ว์
เสด็จมาประทานความร่ มเย็นเป็ นสุ ขแก่ประชาชน
พระราชลัญจกรพระโพธิสตั ว์ปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทอง บริ เวณมุมพระมณฑปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ ๖๕ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ ๘

๑๘๕

พระราชลัญจกรประจํารัชกาลปัจจุบัน
พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั เป็ นรู ป พระทีน่ ั่งอัฐ
ทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอกั ขระ อุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบ เหนือจักรเป็ นรู ปเศวตรฉัตร ๗ ชั้น เนื่องจากในวันพระราชพิธีบรมราชภิเษก ตามโบราณ
ราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นงั่ อัฐทิศฯ สมาชิกรัฐสภาถวายนํ้าอภิเษกจากทิศทั้ง ๘ ซึ่ง
นับว่าเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงรับนํ้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะ
ทรงรับนํ้าอภิเษกจากพราหมณ์เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลก่อนๆ
พระราชลัญจกรพระที่นง่ั อัฐทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์
ปรากฏอยูท่ ี่พระบุษบกทอง
บริ เวณมุมพระมณฑปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ ๖๖ พระราชลัญจกรประจํารัชกาลปัจจุบนั

๑๘๖

ช้ างเผือกและช้ างสํ าคัญ
ประเทศไทยมีประเพณี เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ช้างเผือกเป็ นเครื่ องเชิดชูพระเกียรติยศ
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริ ย ์
ช้างเผือกจะเกิดมีข้ ึนในรัชกาลใดก็ถือกันว่า
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั ทรงมีพระบุญญาบารมีอนั สูงส่ ง
ถ้าพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดมี
ช้างเผือกมาสู่พระบารมีจะได้รับการยกย่องเลื่องลือในพระราชอํานาจและพระเกียรติยศ ปรากฏแผ่
ไพศาลไปในนานาประเทศ และถือเป็ นมิ่งขวัญของราษฎรที่จะพึ่งพระบุญญาธิการ ดังนั้นจึงเป็ น
พระราชประเพณี ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงปฏิบตั ิสืบต่อกันมา โดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อได้
ช้างเผือกมาสู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ยนื โรงช้าง
ต้นประจําพระราชฐาน
คนส่ วนมากเข้าใจว่าจะต้องมีสีขาว หรื อขาวผิดกว่าปกติ แต่ในทางราชการและกรม
พระคชบาลถือตามตําราคชศาสตร์ที่กล่าวว่าช้างเผือกมีหลายสี ได้แก่ ขาว เหลือง เขียว แดง ดํา ม่วง
เมฆ และต้องประกอบด้วยคชลักษณ์อื่นๆ อีก เช่น ตา เพดาน อัณฑโกศ เล็บ ขน คางใน (ร่ องผิว) ไร
เล็บ สนับงา ช่องแมลงภู่ จึงจะเข้าเป็ นลักษณะช้างเผือกได้ แต่ทางราชการหรื อกรมพระคชบาลไม่
เรี ยกว่า “ช้างเผือก” เรี ยกว่า “ช้างสําคัญ” เมื่อได้ตรวจคชลักษณ์ตอ้ งตามตําราเป็ นที่พอใจ รวมทั้ง
กิริยามารยาทอื่นๆ สมบูรณ์พร้อมแล้ว ทางราชการจึงจะได้กาํ หนดให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง
พระราชทานนามเป็ นพระยาช้างต้นหรื อนางพระยาช้างต้น (เพลินพิศ กําราญ ๒๕๒๑ : ๕)
ลักษณะอวัยวะทีเ่ ป็ นมงคล ๗ ประการ ของช้ างสํ าคัญ
โดยทัว่ ไปช้างสําคัญจะมีลกั ษณะอวัยวะที่เป็ นมงคล ๗ ประการ ซึ่งมีสีขาว หรื อที่เรี ยก
กว่า ช้างเผือก คือ
๑. ตาสี ขาว
๒. เพดานในปากสี ขาว
๓. เล็บสี ขาว
๔. ขนสี ขาว
๕. ผิวหนังสี ขาว หรื อสี ชมพูแดงคล้ายสี หม้อใหม่
๖. ขนหางยาว
๗. อัณฑโกส (อวัยวะเพศ) สี ขาว หรื อสี คล้ายหม้อใหม่ (ม.ล.กัลยาภัค นาวินฤทธิเดช
๒๕๔๗ : ๑๐๘)

๑๘๗

คติความเชื่อเรื่องช้ างเผือก
คติความเชื่อในเรื่ องช้างเผือกที่แพร่ มายังราชอาณาจักรไทย มีตน้ กําเนิดมาจากความเชื่อ
ในศาสนาพราหมณ์ ปรากฏหลักฐานในพระเวทและไตรเพท ในเรื่ องที่วา่ ด้วยวิชาคชศาสตร์ ซึ่งวิชา
นี้ประกอบด้วยเรื่ องคชลักษณ์และคชกรรม
คชลักษณ์ เป็ นตําราเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของช้าง ทั้งช้างที่มีลกั ษณะเป็ นมงคลให้คุณ
และช้างที่มีลกั ษณะอัปมงคลให้โทษ
คชกรรม เป็ นตําราที่รวบรวมเวทมนต์ที่ใช้ในการจับช้าง การควบคุมช้าง และขจัดเสนียด
จัญไรความไม่ดีไม่เป็ นมงคลต่างๆ (ม.ล.กัลยาภัค นาวินฤทธิเดช ๒๕๔๗ : ๘๑)
ช้างเผือกเป็ นช้างที่มีลกั ษณะต่างจากช้างธรรมดาทัว่ ไป จัดว่ามีลกั ษณะที่หาได้ยากจึงเป็ น
ที่เชื่อกันว่าช้างเผือก เป็ นสัตว์ที่เป็ นมงคลให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ และเป็ นเครื่ องมงคลชนิดหนึ่งใน
“สัปตรัตนะ” แห่งพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณี แก้ว นางแก้ว ขุนคลัง
แก้ว และขุนพลแก้ว จากความเชื่อนี้จึงถือได้วา่ ช้างเผือกเป็ นสัตว์คบู่ า้ นคู่เมือง เมื่อเมืองใดได้พบ
ช้างเผือกเมืองนั้นจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความเจริ ญรุ่ งเรื องมัน่ คัง่ ดังนั้นช้างเผือกจึงมีความสําคัญ
ยิง่ ต่อพระมหากษัตริ ย ์ และเมื่อได้ชา้ งเผือกเข้ามาสู่พระบารมี ก็จะประกอบพระราชพิธีข้ ึนระวาง
สมโภชเป็ นพญาช้างต้น มีบรรดาศักดิ์เป็ นเจ้าพระยา หรื อพระยา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตระกูล (ลักษณะ)
ของช้างเผือกเชือกนั้นๆ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีการตราพระราชบัญญัติรักษาช้าง
ป่ า พุทธศักราช ๒๔๖๔ ขึ้น ในมาตรา ๓๒ ของพระราชบัญญัติน้ นั ระบุวา่ ผูใ้ ดมีชา้ งสําคัญ หรื อช้าง
สี ประหลาด หรื อช้างเนียม โดยเหตุที่คนจับได้ หรื อโดยแม่ชา้ งของตนตกออกมา หรื อโดยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องนําทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และจะได้รับพระราชทาน
บําเหน็จตามสมควร การกําหนดให้ชา้ งป่ าเป็ นของหลวงสําหรับแผ่นดิน ก็เพื่อมุ่งหมายที่จะช่วย
บํารุ งรักษาช้างป่ า และในพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้กาํ หนดช้างลักษณะพิเศษไว้ ๓ ชนิด คือ
๑. ช้ างสําคัญ มีคชลักษณ์ ๗ ประการ คือ ตาขาว เพดานขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนัง
ขาวหรื อสี คล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว และอัณฑโกสขาวหรื อสี หม้อใหม่
๒. ช้ างสี ประหลาด คือ ช้างที่มีมงคลลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๗ อย่าง ที่กาํ หนดไว้ใน
ลักษณะช้างสําคัญ
๓. ช้ างเนียม มีคชลักษณ์ ๓ ประการ คือ พื้นหนังดํา งามีลกั ษณะดังรู ปปลีกล้วย เล็บดํา
ช้างทั้ง ๓ ชนิดนี้ถือเป็ นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริ ย ์ และเป็ นสิ่ งคู่บา้ นคู่เมือง (วิศนุ ทรัพย์
สุ วรรณ ๒๕๓๖ : ๒๔)

๑๘๘

ช้างเผือกเป็ นสิ่ งที่หายากยิง่ มีความเชื่อกันว่า พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดขึ้นครองราชย์
แล้วมีชา้ งเผือกมาสู่หลายเชือก นับว่ามีบุญบารมีมาก ทําให้ประเทศมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ขณะเดียว
กันมีเหตุเกิดขึ้นกับช้างเผือก เช่น เจ็บ งาหัก หรื อล้ม (ตาย) ก็เชื่อว่าเป็ นลางร้ายของแผ่นดิน
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า ช้างเผือกต้องผ่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจสอบคชลักษณ์
ก่อนทําพิธีสมโภชขึ้นระวางเป็ นช้างทรง
แล้วขนานนามเป็ นพระยาช้างต้น หรื อพระยาช้างเผือก การตรวจสอบต้องทําอย่างละเอียด เพราะ
นอกจากมงคลลักษณ์ท้ งั ๗ ประการแล้ว ยังมีลกั ษณะพิเศษที่เป็ นรายละเอียดอีกหลายประการ คน
ส่ วนใหญ่มกั เข้าใจว่า ช้างเผือก คือช้างที่มีสีผวิ เหมือนควายเผือก แต่ชา้ งเผือกในความหมายที่เป็ น
ช้างสําคัญจริ งๆ ไม่อาจดูหรื อกําหนดได้จากสี ผวิ เพียงอย่างเดียว

ภาพที่ ๖๗ ช้างสําคัญที่ประดับบริ เวณฐานพระบุษบก
นอกจากนี้บริ เวณบันไดทางขึ้นฐานไพทีและลานโดยรอบ ตั้งรู ปตุก๊ ตาหิ นซึ่งนํามาจาก
เมืองจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ อีกเป็ นจํานวนมาก เช่น ลัน่ ถัน
ถะ ตุก๊ ตารู ปสัตว์ และภาชนะหิ น เป็ นต้น
ตุ๊กตาหินและภาชนะหินจีน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ถือว่าเป็ นยุคที่มีความรุ่ งเรื อง
ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ

๑๘๙

ประเทศจีน สังเกตได้จากภายในพระบรมมหาราชวัง และพระอารามหลวงสําคัญต่างๆ มักประดับ
ตกแต่งไปด้วยตุก๊ ตาหิ นแกะสลัก และตุก๊ ตาปูนปั้ นเป็ นจํานวนมาก ในสมัยนั้นการเดินทางติดต่อ
ค้าขายกับประเทศจีนโดยทางนํ้า ไทยเรานําสิ นค้าประเภทข้าว และไม้สกั ซึ่งมีน้ าํ หนักมากบรรทุก
ลงเรื อสําเภาไปเป็ นสิ้ นค้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันเราก็นาํ สิ นค้าประเภทเครื่ องถ้วยชาม
และผ้าแพรไหมต่างๆ จากประเทศจีนใส่ เรื อสําเภากลับมา แต่ปรากฏว่าสิ นค้าที่นาํ กลับมามีน้ าํ หนัก
เบา ไม่เพียงพอสําหรับเรื อที่ตอ้ งคลื่นและพายุฝนลมแรงกลางทะเลเป็ นระยะเวลานานได้ เรื อสําเภาที่
บรรทุกสิ นค้ามาก็จะโคลงเคลงทําให้เครื่ องถ้วยชามแตกเสี ยหาย
และอาจเกิดอุบตั ิเหตุเรื อล่มได้
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกล้าฯ ให้นาํ ตุก๊ ตาปูนปั้ นและหิ น
แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ตลอดจนแผ่นหิ นที่ปูอยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง สําหรับเป็ นอับเฉาเพื่อถ่วง
เรื อสําเภาไม่ให้โคลงเคลงขณะต้องคลื่นลมและพายุฝนกลางทะเล (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ๒๕๔๘ :
๙๗) ปรากฏว่าในรัชสมัยของพระองค์น้ นั มีอบั เฉาเป็ นรู ปต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็ นเครื่ องประดับ
สถานที่ ตุก๊ ตารู ปคนและสัตว์นานาชนิด
นอกจากนี้ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าอยูห่ วั ยังเป็ นยุคที่พระพุทธศาสนามี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องอีกด้วย เนื่องจากพระองค์ทรงบริ จาคทรัพย์ที่ได้จากการค้าขายมาสร้าง และทํานุ
บํารุ งพระอารามหลวงต่างๆ มากมาย เห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลวดลายอย่างไทยผสมกับ
ศิลปะแบบจีน ตลอดจนอาคารต่างๆ ที่ประดับด้วยเครื่ องถ้วยชามและกระเบื้องเคลือบที่แตกหักจาก
การค้าขาย ซึ่งเป็ นศิลปะตามพระราชนิยมของพระองค์ และด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตุก๊ ตาจีนปูนปั้นและหิ นแกะสลัก
รู ปต่างๆ เช่น ถะ ลัน่ ถัน (นักรบ) ตุก๊ ตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง ตุก๊ ตาขุนนางจีนฝ่ ายบุ๋น นักปราชญ์
สามัญชน ผูห้ ญิง สิ งห์คาบแก้ว สุ นขั วัว ควาย ลิง ม้า เป็ นต้น ไปประดับตามวัดหรื อพระอาราม
หลวงที่พระองค์ทรงสร้างและพระราชทานทรัพย์ในการทํานุบาํ รุ งปฏิสงั ขรณ์ เพื่อถวายเป็ นพุทธ
บูชาและประดับตกแต่งบริ เวณวัดให้มีความสวยงาม เช่น วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม วัดอรุ ณ
ราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดสุ ทศั น์เทพวราราม ฯลฯ (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ๒๕๔๘ : ๒๖)
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ก็เป็ นสถานที่สาํ คัญ
อีกที่หนึ่ง ซึ่งมีตุก๊ ตาจีนปูนปั้นและหิ นแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ อยูม่ ากมาย ได้แก่
ถะ คือ เจดียศ์ ิลปะแบบจีน มีหลายแบบตามอายุสมัย มีหลายแบบ เช่น เจดียท์ รงสี่ เหลี่ยม
ทรงหกเหลี่ยม เป็ นต้น มีอายุต้ งั แต่สมันราชวงศ์ถงั ถึงสมัยราชวงศ์ชิง (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ๒๕๔๘ :
๒๐๐) แต่ที่นาํ มาเป็ นเจดียข์ นาดเล็กสามารถถอดแยกชิ้นได้ สําหรับถะหรื อเจดียจ์ ีนที่ต้ งั บริ เวณลาน
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ระหว่างฐานไพทีและหอพระนาก มีจาํ นวน ๒ องค์ เป็ นเจดียส์ ูง ๕ ชั้น
ตั้งอยูบ่ นฐานบัว

๑๙๐

ลัน่ ถัน คือ ตุก๊ ตาหิ นทั้งขุนนางแต่งกายเต็มยศ ทั้งขุนนางฝ่ ายบู๊ และขุนนางฝ่ ายบุ๋น ขุน
นางฝ่ ายบู๊ เป็ นนักรบหน้าตาดุเหมือนจ้องมอง หนวดเครายางเป็ นแผง สวมเสื้ อผ้ารัดกุม มีเสื้ อเกราะ
รัดตัวอย่างทะมัดทะแมง สวมรองเท้าหนา มือถืออาวุธ เช่น ง้าว ทวน พลอง หรื อดาบ สําหรับขุน
นางฝ่ ายบุ๋นนั้น เป็ นขุนนางฝ่ ายพลเรื อน ตําแหน่งเสนาบดี ใบหน้าสะอาดเรี ยบร้อย สายตาไม่ดุร้าย
มีหยวดเครายาวเป็ นระเบียบ มือถือพัดถือหนังสื อ แต่งกายเต็มยศภูมิฐานเสื้ อผ้าตัวใหญ่คลุมตัวหลาย
ชั้น สวมหมวกตามลําดับชั้นยศ และแตกต่างกันไปตามยุคสมัย ชิง (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ๒๕๔๘ :
๑๐๕) ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดารามพบได้ที่บริ เวณบันไดทางขึ้นฐานไพที ด้านพระศรี รัตน
เจดีย ์ ฝั่งพระอุโบสถ จํานวน ๑ คู่ ฝั่งหอพระนาก จํานวน ๑ ตน และด้านปราสาทพระเทพบิดรฝั่ง
พระอุโบสถ อีกจํานวน ๑ คู่
ตุ๊กตารูปสิ งโต คือ รู ปสลักสิ งโตแบบจีน ในทางพระพุทธศาสนา ยกย่องสิ งโตว่ามีพลัง
อํานาจและว่องไว จึงจัดเป็ นพาหนะ (สิ งหอาสน์) ของพระมัญชุศรี มหาโพธิสตั ว์ฝ่ายมหายาน และ
พุทธศาสนิกชนถือว่า สิ งโตเป็ นสัตว์ช้ นั สู งและมีบารมีเกียรติยศ จึงมีหน้าที่พิทกั ษ์ขบั ไล่ส่ิ งชัว่ ร้าย
สร้างความศรัทธา จึงมีประเพณี นิยมตั้งสิ งโตประดับตามวัดและอาคารสําคัญ ชิง (ประทุม ชุ่มเพ็ง
พันธุ์ ๒๕๔๘ : ๑๕๙) ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป เช่น ที่พระระเบียง
บริ เวณประตูเกยเสด็จ (ด้านศาลาสหทัยสมาคม) จํานวน ๑ คู่, ประตูหน้าวัว (ด้านหน้าพระอุโบสถ)
จํานวน ๑ คู่, ประตูศรี รัตน์ (ทางออกมายังเขตพระราชฐานชั้นกลาง) จํานวน ๑ คู,่ บริ เวณบันได
ทางขึ้นปราสาทพระเทพบิดรทางด้านทิศตะวันออก เป็ นสิ งโตแกะสลักจากหิ นสี ขาว จํานวน ๑ คู่,
บริ เวณบันไดทางขึ้นหอพระมณเฑียรธรรม เป็ นสิ งโตแกะสลักจากหิ นสี ขาว จํานวน ๑ คู่, บริ เวณ
บันไดทางขึ้นหอพระคันธารราษฎร์ จํานวน ๒ คู่ และพบตุก๊ ตารู ปสิ งโตตัวเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก
ที่ต้ งั ประดับตามอาคารต่างๆ เช่น พระวิหารยอด จํานวน ๖ คู่ อยูบ่ ริ เวณบันไดทางขึ้นทั้ง ๓ ด้านๆ
ละ ๒ คู่ บริ เวณบันไดระเบียงทางขึ้นฐานไพทีดา้ นปราสาทพระเทพบิดร ทั้ง ๖ บันไดๆ ละ ๑ คู่ และ
ที่หอพระคันธารราษฎร์ จํานวนทั้งสิ้ น ๓๑ ตัว เป็ นต้น ตุก๊ ตาสิ งโตนี้ ช่างสลักทําไว้ท้ งั ๒ เพศ
คือ ตัวเมียมีลกู เล็กๆ อยูท่ ี่ซอกอกและเท้าเป็ นสัญลักษณ์ ส่ วนตัวผูอ้ ยูใ่ นท่าวางเท้ามีกงเล็บจับลูกแก้ว
หรื อลูกโลกหรื อสิ่ งมงคลตามความเชื่อในคติจีน
ตุ๊กตาจีนรูปคนและสั ตว์ รู ปสลักและรู ปปั้นศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลักษณ์เหมือน
คนแล้ว ยังมีเป็ นรู ปสัตว์ต่างๆ อีก ช้าง ม้า ควาย ลิง หมู เป็ นต้น ตั้งประดับตามลานบริ เวณด้านข้าง
ฐานไพทีฝั่งพระอุโบสถ ซึ่งจัดเป็ นสวนหินและไม้ดดั
ทุกตัวนั้นไม่เพียงแต่เป็ นตัวแทนแห่ง
ศิลปกรรมจีนเท่านั้น ยังบอกถึงฝี มือช่างสลักช่างปั้นว่ามีช้ นั เชิงแฝงด้วยภูมิธรรม ภูมิปัญญา และ
ปรัชญาไว้ดว้ ย

๑๙๑

ภาชนะหิน คือ มีลกั ษณะเป็ นกระถางมีท้ งั ขนาดใหญ่และเล็ก นํามาเป็ นภาชนะสําหรับ
ปั กธูปเพื่อมนัสการหรื อสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และสําหรับปลูกไม้ประดับประเภทไม้แคระ พบได้
โดยรอบวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

ภาพที่ ๖๘ ถะหรื อเจดียศ์ ิลปะจีน

ภาพที่ ๖๙ ลัน่ ถันหรื อตุก๊ ตาหิ นขุนนางจีน

๑๙๒

ภาพที่ ๗๐ ตุก๊ ตาหิ นจีนรู ปคน

ภาพที่ ๗๑ ตุก๊ ตาหิ นจีนรู ปสัตว์ต่างๆ

๑๙๓

พระศรีรัตนเจดีย์ (อาคารหมายเลข ๖)

ภาพที่ ๗๒ พระศรี รัตนเจดีย ์
พระศรี รัตนเจดียต์ ้ งั อยูบ่ นฐานไพทีดา้ นทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๓๙๘ ตามแบบพระ
มหาเจดียใ์ นวัดพระศรี สรรเพชญ ในพระราชวังหลวงแห่ งกรุ งศรี อยุธยา เพื่อประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกา พระราชทานนามว่า พระศรี รัตนเจดีย ์ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑
: ๒๘๔)
ในคราวฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้เสริ ม
พอกแก้รูปทรงพระศรี รัตนเจดีย ์ ประดับกระเบื้องทองภายนอกและเขียนผนังภายในทําบานประตู
และปูพ้นื หิ นอ่อนภายใน และโปรดเกล้าฯ ให้ประดับกระเบื้องทองภายนอกทั้งองค์ (กรมศิลปากร
๒๕๒๕ : ๑๙๒)

๑๙๔

นายเกรี ยงไกร วิศวามิตรฺ (สัมภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในรัชกาลปัจจุบนั ได้มีการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์พระศรี รัตนเจดีย ์ โดยเปลี่ยนกระเบื้องทองที่ประดับภายนอกใหม่ และนํากระเบื้อง
ทองชุดเก่าไปประดับที่สระแก้วในพระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท
พระศรี รัตนเจดียเ์ ป็ นพระเจดียท์ รงกลมแบบลังกา รู ปแบบเดียวกับเจดีย ์ ๓ องค์ ที่วดั พระ
ศรี สรรเพชญ ในพระราชวังหลวงกรุ งศรี อยุธยา เป็ นพระเจดียก์ ่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องทองทั้ง
องค์ ภายในกลวงเป็ นที่ประดิษฐานพระเจดียอ์ งค์เล็กบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
องค์พระเจดียป์ ระกอบด้วยฐานเขียง มีมาลัยเถา ๓ ชั้น สลับด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย
รองรับองค์ระฆัง เหนือขึ้นไปเป็ นบัลลังก์สี่เหลี่ยมเสาหานรองรับปล้องไฉนซึ่งทําเป็ นบัวลูกแก้วจาก
ใหญ่ข้ ึนไปหาเล็กซ้อนกัน ๒๐ ชั้น จากนั้นเป็ นปลีและยอดเม็ดนํ้าค้างตามลําดับ เม็ดนํ้าค้างนิยมทํา
ปลายสุ ดของปลียอดพระเจดียท์ รงลังกา มีความหมายให้เป็ นดวงนิพพานอันเป็ นจุดปลายทางของคติ
ทางพระพุทธศาสนา (โชติ กลัยาณมิตร ๒๕..? : ๒๒)
พระศรี รัตนเจดียม์ ีซุม้ ประตูทางเข้า ๔ ทิศ ภายในซุม้ บุดว้ ยหิ นอ่อน ลักษณะของทางเข้า
เป็ นรู ปโค้งแหลม เหนือซุม้ เป็ นลายปูนปั้นรู ปช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ตอนบนของซุม้ ตั้ง
พระเจดียอ์ งค์เล็ก ลักษณะเดียวกับพระศรี รัตนเจดียบ์ นฐานสี่ เหลี่ยม มีมุข ๔ ด้านทําเป็ นหน้าบัน
ประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ บานประตูเป็ นประตูหูชา้ งทําด้วยไม้ปิดทองประดับประ
จกลงยาเป็ นลายช่อดอกไม้สีเขียวแก่ สี แดงเข้มและสี น้ าํ เงิน เหนือประตูเป็ นช่องลมสําหรับระบาย
อากาศ กรอบประตูตอนบนจําหลักเป็ นรู ปพญานาค ๒ ตัวหางชนกันตั้งกลางห้อยเศียรลงด้านข้าง
ภายในองค์พระเจดียเ์ ป็ นห้องโถงกลม ผนังโบกปูนทาสี ขาวสอบไปตามความสูงของพระ
เจดีย ์ ตรงกลางห้อยฉัตรสี ขาวตรงกับพระเจดียท์ ี่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ผนังตอนล่าง
ประดับหินอ่อนสี เทา สูงจากพื้นประมาณ ๖๐ ซม. พื้นปูหินอ่อนสี เทารู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสลายทแยงมุม
ตรงกลางห้องประดิษฐานพระเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ตั้งอยูบ่ นฐานก่ออิฐถือปูน
๒ ชั้น ฐานล่างเป็ นรู ปแปดเหลี่ยมมีมุขสี่ มุข ฐานบนเป็ นฐานบัวหงาย องค์เจดียม์ ีลกั ษณะเหมือนกับ
พระศรี รัตนเจดียท์ ุกประการ ยกเว้นแต่เป็ นเจดียล์ งรักสี ดาํ ทั้งองค์

๑๙๕

ภาพที่ ๗๓ บานประตูทางเข้าพระศรี รัตนเจดีย ์
พระมณฑป (อาคารหมายเลข ๗)

ภาพที่ ๗๔ พระมณฑป

๑๙๖

พระมณฑปตั้งอยูบ่ นฐานไพทีตรงกลางระหว่างพระศรี รัตนเจดียแ์ ละปราสาทพระเทพ
บิดร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ
พุทธศักราช ๒๓๓๒ ตรงตําแหน่งที่ต้ งั ของหอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิมที่ถูกเพลิงไหม้ เพื่อ
ประดิษฐานพระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สงั คายนาขึ้นไว้สาํ หรับ
แผ่นดิน (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๑)
พระมณฑปนี้มีลกั ษณะเป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมทรงมณฑป ตั้งอยูบ่ นฐานยกพื้นซึ่งเป็ นฐาน
สิ งห์ยอ่ มุมไม้สิบสองก่ออิฐประดับหินอ่อนขัดมัน หลังคาเป็ นยอดจอมแหให้ความรู ้สึกไร้น้ าํ หนัก
ล่องลอยสู่ สวรรค์ หลังคาเป็ นชั้นซ่อนรู ป ๗ ชั้น
โชติ กัลยาณมิตร (๒๕๒๕ : ๓๒๘) กล่าวว่า ตรงยอดของสิ เนรุ บรรพตนั้นเป็ นที่ต้งั ของ
เมืองตรัยตรึ งศ์ อันเป็ นที่ประทับของพระอินทร์ผเู ้ ป็ นใหญ่แห่ งสวรรค์ และเป็ นเทพผูร้ ักษา
พระพุทธศาสนา ดังนั้นตามคติที่วา่ พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมุติเทพเทียบเท่าพระอินทร์ การนําเอา
สัญลักษณ์ของเมืองตรัยตรึ งศ์ อันเป็ นที่ประทับของพระอินทร์มาสร้างเป็ นเครื่ องยอดของอาคารเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติจึงนับว่าเหมาะสม ยอดมณฑป ๗ ชั้นซ้อนทําขึ้นสําหรับอาคารสําคัญในพุทธศาสนา
โดยถือว่าเป็ นบริ โภคเจดีย ์ และทําขึ้นสําหรับอาคารสําคัญในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
พระมณฑปมีบนั ไดที่ก่ ึงกลางด้านทั้ง ๔ ด้านละ ๖ ขั้น พื้นบันไดปูดว้ ยหิ นแกรนิตขัดมัน
พลสิ งห์บนั ไดตกแต่งประติมากรรมรู ปนาคจําแลง คือนาคที่มีหน้าเป็ นมนุษย์สวมมงกุฎ ตัวนาคปั้ น
ปูนปิ ดทองประดับกระจก หัวนาคทั้ง ๕ หัวและหางนาคเป็ นโลหะหล่อลงรักปิ ดทอง ปลายพลสิ งห์
บันไดก่อเป็ นฐานบัวเล็กๆ ประดับหิ นอ่อนตั้งประติมากรรมรู ปยักษ์ถือกระบอง ซึ่งเป็ นฝี มือครู ดาํ
ประติมากรในรัชกาลที่ ๑ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐) ยักษ์พลสิ งห์แต่ละทิศทําเป็ นรู ปต่างๆ กัน
ดังนี้
ทิศเหนือ
เป็ นรู ป
พญากุเวรุ ราช
ทิศใต้
เป็ นรู ป
พญาทศภักตร์ หรื อทศกัณฐ์
ทิศตะวันออก เป็ นรู ป
พญาอินทรชิต
ทิศตะวันตก เป็ นรู ป
พญาบรรลัยจักร (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๕)
ยักษ์ ทวารบาลบริเวณหน้ าประตูพระมณฑป
สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระมณฑป ในปี พุทธศักราช ๒๓๓๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ หล่อจากโลหะปิ ดทองประดับกระจก (สํานักราช
เลขาธิการ ๒๕๓๒ : ๒๕๕) มีจาํ นวน ๔ คู่ ดังนี้

๑๙๗

คู่ที่ ๑ บริ เวณประตูดา้ นทิศเหนือ คือ กุเวรุ ราช เป็ นเจ้าเมืองกาลวุธ ทรงมงกุฎนํ้าเต้ากลม
มีมเหสี ชื่อเกศินี โอรสชื่อ ตรี ปักกัพ เมื่อโอรสถูกพระลักษณ์ฆ่าตาย จึงออกทัพไปแก้มือจึงถูกศร
พระรามตาย
คู่ที่ ๒ บริ เวณประตูดา้ นทิศใต้ คือ ทศกัณฐ์
คู่ที่ ๓ บริ เวณประตูดา้ นทิศตะวันออก คือ อินทรชิต
คู่ที่ ๔ บริ เวณประตูดา้ นทิศตะวันตก คือ บรรลัยจักร เป็ นลูกที่สองของท้าวจักรวรรดิ
กับ นางวัชนีสูตร น้องร่ วมครรภ์กบั สุ ริยาภพ ทรงมงกุฎหางไก่ เมื่อสุ ริยาภพถูกศรพระรามล้มแล้ว
จึงออกรบเพื่อแก้แค้นแต่แพ้พระพรต แล้วไปตั้งพิธีชุบศรเหราพรตที่เนินเขาจักรวาล ถูกองคตกับ
อสู รทําลายพิธี รุ่ งขึ้นยกทัพออกรบกับพระพรต แผลงศรเป็ นเหรามีเศียรหนึ่งพันรวบเอาพระสัตรุ ต
ลอยปลิวขึ้นไปในอากาศ แล้วเปลื้องผ้าโพกเสกเป็ นตัวแทนอยู่ แล้วตนเองเหาะตามเหราขึ้นไป นํา
ตัวพระสัตรุ ตไปไว้ที่ยกั ษ์ราหู ทหารพระพรตตามไปแก้เอาพระสัตรุ ตคืน รุ่ งขึ้นออกรบอีกจึงถูกศร
พระพรตตาย

ภาพที่ ๗๕ ยักษ์กเุ วรุ ราช

๑๙๘

ภาพที่ ๗๖ ยักษ์ทศกัณฐ์

ภาพที่ ๗๗ ยักษ์อินทรชิต

๑๙๙

ภาพที่ ๗๘ ยักษ์บรรลัยจักร
ยักษ์ทวารบาลบริ เวณประตูท้ งั ๔ ด้าน ของพระมณฑปนี้ นับว่าเป็ นต้นแบบของคติความ
เชื่อที่ใช้ยกั ษ์ตวั ละครสําคัญที่มีความน่าเกรงขามในเรื่ องรามเกียรติ์มาเป็ นทวารบาล เนื่องจากช่วง
ต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์น้ นั วรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์เป็ นที่ตอ้ งพระราชนิยมของพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รอบองค์พระมณฑปมีเสาเหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง จํานวน ๒๐ ต้น ด้านละ ๔ ต้น
และที่มุมทั้ง ๔ อีกมุมละ ๑ ต้น ฐานของเสาเป็ นกระหนกเท้าสิ งห์ประดับกระจกสี เขียวและขาว ตัว
เสาและบัวหัวเสาประดับกระจกสี ขาว เขียวและแดง
ฐานปั ทม์ขององค์พระมณฑปเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม หน้ากระดานฐานปัทม์ตอนล่างประดับด้วย
หิ น ต่อจากนั้นเป็ นกระจังและกระหนกเท้าสิ งห์ประดับด้วยกระจกสี เขียวและขาว หลังกระจังเป็ น
ครุ ฑพนมและอสู รทรงเครื่ องนัง่ พนมมือสลับกัน ครุ ฑและอสูรด้านละ ๑๘ ตัว เหนือลวดบัวหลัง
ครุ ฑและอสูรมีเทพนมทรงเครื่ อง หล่อด้วยทองแดงปิ ดทอง อีกด้านละ ๑๘ ตัว
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ภาพที่ ๗๙ ครุ ฑพนม อสู รนัง่ พนมมือ และเทพนม ที่ฐานพระมณฑป
ผนังองค์พระมณฑปเป็ นลายเทพนมทรงข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ปิ ดทองบนพื้นกระจกสี เขียว
เพดานภายนอกเป็ นลายกระหนกก้านแย่งปิ ดบนพื้นชาด เชิงกลอนปิ ดทอง ด้านล่างของเชิงกลอน
ห้อยกระดิ่งใบโพธิ์ปิดทองด้านละ ๔๔ ใบ รวมทั้งที่มุมอีก ๔ มุม ลักษณะหลังคาเป็ นทรงมณฑป ๗
ชั้น ที่ยอ่ มุมไม้สิบสองมีนาค ๓ เศียร ประดับกระจกเขียว ส่ วนหลังคามุงกระเบื้องสี เขียวขลิบทองถึง
คอเหม ตัวเหมประดับกระจกสี ขาวและแดง ปลีและยอดประดับกระจกสี ขาว เหลืองและแดงเป็ น
ลายกริ ช มีลูกแก้วทอง ๕ ชั้น ประดับยอดด้วยฉัตร ๕ ชั้น
ซุม้ พระทวารเป็ นซุม้ ยอดทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก บานแผละกว้างเขียนลาย
กํามะลอมีพ้ืนสี ม่วงลายทองเป็ นรู ปเซี่ยวกางถือหอก และตรี ยนื เหยียบหลังสิ งโตบนเนินผาและหญ้า
ประกอบลายนกไม้ มีสินเทาหุ ม้ มงกุฎทั้ง ๒ ข้าง เพดานของซุม้ พระทวารประดับด้วยดาวเพดานเป็ น
รู ปดาวล้อมเดือนประดับกระจกสี ขาว
กรอบเช็ดหน้าพระทวารด้านนอกเขียนลายรดนํ้าทรงข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ตอนริ มเป็ นลาย
ก้ามปู ด้านในร่ องชาด บานพระทวารเป็ นบานประดับมุก ที่อกเลาพนมล่างประดับมุกเป็ นรู ปท้าวกุเว
รุ ราชทรงคธาวุธบนแท่นสี่ เหลี่ยมเป็ นลายมังกรหันหัวลงล่างมีหางเป็ นกระหนกเครื อเถา พนมกลาง
เป็ นรู ปวายุบุตรแบกวิมานในวิมานมีแท่นอุณาโลมประดับด้วยฉัตร ๒ ข้าง พนมบนเป็ นรู ปวายุบุตร
ถือพระขรรค์
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บานพระทวารด้านนอกเป็ นบานประดับมุก มีแม่ลายเป็ นกระหนกก้านขดนกคาบ ตรง
กลางเป็ นราชสี ห์ บานพระทวารนี้มีภาพจับเป็ นลายประดับมุกที่สาํ คัญอยูใ่ นกรอบวงกลม ๘ ดวง
ด้วยกันทั้ง ๒ บานคือ
ดวงที่ ๑
เป็ นรู ป พญาพิเภกยืนถือกระบอง
ดวงที่ ๒
เป็ นรู ป มังกรกรรณยืนถือศร
ดวงที่ ๓
เป็ นรู ป วายุบุตรยืนถือตรี และธงกําลงเหาะ
ดวงที่ ๔
เป็ นรู ป สุ ครี พถือพระขรรค์กาํ ลังเหาะ
ดวงที่ ๕
เป็ นรู ป พาลีถือกระหนกเครื อ
ดวงที่ ๖
เป็ นรู ป องคตเหาะ
ดวงที่ ๗
เป็ นรู ป พระรามถือพระขรรค์ถือกระหนกเครื อ
เป็ นรู ป หงส์จีนเผ่น
ดวงที่ ๘
บานประตูประดับมุกนี้เป็ นฝี มือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งทําขึ้นคราวเดียวกับบานประตู
ประดับมุกที่พระมณฑปพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ลักษณะลวดลายได้จากแบบบานประตูประดับ
มุกครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ซึ่งฝี มืองดงามและมี ๒ แบบ คือ ลายเต็มบานมีเทวรู ปอ
ยูต่ รงกลางและลายช่องกลมหัวรู ปสัตว์ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๙)
ภายในองค์พระมณฑป เพดานทําเป็ นเพดาน ๒ ชั้น ที่คอสองทําเป็ นลายก้านแย่งแบบดาว
ล้อมเดือนปิ ดทองบนพื้นชาดกลางเพดานประดับด้วยเพดานซ้อน ๕ ชั้น มีดาวเล็กล้อมรอบ ๘ ดวง
ตรงกลางห้อยโคมแก้ว ๖ เหลี่ยม ใส่ ประทีป ผนังโดยรอบเป็ นลายรดนํ้าปิ ดทองทรงข้าวบิณฑ์ บน
พื้นสี ชาด ตอนล่างเป็ นลายกรวยเชิงรู ปกระหนกก้านขด พื้นพระมณฑปปูดว้ ยเสื่ อเงินสานเต็มทั้ง
ห้องถึงฐานตูท้ ี่ประดิษฐานพระไตรปิ ฎก ตอนริ มปูเหล็กขนาด ๑ นิ้วโดยรอบ
ตรงกลางห้องประดิษฐานตูพ้ ระไตรปิ ฎกประดับมุกทรงมณฑปใหญ่ บรรจุพระไตรปิ ฎก
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
ที่มุมห้องยังตั้งตูเ้ ขียนลายรดนํ้าเรื่ องพระกัสสปะประชุมพระสงฆ์ทรงสังคายนา
สําหรับใส่
พระไตรปิ ฎกฉบับต่างๆ ไว้ท้ งั สี่ มุม
พระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่
พระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ เป็ นพระไตรปิ ฎกฉบับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสี หนาท
ทรงมีพระราชศรัทธาปรารถนาจะทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญมัน่ คงสื บไป และได้ทรงทราบ
จากพระสงฆ์ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็ นประธานว่า เวลานั้นพระไตรปิ ฎกมีขอ้ วิปลาสคลาด
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เคลื่อนมาก แม้พระสงฆ์จะมีความประสงค์จะทํานุบาํ รุ งให้สมบูรณ์ ก็ไม่มีกาํ ลังพอจะทําให้สาํ เร็จได้
พระองค์จึงได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชประชุมพระสงฆ์พร้อมทั้งราชบัณฑิต ให้รับภาระใน
เรื่ องนี้ ดังนั้นพระสงฆ์อนั มีสมเด็จพระสังฆราชเป็ นประธาน จึงได้เริ่ มทําการสังคายนาพระธรรม
วินยั ตรวจชําระพระไตรปิ ฎกพร้อมทั้งคัมภีร์สทั ทาวิเสส หรื อคัมภีร์ไวยากรณ์บาลี ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรี สรรเพ็ชญดาราม ปั จจุบนั คือ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ปี
พุทธศักราช ๒๓๓๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๕ ใช้เวลาในการสังคายนาพระไตรปิ ฎก ๕ เดือน จึง
สําเร็ จบริ บูรณ์ ผูร้ ่ วมประชุมสังคายนาประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ทรงคุณ
ความรู ้ทางพระปริ ยตั ิธรรมรวม ๒๑๘ รู ป ราชบัณฑิต ๓๒ ท่าน จัดแบ่งเป็ น ๔ กอง คือ
๑. กองสมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) วัดระฆังโฆษิตาราม เป็ นแม่กองชําระพระสุ ตตันตปิ ฎก
หรื อพระสู ตร คือ พระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมต่างๆ
๒. กองพระวันรัตน์ (สุ ก) วัดพระศรี สรรเพ็ชญดาราม หรื อวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ใน
ปั จจุบนั เป็ นแม่กองชําระพระวินยั ปิ ฎก เพื่อประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินยั คือ พุทธบัญญัติ
เกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดําเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์และ
ภิกษุณีสงฆ์
๓. กองพระพิมลธรรม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรื อวัดโพธิ์ เป็ นแม่กองชําระ
พระสัททาวิเสสหรื อคัมภีร์ไวยากรณ์บาลี
๔. กองพระพุฒาจารย์ (เป้ า) วัดอินทาราม เป็ นแม่กองชําระพระปรมัตถปิ ฎก มีพระธรรม
ไตรโลก (ชื่น) วัดหงส์หรื อวัดหงส์รัตนรามราชวรวิหารในปัจจุบนั เป็ นผูช้ ่วย
เมื่อการสังคายนาแล้วเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ จารึ กพระไตรปิ ฎก
ที่ชาํ ระบริ สุทธิ์แล้วลงบนแผ่นลานใหญ่ แล้วปิ ดทองทึบทั้งใบตลอดจนปกหน้า ปกหลัง และกรอบ
ด้านข้าง มีจาํ นวน ๓๕๔ พระคัมภีร์ เป็ นหนังสื อใบลาน ๓,๖๘๖ ผูก (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๘๘)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า การเรี ยกนามพระไตรปิ ฎก
ฉบับนี้วา่ ฉบับทอง หรื อ ทองใหญ่ เพราะภายหลังยังโปรดให้สร้างพระไตรปิ ฎกอีก ๒ ชุด คือ ฉบับ
รองทองหรื อฉบับข้างลาย และฉบับชุบทอง การสังคายนาในครั้งนี้นบั เป็ นการสังคายนาครั้งที่ ๒
ในประเทศไทย หลังจากการสังคายนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ณ เมืองเชียงใหม่ ในปี พุทธศักราช
๒๐๒๐
บริ เวณฐานพระมณฑปทั้ง ๔ มุม ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลามุมละ ๑ องค์ พระพุทธรู ป
ประทับนัง่ สมาธิพระหัตถ์ทาํ มุทราต่างๆ กัน มีพทุ ธลักษณะตามคติมหายาน มีประภามณฑลรู ปเสมา
ขอบสลักลายบนฐานบัวควํา่ บัวหงาย พระพุทธรู ปศิลาเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า-
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อยูห่ วั ทรงได้มาจากชวาเมื่อครั้งเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒ ในปี พุทธศักราช
๒๔๓๙ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐)
นางสาวบุญเพ็ญ หว่านณรงค์ (สัมภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) กล่าวว่า พระพุทธรู ปทั้ง
๔ องค์ ที่มุมพระมณฑปเป็ นการจําลองขึ้นมาใหม่ เมื่อครั้งสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดฯ ให้ทาํ จําลองและตั้งแทนพระพุทธรู ปศิลาองค์
เดิมซึ่งย้ายไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม
พระพุทธรู ปพระธยานิพุทธหินภูเขาไฟ
พระพุทธรู ปพระธยานิพทุ ธ ทั้ง ๔ องค์ ที่ประดิษฐานบริ เวณมุมพระมณฑป ทั้ง ๔ มุมๆ
ละ ๑ องค์ ทําจากหินภูเขาไฟ เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ แสดงมุทรหรื อปางต่างๆ สร้างขึ้นตามคติ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ประวัติพระพุทธรูปพระธยานิพุทธหินภูเขาไฟ
พุทธศาสนิกชนฝ่ ายมหายาน ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเฉพาะสมเด็จพระมหาสมณโคดมแต่
พระองค์เดียวเท่านั้น ยังมีพระพุทธเจ้า และพระโพธิสตั ว์อีกจํานวนมาก ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมี
ต่อไปในอนาคต แต่ก่อนจะถึงการอุบตั ิเป็ นพระพุทธเจ้านั้น ก็เป็ นพระโพธิสตั ว์มาก่อนเช่นเดียวกัน
ธงชัยแห่ งธรรมมุ่งไปสู่ ทางแห่งพระโพธิสตั ว์ก่อน อันจะได้เสวยสุ ขในสรวงสวรรค์และดูแลบําบัด
ทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ ซึ่งต่างจากฝ่ ายเถรวาทที่มุ่งบรรพชาเพื่อสําเร็ จพระอรหันตผล (วิทย์ พิณคัน
เงิน ๒๕๓๘ : ๒๔) ตามคติมหายานถือว่า การเริ่ มมีพระพุทธเจ้าเริ่ มด้วยการมีพระอาทิพทุ ธ คือ
พระพุทธเจ้าเป็ นองค์ปฐม ส่ วนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ รวมทั้งพระโพธิสตั ว์ และสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
ทั้งปวง ย่อมถือถืออุบตั ิข้ ึนโดยอํานาจฌานของพระพุทธเจ้า ที่เรี ยกว่าพระอาทิพทุ ธ คือ เกิดขึ้นเองไม่
มีตน้ และปลาย เป็ นอุปปาติก คือ เกิดขึ้นเองโดยไม่ตอ้ งมีบิดามารดาให้กาํ เนิด (บรรจบ เทียมทัด
๒๕๓๒ : ๓๔) ประจําอยูใ่ นโลกนิรันดร ส่ วนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ แบ่งเป็ น ๓ จําพวก คือ
๑. พระมานุษิพทุ ธ คือ พระพุทธเจ้าที่อุบตั ิในโลกมนุษย์ ตรงกับสภาวะแห่งสมเด็จพระ
สมณโคดม
๒. พระฌานิพทุ ธ คือ พระพุทธเจ้าที่บาํ เพ็ญเพียรทางภาวนาสมาธิ ตรงกับสภาวะแห่ ง
พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ ไม่ได้สงั่ สอนผูอ้ ื่น
๓. พระธยานิพทุ ธ คือ พระพุทธเจ้าที่อุบตั ิในสวรรค์ มิได้ลงมาตรัสรู ้ในโลกมนุษย์ พระ
ธยานิพทุ ธของฝ่ ายมหายานมีมากมายด้วยกัน แต่ที่สาํ คัญมีอยู่ ๕ องค์ คือ
พระไวโรจนพุทธ พระกายสี ขาว ปางปฐมเทศนา มีสิงห์เป็ นพาหนะ ประทับบนดอกบัว

๒๐๔

พระอักโษภย พระกายสี น้ าํ เงิน ปางมารวิชยั ทรงวัชระ มีชา้ งเป็ นพาหนะ ประทับบน
ดอกบัวขาว
พระรัตนสั มภพ พระกายสี เหลือง ปางประทานพร ทรงจินดามณี มีมา้ เป็ นพาหนะ
ประทับเหนือดอดบัวเหลือง
พระอมิตาภะ พระกายสี แดง ปางสมาธิ ทรงบาตร มีนกยูงเป็ นพาหนะ ประทับเหนือ
ดอกบัวขาว
พระอโมฆสิ ทธิ พระกายสี เขียวใบไม้ ปางประทานอภัย ทรงวัชระ
พระธยานิพทุ ธเหล่านี้ เรี ยกกันโดยมากว่า “พระเจ้า ๕ พระองค์” มีความศักดิ์สิทธิ์ไปทาง
คุณไสย คือ ให้คุณในทางไสยศาสตร์ดว้ ย (วิทย์ พิณคันเงิน ๒๕๓๘ : ๒๕) ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จ
มาตรัสรู ้ในมนุษยโลก แต่สถิตอยูบ่ นสวรรค์ เรี ยกว่า พุทธเกษตร หรื อสุ ขาวดี เพือ่ ดูแลทุกข์สุขของ
มนุษย์ (บรรจบ เทียมทัด ๒๕๓๒ : ๓๔) ในบรรดาพระธยานิพทุ ธเหล่านี้ พระอมิตาภะได้รับการยก
ย่องเป็ นพิเศษ ดังปรากฏในคัมภีร์อมิตายุรฌานสูตร คือ คัมภีร์สาํ หรับภาวนา หมายถึง พระสูตรที่วา่
ด้วยการเพ่งพระอมิตาภะเป็ นอารมณ์ พระพุทธเจ้าองค์น้ ีประทับอยูบ่ นสรวงสวรรค์แดนสุ ขาวดี มี
เสี ยงทิพย์ดุริยางค์ดงั กังวานอยูโ่ ดยรอบ หันพระพักตร์มาทางทิศตะวันออก ไม่ทรงเข้าสู่นิพพาน แต่
จะเสด็จประทับอยูใ่ นแดนสุ ขาวดีตลอดไป เพื่อดูแลทุกข์สุขของมนุษย์ ดังนั้นการสร้างโบสถ์หนั
หน้าไปทางทิศตะวันออกก็ดี การประดับเชิงชายด้วยกระดิ่งที่ตอ้ งลมแล้วดังกังวานก็ดี ล้วนมีส่วน
ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อในองค์พระอมิตาภะด้วย (วิทย์ พิณคันเงิน ๒๕๓๘ : ๒๖)
สําหรับพระพุทธรู ปทั้ง ๔ องค์ ที่ประดิษฐานบริ เวณมุมพระมณฑป ทั้ง ๔ มุม เป็ น
พระพุทธรู ปประทับนัง่ สมาธิพระหัตถ์ทาํ มุทรต่างๆ ตามคติมหายาน เดิมตั้งอยูร่ ิ มประตูกาํ แพงไปวัง
หน้า ในเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
ทอดพระเนตรเห็นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๓๙ เสด็จพระราชดําเนินประพาสเกาะชวา ครั้งที่ ๒
ทรงชมว่างาม เจ้าครองเมืองก็นอ้ มเกล้าฯ ถวาย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๙๐) เมื่อเสด็จพระราช
ดําเนินกลับมาถึงสยามแล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพุทธรู ปองค์น้ ีที่มุม
พระมณฑป ซึ่งตั้งอยูบ่ นฐานไพที ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ต่อมาเมื่อมีการปฏิสงั ขรณ์วดั
พระศรี รัตนศาสดาราม เนื่องในวโรกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในพุทธศักราช
๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธรู ปชวา
นี้ประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้พระพุทธรู ปนี้
ต้องตากแดดตากฝน จนเกิดความชํารุ ดแก่องค์พระพุทธรู ปอีกต่อไป นอกจากนี้ยงั โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระพุทธรู ปจําลองขึ้น และนําไปประดิษฐานที่มุมพระมณฑปตามเดิมแทนพระพุทธรู ปองค์

๒๐๕

จริ ง พระพุทธรู ปหิ นภูเขาไฟนี้มี ๔ องค์ ประดิษฐานที่มุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ข
สวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๓๖๗)
พระธยานิพุทธไวโรจนะ หรือพระไวโรจนพุทธ

ภาพที่ ๘๐ พระธยานิพทุ ธไวโรจนะ
พระธยานิพทุ ธไวโรจนะ เป็ นพระพุทธรู ปทําจากหินภูเขาไฟ ศิลปะแบบชวาภาคกลางใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายุราวศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ มีหน้า
ตักกว้าง ๕๓.๗๐ เซนติเมตร สู งเฉพาะองค์พระ ๗๕ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล
๑๐๔.๓๐ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๐๕) พระพุทธรู ปประทับนัง่ แบบ
ขัดสมาธิเพชร แสดงธรรมจักรมุทรา หรื อปางแสดงธรรมเทศนา ด้วยการจีบนิ้วพระหัตถ์ขวาเป็ น
วงกลม และพระหัตถ์ซา้ ยประคองเบื้องล่างทําท่ากําลังจะหมุน อันหมายถึงการหมุนพระธรรมจักร
ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระพุทธรู ปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏ
กว้าง พระโขนงเป็ นสัน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรด
พระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็ นก้นหอย มีเกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีรูปดอก
บัวตูม ขนาดเล็กประกอบเบื้องบน พระพุทธรู ปครองจีวรเรี ยบไม่มีริ้วห่มเฉียง ชายจีวรสั้นห้อย
เหนือพระอังสาซ้าย มีชายย้อยลงมาเบื้องล่างคลุมพระอังสา

๒๐๖

พระพุทธรู ปประทับนัง่ เหนือปัทมาสน์ ประกอบด้วยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัวหงาย มีเกสร
ประดับเบื้องบน มีประภามณฑลหรื อรู ปรัศมีบริ เวณพระเศียรประกอบเบื้องหลัง จําหลักลายดอกไม้
และเปลวไฟประกอบอยูโ่ ดยรอบ
พระธยานิพุทธอักโษภยะหรือพระอักโษภย

ภาพที่ ๘๑ พระธยานิพทุ ธอักโษภยะ
พระธยานิพทุ ธอักโษภยะ เป็ นพระพุทธรู ปทําจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลาง ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ มีความสูง ๔๒.๕๐
เซนติเมตร สู งเฉพาะองค์พระ ๖๗.๕๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๑.๒๐
เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๐๘) ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิเพชร แสดงปางมาร
วิชยั ด้วยการวางพระหัตถ์ซา้ ยหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาคํ่าบนพระชานุ พระพุทธรู ปมีพระ
พักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็ นสัน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์
เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็ นก้นหอย และมีพระ
เกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอกบัวตูมขนาดเล็กประกอบอยูเ่ บื้องบน องค์พระพุทธรู ปครองจีวร

๒๐๗

เรี ยบไม่มีริ้ว ห่มเฉี ยงเว้าลงมากเกือบถึงพระโสณี มีชายจีวรสั้นอยูเ่ หนือพระอังสาซ้าย ปลายเป็ น
เขี้ยวตะขาบ
พระพุทธรู ปประทับนัง่ เหนือปัทมาสน์ประกอบด้วยกลีบบัวควํ่าและบัวหงาย
มีเกสร
ประดับเบื้องบน นอกกจากนี้พระพุทธรู ปยังมีประภามณฑลประกอบเบื้องหลังประกอบเบื้องหลัง
จําหลักลายดอกไม้และลายเปลวไฟประกอบอยูโ่ ดยรอบ
พระธยานิพุทธรัตนสั มภวะหรือพระรัตนสั มภพ

ภาพที่ ๘๒ พระธยานิพทุ ธรัตนสัมภวะ
พระธยานิพทุ ธรัตนสัมภวะ เป็ นพระพุทธรู ปทําจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลางซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ สูง ๕๕ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองค์พระ ๖๘.๗๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๑.๒๐ เซนติเมตร (ม.ร.
ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๑๐) ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิเพชร แสดงปางประทานพร ด้วยการ
วางพระหัตถ์ซา้ ยหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายเหนือพระชานุขา้ งขวา พระพุทธรู ปมีพระ
พักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็ นสัน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์

๒๐๘

เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็ นก้นหอย และมีพระ
เกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอกบัวตูมขนาดเล็กประกอบอยูเ่ บื้องบน องค์พระพุทธรู ปครองจีวร
เรี ยบไม่มีริ้ว ห่มเฉี ยงเว้าลงมากเกือบถึงพระโสณี มีชายจีวรขนาดสั้นอยูเ่ หนือพระอังสาซ้าย ปลาย
เป็ นเขี้ยวตะขาบ และคลี่ทบพระอังสาซ้าย
พระธยานิพุทธอมิตาภะหรือพระอมิตาภะ

ภาพที่ ๘๓ พระธยานิพทุ ธอมิตาภะ
พระธยานิพทุ ธอมิตาภะเป็ นพระพุทธรู ปทําจากหินภูเขาไฟ ศิลปะชวาภาคกลาง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ สูง ๕๒.๕๐ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองค์พระ ๖๖.๒๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงปลายประภามณฑล ๑๐๒.๕๐ เซนติเมตร (ม.ร.ว.สุ
ริ ยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๔๑๒) ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิเพชร แสดงปางสมาธิ ด้วยการวางพระ
หัตถ์ซอ้ นเหนือพระหัตถ์ซา้ ยบนพระเพลา พระพุทธรู ปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏกว้าง
พระขนงเป็ นสัน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรดพระ
อังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเป็ นก้นหอย และมีพระเกตุมาลาขนาดใหญ่ และรัศมีดอก

๒๐๙

บัวตูมขนาดเล็กประกอบอยูเ่ บื้องบน องค์พระพุทธรู ปครองจีวรเรี ยบไม่มีริ้วห่มเฉียงเว้าลงมากเกือบ
ถึงพระโสณี มีชายจีวรขนาดสั้นอยูเ่ หนือพระอังสาซ้ายปลายเป็ นเขี้ยวตะขาบ

ทิศตะวันตก
พระธยานิพุทธ
ไวโรจนะ
(ปางแสดงธรรม)

พระธยานิพุทธ
รัตนสั มภวะ
(ปางประทานพร)

พระมณฑป

ทิศใต้

พระธยานิพุทธ
อักโษภยะ
(ปางมารวิชัย)

ทิศเหนือ

พระธยานิพุทธ
อมิตาภะ
(ปางสมาธิ)

ทิศตะวันออก
ภาพที่ ๘๔ ผังพระพุทธรู ปพระยานิพทุ ธที่ประดิษฐานบริ เวณมุมทั้ง ๔ ของพระมณฑป

๒๑๐

ปราสาทพระเทพบิดร (อาคารหมายเลข ๘)

ภาพที่ ๘๕ ปราสาทพระเทพบิดร
ปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยูบ่ นฐานไพทีดา้ นทิศตะวันออก ตรงกับประตูเกยเสด็จทางทิศ
ตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี
พุทธศักราช ๒๓๙๘ พระราชทานนามว่าพระพุทธปรางค์ปราสาท มีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญ
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ในการก่อสร้างครั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้นาํ กระเบื้องที่สงั่
มาจากเมืองจีนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มีพระราชประสงค์จะนํามาประดับพระอุโบสถ วัดอรุ ณ
ราชวราราม มาประดับที่พระพุทธปรางค์ปราสาทด้วย (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๕) แต่การ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
การก่อสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทสําเร็ จลงในปี พุทธศักราช ๒๔๒๕ พร้อมกับงาน
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี แต่เมื่อสร้างเสร็ จแล้วทรงเห็นว่า พระพุทธปรางค์ปราสาทมีขนาดไม่
เพียงพอกับพระราชพิธีต่างๆ จึงมิได้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ตาม
พระราชดําริ เดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระเจดีย ์
กาไหล่ทองของรัชกาลที่ ๔ ที่เคยตั้งเป็ นประธานในพระพุทธมณเฑียรในบริ เวณสวนขวาเดิม มา
ประดิษฐานเป็ นประธานในพระพุทธปรางค์ปราสาท แต่วนั ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เกิด
เพลิงไหม้อนั เนื่องจากไฟฟ้ าลัดวงจรทําให้เครื่ องบนหลังคาพระพุทธปรางค์ปราสาทไหม้จนหมด

๒๑๑

สิ้ น รวมไปถึงพระเจดียก์ าไหล่ทององค์ประธานก็หลอมไปด้วย ขณะเพลิงไหม้ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ถอดพระทวารและพระบัญชรประดับมุกออกทั้งหมด หลังจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมหลังคาและ
ส่ วนที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ส่ วนบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุก โปรดเกล้าฯ ให้นาํ ไปประดับที่
พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๖) การบูรณปฏิสงั ขรณ์ครั้งนี้ยงั ไม่
แล้วเสร็ จได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์จน
สําเร็ จบริ บูรณ์ แล้วตกแต่งภายในแก้เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรี วงศ์ท้ งั ๕ พระองค์ และให้แปลงนามเรี ยกว่า “ปราสาทพระเทพบิดร” ใน
การแปลงนามครั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสไม่ทรงเห็นชอบด้วย อ้างว่า
ของเดิมเป็ นพุทธบูชาไม่ควรจะตัดคําว่าพุทธออกไป ในท้ายที่สุดสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงยอม
ให้ก้ นั มุขหลังเป็ นห้องหนึ่งต่างหากที่เรี ยกกันในปัจจุบนั ว่าท้ายจรนํา แล้วเชิญพระพุทธรู ปพระเทพ
บิดรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ แปลงจากเทวรู
ปพระเจ้าอู่ทองมาตั้งเป็ นประธานในห้องนั้น เพื่อให้สมั พันธ์กบั นามที่เรี ยกว่าปราสาทพระเทพบิดร
(สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๖)
พระเทพบิดร
พระเทพบิดร คือ พระรู ปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรื อ พระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริ ย ์
แห่ งกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดฯ ให้
อัญเชิญมาจากกรุ งศรี อยุธยา และโปรดเกล้าฯ ให้แปลงเป็ นพระพุทธรู ปหุม้ เงินปิ ดทองประดิษฐาน
ไว้ที่พระวิหาร และพระราชทานนามพระวิหารว่าหอพระเทพบิดร ปั จจุบนั ประดิษฐานอยูท่ ี่มุก
ทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อ้างถึงในคณะกรรมการจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ๒๕๑๓ : ๒๕) ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับพระเทพบิดรไว้ ๓ ข้อ คือ
๑. พระเทพบิดรเดิมนั้นเป็ นเทวรู ป จึงแปลงเป็ นพระพุทธรู ป
๒. พระเทพบิดรเมื่ออัญเชิญลงมากรุ งเทพฯ คงชํารุ ดเหลือแต่เป็ นชิ้น จึงเป็ นมูลเหตุที่
ต้องบูรณปฏิสงั ขรณ์
๓. เมื่อปฏิสงั ขรณ์แล้วโปรดให้สร้าง “หอพระเทพบิดร” เป็ นที่ประดิษฐานไว้ในวัดพระ
ศรี รัตนศาสดาราม ตรงกับความในร่ างจารึ กเรื่ องปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อครั้ง
รัชกาลที่ ๓

๒๑๒

พระเทพบิดรเดิมนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกล่าวว่า
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเที่ยวที่วดั พุทไธสวรรย์ เครื่ องสักการะวางทิ้งอยู่ จึงถามคนชาวอยุธยาที่ตาม
ไปด้วยนั้นว่าพวกนี้เขาเอามาทําอะไร ได้คาํ ตอบว่าคนชอบมาบูชาพระเทพบิดร เมื่อทรงเปิ ดประตู
ซุม้ จรนําเข้าไปก็เห็นองค์พระเทพบิดร เป็ นพระพุทธรู ปยืนยกพระหัตถ์ สูงเท่ากับคน ปั้ นปิ ดทองติด
กับฝาผนังด้านใน คําบอกเล่าของชาวกรุ งเก่าเล่าว่า พระเทพบิดรองค์น้ นั เดิม คือ เทวรู ป พวกชาวกรุ ง
เก่าเรี ยกกันว่า “พระเจ้าอู่ทอง” มีความศักดิ์สิทธิ์ผคู ้ นมักชอบมาบนบานเส้นสรวงเสมอ แต่อยูม่ าพระ
เจ้าอู่ทององค์น้ นั เกิดดุร้ายจนชาวกรุ งเก่าพากันหวาดกลัว กรมหลวงเทพพลภักดิ์ ซึ่งเป็ นอธิบดีกรม
ช้างเสด็จขึ้นบัญชาการซ่อมเพนียดทรงทราบ จึงโปรดให้ป้ ั นแปลงรู ปพระเจ้าอู่ทองเป็ นพระพุทธรู ป
ตั้งแต่มานั้นก็หายดุร้าย
เมื่อสมัยกรุ งศรี อยุธยาหอพระเทพบิดรอยูภ่ ายในวัดพระศรี สรรเพชญ์ ในการถือนํ้าประจํา
ปี บรรดาข้าราชการต้องไปบูชาพระเทพบิดรเสมอมาจนกระทัง่ เสี ยกรุ งในปี พุทธศักราช ๒๓๑๐ ครั้ง
เสี ยกรุ งไฟไหม้วดั พระศรี สรรเพชญ์หมดทั้งวัด ของที่หล่อด้วยโลหะ เช่น พระพุทธรู ปพระศรี สรร
เพชญ์ดาญาณ เป็ นต้น ตลอดจนรู ปพระโพธิสตั ว์ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรง
สร้างก็ถูกไฟไหม้ละลายเหลืออยูแ่ ต่ซากเป็ นท่อนๆ แทบทั้งนั้น พระเทพบิดรก็คงเป็ นเช่นนั้น
เหมือนกัน จนถึงปี พุทธศักราช ๒๓๒๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้
อัญเชิญพระเทพบิดรลงมากรุ งเทพฯ ในสมัยกรุ งธนบุรีพระเจ้ากรุ งธนบุรีทรงปรารภถึงพระเทพบิดร
ซึ่งเคยนับถือว่าเป็ นรู ปพระมหาชนกของเมืองไทย แต่ยงั ทําให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้ เพราะเป็ น
เวลาที่ยงั มีการศึกสงครามและยังเป็ นช่วงการสร้างราชธานีใหม่ จึงโปรดให้อญั เชิญไปปฏิสงั ขรณ์
อย่างติดต่อปั้นพอกพอเป็ นรู ป ประดิษฐานไว้ที่ซุม้ พระปรางค์วดั พุทไธสวรรย์ อันเป็ นวัดที่พระเจ้าอู่
ทองทรงสร้าง (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๑๖) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงเดชานุภาพ
ทรงมีความเห็นว่า เมื่ออัญเชิญพระเทพบิดรลงมากรุ งเทพฯ นั้น คงอัญเชิญมาจากวัดพุทไธสวรรย์
และเลาะเอาแต่ชิ้นโลหะของเดิมมา และสาเหตุที่แปลงเป็ นพระพุทธรู ปนั้น ทรงมีความเห็นว่า ใน
การถือนํ้าประจําปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้
ข้าราชการถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเทพบิดรมา ๓ ปี แล้ว ถ้าหล่อ
พระเทพบิดรเป็ นเทวรู ปอย่างเดิม เกรงจะเกิดปัญหาว่าควรคงถวายบังคมพระบรมมหาชนก หรื อ
กลับถวายบังคมพระเทพบิดรตามประเพณี เมื่อครั้งกรุ งศรี อยุธยา ทรงพระวิตกเกรงจะเกิดเกี่ยงแย่ง
กันขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อเป็ นพระพุทธรู ปเพื่อตัดปัญหานั้น (คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ๒๕๑๓ : ๒๙)

๒๑๓

ภาพที่ ๘๖ พระเทพบิดร
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้ป้ ั น
หล่อพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในปราสาท
พระเทพบิดรในปี พุทธศักราช เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ซ่อมแซมกระเบื้องที่ชาํ รุ ด ซ่อมช่อฟ้ า ใบระกา หน้าบันและลายฉลุปิดทองที่ฝ้าเพดาน ซ่อมลงรักปิ ด
ทองประดับกระจกเสานาคพลสิ งห์บนั ได ซ่อมฐานบัวให้เหมือนเดิม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โปรดเกล้าฯ ให้
หล่อพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั การยังไม่แล้วเสร็ จ ยังไม่ได้บรรจุเส้นพระเจ้า
ดวงพระบรมราชสมภพ ดวงพระบรมราชาภิเษก และยังไม่ได้เชิญขึ้นประดิษฐานบนปราสาท
พระเทพบิดรก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ
ให้ต้ งั การพระราชพิธีบรรจุและอัญเชิญพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

๒๑๔

รัชกาลที่ ๗ ขึ้นประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๐๒ พร้อมพระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้น (สํานัก
ราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๙)
ลักษณะสถาปัตยกรรมปราสาทพระเทพบิดร เป็ นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาท
เป็ นทรงปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบสี ท้ งั หลังตั้งแต่ยอดถึงฐาน โดยมุขด้านทิศตะวันออก ทิศ
เหนือ และทิศใต้ มีความยาวเท่ากัน ส่ วนมุขด้านทิศตะวันตกซึ่งเรี ยกกันว่าท้ายจรนําสั้นกว่ามุขอื่น
ทางเข้าสําคัญอยูท่ างด้านทิศตะวันออก มีทางขึ้นจากฐานไพทีท้ งั ๔ ทิศด้วยบันได ๗ ขั้น ปูดว้ ยหิ น
อ่อน พนักบันไดบุกระเบื้องเคลือบขาว พลสิ งห์บนั ไดเป็ นนาค ๕ เศียร สวมมงกุฎปิ ดทองประดับ
กระจก ซึ่งเป็ นของเดิมที่ประดับที่ฐานทักษิณพระมณฑป (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๘๐)
หลังคาที่เป็ นแบบจัตุรมุขนั้นมีมุขลด ๔ ชั้น เฉพาะมุขด้านทิศตะวันออกมีมุขลดเพิม่ อีก
ชั้นหนึ่งเพื่อเน้นทางเข้า กลางจัตุรมุขเป็ นยอดปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบมีลวดลายสี เขียวอ่อน
ตลอดตั้งแต่หลังคาถึงยอด มุขเด็จรับยอดปรางค์เป็ นเสาย่อมุมไม้สิบสองประดับกระเบื้องเคลือบสี
เดียวกัน ยอดนพศูลเป็ นโลหะปิ ดทองรู ปพระมหามงกุฎพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หลังคาโดยทัว่ ไปมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี แดงขอบสี เขียว
ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้
หน้าบันโดยทัว่ ไปแบ่งพื้นที่เป็ นรู ปสามเหลี่ยมเล็กอยูก่ ่ ึงกลาง
มีกรอบสามเหลี่ยม
ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง หน้าบันมุขด้านทิศตะวันออกและมุขลด พื้นที่ภายในรู ปสามเหลี่ยมตรงกลาง
ประดิษฐานพระมหามงกุฎ ประดับฉัตรสองข้างบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินซึ่งเป็ นพระราชลัญจกรของ
รัชกาลที่ ๔ หน้าบันมุขด้านทิศเหนือเป็ นรู ปอุณาโลม พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ มุขด้านทิศ
ใต้เป็ นรู ปครุ ฑยุดนาค พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๒ มุขด้านทิศตะวันตกเป็ นรู ปพระวิมาน
พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓ พระบรมราชสัญลักษณ์เหล่านี้ประดิษฐานอยูใ่ นซุม้ รองรับด้วย
ฐานสิ งห์ ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว
ฝ้ าเพดานชายคารอบนอก ปิ ดทองฉลุลายกุดนั่ บนพื้นชาด ปลายเชิงชายมีกระดิ่งห้อย
ใบโพสี ทองรอบชายคาโดยรอบ
เฉพาะมุขลดด้านทิศตะวันออกประดับด้วยรวงผึ้งและสาหร่ าย
ปลายลายเป็ นเทพนม ปิ ดทองประดับกระจกเพื่อเน้นทางเข้า
เสานางจรัลและเสาหานรอบอาคารรวมทั้งรับมุขลดด้านทิศตะวันออก เป็ นเสาก่ออิฐถือ
ปูนย่อมุมไม้สิบสอง พื้นเสาประดับกระเบื้องเคลือบเป็ นลายแปดกลีบบนพื้นสี ขาว ดอกสี เขียวอ่อน
เขียวแก่ เหลืองและฟ้ า ขอบเสาพื้นปูนเป็ นลายรักร้อยปิ ดทองประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียวเป็ นลาย
ไทย ซึ่งสัง่ ทํามาจากเมืองจีน

๒๑๕

ผนังปราสาทก่ออิฐฉาบปูนด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี เป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ มีพ้ืน
สี เลือดหมูมีดอกเป็ นรู ปดอกบัวสี น้ าํ เงิน แดงแก่ และม่วง พื้นลายสี น้ าํ เงินสด ฐานปัทม์เป็ นรู ปฐาน
สิ งห์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวแบบเดียวกับฐานเสา เสาอิงเป็ นเสาย่อมุมไม้สิบสอง พื้นเสา
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวลายไทย ขอบเสาปั้นปูนเป็ นลายรักร้อยปิ ดทองประดับกระจก
ส่ วนฐานทําเป็ นกาบพรหมศรปิ ดทองประดับกระจกสี เขียว
ซุม้ ประตูหน้าต่างเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎปิ ดทองประดับกระจกสี หลายสี ซุม้ เหล่านี้ผดิ กับ
ซุม้ โดยทัว่ ไปโดยที่เสาของซุม้ ประดับด้วยแผ่นโลหะลงยา ลายดอกบัวโดยมีพ้นื สี เขียว ดอกสี น้ าํ เงิน
และแดง บานแผละทั้ง ๒ ข้างปั้นปูนปิ ดทองเป็ นลายพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่
๕ บนพื้นกระจกสี ขาว เพดานของซุม้ เป็ นลายดวงดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ๕ ดวงมี ดารานพรัตน์
เป็ นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยดาราจักรี ดาราจุลจอมเกล้า ดาราช้างเผือก และดารามงกุฎไทยบนพื้น
กระจกสี ขาว ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เป็ นเครื่ องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้น สําหรับพระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน หรื อ
พระราชทานเป็ นการส่ วนพระองค์
การประดับตกแต่งปราสาทพระเทพบิดร ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ได้นาํ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยพระมหากษัตริ ยม์ าตกแต่งด้วย
ลวดลายดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่
ประดับตกแต่งอยูท่ ี่เพดานซุม้ ประตูและหน้าต่างปราสาทพระเทพบิดร ยังเป็ นอีกเครื่ องหมายหนึ่งซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพระมหากษัตริ ย ์
ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๓๕ : ๑) เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ คือ สิ่ งที่เป็ นเครื่ องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ
เป็ นของพระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้นสําหรับ
พระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการหรื อส่ วนพระองค์ ในราชอาณาจักรไทยเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่มีรูปลักษณะอย่างตะวันตก ถือกําเนิดครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้ง เมื่อ
ทรงทราบว่าพระมหากษัตริ ยข์ องชาวยุโรปมีประเพณี การประดับเครื่ องหมายแสดงพระเกียรติยศที่
ฉลองพระองค์ พระองค์จึงมีพระราชดําริ ที่จะทรงสร้างเครื่ องหมายแบบชาวตะวันตก จากรู ปแบบ
ของสิ่ งที่เป็ นมงคลดั้งเดิมของไทย เช่น พลอย ๙ ชนิด หรื อ นพรัตน์ และจากแบบอย่างของตราที่
ประทับในหนังสื อราชการ ซึ่งแสดงถึงเครื่ องหมายแทนพระองค์พระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ดาราไอยราพตเครื่ องต้น และดาราตําแหน่ง ใช้สาํ หรับประดับที่อกเสื้ อทํา
ด้วยทองคําจําหลักลงยาราชาวดี ประดับเพชรพลอย ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ต่อมาพระเจ้านโปเลียนที่ ๓

๒๑๖

แห่ งฝรั่งเศส ได้ทรงส่ งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชื่อ ลีจอง ดอนเนอร์ ชั้นแกรนด์ครอส (Grand Cross)
ประกอบด้วยสายสะพาย ดวงตรา และดารา มาถวายเป็ นการเจริ ญพระราชไมตรี ในปี พุทธศักราช
๒๔๐๖ ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จึงทรงสร้างดารานพรัตนเครื่ องต้น สําหรับถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ เพือ่ เป็ นการตอบ
แทนในปี พุทธศักราช ๒๔๐๗ ซึ่งปัจจจุบนั อยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์พระราชวังฟองแตนโบล ประเทศ
ฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้าง ปรับปรุ ง และเพิ่มเติมดารา ตราตําแหน่งและเครื่ องประดับสําหรับยศ ซึ่งให้เรี ยกว่า
“เครื่ องราชอิสริ ยยศ” และในที่สุดเปลี่ยนมาเรี ยกว่า “เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์” มาจนปั จจุบนั
ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๒ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสายสะพายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ข้ ึนครั้ง
แรก คือ สายสะพายสําหรับเครื่ องราชอิสริ ยยศสําหรับราชตระกูล นพรัตนราชวราภรณ์ และได้
โปรดเกล้าให้ตราระเบียบเครื่ องราชอิสริ ยยศสยามขึ้นเป็ นครั้งแรก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์นบั ว่าเป็ น
พระราชนิยม เนื่องจากพระองค์ทรงพยายามพัฒนาประเทศสยามให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทัดเทียมกับ
ประเทศในยุโรป ทรงสร้างเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เพิม่ ขึ้นอีกหลายตระกูล และมีการทําลวดลาย
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เพื่อประดับในสถานที่สาํ คัญๆ เช่น เพดานซุม้ ประตูและหน้าต่างปราสาท
พระเทพบิดร ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ฐานพระพุทธรู ปในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์ และ
บานประตูพระอุโบสถ วัดราชบพิตรฯ เป็ นต้น

ภาพที่ ๘๗ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

๒๑๗

ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ที่ประดับอยูท่ ี่เพดานซุม้ ประตูและหน้าต่างปราสาทพระเทพ
บิดร เป็ นลายปูนปั้ นปิ ดทองเหนือพื้นกระจก ประกอบด้วยดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ๕ ตระกูล
ได้แก่
ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ดาราเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๓๕ : ๒๓) หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดาราประจําตําแหน่งเลียนแบบรู ปลักษณ์
และวิธีการประดับอย่างสากลประเทศขึ้นแล้ว ก็ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดารานพรัตน มี
รู ปลักษณะเป็ นดอกจันทน์ประดับพลอย ๙ อย่าง เครื่ องราช อิสริ ยาภรณ์น้ ีมีความเป็ นมาสื บแต่ครั้ง
กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี มีลกั ษณะเป็ นสายสร้อยพระสังวาลประดับนพรัตน ทําด้วยทองคําล้วน
เป็ นเครื่ องราชูปโภคสําหรับพระพิชยั สงคราม และสําหรับพระมหากษัตริ ยท์ รงในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่งพระบรมราชวงศ์จกั รี ก็ทรงรับ “พระสังวาลพระนพ”
ดังกล่าวเป็ นของสําหรับแผ่นดิน ต่อมาพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระมหาสังวาลนพรัตน์
ราชวราภรณ์” เพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง เป็ นสังวาลแฝดทําด้วยทองคําล้วน มีดอกประจํายามทําด้วย
ทองคําประดับด้วยนพรัตน ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์
ดอกละชนิดสลับกันดังนี้ตลอดสาย
ดารานพรัตน มีลกั ษณะเป็ นรู ปดารา ๘ แฉก ทําด้วยเงินจําหลักเป็ นเพชรสร่ ง ตรงกลาง
เป็ นดอกประจํายามฝักพลอยแปดอย่าง ได้แก่ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และ
ไพฑูรย์ ใจกลางเป็ นเพชร ใช้ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึงพระราชอํานาจ ที่จะพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์นพรัต
นราชวราภรณ์ แก่พระบรมวงศานุวงศ์ผใู ้ หญ่ และข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ที่เป็ นพุทธมามกะ พร้อมทั้ง
พระราชทานประกาศนียบัตรที่ลงพระปรมาภิไธย และประทับพระราชลัญจกร และยังทรงไว้ซ่ ึง
พระราชอํานาจที่จะเรี ยกคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี เมื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานวายชนม์ ผูท้ ี่ได้รับ
มรดกจะต้องส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ีภายในกําหนด ๓๐ วัน หากไม่สามารถส่ งคืนได้ดว้ ย

๒๑๘

ประการใดๆ จะต้องชดใช้เป็ นเงินแทนตามราคาที่กาํ หนด (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ :
๓๘)

ภาพที่ ๘๘ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั เป็ นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้ างเผือก
เป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับพระมหากษัตริ ย ์ พระราชทานเป็ นบําเหน็จความชอบ
ในราชการแผ่นดิน เดิมเรี ยกว่า “เครื่ องราชอิสริ ยยศความชอบอย่างสู งสุ ดช้างเผือกสยาม” ดารา
เครื่ อง ราชอิสริ ยาภรณ์ชา้ งเผือกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๔ เป็ นแผ่นทองคําสลักเป็ นรู ปช้างเผือก ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายของแผ่นดินสยาม และมีพระมหามงกุฎ
หมายถึง พระบรมนามาภิไธยของพระองค์ ดาราช้างเผือกนี้ได้ส่งไปถวายตอบแทนพระเจ้าแผ่นดิน
ต่างประเทศ พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีความชอบยิง่ ใหญ่ให้แก่
แผ่นดิน รวมทั้งข้าราชการที่ไปทํางานต่างประเทศ และราชทูตที่เข้ามาเจริ ญพระราชไมตรี ใน
กรุ งเทพฯ เมื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานวายชนม์ ผูท้ ี่ได้รับมรดกจะต้องส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี
ภายในกําหนด ๓๐ วัน หากไม่สามารถส่ งคืนได้ดว้ ยประการใดๆ จะต้องชดใช้เป็ นเงินแทนตามราคา
ที่กาํ หนด (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๕๕)

๒๑๙

ภาพที่ ๘๙ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
เป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๑๒ สําหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศา
นุวงศ์ ข้าราชการและผูท้ ี่มีความชอบในราชการมากน้อยตามสมควร เพื่อใช้ประดับในงานพระราช
พิธีและในงานพิธีมงคลต่างๆ ทั้งที่เป็ นงานของหลวงหรื อของราษฎร เป็ นเครื่ องเชิดชูพระเกียรติยศ
และเป็ นแบบอย่างธรรมเนียมอันดีงามของบ้านเมือง เดิมมีชื่อว่า “เครื่ องราชอิสริ ยยศความชอบอย่าง
สูงสุ ดมงกุฎสยาม” ตามกระแสพระราชดําริ ที่ทรงสถาปนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่
มงกุฎสยามว่า “เมื่อได้ทรงสถาปนาตราช้างเผือกสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แล้ว ทรงปรารภว่าควรจะมีเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของรัชกาล
พระองค์ดว้ ย อีกอย่างหนึ่งให้เชิดชูเกียรติยศบ้านเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตรามงกุฎสยามขึ้น
อนุโลมตามลักษณะตราช้างเผือกด้วยประการทั้งปวง...” (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ :
๖๙)

๒๒๐

ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ีมีลกั ษณะเป็ นกลีบบัวทองแวว ลงยาสี แดงสี่ กลีบ มีมหา
วชิราวุธเงินแทรกสลับ ตรงกลางดวงมีอกั ษรพระปรมาภิไธยย่อ ร.ร. กับเลข ๖ เป็ นเพชรสร่ งเนื่อง
เงินล้อมรอบ อยูภ่ ายใต้มหามงกุฎทอง เบื้องบนมีเศวตฉัตรรัศมีทอง เมื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานวาย
ชนม์ ผูท้ ี่ได้รับมรดกจะต้องส่ งคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ีภายในกําหนด ๓๐ วัน หากไม่สามารถ
ส่ งคืนได้ดว้ ยประการใดๆ จะต้องชดใช้เป็ นเงินแทนตามราคาที่กาํ หนด (สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๗๙)

ภาพที่ ๙๐ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า
เป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่สถาปนาขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากพระองค์ทรงรําลึกถึงว่า การที่พระมหากษัตริ ยใ์ นพระบรมราชจักรี วงศ์ ได้ทรง
อยูใ่ นราชสมบัติต่อเนื่องกันจนมาถึงพระองค์ โดยมิได้มีการแย่งชิงอํานาจนั้น นับว่าเป็ นผลแห่ง
ความจงรักภักดีของพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการทั้งปวง เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ต่อ
จากพระบรมชนกนาถนั้น พระองค์มีพระชนม์เพียง ๑๕ พรรษา และกําลังทรงพระประชวรหนัก
อย่างน่าวิตก แต่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทุกท่านต่างตั้งมัน่ อยูใ่ นความกตัญญูจงรักภักดี

๒๒๑

ต่อพระองค์ และท่านเหล่านั้นได้ช่วยกันรักษาความมัน่ คงของราชบัลลังก์ไว้ได้ เพื่อตอบแทนคุณ
งามความดีของบุคคลทั้งหลายที่กล่าวมา จึงมีพระราชดําริ ที่จะสร้างเครื่ องหมายอันเป็ นเกียรติในพระ
นามของพระองค์ สําหรับพระราชทานผูท้ ี่มีความชอบในรัชกาลของพระองค์และบุตรหลานทายาท
ของผูท้ ี่มีความชอบในการรับใช้ประเทศชาติ และพระบรมราชวงศ์จกั รี
ตั้งแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชลงมาจนถึงรัชสมัยของพระองค์ และโปรดเกล้า
ให้ทายาทเหล่านั้นได้มารับราชการ จะทรงชุบเลี้ยงให้ทายาทมีความเจริ ญเป็ นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล
ของตนสื บไป (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๙๒)
ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีลกั ษณะเป็ นรัศมีทอง ๘ แฉก รัศมีเงิน ๘ แฉก
กลางดาราพื้นสี ชมพูมีอกั ษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.จ.จ. ไขว้กนั ทําด้วยทองคําประดับเพชร ขอบรอบ
พระปรมาภิไธยย่อลงยาราชาวดีสีขาบ และมีอกั ษรทองว่า “เราจะบํารุ งตระกูลวงศ์ให้เจริ ญ” รอบ
ขอบเป็ นเพชรสร่ งเงิน ดาราใช้ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ :
๑๐๘)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานต้อง
เข้ารับต่อพระหัตถ์ ท่ามกลางแห่ งสมาคมที่แวดล้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี
ข้าราชการผูใ้ หญ่ และสมาชิกแห่งเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า ซึ่งในรัชกาลปัจจุบนั ตรงกับ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ณ พระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท เมื่อรับพระราชทานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สมาชิก
ใหม่ตอ้ งนําพานดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งมีกระทงดอกไม้ ๑ กระทง ธูปเทียนแพร ๑ สํารับ ให้เทียนอยู่
ล่างสุ ด ธูปอยูเ่ หนือเทียน กระทงดอกไม้ต้ งั อยูเ่ หนือธูป มาถวายบังคมพระบรมรู ปสมเด็จพระมหา
กษัตริ ยาธิราช เพื่อตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะปฏิบตั ิราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และจงรัก
ภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปแล้วจึงถวายบังคม

๒๒๒

ภาพที่ ๙๑ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ดาราเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อนั มีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิง่ มหาจักรีบรมราชวงศ์
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๒๕ พร้อมกับการสมโภชกรุ งเทพมหานคร
ครบ ๑๐๐ ปี สําหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ซ่ ึงสื บเนื่องตามพระราชวงศ์โดยตรงใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
และผูท้ ี่ได้เสกสมรสกับพระบรมวงศานุวงศ์
ดังกล่าว (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๑๓๙)
ดาราจักรี มีลกั ษณะเป็ นรู ปจักรสิ บกลีบ ลงยาราชาวดีสีขาว มีรูปตรี ศูลเงินและรัศมีเปลว
เงินสลับกันในรอบกลีบจักร ตรงกลางดาราเป็ นรู ปปทุมอุณาโลมประดับเพชร ขอบลงยาราชาวดี
และมีคาถาภาษิต อันมีคาํ แปลว่า “ความนับถือรักใคร่ ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์
ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็ นเครื่ องทําให้รัฐของตนเจริ ญยิง่ ” ใช้
ประดับที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย เมื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานวายชนม์ ผูท้ ี่ได้รับมรดกจะต้องส่ งคืนเครื่ องราช
อิสริ ยาภรณ์น้ ีภายในกําหนด ๓๐ วัน หากไม่สามารถส่ งคืนได้ดว้ ยประการใดๆ จะต้องชดใช้เป็ นเงิน
แทนตามราคาที่กาํ หนด (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒๕๓๕ : ๑๔๘)
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ภาพที่ ๙๒ ดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติคุณรุ่ งเรื องยิง่ มหาจักรี บรมราชวงศ์
บานประตูและหน้าต่าง แต่เดิมด้านนอกเป็ นบานประดับมุกลายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
เช่นเดียวกับเพดานของซุม้ ปั จจุบนั เป็ นลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์เทพนม ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลง
หลังจากไฟไหม้ในปี พุทธศักราช ๒๔๔๖ ด้านในเป็ นทวารบาลรู ปเทวดาเหยียบสิ งห์ กรอบเช็ดหน้า
เป็ นลายรดนํ้า
ภายในปราสาทพระเทพบิดรแบ่งเป็ น ๔ มุข มุขหลังกั้นเป็ นท้ายจรนําด้วยผนังก่ออิฐถือ
ปูนอีก ๓ มุขเป็ นห้องโถงติดต่อถึงกันตรงกลางเป็ นรู ปแปดเหลี่ยมประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าแห่งพระราชวงศ์จกั รี บนฐานย่อเก็จทําเป็ นฐานสิ งห์รองรับด้วยรู ป
มารแบกและรู ปครุ ฑแบกตามลําดับ แต่ครุ ฑแบกดังกล่าวนี้มีลกั ษณะพิเศษคือเป็ นรู ปครุ ฑกางปี กแผ่
กว้างซึ่งเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๖ กึ่งกลางแท่นมีแท่นเล็กยกขึ้นอีกชั้นหนึ่งรองรับด้วยเทพนม
ประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๑ เพดานเหนือพระบรมรู ปแขวนพระมหาเศวตฉัตร ๙ ชั้น แท่น
ด้านทิศใต้ประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๘ ท่านด้านทิศเหนือประดิษฐานพระ
บรมรู ปรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๗ ส่ วนด้านหลังของพระบรมรู ปดังกล่าวแล้ว เป็ นผนังทึบก่อเป็ น
ซุม้ จรนํา ๓ ซุม้ ยกพื้นสู งระดับเสมอกับแท่นฐานย่อเก็จ ภายในซุม้ ฉาบปูนทาสี แดง ซุม้ กลาง
ตอนบนประดับด้วยตราอุณาโลมประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๒ ซุม้ ทิศใต้ประดิษฐานพระบรม
รู ปรัชกาลที่ ๔ ซุม้ ทิศเหนือประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๓ แต่ละซุม้ ติดม่านสองไข

๒๒๔

พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทอง
พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๘ หล่อด้วยสําริ ดรมดํา
พระบรมรู ปหล่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ตามประเพณี โบราณ การสร้างพระบรมรู ปพระเจ้าแผ่นดินเพื่อเป็ นอนุสรณ์น้ นั จะทําเป็ น
พระพุทธรู ปหรื อเทวรู ป เรี ยกว่า พระพุทธรู ปหรื อเทวรู ปฉลองพระองค์
การสร้างพระบรมรู ปเหมือนพระองค์จริ งนี้ เริ่ มขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ด้วยในสมัยนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินทางยุโรป ส่ งพระรู ปปั้นเหมือนพระองค์
เข้ามาถวายเป็ นบรรณาการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระราชดําริ ที่จะทําพระ
บรมรู ปเพื่อทรงพระราชทานตอบแทน ได้โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระบรมฉายาลักษณ์ออกไปให้ช่างฝรั่ง
ปั้น แต่เมื่อทองพระเนตรแล้วก็ไม่โปรด ด้วยฝรั่งได้แต่พระบรมฉายาลักษณ์ไป จึงปั้นผิดเพี้ยนไป
จากพระองค์จริ งมาก จึงได้ทรงให้ช่างปั้นพระบรมรู ปเท่าพระองค์จริ งขึ้นใหม่ การสร้างพระบรมรู ป
เป็ นรู ปมนุษย์จึงได้เริ่ มแต่ในรัชกาลนี้ (ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ๒๕๔๐ : ๒๑)
ส่ วนการสร้างพระบรมรู ปทั้ง ๔ รัชกาล คือ พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น สร้างขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๒ สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ ได้ทรงสันนิษฐานว่า อาจจะเป็ นพระราชดําริ ของรัชกาลที่ ๔ ซึ่ง
ได้มีพระราชปรารภไว้กบั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรื ออาจจะเป็ นพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เอง ทํานองเดียวกับการสร้างพระพุทธรู ปฉลองพระองค์
รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่คราวนี้มีพระบรมรู ป
รัชกาลที่ ๔ หล่อเป็ นรู ปเหมือนจริ งอยู่ จึงได้ทรงพระราชดําริ ที่จะสร้างพระบรมรู ปโดยตรงขึ้นทั้ง ๔
รัชกาล
การสร้างพระบรมรู ปทั้ง ๔ รัชกาล นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรด
เกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ อธิบดีกรมช่างสิ บหมู่ เป็ นผูอ้ าํ นวยการปั้นและหล่อ เมื่อปั้ น
หุ่ น เมื่อหล่อพระบรมรู ปแล้วเสร็ จ ได้อญั เชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาททาง
มุขตะวันออก มีเศวตฉัตรกั้นถวายทุกพระองค์ และได้ทรงพระราชปรารภให้มีการถวายบังคับพระ
บรมรู ปเนื่องกับการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ จึงโปรดให้ยา้ ยพระบรมรู ปไปประดิษฐาน
ในพระที่นง่ั สุ ทไธสวรรย์ เพือ่ ความสะดวกในการถวายบังคม ทั้งได้ทรงพระราชดําริ สืบไปว่าควรจะ
มีปราสาทสําหรับประดิษฐานโดยเฉพาะ ได้กะการสร้างปราสาทในบริ เวณระหว่างพระพุทธรัตนส

๒๒๕

ถานกับพระกุฏิ เป็ นปราสาทยอดปรางค์ เรี ยกกันว่า ปราสาทพระรู ป แต่ทาํ ค้างอยู่ คงเห็นขัดขวาง
ด้วยเป็ นที่อยูข่ า้ งใน ข้าราชการเข้าไปถวายบังคับไม่สะดวก จึงได้สร้างพระที่นง่ั ศิวาลัยมหาปราสาท
ขึ้น และมีพระราชพิธีอญั เชิญพระบรมรู ปไปประดิษฐานที่พระที่นงั่ ศิวาลัยมหาปราสาท
ในปี
พุทธศักราช ๒๔๒๕ อันเป็ นพระราชิพธิ ีเนื่องในการสมโภชพระนครร้อยปี
ครั้งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชดําริ วา่ พระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทั้ง ๕ รัชกาล ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นง่ั ศิวาลัยมหาปราสาท ยังไม่
เหมาะแก่การพระราชพิธี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแปลงพระพุทธปรางค์ปราสาท ในวัดพระศรี รัตน
ศาสดารามเพื่อเป็ นที่ประดิษฐาน และพระราชทานนามใหม่วา่ ปราสาทพระเทพบิดร ได้มีพระราช
พิธีอญั เชิญพระบรมรู ปเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ อันเป็ นวันมงคลแห่งพระบรมราช
จักรี วงศ์ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๒)
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ – ๓
หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทอง ในพระอิริยาบถประทับยืนตรง ทรงพระภูษาจีบ ไม่มีฉลอง
พระองค์ มีสายรัดพระองค์และมีหวั ปั้นเหน่งทับ
รัชกาลที่ ๑ ทรงพระแสงใจเพชร
รัชกาลที่ ๒ ทรงพระแสงเวียต
รัชกาลที่ ๓ ทรงพระแสงฟันปลา (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๐๘)
พระบรมรู ปแต่ละพระองค์ประดิษฐานบนแท่นฐานสิ งห์ มีพระนามจารึ กที่ทอ้ งไม้ โดยมี
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการเป็ นประติมากร การปั้ นพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๑ นั้น ค่อนข้าง
ยากลําบาก เพราะประติมากรผูป้ ้ ั นไม่เคยเห็นพระองค์ท่าน ต้องอาศัยปั้ นจากคําบอกเล่าของผูท้ ี่อยู่
ใกล้ชิดพระองค์มาก่อน ซึ่งในเวลานั้นเหลือเพียง ๔ ท่าน คือ พระองค์เจ้าหญิงปุก พระราชธิดา
ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งในเวลานั้นมีพระชันษา ๘๑ ปี , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง อายุ ๘๓ ปี ,
เจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี หรื อบุญศรี บุญศิริ และเจ้าพระยาธรรมธิกรณ์ หรื อมัง่ สนธิรัตน์ (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๑)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จะทรงพระภูษาจีบไม่เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑
และรัชกาลที่ ๒ ตรงที่ปลายจีบพระภูษาด้านบนของรัชกาลที่ ๓ ลงมาปิ ดหัวปั้ นเหน่ง เนื่องจาก
รัชกาลที่ ๓ นั้น ถึงแม้วา่ พระองค์จะมีพระปรี ชาสามารถในเรื่ องการค้าขาย ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
ที่ร่ าํ รวยมาก แต่พระองค์กลับทรงมัธยัสถ์ ไม่อวดพระองค์
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พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๔
หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองในพระอิริยาบถประทับยืนตรง ทรงพระภูษาโจงกระเบนขอบเชิง
ฉลองพระองค์เสื้ อเยียรบับ มีสายสะพายของฝรั่งเศส ฉลองพระบาทแตะพระหัตถ์ซา้ ยทรงพระแสง
หัตถ์นารายณ์ พระหัตถ์ขวาทอดลงข้างพระองค์ แต่เดิมนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาจินดารังสรรค์ป้ ั นขึ้น เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ แห่ง
ฝรั่งเศส แต่ป้ ั นไม่งามจึงไม่ได้หล่อ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการแก้ไขส่ วนที่บกพร่ อง แล้วจึงหล่อขึ้นจนแล้วเสร็ จในปี
พ.ศ. ๒๔๑๖ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๐๘)
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
หล่อด้วยสําริ ดลมดําในพระอิริยาบถประทับยืนพักซ้าย เครื่ องทรงชุดจอมพล พระหัตถ์
ซ้ายกุมปลายด้ามพระแสงกระบี่ ปลายกระบี่แตะพื้นเบื้องหน้า พระหัตถ์ขวาถือพระมาลากระรอก
ประดิษฐานบนแท่นทรงกลม มีพระนามจารึ กที่ขอบ พระบรมรู ปหลห่อนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ป้ ันหล่อมาจากต่างประเทศ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ :
๒๐๘)
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
หล่อด้วยสําริ ดลมดําในพระอิริยาบถประทับยืนพักซ้าย เครื่ องทรงชุดจอมพลทหารม้า
พระหัตถ์ขวาทรงถือพระคทาจอมพล พระหัตถ์ซา้ ยทรงกุมถุงฉลองพระหัตถ์ และด้ามพระแสง
กระบี่ ปลายพระแสงแตะพื้นด้านหลัง ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกับพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๕
พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๖ นี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กรม
ศิลปากรหล่อขึ้นตามแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และมี
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็ นประติมากร (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๔)
พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๗
หล่อด้วยสําริ ดลมดําในพระอิริยาบถประทับยืนพักขวา เครื่ องทรงชุดจอมพล พระหัตถ์
ซ้ายทรงกุมพระแสงกระบี่ ปลายพระแสงกระบี่แตะพื้นเบื้องหน้า พระหัตถ์ขวาทรงพระคทาจอมพล
แตะเหนือพระหัตถ์ซา้ ย ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกับพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๕ พระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรดําเนินการหล่อ โดย
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็ นผูอ้ อกแบบและเป็ นประติมากร (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๕)

๒๒๗

พระบรมรูปหล่ อรัชกาลที่ ๘
หล่อด้วยสําริ ดลมดําในพระอิริยาบถประทับยืนพักขวา เครื่ องทรงชุดจอมพล พระหัตถ์
ซ้ายทรงกุมพระแสงกระบี่ ปลายพระแสงแตะพื้นด้านข้าง พระหัตถ์ขวาทรงพระคทาจอมพล
ประดิษฐานบนแท่นแบบเดียวกับพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรปั้นหล่อตามแบบของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี โดยมี
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี และรองศาสตราจารย์เขียน ยิม้ ศิริ เป็ นประติมากร (กรมศิลปากร
๒๕๒๕ : ๒๑๕)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่าพระบรมรู ปพระ
บูรพมหากษัตริ ยาธิราชทุกพระองค์ ที่ประดิษฐานภายในปราสาทพระเทพบิดร ได้บรรจุเส้นพระเจ้า
หรื อเส้นผม พระสุ พรรณบัฏจารึ กพระปรมภิไธย พระดวงพระบรมราชสมภพ พระดวงเสวยราชย์
และพระดวงสวรรคต ลงในพระกรัณฑ์ทองลงยา และบรรจุลง ณ เบื้องสูงของพระเศียรพระบรมรู ป
ของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั

ภาพที่ ๙๓ พระบรมรู ปพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราช

๒๒๘

มุขตะวันออกเบื้องหน้าพระแท่นประดิษฐานพระบรมรู ปทําเป็ นซุม้ คูหาหยักโค้งเป็ นลาย
ปูนปั้นปิ ดทอง เหนือเสามุมซ้ายเป็ นรู ปครุ ฑพนม มุมขวาเป็ นรู ปขุนกระบี่พนม ตอนกลางเป็ นรู ปช้าง
เอราวัณ ตอนบนเป็ นรู ปอุณาโลม มุขทิศเหนือและทิศใต้เป็ นซุม้ คูหาเช่นเดียวกับมุขทิศตะวันออก
แต่ขอบซุม้ ทําเป็ นลายดอกพุดตานบนพื้นกระจกสี เขียวแก่
ผนังภายในโดยทัว่ ไปเขียนลายอุณาโลมพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งบนพื้นชาด เชิงผนังบุดว้ ย
ไม้เป็ นฐานบัว ระหว่างผนังทัว่ ไปกับเชิงผนังเขียนลายกรวยเชิง ผนังตอนบนเจาะเป็ นช่องแสงสว่าง
รู ปสี่ เหลี่ยมกรอบไม้เขียนเป็ นรู ปพระวิมาน
ฝ้ าเพดานตรงส่ วนที่ต้ งั พระบรมรู ปเป็ นไม้รูปแปดเหลี่ยมตรงกลางห้อยพระนพปฎลมหา
เศวตฉัตรล้อมรอบด้วยดวงโคม ๘ ดวงบนลายกระจัง ๘ กลีบ มีเฟื่ องอุบะในตอนล่าง ส่ วนเพดาน
ของมุขทั้ง ๓ ด้าน เป็ นไม้ปิดทองเป็ นลายกุดนั่
บริ เวณลานบนฐานไพทีท้ งั ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ตั้งประดับด้วยรู ปสัตว์
หิ มพานต์ ได้แก่ สิ งหพานร, อสุ รวายุภกั ดิ์, อสุ รปักษี, กินร, เทพนรสิ งห์, เทพปักษี และอัปสรสี ห์ ซึ่ง
หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจกสี
ซึ่งรู ปปั้ นสัตว์หิมพานต์เหล่านี้
ปั้ นขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) กล่าวว่า คติความเชื่อการ
สร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เปรี ยบกับเข้าพระสุ เมรุ คือ เขาที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางจักรวาล มีทิวเขา
และทะเลล้อมรอบ ซึ่งทิวเขามีชื่อต่างๆ ดังนี้ ยุคนธร, อิสินธร, กรวิก, สุ ทศั น์, เนมินธร, วินนั ตก
และอัศกรรณ ซึ่งเป็ นเขารอบนอกสุ ด ทิวเขาเหล่านี้รวมเรี ยกว่าเขา “สัตตบริ ภณ
ั ฑ์” ส่ วนทะเลที่ราย
ล้อมอยู่ ๗ ชั้น เรี ยกว่า มหานทีสีทนั ดร ถัดจากทิวเขาอัศกรรณออกมาเป็ นมหาสมุทรอยูท่ วั่ ทุกด้าน
แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอมเรี ยกว่า ขอบจักรวาล พ้นไปนอกนั้นเป็ นนอกขอบจักรวาล บน
ยอดเขาพระสุ เมรุ เป็ นสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ ที่ต้ งั ของนครไตรตรึ งษ์ หรื อนครแห่งเทพ รอบเข้าพระ
สุ เมรุ จะมีป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องสัตว์หิมพานต์ เพือ่ คอยป้ องกันเหล่าเทพเทวดาให้พน้ จากการ
รุ กรานของผูท้ ี่เดินทางเข้ามายังเขาแห่งนี้
สั ตว์ หิมพานต์ บนฐานไพที
สิ งหพานร
สิ งหพานรเป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ รู ปร่ างลักษณะเป็ นครึ่ งสิ งห์ครึ่ งวานร คือ ท่อนบนถึง
ศีรษะเป็ นวานร ท่อนล่างเป็ นสิ งห์ สวมมงกุฎยอดแหลม ยืนถือกระบอง (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

๒๒๙

๒๕๔๕ : ๖๒) พบบนฐานไพทีทางด้านทิศตะวันตก เป็ นประติมากรรมลอยตัว หล่อด้วยสําริ ดปิ ด
ทองประดับกระจก

ภาพที่ ๙๔ สิ งหพานร
อสุ รวายุภักดิ์
อสุ รวายุภกั ดิ์เป็ นสัตว์ประเภทนก มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ผสม ทอนบนตั้งแต่ลาํ ตัวเป็ นยักษ์
ท่อนล่างเป็ นนกอินทรี ยม์ ีปีก (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๗๐) สองมือกุมตะบอง พบได้บน
ฐานไพที มีจาํ นวน ๑ คู่ คือบริ เวณมุกทางทิศเหนือของปราสาทพระเทพบิดร ๑ ตน และทางทิศใต้
ของปราสาทพระเทพบิดร ๑ ตน หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจก

๒๓๐

ภาพที่ ๙๕ อสุ รวายุภกั ดิ์
อสุ รปักษี
อสุ รปั กษีเป็ นสัตว์ประเภทนก มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ผสม ท่อนบนตั้งแต่ลาํ ตัวเป็ นยักษ์ มีปีก
มีหางเหมือนนก ท่อนล่างเป็ นไก่ สังเกตว่าที่ขาจะมีเดือยอยูด่ ว้ ย (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ :
๗๑) พบได้บนฐานไพที มีจาํ นวน ๑ คู่ คือ บริ เวณด้านทิศตะวันตกของพระสุ วรรณเจดีย ์ ด้านละ
๑ ตน หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจก

๒๓๑

ภาพที่ ๙๖ อสุ รปักษี
เทพนรสิ งห์
เทพนรสิ งห์เป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ นรสิ งห์เชื่อกันว่าเป็ นอวตารของพระนารายณ์ ครั้งที่
๔ เพื่อปราบยักษ์หิรัณยกศิปุ เรื่ องเล่าว่า ยักษ์หิรัณยกศิปุบาํ เพ็ญตบะอย่างแก่กล้า อยูค่ งกระพัน
อาวุธอะไรก็ไม่สามารถทําร้ายได้ มีบุตรชายชื่อ ประหลาท เป็ นผูท้ ี่เลื่อมใสบูชาพระนารายณ์อย่าง
มัน่ คง แม้ยกั ษ์บิดาจะห้ามปรามและลงโทษอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด และพ้นภัยทั้งปวง
ด้วยอํานาจเทพฤทธิ์ของพระนารายณ์ พระอินทร์เชิญให้พระนารายณ์ไปปราบยักษ์หิรัณยกศิปุ พระ
นารายณ์จึงแปลงกายเป็ นเทพนรสิ งห์ คือมีท่อนหัวเป็ นมนุษย์ ท่อนล่างเป็ นสิ งห์ และฆ่ายักษ์
หิ รัณยกศิปุตาย (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๔๖)
ในประเทศเทศพม่าเรี ยกเทพนรสิ งห์วา่ “มนุษย์สิงห์” มีเรื่ องเล่าเป็ นนิทานชาดกว่า เมื่อ
พระโสนะและและอุตตรเถระ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชให้มาสอนและเผยแพร่ พระพุทธศาสนาใน
ประเทศพม่า เมื่อเดินทางมาถึงเมืองสะเทิม ซึ่งเป็ นเวลาที่นางยักษ์ขิณีเที่ยวหาเด็กเกิดใหม่กินเป็ น

๒๓๒

อาหาร เป็ นที่เดือนร้อนแก่ราษฎรไปจนถึงพระราชามหากษัตริ ย ์ พระเถระทั้งสองได้ทราบเรื่ อง จึง
คิดช่วยเหลือให้ชาวบ้านปลอดภัยจากนางยักษ์ขิณี จึงจําแลงกายเป็ น “มนุษย์สิงห์” ดูน่ากลัวกว่านาง
ยักษ์ พอนางยักษ์ขิณีเห็นก็หวาดกลัว เลยหลบหนีหายสาบสูญไป ยังความสุ ขแก่ราษฎรทั้งหลาย แต่
ก็กลัวนางยักษ์ขิณีกลับมาอีก จึงทํารู ปมนุษย์สิงห์ไว้ป้องกันภยันตราย จะเห็นว่ามีรูปมนุษย์สิงห์
ประดิษฐานอยูต่ ามเจดียแ์ ละปูชนียสถานของพม่ามาจนทุกวันนี้ (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ :
๔๖)
เทพนรสิ งห์มีลกั ษณะท่อนบนเป็ นมนุษย์หรื อเทพสวมมงกุฎยอดแหลม ท่อนล่างเป็ นสิ งห์
ในวัดพระศรี รัตนศาสดารามมี จํานวน ๑ คู่ หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจกพบได้บนฐานไพที
ทางทิศตะวันออก ด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร ด้านละ ๑ ตน

ภาพที่ ๙๗ เทพนรสิ งห์

๒๓๓

เทพกินนร
เทพกินนรเป็ นสัตว์ประเภทนก ท่อนบนเป็ นมนุษย์หรื อเทพสวมมงกุฎยอดแหลม ท่อน
ล่างเป็ นนก เมื่อจะเดินทางไปไหนก็จะใส่ ปีกใส่ หางและบินไป เชื่อว่าอาศัยอยูเ่ ชิงเข้าพระสุ เมรุ มี
อายุ ๑,๐๐๐ ปี (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๑๐) ในวัดพระศรี รัตนศาสดารามมี จํานวน ๑ คู่
หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจก พบได้ที่บนฐานไพทีทางทิศตะวันออก ด้านหน้าปราสาท
พระเทพบิดร ด้านละ ๑ ตน

ภาพที่ ๙๘ เทพกินนร

๒๓๔

เทพปักษี
เทพปั กษีเป็ นสัตว์ประเภทนก ท่อนบนและร่ างกายเป็ นมนุษย์ มีหางเป็ นนก ปี กจะอยู่
บนตะโพก ข้อศอกถึงปลายข้อมือมีขนแซม (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๓๗) ในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามมี จํานวน ๑ คู่ หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจก พบได้ที่บนฐานไพทีทางทิศ
ตะวันออก ด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร ด้านละ ๑ ตน

ภาพที่ ๙๙ เทพปั กษี

๒๓๕

อัปสรสี ห์
อัปสรสี ห์เป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ ลักษณะลําตัวเป็ นอัปสรหรื อผูห้ ญิงสวมชฎายอดแหลม
ท่อนล่างเป็ นสิ งห์ ตัวและแขนเป็ นมนุษย์ (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๗๒) ในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามมี จํานวน ๑ คู่ หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทองประดับกระจก ยกมือประนม พบได้ที่บนฐาน
ไพทีทางทิศตะวันออก ด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรบริ เวณทางเสด็จฯ ด้านละ ๑ ตน

ภาพที่ ๑๐๐ อัปสรสี ห์

๒๓๖

นครวัดจําลอง (อาคารหมายเลข ๙)

ภาพที่ ๑๐๑ นครวัดจําลอง
นครวัดจําลองเป็ นสถาปั ตยกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้จาํ ลองไว้บนฐานไพทีทางด้านทิศเหนือ ตรงข้ามกับพระมณฑป เพื่อจะให้คน
ทั้งหลายเห็นว่าเป็ นของมหัศจรรย์ทาํ ด้วยศิลาทั้งสิ้ น
ปราสาทนครวัดเป็ นปูชนียสถานที่ปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งสร้างขึ้นในราว
พุทธศักราช ๑๖๕๐ – ๑๗๐๐ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ บนฐานรู ปสี่ เหลี่ยม ตรงกลางมีปรางค์
ประธานองค์ใหญ่ มีระเบียงล้อมรอบ ๓ ชั้น มีปรางค์ขนาดเล็กกว่าอยูบ่ ริ เวณมุมพระระเบียง มี
หลังคาคลุมต่อเนื่องกันโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้พระสาม
ภพพ่าย ออกไปถ่ายแบบปราสาทที่นครวัด จําจะลองขึ้นไว้ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อให้คน
ทั้งหลายดูวา่ เป็ นของอัศจรรย์ ทําด้วยศิลาทั้งสิ้ น (กรมศิลปะปากร ๒๕๒๕ : ๑๗๔) แต่การก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็ จ ก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ จึง
โปรดเกล้าฯ พระยาเพชรพิไชย (หนู หงสกุล) ออกแบบนครวัดจําลอง และโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้า
ประวิช ชุมสาย สร้างหล่อปูนตามแบบจนแล้วเสร็ จ ในคราวฉลองสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี
บริ เวณใต้ฐานนครวัดจําลอง มีอุโมงค์ขนาดเล็กซึ่งสามารถรอดเข้าไปได้ ปั จจุบนั ได้มี
หมอดูแนะนําให้ผทู ้ ี่มีเคราะห์มาลอดอุโมงค์
เพื่อให้หลุดพ้นและแคล้วคลาดจากสิ่ งที่ไม่ดีและ
อุปสรรคต่างๆ และเป็ นการสะเดาะเคราะห์ดว้ ย ทําให้มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทยจํานวนมากมาลอด
อุโมงค์น้ ี

๒๓๗

ภาพที่ ๑๐๒ อุโมงค์ให้ฐานนครวัดจําลอง
พระสุ วรรณเจดีย์ หรือพระเจดีย์ทอง (อาคารหมายเลข ๑๐)

ภาพที่ ๑๐๓ พระสุ วรรณเจดีย ์

๒๓๘

พระเจดียท์ อง มีอยู่ ๒ องค์ ตั้งอยูบ่ นฐานไพที ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาท
พระเทพบิดรในปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และพระราชมารดา แต่เดิมพระเจดียท์ อง ๒
องค์ นี้ต้ งั อยูท่ ี่บริ เวณปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบนั (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๑๙) เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทพระเทพบิดรขึ้นที่ดา้ นหน้า
ของพระมณฑป พระเจดียท์ องทั้งสององค์คงจะกีดขวางการสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาท จึงได้
โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยไปไว้ที่ดา้ นหน้ามุมเหนือและใต้ของปราสาทพระเทพบิดรในบริ เวณที่เรี ยกว่า
รักแร้ปราสาท เมื่อเตรี ยมงานฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดียท์ องทั้งสององค์ และโปรดเกล้าฯ ให้หุม้ ทองแดงใหม่
และลงรักปิ ดทอง รวมทั้งสร้างรู ปมารแบกพระเจดียน์ ้ ีข้ นึ ใหม่ดว้ ย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ เมื่อคราวบูรณะปราสาทพระเทพบิดร พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้
ชะลอพระเจดียท์ อง ๒ องค์ จากรักแร้ปราสาทไปไว้ที่มุมฐานทักษิณปราสาทพระเทพบิดรดังที่
ปรากฏในปัจจุบนั (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๙)
พระเจดียท์ องทั้ง ๒ องค์ เป็ นเจดียท์ ี่มีลกั ษณะเหมือนกันทั้งขนาดรู ปร่ างและความสูง เป็ น
พระเจดียท์ รงเครื่ องย่อมุมไม้ยสี่ ิ บหุ ม้ ด้วยแผ่นทองแดงหรื อที่เรี ยกว่าทองจังโก แล้วลงรักปิ ดทองทับ
อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของพระเจดียย์ อ่ มุมไม้ยสี่ ิ บ เป็ นแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
ฐานของพระเจดียเ์ ป็ นรู ปแปดเหลี่ยมบุดว้ ยหิ นอ่อนจําหลักลายเป็ นรู ปกากบาท เหนือฐานแปดเหลี่ยม
ตั้งประติมากรรมรู ปยักษ์แบกและลิงแบกด้านละ ๓ ตน และทุกย่อมุมอีกมุมละ ๒ ตน รวมทั้งหมด
๒๐ ตน เฉพาะตัวกลางทั้ง ๔ ด้านที่ไม่สวมรองเท้าเป็ นลิง นอกจากนั้นเป็ นยักษ์หมด แต่ละตนมี
ใบหน้า เครื่ องแต่งตัวและสี ของกายเป็ นไปตามลักษณะในเรื่ องรามเกียรติ์ เหนือขั้นไปเป็ นฐานสิ งห์
๓ ชั้น มีหน้ากระดานสลับระหว่างฐานสิ งห์ ๖ ชั้น ตอนบนเป็ นองค์ธาตุทองจอมแห แต่งลายที่ทอง
จังโกเป็ นรู ปดอกบัวที่ก่ ึงกลางทั้ง ๔ ด้าน รองรับด้วยฐานบัวหงาย ยอดเป็ นรัตนบัลลังก์ทาํ เป็ นบัว
กลุ่ม ๙ ชั้น มีปลียอดกลม ตอนปลายยอดประดับด้วยฉัตรเป็ นโลหะฉลุโปร่ งปิ ดทองทรงพุม่ ข้าว
บิณฑ์

๒๓๙

ภาพที่ ๑๐๔ ยักษ์แบกและลิงแบกรอบฐานพระสุ วรรณเจดีย ์
จุดนําชมที่ ๓
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศเหนือของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม บรรยายสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ได้แก่ หอพระนาก พระวิหารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม สําหรับชุดความรู ้ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ใช้บรรยายในจุดนี้ ได้แก่ ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม, ชุดความรู ้
ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ และชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธี
และพิธีต่างๆ
๑. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวัติการสร้าง ลักษณะ
ทางด้านศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมของหอพระนาก พระวิหารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ เพือ่ บรรยายพระนาก และทวาร
บาล และสัตว์หิมพานต์
๓. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ เพื่อบรรยายประเพณี
การเก็บรักษาพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

๒๔๐

หอพระนาก (อาคารหมายเลข ๑๑)

ภาพที่ ๑๐๕ หอพระนาก
หอพระนากเป็ นอาคารทรงไทย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ มีขนาด ๗ ห้อง ยกพื้นสูง มีบนั ไดขึ้น ๕ ขั้น อยูท่ างทิศเหนือและทิศใต้ ทางเข้า
ด้านหน้าอยูท่ างด้านทิศตะวันออก ทําเป็ นชาลากว้างปูดว้ ยหิ นอ่อนลายทแยงมุมไม่มีหลังคาคลุม
พนักระเบียงก่ออิฐถือปูนทาสี ขาว มีเสาสี่ เหลี่ยมย่อมุมหัวเสาทําเป็ นเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองข้างละ ๒
ต้น ตั้งอยูร่ ิ มบันได ประตูทางเข้ามีประตูเดียวเป็ นซุม้ ทรงมณฑปที่เน้นความสําคัญของทางเข้า
หลังคาเป็ นทรงไทยโครงสร้างไม้ หลังคาด้านข้างลด ๓ ชั้น มีมุขลดทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี แดงขอบสี เดียว ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หาง
หงส์ นาคสะดุง้ ปิ ดทองประดับกระจก มีคนั ทวยรับชายคาโดยรอบหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ น
รู ปเทพนมครึ่ งองค์ลอยจากบัวจงกล ล้อมรอบด้วยกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นรู ปเทพนมบนพื้น
กระจกสี น้ าํ เงิน
ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว มีเสาอิงรอบอาคาร ทุกช่วงเสาเป็ นเสาย่อมุมหัวเสาเป็ นบัว
จงกลปิ ดทองประดับกระจกสี
ประตูทางเข้ามีประตูเดียวทําเป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับ
กระจกกรอบเช็ดหน้าปิ ดทอง บานประตูดา้ นนอกเขียนลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ด้านในเป็ น

๒๔๑

ภาพเทวดาถือพระขรรค์ยนื บนแท่นมีมารแบก หน้าต่างเป็ นซุม้ ทรงบันแถลงนาคสามเศียร ๒ ชั้น
บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดนํ้าเช่นเดียวกับบานประตู มีบานหน้าต่างกระจกกรอบบานทาสี
แดงอยูด่ า้ นนอกของบานหน้าต่างลายรดนํ้าอีกชั้นหนึ่ง
ภายในหอพระนากแบ่งได้เป็ นสามส่ วน ส่ วนที่หนึ่งอยูต่ รงมุขลดเป็ นห้องโถงเล็ก มีประตู
ทางเข้า ๒ ทาง ส่ วนที่สองเป็ นห้องโถงใหญ่ ปลายสุดของห้องมีลกั ษณะเป็ นซุม้ คูหาคล้ายกับเป็ น
เวทียกพื้น ปิ ดกั้นด้วยเหล็กม้วน ส่ วนที่สามทําเป็ นซุม้ คูหาปูนปั้ นเป็ นลายอุบะ ๒ ข้าง ตอนบนเป็ น
ลายกระหนก ตรงกลางทําเป็ นตราจักรี ส่ วนยกพื้นเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สอง
ข้างซุม้ คูหาเป็ นประตูไม้ ตอนบนเป็ นช่องลมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้งติดลูกกรงเหล็ก
ผนังภายในทาสี ขาว ตอนบนเขียนลายเฟื่ องมีพวงมาลัยและอุบะห้อยเป็ นระยะ ตอนใต้
หน้าต่างบุหินอ่อนสี เทารู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวนอน พื้นที่ระหว่างใต้หน้าต่างและผนังบุหินอ่อน
คัน่ ด้วยภาพเขียนเป็ นลายท้องไม้ ตอนล่างเป็ นอุบะปิ ดทอง พื้นภายในปูดว้ ยหิ นอ่อนสี เทารู ป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสเป็ นลายทแยง บานหน้าต่างด้านในเป็ นภาพทวารบาลยืนบนแท่น ขอบหน้าต่างเขียน
ลายพวงมาลัย เพดานประดับด้วยดาวเพดานประดับกระจกในขอบบัวไม้รูปสี่ เหลี่ยมย่อมุมซึ่งบรรจุ
ระหว่างขื่อทาสี ชาดลายทองมีเชิงหัวท้าย ตรงกลางดาวเพดานห้อยโคมระย้า ๔ ดวง ผนังตอนกลาง
ระหว่างมุขลดข้างหน้ากับห้องโถงกลางมีตใู ้ นผนัง
บานตูเ้ ขียนสี เป็ นลายเครื่ องบูชาแบบจีนซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็ นภาพเขียนของเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ส่ วนผนังที่เคยปรากฏว่ามีการบูรณะใน
สมัยรัชกาลที่ ๗ เป็ นผนังเขียนลายเครื่ องบูชาแบบจีนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นภาพเขียนของเดิมตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๓ ส่ วนผนังที่เคยปรากฏว่ามีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๗ เป็ นผนังเขียนลายพุม่ ข้าว
บิณฑ์ ปัจจุบนั เป็ นผนังโบกปูนทาสี ขาว และเขียนลายประดับที่ขอบหน้าต่าง ใต้หน้าต่างและลายเชิง
เล็กน้อยซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
แต่เดิมหอพระนาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระนาก ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปหล่อและแผลงด้วยนาก อัญเชิญมา
จากพระนครศรี อยุธยา และใช้เป็ นที่เก็บอัฐิเจ้านายฝ่ ายในตามแบบอย่างกรุ งศรี อยุธยา และถือพระ
นากเป็ นพระประธาน ในการพิธีเปตพลีหรื อการอุทิศกุศลแก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว (สํานักราชเลขาธิการ
๒๕๓๑ : ๒๖๑)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ หอพระนากชํารุ ดทรุ ดโทรมจึง
โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแปลงหอพระนาก แล้วประดิษฐานพระพุทธรู ปต่างๆ หลายสิ บองค์ มีท้ งั หุม้
ทองบ้าง หุ ม้ เงินบ้าง หุ ม้ นากบ้าง รวมทั้งรู ปพระเชษฐบิดร คือรู ปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่
ทอง) ซึ่งสร้างกรุ งศรี อยุธยา ที่แปลงเป็ นพระพุทธรู ปแล้วนั้นก็ประดิษฐานอยูด่ ว้ ย ส่ วนพระอัฐิ
เจ้านายนั้นเก็บอยูใ่ นตูผ้ นังข้างหลังพระวิหาร

๒๔๒

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ
พระโกศทรงพระอัฐิในหอพระนากทั้งหมด ส่ วนพระพุทธรู ปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยูใ่ นหอพระ
นาก โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหารยอด (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๓๙) แต่
ยังคงเรี ยกว่าหอนี้วา่ “หอพระนาก” ตามเดิมจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนคร
ครบ ๑๕๐ ปี โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ท้ งั ภายนอกและภายในทั้งหลัง เขียนลายผนังด้านในใหม่
เป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์อย่างของเดิม
แล้วทําพระโกศทรงพระอัฐิเจ้านายที่ยงั ไม่มีพระโกศที่บรรจุ
ทั้งหมด สิ่ งที่เพิ่มเติมคือ เจาะผนังด้านทิศตะวันตกให้เป็ นช่องสร้างเป็ นพระวิมานประดิษฐานพระ
บรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลในรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ เบื้องหน้าพระวิมานสร้างเป็ นซุม้ คูหาตั้งพระเบญจา
แบบย่อเก็จด้านหน้า ด้านหลังติดผนังสําหรับเป็ นที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระอิฐเจ้านายในพระ
บรมราชจักรี วงศ์ ระหว่างการบูรณะหอพระนากได้อญั เชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิไว้พกั ไว้ทา้ ยจร
นําปราสาทพระเทพบิดรเป็ นการชัว่ คราว เมื่อการบูรณะสําเร็ จแล้วจึงได้เชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐ
ขึ้นประดิษฐานในหอพระนากตามตําแหน่งที่จดั ไว้ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๑)
ประเพณีการเก็บรักษาพระอัฐิ
ประเพณี การเก็บรักษาพระอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้า สมเด็จพระอัครมเหสี
สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระราชชนนี และพระอัฐิเจ้านายชั้นพระบรมวงศ์ในสมัยกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์มีธรรมเนียมการเก็บรักษาแตกต่างไปจากสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ครั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีน้ นั
เมื่อได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรื อพระราชทาน
เพลิงพระศพพระมหากษัตริ ยต์ ลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ช้ นั สูงแล้ว จะอัญเชิญพระบรมอัฐิไป
บรรจุไว้ ณ ท้ายจรนําพระอุโบสถวัดพระศรี สรรเพชญ์ ในพระราชวังหลวง ส่ วนพระอัฐิกอ็ ญั เชิญไว้
ในพระเจดียว์ ดั พระศรี สรรเพชญ์
เมื่อถึงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ประเพณี ดงั กล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชย์เป็ นพระปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์แล้ว สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงจักรเจษฎาได้อญั เชิญพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระปฐมบรมราชชนกเข้ามาถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรง
พระราชดําริ วา่ พระองค์เองก็ดี สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ดี และ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้ง ๒ พระองค์ ยังมิได้ทรงกระทําการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระบรมราชชนก เพราะบ้านเมืองเป็ นจลาจล แม้การจลาจลสงบลงแล้วก็ยงั ทรงติดราชการสงคราม

๒๔๓

กอบกูบ้ า้ นเมือง สร้างความเป็ นปึ กแผ่นแก่ประเทศชาติตลอดมา เมื่อได้ทรงสร้างราชธานีข้ ึนมาใหม่
และราชธานีใหม่กม็ ีความสงบพอสมควรแล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเมรุ มาศ ณ
ท้องสนามหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกตามแบบอย่างการถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าแห่งกรุ งศรี อยุธยา ครั้นถวายพระเพลิงแล้ว ทรง
พระราชปรารภว่า พระบรมอัฐิน้ ีถา้ อัญเชิญไปบรรจุทา้ ยจรนําในพระอุโบสถหรื อเจดียใ์ นพระอาราม
หลวงในพระราชวังตามธรรมเนียมครั้งกรุ งศรี อยุธยา แม้จะเป็ นพระเกียรติยศและเปิ ดโอกาสให้ปวง
ชนได้สกั การบูชาก็จริ งอยู่ แต่กรุ งรัตนโกสิ นทร์กเ็ พิง่ สถาปนาใหม่ ยังไม่มน่ั คงแข็งแรงมากนัก หาก
เกิดข้าศึกศัตรู มารุ กรานจนไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้ อพยพหลบหนีไม่วา่ จะเป็ นกาลเวลานานหรื อ
ชัว่ คราว ก็ตอ้ งทิ้งกระดูกพระบรมราชบุพการี ไว้ให้ถูกเหยียบยํา่ ทําลาย และระหว่างรอนแรมก็ไม่มี
กระดูกพระบรมราชบุพการี จะกราบไหว้บชู า ฉะนั้นจะเชิญไว้ที่พระราชมณเฑียรที่ประทับเพื่อที่จะ
ได้หยิบฉวยติดไปกับพระองค์ได้ง่าย จึงโปรดให้อญั เชิญประดิษฐานไว้ ณ หอพระธาตุมณเฑียร ใน
การพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา เมื่อดื่มนํ้าเฉพาะพระพักตร์พระพุทธรู ปแล้ว ผูท้ ี่ดื่มนํ้าพระ
พิพฒั น์ฯ ทั้งปวงจะต้องเข้าไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่ชานชาลาข้าง
พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัยฯ ตรงพระบัญชรหอพระธาตุมณเฑียรที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ สําหรับ
พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ออกวัง
ไปประทับเป็ นการส่ วนพระองค์ เมื่อสิ้ นพระชนม์และพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ก็โปรดฯ ให้
อัญเชิญพระอัฐิ ไปประดิษฐานไว้ในแต่ละวัง ส่ วนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ที่ทรงศักดิ์เสมอ
พระองค์เจ้าที่ไม่มีเจ้าพี่เจ้าน้องออกวังเป็ นส่ วนพระองค์ ก็จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญ
พระอัฐิประดิษฐานไว้ ณ หอพระนาก ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม (ม.ร.ว.แสงสู รย์ ลดาวัลย์
๒๕๒๙ : ๗)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์
หอพระนากและอาคารต่างๆ ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม นั้น พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญ
พระนากที่เคยประดิษฐานอยูใ่ นหอพระนากนี้ไปประดิษฐานในพระวิหารยอด ส่ วนหอพระนากเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้จดั เป็ นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ เพราะมีเพิ่มมากขึ้นทุกรัชกาล แต่
พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย ์ พระบรมราชบุพการี และพระบรมวงศานุวงศ์ช้ นั สูงยังคงโปรดให้
ประดิษฐานที่หอพระธาตุมณเฑียรตามเดิม
พระอัฐิเจ้านายชั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข และ
พระราชวงศ์ฝ่ายหน้า ที่พระราชทานวังให้เสด็จออกจากวังหลวงไปแล้ว เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงและ
ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ก็เก็บรักษาพระอัฐิไว้ในวังของแต่ละพระองค์ ที่อญั เชิญกลับ
พระบรมมหาราชวังก็เฉพาะเจ้านายฝ่ ายใน สําหรับเจ้านายฝ่ ายหน้าที่มีวงั เป็ นที่หลวง พระทายาทที่มี
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อยูย่ งั ไม่สมควรได้รับวังนั้นเป็ นที่อยู่ ถ้าพระทายาทไม่สามารถจะอัญเชิญพระอัฐิไว้ในที่สมควรได้
จะขอถวายไว้ภายใต้พระบารมีพระมหากษัตริ ย ์ ก็โปรดให้รับไว้ในหอพระนาก เมื่อถึงเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งเป็ นพระราชประเพณี ที่พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ ให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ผา้ คู่อุทิศส่ วนกุศลพระราชทาน นอกจานี้ยงั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้า
พนักงานไปอัญเชิญพระโกศทรงพระอัฐิตามวังเจ้านายต่างๆ เข้ามาบําเพ็ญพระราชกุศลพร้อมกัน ณ
หอพระนาก พระอัฐิบางพระองค์เมื่ออัญเชิญมาแล้วพระทายาทหรื อพระประยูรญาติกไ็ ม่ขอรับกลับ
ขอถวายไว้ภายใต้พระบารมีพระมหากษัตริ ย ์ พระอัฐิในหอพระนากจึงมีมากขึ้น
เมื่อมีการพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว ต้องเป็ นหน้าที่ของพระทายาทหรื อพระประยูร
ญาติที่ตอ้ งหาพระโกศมาทรงพระอัฐิเอง จะทําด้วยทองคําหรื อโลหะอื่นใดขึ้นอยูก่ บั ความภักดีของ
พระทายาท ทางราชประเพณี กาํ หนดเพียงว่า เจ้านายพระยศพระองค์เจ้าลูกหลวง ทรงพระโกศ
ทองคําได้ พระองค์เจ้าต่างกรมชั้นสมเด็จกรมพระยาขึ้นไป ทรงพระโกศทองคําลงยาได้ แต่เจ้านายที่
ยากจนมีเป็ นจํานวนมาก ในการเก็บพระอัฐิพระทายาทไม่มีพระโกศถวายทรงพระอัฐิ เจ้าพนักงาน
ภูษามาลาก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไร
ก็ตอ้ งถวายเศวตรพัสตร์หุม้ ห่ อไว้ เวลาเชิญเข้าสู่ที่
ประดิษฐานในหอพระนากก็ตอ้ งจารอักษรพระนามลงในใบลานผูกไว้ที่คอรู ดพระเศวตรพัสตร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นว่าพระอัฐิเจ้านายที่
ยังไม่มีพระโกศทรงมีอยูม่ าก ก็ทรงสลดพระราชหฤทัย มีพระบรมราชโองการให้จดั ทําพระโกศของ
หลวงถวายทรงพระอัฐิให้ครบถ้วนทั้งฝ่ ายพระบรมมหาราชวัง และฝ่ ายพระราชวังบวร และเมื่อมี
งานฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี ได้มีการดําเนินงานบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม และได้
โปรดเกล้าฯ บูรณปฏิสงั ขรณ์หอพระนากจัดทําพระวิมานประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑-๓ (ม.ร.ว.แสงสู รย์ ลดาวัลย์
๒๕๒๙ : ๑๓)
นายเกรี ยงไกร วิศวามิตร์ (สัมภาษณ์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ในการพระราชพิธีพระราช
กุศลฉลองพระอัฐิ ณ หอพระนาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินมาประทับ
ยังหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนเครื่ องทองน้อยถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่ น
เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนา
นุรักษ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ และสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชยั ชาญ และทรงจุด
เครื่ องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรู ปแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๐ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์
สดับปกรณ์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร
ลา โปรดเกล้าฯ ให้สงั ฆการี นิมนต์พระสงฆ์ ๔๕ รู ป สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ เสด็จพระ
ราชดําเนินกลับ
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พระวิหารยอด (อาคารหมายเลข ๑๒)

ภาพที่ ๑๐๖ พระวิหารยอด
พระวิหารยอดตั้งอยูต่ รงกลางระหว่างหอพระมณเฑียรธรรมและหอพระนาก ที่ต้ งั ของ
พระวิหารหลังนี้
แต่เดิมเป็ นที่ต้ งั ของหอพระเชษฐบิดร หรื อเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารขาว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในระยะที่ ๒
ของการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร ซึ่งแต่เดิมเป็ นเทวรู ปสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ หรื อพระเจ้าอู่ทอง พระปฐมกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างกรุ งศรี อยุธยา เรี ยกพระวิหารนี้วา่
พระวิหารขาว เนื่องจากฝาผนังโบกปูนขาว (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๘)
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อลง
เนื่องจากทรุ ดโทรมมาก แล้วโปรดฯ ให้สร้างใหม่เป็ นวิหารมีหลังคายอดทรงมงกุฎ ประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบสี เป็ นลายดอกพุดตานและลายใบไม้ (ชาญวิทย์ สรรพสิ ริ ๒๕๔๑ : ๑๐๗) เรี ยกว่า
พระเสวตรเวชยันตะพิมานวิหารยอดบ้าง พระบวรมหาเสวตกุฎาคารวิหารยอดบ้าง (พระศรี ภูริปรี ชา
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อ้างถึงในกรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๓๒) ในการสร้างพระวิหารยอดนี้ โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยพระเทพ
บิดรและพระนากจากหอพระนากมาประดิษฐานภายในพระวิหารแห่งนี้
พระนาก
พระนากเป็ นพระพุทธรู ป ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ สูง ๔๘๐
เซนติเมตร ทําจากนาก (ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๖๘) ประทับยืนแสดงปางห้ามสมุทร
ด้วยพระหัตถ์ท้ งั สองข้างยกมือขึ้นเสมอกันบริ เวณพระอุระ และตั้งฝ่ าพระหัตถ์ยนื่ ออกไปข้างหน้า
พระพุทธรู ปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ ก
โด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยเม็ดพระศกขนาดเล็ก มี
เกตุมาลา และมีรัศมีรูปเปลวไฟแหลมโดยมีกลีบบัวรองรับ มีไรพระศกเป็ นเส้นขนาดเล็กปรากฏ
เหนือพระนลาฏ พระหัตถ์ท้ งั สองข้างมีนิ้วพระหัตถ์ท้ งั สี่ นิ้วยาวเสมอกัน องค์พระพุทธรู ปครองจีวร
ห่มคลุมเรี ยบไม่มีริ้วเหนือผ้าสบงจีบทบห้อยทางเบื้องหน้าคาดทับด้วยรัดประคดเรี ยบที่บ้ นั พระองค์
ขอบสบงห้อยตกลงมาเบื้องล่างเป็ นเส้นตรงในแนวเฉียงขนาบพระชงฆ์ท้ งั สองข้าง ซึ่งคล้ายคลึงกับ
พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทรที่กล่าวถึงข้างต้น แต่มีขนาดสูงใหญ่กว่ามาก ประดิษฐานภายในวิหาร
ยอด วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระนาก
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๖๙) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระนากมาจากวัดพระศรี สรรเพชญ์ ใน
พระราชวังหลวงของกรุ งศรี อยุธยา และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระนากไว้
ภายในหอพระที่สร้างขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
จึงได้พระราชทานนามหอพระนี้ตามนามของพระพุทธรู ปว่า “หอพระนาก” ต่อมาจึงได้อญั เชิญมา
ประดิษฐาน ณ พระวิหารยอด ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมื่อคราว
บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕
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ภาพที่ ๑๐๗ พระนาก
เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ
๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์พระ
วิหารยอด โดยซ่อมแซมหลังคาและยอดมงกุฎ ถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยขึ้นใหม่ ซ่อมซุม้ ประตู
และบานหน้าต่างภายนอกและภายในพร้อมทั้งประดับพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ภายใต้พระเกี้ยว
ยอดบนยอดโค้งแหลมของซุม้ โค้งรอบพระวิหาร(สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๘)
พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด หรื อพระวิหารยอด เป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางยืน่
ออกมาเป็ นจัตุรมุขเพื่อรับหลังคาซุม้ ยอดทรงมงกุฎ พระวิหารนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานประทักษิณซึ่งมีทาง
ขึ้นอยู่ ๓ ทางคือทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทางขึ้นแต่ละทางมีบนั ไดปูหินทราย ๓ ขั้น
พนักระเบียงประดับกระเบื้องปรุ เคลือบสี เขียวแบบจีน
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ฐานปั ทม์ยกพื้นขึ้น ๓ ขั้น มีผนัง ๒ ตอน ตอนนอกเป็ นผนังฉาบปูนทาสี ขาว เสาอิงและ
เสาย่อมุมไม้สิบสองตรงจัตุรมุขทั้งสี่ ดา้ นประดับด้วยกระเบื้องถ้วยหลากสี ยาวตลอดตั้งแต่ฐานถึงหัว
เสา ซึ่งทําเป็ นบัวจงกล ผนังระหว่างช่วงเสาเจาะเป็ นช่องโค้งแหลมทําเป็ นซุม้ ประดับด้วยกระเบื้อง
ถ้วย ยอดของซุม้ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ภายใต้พระเกี้ยวยอดระหว่างซุม้ โค้งแหลมเป็ น
พนักระเบียงประดับด้วยลูกกรงกระเบื้องเคลือบทําเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ตอนบนเป็ นบัวหลังเจียดฉาบปูน
ตอนหน้าประดับด้วยกระเบื้องถ้วยหลากสี เช่นกัน

ภาพที่ ๑๐๘ พระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ภายใต้พระเกี้ยว
ผนังตอนในก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว มีซุม้ หน้าต่างทุกช่วงเสาทั้งทางด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก ส่ วนทิศเหนือเป็ นซุม้ ประตูซ่ ึงเป็ นทางเข้าทางเดียวของพระวิหารหลังนี้ ซุม้ หน้าต่าง
เป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องถ้วย ใต้ขอบหน้าต่างบานกลางของด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตกก่อฐานเป็ นรู ปผ้าทิพย์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วย เพดานซุม้ เขียนลายฉลุปิดทองบนพื้นสี แดง
บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดนํ้าเป็ นลายเครื่ องศาสตราวุธ ด้านในเขียนรู ปเครื่ องบูชาแบบจีน
กรอบเช็ดหน้าเป็ นลายรดนํ้าปิ ดทองทําเป็ นลายพุดตาน ซุม้ ประตูเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎ ประดับ
กระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกับซุม้ หน้าต่าง แต่บานประตูเป็ นประตูประดับมุกลายช่องกลม ฝี มือช่างสมัย
สมเด็จพระเจ้าบรมโกศในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งได้นาํ มาจากวิหารพระนอนวัดป่ าโมก จังหวัด
อ่างทอง (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๒) บานประตูดา้ นในเขียนลายรดนํ้าเป็ นรู ปเซี่ยวกาง
ซึ่งแต่งตัวแบบไทย

๒๔๙

หลังคาตรงกลางเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎ
ประดับกระเบื้องถ้วยหลากสี เป็ นลายดอกไม้
ตลอดทั้งซุม้ รวมไปถึงหน้าบันทั้งสี่ ดา้ น ยอดของซุม้ เป็ นปลีประดับด้วยกระจกสี มียอดนภศูลเป็ น
โลหะฉลุโปร่ งเป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ส่ วนหลังคาอีก ๒ ด้านเป็ นมุขลด ๒ ชั้น ทั้งด้านหน้าและหลัง
มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี เหลืองขอบเขียว ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา นาคสะดุง้
หางหงส์เป็ นรู ปนกเจ่า ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยหลากสี เช่นกัน
ภายในพระวิหารแบ่งเป็ น ๓ ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นโถงทางเข้าอยูท่ างมุขเหนือเป็ นห้องรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ส่ วนกลางเป็ นห้องโถงรู ปแปดเหลี่ยม
ส่ วนในสุ ดอยูท่ างมุขใต้เป็ นห้องรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้ามีแท่นยกสู งประมาณ ๑ เมตร เป็ นที่ต้ งั พระพุทธรู ปยืนเรี ยงจากตํ่าไปหาสูง ยกเว้นแถว
กลางเป็ นพระพุทธรู ปนัง่
เพดานเขียนลายทองตัดขอบดําเป็ นลายก้านต่อดอกเป็ นรู ปดอกพุดตาน ผนังทัว่ ไปเขียน
ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ผนังตอนบนและตอนล่างเขียนลายกรวยเชิง ผนังใต้หน้าต่างฉาบปูนทาสี
เซาะร่ อง ทําผิวหน้าคล้ายบุดว้ ยหิ นอ่อน บานประตูดา้ นในเป็ นลายรดนํ้าภาพเซี่ยวกางแต่งตัวแบบ
ไทย เหนือบานประตูเป็ นภาพเครื่ องมงคลแบบจีน ประกอบด้วยภาพสัตว์ ผลไม้และดอกไม้ ส่วน
ห้องโถงกลางเขียนภาพเครื่ องมงคลแบบจีน เป็ นภาพสัตว์และภาชนะต่างๆ บานแผละเป็ นเขียนแบบ
จีนรู ปกระถางมังกรปลูกต้นพุดตาน มีนกเกาะ บานหน้าต่างตรงมุขทางเข้าด้านทิศเหนือสองข้าง
ประตูเป็ นลายรดนํ้าภาพเครื่ องศาสตราวุธ บานแผละเป็ นภาพเขียนแบบจีนรู ปกระถางมังกรปลูกต้น
พุดตานเหมือนห้องโถงกลาง

ภาพที่ ๑๐๙ บานประตูประดับมุก

๒๕๐

ภาพที่ ๑๑๐ บานหน้าต่างลายรดนํ้า
นกทัณทิมา
นกทัณทิมาเป็ นสัตว์ประเภทนก มีหวั และหน้าเป็ นนก มีอาวุธติดตัวเป็ นไม้เท้าหรื อ
ตะบอง ตัวเล็กปากยาวดุจไม้เท้าจรดอยูบ่ นใบบัว (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๔๕ : ๓๙) จึงได้
นํามาเป็ นสัญลักษณ์ของผูค้ อยคุม้ กันอันตราย พบได้ที่หน้าประตูพระวิหารยอด เป็ นประติมากรรม
ลอยตัว หล่อด้วยสําริ ด

ภาพที่ ๑๑๑ นกทัณทิมา

๒๕๑

หอพระมณเฑียรธรรม (อาคารหมายเลข ๑๓)

ภาพที่ ๑๑๒ หอพระมณเฑียรธรรม
หอพระมณเฑียรธรรมเป็ นอาคารทรงไทย สร้างขึ้นหลังจากที่หอพระมณเฑียรธรรมเดิม
ซึ่งอยูก่ ลางสระนํ้าถูกเพลิงไหม้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระมณเฑียรธรรมขึ้นใหม่ โดยย้ายที่ไปสร้างที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของพระอุโบสถ โดยมีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล ในรัชกาลที่ ๑ ทรงจัดช่างวังหน้ามาสมทบสร้างด้วย เมื่อสร้างเสร็ จโปรดฯ ให้ใช้เป็ นที่
ประดิษฐานพระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ที่เหลือจากพระมณฑป พระไตรปิ ฎกฉบับครู เดิมและฉบับ
อื่นๆ รวมทั้งเป็ นที่บอกหนังสื อพระภิกษุสามเณร เป็ นที่พกั ของราชบัณฑิตสําหรับบอกพระปริ ยตั ิ
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งเป็ นที่แปลพระราชสาส์นด้วย (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๒๓)
ในสมัยต่อมายังปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งดํารงพระ
อิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
ก็ได้ทรงศึกษาพระบาลีที่หอพระมณเฑียรธรรมองค์น้ ีดว้ ย
(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ อ้างถึงในสํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๔๖)
หอพระมณเฑียรธรรมเป็ นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีเฉลียง
รอบ หลังคาซ้อน ๒ ชั้นมีปีกนกลดสี่ ตบั มีมุขลดด้านหน้าและด้านหลัง ใต้มุขลดทั้ง ๒ แห่ งนี้เป็ น

๒๕๒

เฉลียงกว้าง โดยเฉลียงด้านทิศตะวันตกเป็ นทางเข้าที่สาํ คัญ หอพระหลังนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานทักษิณยกพื้น
มีเสาหานและเสานางจรัลโดยรอบ ทางขึ้นฐานทักษิณมี ๖ ทางคือ ด้านทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก ด้านละ ๑ ทาง ทิศเหนือและทิศใต้ดา้ นละ ๒ ทาง ผนังด้านทิศตะวันตกมีซุม้ ประตู ๓ ซุม้
โดยมีซุม้ ใหญ่ทรงมณฑปอยูก่ ลาง ซุม้ เล็กสองข้างเป็ นซุม้ ทรงบันแถลงทิศตะวันออกมีซุม้ ประตู ๒
ซุม้ เป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ทิศเหนือและทิศใต้เป็ นหน้าต่างในซุม้ ทรงบันแถลงเช่นเดียวกัน
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี มีพ้ืนสี เหลือง ลวดสี น้ าํ เงิน เชิงสี แดง มีช่อฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ หน้าบันประดับกระจกสี ขาวหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลาย ตอนบนเป็ น
รู ปพระพรหมทรงหงส์ ตอนล่างเป็ นรู ปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ล้อมรอบ
ด้วยกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นเทพนม ส่ วนที่แผงแรคอสองมีเทพนม ๕ องค์ ในซุม้ บนพื้น
กระจกสี ชมพู ระหว่างซุม้ เป็ นเทพนมองค์เล็กเรี ยงสลับกัน ส่ วนหน้าอุดมีกระหนกเทพนม ๓ องค์
นัง่ เรี ยงกัน มีลายกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นเทพนมประกอบด้านข้าง บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ใต้
หน้าอุดปี กนกเป็ นลายกระหนกก้านขด ปลายลายเป็ นรู ปสิ งห์
เสาหานและเสานางจรัล เป็ นเสาก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองทาสี ขาว หัวเสาเป็ นบัว
ปลายเสาปิ ดทองประดับกระจกสี ขาวและเขียวระหว่างเสาเป็ นพนักลูกกรง ก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว
ตกแต่งตอนบนเป็ นบัวหลังเจียด ทวยรับหลังคาเป็ นรู ปพญานาคปิ ดทองประดับกระจกสี เขียว
ซุม้ ประตูใหญ่บานกลางด้านทิศตะวันตก เป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก บาน
ประตูดา้ นนอกเป็ นบานไม้ประดับมุกเป็ นลายพระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระ
นารายณ์ทรงครุ ฑ ประกอบลายกระหนกก้านขด ปลายลายเป็ นสัตว์หิมพานต์รูปต่างๆ ซึ่งบานประตู
นี้นาํ มาจากวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๒๙) บานประตู
ด้านในเป็ นลายทองฉลุ เป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งบนพื้นสี แดง ซุม้ ประตูทางเข้ารองทั้งด้านหน้า
และหลังเป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ๒ ชั้น นาค ๓ เศียร บานประตูดา้ นนอกเป็ นลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์
หน้าสิ งห์ ก้านแย่งลงรักปิ ดทอง ด้านในเป็ นภาพทวารบาลบนฐานสิ งห์ ที่กรอบเช็ดหน้าตอนบนเป็ น
ไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปพระยากุมภัณฑ์และขุนกระบี่บนลายกระหนกก้านขด

๒๕๓

ภาพที่ ๑๑๓ ซุม้ ประตูทางเข้าหอพระมณเฑียรธรรม
ซุม้ หน้าต่างเป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ๒ ชั้นนาค ๓ เศียร เช่นเดียวกับประตู ตอนบนประดับ
ด้วยไม้จาํ หลักลายเป็ นสาหร่ ายรวมผึ้ง เป็ นรู ปพระยากุมภัณฑ์และขุนกระบี่สลับกันคนละหน้าต่าง
ตอนล่างเป็ นหย่องไม้จาํ หลักลายดังกล่าวนี้ เป็ นพระราชนิยมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ ง
หนาท (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๕๐) บานหน้าต่างด้านนอกเป็ นลายรดนํ้าปิ ดทอง ด้านใน
เป็ นภาพเทวดาถือพระขรรค์รองรับด้วยพญาวานรแบกแท่น บานแผละเป็ นภาพสุ ภาษิต

ภาพที่ ๑๑๔ ซุม้ หน้าต่างหอพระมณเฑียรธรรม

๒๕๔

ภายในหอพระมณเฑียรธรรมเป็ นห้องโถง มีตปู ้ ระดับมุกเรี ยงรายอยู่ ๒ แถว รวมทั้งหมด
๙ ตู ้ ลักษณะเด่นของหอหลังนี้อีกประการหนึ่ง คือ ภาพจิตกรรมฝาผนังโดยรอบซึ่งเป็ นลักษณะของ
จิตรกรรมสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ยคุ แรก โดยตอนบนเหนือหน้าต่างเป็ นรู ปเทพชุมนุม ๓ ชั้นบนพื้นสี
ดําสลับกับสี แดง ส่ วนที่ชิดฝ้ าเพดานเป็ นรู ปฤาษีถือดอกบัว ถัดลงมาอีก ๒ ชั้นเป็ นรู ปเทวดาและ
นางฟ้ าสลับกันเป็ นคู่ๆ คัน่ ด้วยตาลปัตร ระหว่างหน้าต่างตอนบนเป็ นรู ปเทพบุตรและเทพธิดา
ประนมมือ ตอนล่างเป็ นรู ปเวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่างๆ เพดานประดับด้วยเพดานปิ ดทองประดับ
กระจกมีดวงใหญ่อยูก่ ลาง มีดวงเล็ก ๘ ดวงเป็ นบริ วาร
หอพระมณเฑียรธรรมหลังนี้มีลกั ษณะพิเศษ คือ ซุม้ พระทวารและซุม้ พระบัญชรมีท้ งั
สาหร่ ายรวงผึ้งและหย่องจําหลักลาย ซึ่งตามปกติแล้วจะไม่ปรากฏในพระบรมมหาราชวังมาก่อน
แต่ที่เป็ นดังนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท ทรงส่ งช่างวังหน้ามาสมทบสร้าง
ถวาย จึงได้เน้นการประดับหน้าต่างและประตูดว้ ยสาหร่ ายรวงผึ้งและหย่องจําหลักลาย เช่นเดียวกับ
หมู่พระวิมานที่ประทับ ซึ่งยังปรากฏอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ :
๒๕๐)
จิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระมณเฑียรธรรม ตอนล่างเป็ นภาพเล่าเรื่ องมหาชาติชาดก
ตอนกลางระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเป็ นภาพลอยตัวเทพบุตรและเทพธิดายืนพนมมือ ส่ วนตอนบน
เป็ นภาพเทพชุมนุม บริ เวณบานแผละหน้าต่างตอนบนเป็ นภาพต่อเนื่องกับภาพเทพชุมนุม ซึ่งเขียน
เป็ นภาพเทวดากําลังเหาะเหิ นอยูบ่ นท้องฟ้ า ส่ วนตอนล่างซึ่งเป็ นภาพพื้นดิน เขียนภาพเล่าเรื่ อง
สุ ภาษิตคําพังเพย
จุดนําชมที่ ๔
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม สําหรับบรรยายพระ
อัษฎามหาเจดีย ์ โดยใช้ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม

๒๕๕

พระอัษฎามหาเจดีย์ (อาคารหมายเลข ๑๔)

ภาพที่ ๑๑๕ พระอัษฎามหาเจดีย ์
พระอัษฎามหาเจดียห์ รื อพระปรางค์ ๘ องค์ ตั้งเรี ยงกันอยูห่ น้าวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ภายนอกพระระเบียง ๖ องค์ ภายในพระระเบียง ๒ องค์ พระอัษฎามหาเจดียเ์ ป็ นชื่อที่คณะกรรมการ
อํานวยการปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดารามเมื่อฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี มีมติให้เรี ยกชื่อรวม
เป็ นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณปฏิสงั ขรณ์สมัยรัชกาลที่ ๓ ของพระศรี ภูริปรี ชา (กรม
ศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๑)
พระมหาเจดียท์ ้ งั ๘ องค์ นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน อาจจะสันนิษฐานได้
เป็ น ๒ นัยคือ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ พร้อมๆ กับพระอุโบสถ หอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิม
พระระเบียง ศาลาราย และปูชนียสถานอื่นๆ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมี
พระราชวิจารณ์แผนที่วดั พระศรี รัตนศาสดารามในรัชกาลที่ ๑ เกี่ยวกับพระมหาเจดียน์ ้ ีวา่ “ด้าน
ตะวันออกนอกพระระเบียงมีพระปรางค์ ๘ องค์ เดิมประดับกระจกสี ต่างๆ” แต่ร่างหมายในรัชกาลที่
๓ กล่าวว่า “จมื่นไวยวรนารถรับพระราชโองการใส่ เกล้าฯ สัง่ ว่า “ทรงพระราชศรัทธาสร้างพระ
ปรางค์หน้าวัดพระศรี รัตนศาสดารามรวม ๘ องค์ ลงรักปิ ดทองเสร็ จแล้วพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อไปว่า “เมื่อได้ความเช่นนี้น่าจะสันนิษฐานว่าพึ่ง
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ท่วงทีฐานก็เป็ นมารเจ๊กแบกทั้งกําแพงก่อเพิม่ ออกไปอีกชั้นหนึ่ง เก๋ งบอก

๒๕๖

หนังสื อก็เป็ นอย่างจีน กําลังเป็ นเลาที่เล่นการช่างอย่างจีน จึงควรสันนิษฐานว่าเป็ นของรัชกาลที่ ๓”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อ้างถึงในสํานักราชเลขาธิการ ๑๕๓๑ : ๒๗๓)
วัตถุประสงค์ในการสร้างพระมหาเจดียเ์ หล่านี้กเ็ พื่ออุทิศเป็ นที่ระลึกถึงปูชนียบุคคลและ
พระธรรม (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๔) พระมหาเจดียท์ ้ งั ๘ องค์เป็ นเจดียท์ รงปรางค์ ก่ออิฐถือปูน
ประดับกระเบื้องเคลือบสี ยกเว้นเฉพาะฐาน ๒ ชั้น ก่ออิฐฉาบปูนทาสี พระมหาเจดียท์ ้ งั ๘ องค์น้ ีมี
ขนาดรู ปร่ างและความสูงเหมือนกันทุกประการ ต่างกันเฉพาะสี ของกระเบื้องเคลือบที่ประดับองค์
พระเจดียเ์ ท่านั้น แต่ละองค์มีสีและชื่อประจํา นับจากทิศเหนือไปใต้ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๓๑๔)
คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจดีย ์
สี ขาว
พระสัทธรรมปริ ยตั ิวรามหาเจดีย ์
สี ขาบ
พระอริ ยสงฆ์สาวกมหาเจดีย ์
สี ชมพู
พระอริ ยสาวกภิกษุณีสงั ฆมหาเจดีย ์ สี เขียว
พระปั จเจกโพธิสมั พุทธมหาเจดีย ์
สี ม่วงแก่
พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย ์
สี ฟ้า
พระโพธิสตั ว์กฤษฎามหาเจดีย ์
สี น้ าํ ตาลแดง
พระศรี อริ ยเมตยมหาเจดีย ์
สี เหลือง
พระมหาเจดียแ์ ต่ละองค์แบ่งได้เป็ น ๓ ส่ วนคือ ส่ วนฐานส่ วนเรื อนธาตุและส่ วนยอด
ปรางค์ ส่ วนฐานประกอบด้วยฐานทักษิณเป็ นฐานแปดเหลี่ยม ก่ออิฐฉาบปูนทาสี เทาด้านยาวมีซุม้
ปรก ๕ ซุม้ ด้านแคบมี ๓ ซุม้ สําหรับตามประทีป (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๗๔) ภายในซุม้
ทาสี แดง ฐานนั้นมีพนักระเบียงโดยรอบ ทุกมุมมีเสา ประดับหัวเสาด้วยดอกบัวจําหลักหิ น
ฐานชั้นที่สองเป็ นฐานแปดเหลี่ยมก่ออิฐฉาบปูนเทาสี เทา
มีซุม้ ปรกเช่นเดียวกับฐาน
ทักษิณ แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในซุม้ ทาสี แดง ฐานปัทม์เป็ นฐานย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะเป็ นฐาน
สิ งห์ ๓ ชั้น มีฐานบัวคัน่ เป็ นช่วงๆ เหนือฐานสิ งห์มีฐานบัวควํ่า บัวหงายรองรับเรื อนธาตุ
เรื อนธาตุเป็ นแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีซุม้ จรนําประดิษฐานเทวดายืนถือพระขรรค์ท้ งั สี่ ทิศ
เหนือเรื อนธาตุเป็ นส่ วนองค์ปรางค์ แบ่งเป็ น ๗ ชั้น รองรับด้วยมารแบกปูนปั้นด้านละ ๒ ตัว ตอน
มุม ๑ ตัว รวมทั้งสิ้ น ๑๒ ตัว ยอดนภศูลทําด้วยโลหะเป็ นรู ปฝักเพกา

๒๕๗

จุดนําชมที่ ๕
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศใต้ของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม บรรยายสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ
ได้แก่ หอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง และพระระเบียง สําหรับชุดความรู ้
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใช้บรรยายในจุดนี้ ได้แก่ ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม และ
ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ
๑. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม เพื่อบรรยายประวัติการสร้าง ลักษณะ
ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของหอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง
และพระระเบียง
๒. ชุดความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ เพื่อบรรยายพระพุทธรู ป
พระคันธารราษฎร์ พระคันธารราษฎร์จีน ฝนโบกขรพรรษและฝนสัตตรัตนมาส
หอพระคันธารราษฎร์ (อาคารหมายเลข ๑๕)

ภาพที่ ๑๑๖ หอพระคันธารราษฎร์และพระมณฑปยอดปรางค์
หอพระคันธารราษฎร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
เพื่อประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็ นพระพุทธสําคัญในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญและพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชทานนามว่า “หอพระคันธารราษฎร์” ตามนาม
พระพุทธรู ป (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๐)

๒๕๘

หอพระคันธารราษฎร์เป็ นอาคารทรงไทยขนาดเล็กชั้นเดียวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขเล็ก ๓
มุข มุขด้านทิศเหนือเป็ นพระตูทางเข้า มุขด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็ นหน้าต่าง ส่ วน
หลังคาแบ่งเป็ น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็ นหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ตอนหลังเป็ นซุม้ ยอด
ปรางค์ประดับกระเบื้องถ้วย
หอนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานไพทีและฐานปัทม์ซ่ ึงเป็ นฐานก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว ทางขึ้นหอพระอยู่
ทางด้านทิศเหนือ มีบนั ไดปูหินอ่อนจํานวน ๕ ขั้นขึ้นยังฐานไพที และมีบนั ไดปูหินอ่อนอีก ๓ ขั้น
ขึ้นยังหอพระ พลสิ งห์บนั ไดเป็ นรู ปพญานาค ทุกมุมขอบฐานไพทีต้ งั สิ งโตจําหลักหินแบบจีนบนหัว
เสาโดยรอบ พนักระเบียงเป็ นลูกแก้วกระเบื้องเคลือบ นอกจากนั้นยังมีเสาสู งสําหรับตามประทีปอีก
๒ เสาทําด้วยกระเบื้องเคลือบลายดอกไม้เป็ นปล้องๆ ต่อกัน
หลังคาหอพระมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี เขียว ขอบสี แดง โครงหลังคา
เป็ นไม้แต่ก่อปูนปิ ด ทําเป็ นรู ปหลังคาทรงบันแถลง ๒ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์และ
ช่อฟ้ าปูนปั้นเป็ นรู ปหัวนาค หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ เป็ นลายดอกพุดตานบนพื้น
กระจกสี น้ าํ เงิน ส่ วนที่เป็ นซุม้ ยอดปรางค์ทาํ เป็ นซุม้ ย่อเก็จโดยรอบ ตอนบนเป็ นยอดปรางค์ซอ้ น ๔
ชั้น ประดับกระเบื้องถ้วยสี ขาว เหลืองและแดง ยอดนพศูลเป็ นโลหะรู ปฝักเพกา
ผนังบุดว้ ยกระเบื้องสี น้ าํ เงินและเขียวสลับเหลืองเป็ นลายทแยงมุม ตอนมุมทําเป็ นเสาอิง
ประดับด้วยกระเบื้องสี เดียวกันขอบเสาอิงประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ เป็ นลายรักร้อยโคนเสา
เป็ นรู ปกาบพรหมศร หัวเสาเป็ นบัวปลายเสา
ซุม้ หน้าต่างและซุม้ ประตูเป็ นทรงบันแถลง ๒ ชั้น โดยมีช่อฟ้ าและหางหงส์เป็ นหัวนาค
ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยผูกลายเป็ นดอกไม้สีต่างๆ บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ใต้ซุม้ เป็ นผนังโค้งบุ
กระเบื้องเคลือบลายเดียวกับผนังทัว่ ไป บานหน้าต่างเป็ นไม้ดา้ นนอกจําหลักลายเป็ นรู ปพระวรุ ณ
ทรงนาค (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๒) บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินตอนล่างเป็ นรวงข้าว มีหอย ปู ปลา
ผุดในท้องนํ้าทําด้วยกระจกสี ขาว บานด้านในเขียนลายรดนํ้าภาพเทวดายืนบนหลังสัตว์บนพื้นลาย
พุดตาน บานประตูดา้ นนอกจําหลักลายเหมือนหน้าต่างด้านในเป็ นภาพเทวดาเหาะด้านหลังบนพื้น
ลายพุดตาน
ภายในหอพระแบ่งเป็ น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็ นห้องโถงยาวตอนในเป็ นห้องแปดเหลี่ยม
ผนังด้านหลังเป็ นอัฒจันทร์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําหรับใช้ต้งั ในพระราชพิธี
พืชมงคลและพิรุณศาสตร์ เหนืออัฒจันทร์ประดิษฐานซุม้ เรื อนแก้วปิ ดทองเป็ นรู ปพระวิมาน ๓ ห้อง
ประดิษฐานพระคันธารราษฎร์

๒๕๙

พระคันธารราษฎร์
พระคันธารราษฎร์เป็ นพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๖ มีหน้าตักกว้าง ๕๗.๔๐ เซนติเมตร สูง
เฉพาะองค์พระ ๖๓.๑๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๘๗.๕๐ เซนติเมตร ทําจากสัมฤทธิ์ลงรักปิ ดทอง
(ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ๒๕๓๕ : ๓๒) ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิราบ แสดงปางขอฝนด้วยการยก
พระหัตถ์ขวาขึ้นเพื่อกวักเรี ยกฝน และหงายพระหัตถ์ซา้ ยสําหรับรองรับนํ้าฝน พระคันธารราษฎร์มี
พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว พระกรรณ
ยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาเรี ยงตามแนวตั้ง มีเกตุมาลาและรัศมีรูป
ดอกบัวตูมเกลี้ยง องค์พระพุทธรู ปครองจีวรห่มเฉียง เปิ ดพระอังสาขวาปราศจากสังฆาฏิบนพระ
อังสาซ้าย จีวรเป็ นริ้ วคล้ายจีวรของพระพุทธรู ปแบบจีน พระคันธารราษฎร์ประทับนัง่ เหนือ
ปั ทมาสน์ ประกอบด้วยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัวหงายเหนือฐานแข้งสิ งห์ ประดิษฐานภายในหอพระ
คันธาร-ราษฎร์ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ประวัติพระคันธารราษฎร์
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๓๓) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระคันธารราษฎร์ ในปี พุทธศักราช
๒๓๒๖ เพื่อเข้าพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพชื มงคล ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้กาไหล่ทองขึ้นใหม่ พระพุทธรู ปพระ
คันธารราษฎร์องค์น้ ีกล่าวกันว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ได้ทอดพระเนตร
เห็นพระพุทธรู ปโบราณ จึงให้ช่างถ่ายอย่างแล้วหล่อให้เหมือนพระพุทธรู ปองค์น้ นั
พระคันธารราษฎร์พระพุทธรู ปปางขอฝนนี้ โดยทัว่ ไปคงสื บเนื่องมาจากเรื่ องราวที่กล่าว
ว่า “ในแคว้นคันธาระทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีพระยานาคตนหนึ่งชื่อ เอ
ลาปัตตร์ หรื ออรวาลเป็ นผูใ้ ห้น้ าํ แต่เดิมนั้นพระยานาคตนนี้ได้ทาํ ให้เกิดอุทกภัยในแคว้นนั้น แต่
ต่อมาเมื่อหันมานับถือพุทธศาสนาแล้ว จึงเป็ นผูใ้ ห้น้ าํ เพื่อทําให้แคว้นนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์”
ด้วยเหตุน้ นั จึงเรี ยกพระพุทธรู ปปางขอฝนว่า พระคันธารราษฎร์ แต่น้ นั มา
ส่ วนความในพระราชพิธีสิบสองเดือนกล่าวถึงเรื่ องพระพุทธรู ปซึ่ง เรี ยกว่า คันธารราษฎร์
โดยยกนิทานในวาริ ชชาดกมาอธิบายว่า
“เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ ณ พระเชตวันในเมืองสาวัตถี เกิดฝนแล้งข้าวกล้าในนาแห้งทัว่
ทั้งเมือง นํ้าในลําธารห้วยคลองหนองบึงทุกแห่ งก็แห้ง จนถึงสระโบกขรณี ที่เคยเป็ นพุทธบริ โภค นํ้า
ก็แห้งจนเห็นตม ปลาทั้งหลายก็ได้รับความลําบากด้วยฝูงกามาจิกกินเป็ นอาหาร ต้องมุดซ่อนอยูใ่ น

๒๖๐

ตม ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงบิณฑบาต ได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุดงั นั้น ก็มีพระหฤทัย
กรุ ณา เมื่อเสด็จกลับมาทําภัตกิจหรื อฉันภัตตาหารแล้ว จึงตรัสเรี ยกพระอานนท์ให้นาํ ผ้าอุทกสาฏก
หรื อผ้าอาบมาถวาย พระอานนท์กราบทูลว่านํ้าในสระแห้งเสี ยหลายวันแล้ว พระพุทธองค์กต็ รัส
เรี ยกผ้าอุทกสาฏกยืนคําอยู่ พระอานนท์จึงได้นาํ มาถวาย พระพุทธองค์ทรงรับผ้ามาชายส่ วนหนึ่งนั้น
ทรง ส่ วนหนึ่งนั้นตระหวัดขึ้นบนพระอังสประเทศ เสด็จประทับยืนที่ฝั่งสรงแสดงพระอาการพระ
หัตถ์ขวากวักเรี ยกฝน พระหัตถ์ซา้ ยหงายรองนํ้าฝน ขณะนั้นฝนก็ตกลงมาเป็ นอันมาก ท่วมในที่ซ่ ึง
ควรจะขังนํ้าทุกแห่ ง มนุษย์และสัตว์ท้ งั ปวงก็มีความชื่นชมยินดีกล่าวคําสรรเสริ ญต่างๆ เมื่อพระ
พุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสว่า แต่กาลปางก่อนนฬะปะมัจฉะชาติ คือ ปลาช่อนก็อาจตั้งสัตยาธิษฐาน
ให้ฝนตกลงได้ แต่ในคําประกาศนี้หาได้ยกคาถานฬะปะมัจฉะชาติมากล่าวไว้ไม่ ด้วยท้องเรื่ องของ
คาถานั้นเป็ นเรื่ องขอฝน”
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปริ นิพพานแล้วได้สองร้อยปี เศษ
มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้
ครอบครองเป็ นใหญ่ในคันธารราษฎร์
มีความเลื่อมใสในพระมัชฌันติกะเถระ
จึงได้รับ
พระพุทธศาสนาไปถือสื บต่อกันมาหลายชัว่ แผ่นดิน ภายหลังพระเจ้าแผ่นดินในคันธารราษฎร์องค์
หนึ่ง ได้ทรงฟังเรื่ องพระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ฝนตกนั้นก็ทรงเลื่อมใส จึงให้สร้างพระพุทธ
ปฏิมากรมีอาการอย่างจะสรงนํ้าทําปริ ศนาเรี ยกฝนเช่นนั้น ครั้นเมื่อปี ใดฝนแล้งก็ให้เชิญพระพุทธ
ปฏิมากรนั้นออกตั้งบูชาขอฝน ฝนก็ตกลงได้ดงั ประสงค์ ภายหลังมามีผทู ้ ี่นบั ถือพระพุทธศาสนา
สร้างพระพุทธรู ปมีอาการเช่นนั้น ซึ่งต่อมาก็เรี ยกสมญาว่า พระพุทธคันธารราษฎร์ เพราะเหตุที่ได้
สร้างขึ้นในเมืองคันธารราษฎร์
ถึงแม้วา่ นามพระคันธารราษฎร์น้ ี มีความพ้องกับพระพุทธรู ปแบบคันธาระ หรื อ
คันธารราษฎร์ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศอินเดียก็จริ ง แต่จากรู ปแบบทางศิลปกรรมของ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี มิได้สร้างขึ้นในศิลปะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกรี กโรมัน รวมทั้งการแสดงปางขอ
ฝนซึ่งแตกต่างไปจากปางของพระพุทธรู ปแบบคันธาระ
จึงกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีมิได้มี
ความสัมพันธ์กบั พระพุทธรู ปแบบคันธาระแต่ประการใด
ปั จจุบนั อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ปางขอฝนนี้เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลในพระอุโบสถ
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๒๖๑

ภาพที่ ๑๑๗ พระคันธารราษฎร์
พระคันธารราษฎร์ จีน
พระคันธารราษฎร์จีนเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์
สร้างขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙.๓๐
เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์พระ ๓๗.๘๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๔๘.๑๐ เซนติเมตร ทําจากทองคํา
(ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๓๕) ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิราบ แสดงปางขอฝนด้วยการยก
พระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรี ยกเม็ดฝน ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ยทรงถือบาตรวางหงายอยูเ่ หนือพระเพลา พระ
พักตร์กลม ปลายพระขนงชี้พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กแหลม พระโอษฐ์เรี ยวและพระกรรณยาว
ประดับด้วยกุณฑลหรื อตุม้ หูรูปกลม พระเศียรประดับด้วยเม็ดพระศกขนาดเล็กเรี ยงเป็ นเส้นตาม
แนวนอน เกตุมาลามีขนาดกว้าง พระรัศมีเป็ นรู ปบัวตูมขนาดเล็กอยูเ่ บื้องบน องค์พระพุทธรู ปครอง
จีวรห่ มคลุมพระอังสาทั้งสองข้างแหวกกว้างที่พระอุระ จีวรเป็ นริ้ วคล้ายกับจีวรของพระพุทธรู ป
แบบจีน ประทับนัง่ เหนือปัทมาสน์ ซึ่งประกอบด้วยกลีบบัวควํ่าและกลีบบัวหงาย มีเกสรบัวประดับ
ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ประดิษฐานภายในหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๒๖๒

ประวัติพระคันธารราษฎร์ จนี
ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ (๒๕๓๕ : ๓๗) เขียนไว้วา่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระคันธารราษฎร์จีน เพื่อเข้าพิธีพิรุณ
ศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคล เช่นเดียวกับพระคันธารราษฎร์ปางขอฝน แต่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับพระพุทธรู ปแบบจีน ทั้งในลักษณะของพระพักตร์ พระเศียร รวมทั้งเครื่ องทรง และฐาน
ปั ทมาสน์ที่รองรับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงนับถือพระคันธารราษฎร์
จีนเป็ นอย่างมาก จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ทาํ จอกนํ้ามนต์วางในพระหัตถ์ซา้ ย ช้อนสําหรับ
ตักนํ้ามนต์ลงยันต์สอดในหว่างนิ้วพระหัตถ์ขวา แล้วโปรดเกล้าฯ ให้กาไหล่ทองทั้งพระองค์และ
เครื่ องประดับ
ปั จจุบนั อัญเชิญพระคันธารราษฎร์จีนองค์น้ ี เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลในพระอุโบสถวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม ในวันประกอบพระราชพิธีน้ นั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงนํานํ้ามนต์
กับดอกมะลิหรื อดอกพิกลุ ลงในบาตรของพระพุทธรู ปองค์น้ ีดว้ ย

ภาพที่ ๑๑๘ พระคันธารราษฎร์จีน
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พื้นปูหินอ่อนรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสี เทาเข้ม สลับกับหิ นอ่อนแผ่นเล็กรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี ขาว
เป็ นลายทแยงมุม ผนังเป็ นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
และพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ เรื่ องราวเกี่ยวกับฝนโบกขรพรรษ และฝนสัตตรัตนมาส ซึ่งเป็ นฝน
มงคลที่ถูกกล่าวถึงในพุทธชาดก และพระพุทธประวัติ ฝี มือพระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่ งวัด
ราชบูรณะฯ ต่อมาได้รับการเขียนซ่อมใหม่ในรัชกาลที่ ๕ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๓)
ฝนโบกขรพรรษ
ฝนโบกขรพรรษ คือ ฝนอันเป็ นมงคล ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษดังนี้
๑. นํ้าฝนนี้มีสีแดงดังเท้านกพิราบ หลัง่ ไหลเสี ยงสนัน่ ลัน่ ออกไปไกลเหมือนเสี ยงสาย
ฝนธรรมดา
๒. ถ้าผูใ้ ดปรารถนาจะให้เปี ยกกายจึงจะเปี ยก หากมิได้ปรารถนาแม้แต่เม็ดหนึ่งก็มิได้
เปี ยก
๓. เมื่อถูกกายแล้วจะหล่นสู่ พ้นื ดินเสมือนหยาดนํ้าที่ตกลงสู่ใบบัว แล้วกลิ้งตกลงไป
ฉะนั้น
๔. ไม่เจิ่งนองพื้นดิน เมื่อตกลงแล้วก็ซึมหายไปในแผ่นดินทันที (สํานักพระราชวัง
๒๕๔๗ : ๘๗)
ฝนนี้ตกเมื่อคราวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปโปรดพระราชบิดาและพระญาติ
วงศ์ที่เมืองกบิลพัสดุ์ แล้วทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริ ยป์ ราบพยศพระญาติวงศ์ผใู ้ หญ่ ที่แสดงความ
กระด้างกระเดื่อง ให้เกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมา จึงทําให้พระญาติเหล่านั้นละทิฐิมานะ ถวายมนัส
การแด่พระองค์โดยทัว่ กัน (สํานักพระราชวัง ๒๕๔๗ : ๘๗) ในครั้งนั้นเหล่าภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จ
ต่างบังเกิดความพิศวง ด้วยมิเคยเห็นมาก่อน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแก้ขอ้ กังขาว่า ฝน
โบกขรพรรษนี้ ในอดีตกาลเมื่อครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดรบรมโพธิสตั ว์ ก็เคยได้
ตกลงมาแล้วในท่ามกลางที่ประชุมพระประยูรญาติเหมือนครั้งนี้ แล้วพระบรมศาสดาจึงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก ยกพระมหาทานบารมีที่ได้ทรงบําเพ็ญเพียร โปรดเหล่า
พระภิกษุสงฆ์และพระประยูรญาติให้ได้รับความเบิกบานโสมนัสต่อไป เมื่อทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเรื่ องมหาเวสสันดรชาดกอันประกอบด้วยพระคาถาหนึ่งพันจบลงแล้ว ก็มีพระพุทธดํารัสว่า
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“ภิกฺขเว ดูกรสงฆ์ ทั้งปวงอันว่ าห้ วงแห่ งมหาเมฆพลาหกให้ ตกถึง
ห่ าฝนโบกขรพรรษปวัตนาการลง ในตําแหน่ งบวรพันธุพงศ์ สมาคมแต่ ในการ
ก่ อน ครั้ งตถาคตเสวยพระชาติเป็ นบรมขัตติยเวสันดรด้ วยประการดัง่ นี”้
ซึ่งฝนโบกขรพรรษปรากฎอยูใ่ นกัณฑ์ที่ ๑๒ หรื อ กัณฑ์ฉกษัตริ ย ์ โดยกล่าวถึงกษัตริ ยท์ ้ งั
๖ พระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากรุ งสญชัย พระนางผุสสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระชาลี และ
พระกัณหา สรุ ปได้วา่ หลังจากพระเจ้ากรุ งสญชัยได้พบพระชาลีและพระกัณหา แล้วทรงสดับ
เรื่ องราวจากพระราชนัดดาทั้งสองที่ตอ้ งตกระกําลําบากร่ วมกับพระชนกชนนี พระเจ้ากรุ งสญชัยก็
ทรงเตรี ยมยกพยุหยาตราไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี กลับพระนคร ในวันที่ไปรับเสด็จนั้น
พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราษฎร์ ๘ คน นําช้างปัจจัยนาเคนทร์มาถวายคืน จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระ
นัดดานัง่ ช้างปัจจัยนาเคนทร์นาํ ขบวนเข้าสู่เขาวงกต เมื่อพระเจ้ากรุ งสญชัยเสด็จถึงเขาวงกต ทรง
พระราชดําริ วา่ หากเสด็จเข้าไปพร้อมกันทุกพระองค์ จะเป็ นเหตุให้ทุกข์โศกสาหัสจนระงับมิได้ จึง
เข้าพระอาศรมแต่พระองค์เดียวก่อน พอทุเลาโศกลงได้บา้ งแล้วก็ให้พระนางผุสสดีและพระนัดดา
ทั้งสองพระองค์ เมื่อทั้งสามพระองค์เสด็จเข้าไปในพระอาศรม พระนางมัทรี ซ่ ึงไม่เคยหวังว่าจะได้
พบสองพระกุมารอีก ครั้นได้ทรงพบกัน จึงต่างกันแสงพิไรรําพัน ทั้งโศกเศร้าและยินดีจนข่ม
พระทัยไว้ไม่ได้ ก็สลบสิ้ นสติ ณ ที่ตรงนั้นทั้งสามพระองค์ ฝ่ ายพระเจ้ากรุ งสญชัย พระนางผุสสดี
และพระเวสสันดร ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น ทรงกลั้นโศกไม่ได้ กันแสงและสลบสิ้ นสติไปเช่นกัน
เหล่าข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จก็ต่างพากันเศร้าโศกสลบสิ้ นสติไปด้วย เหตุครั้นนั้นทําให้แผ่นพสุ ธา
ไหวทัว่ พิภพ เมื่อพระอินทร์ทราบเหตุ จึงทรงแก้วกิ ฤตเหตุที่อุบตั ิข้ ึน ทรงบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษ
ตกลงมา ณ ที่แห่ งนั้น กษัตริ ยท์ ้ งั ๖ พระองค์ และข้าราชบริ พารผูต้ ามเสด็จต่างฟื้ นคืนสติโดยทัว่ กัน
“…ขณะนั้นพระกัณหาชาลีภาคิไนยนาถ ก็แวดล้ อมด้ วยอเนกกุมาร
ราชบริ พาร เสด็จถึงพระอาศรมสถานทิพยนิเวศน์ ส่ วนพระนางมัทรี ได้
ทอดพระเนตรเห็นพระเจาลูกทั้งสองพระองค์ มิอาจที่จะดํารงพระสรี รกาย ให้
ระสํา่ ระส่ ายเสี ยวสั่นหวัน่ ๆ พระทรวง ทรงพระกันแสง เสด็จแล่ นจนสุดพระ
แรงไม่ รอรั้ ง วจฺ ฉา พาลาว มาตรํ เสมมือนหนึ่งแม่ โคนมอันนิราศบุตร ครั้ น
เห็นลูกแล้ วก็แสนสุดกําสรดเทวษ สมเด็จพระอัครเรศราชมารดา มีพระสกลกา
ยานีก้ ก็ ัมปนาทดุจแม่ มดอันปี ศาจเข้ าสู่สิง
ส่ วนสองกุมารก็วางวิ่งเข้ ากอด
พระชนนี สามกษัตริ ย์กท็ รงโศกีรําพันพิลาป จนถึงวิสัญญีภาพสลบลง ดูนีก้ น็ ่ า
พิศวงสังเวช ขีรธารา อันว่ ากระแสรสวาเรศขีโรทก ก็ไหลตกออกจากพระเต้ า
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เข้ าในคลองพระโอษฐ์ สองกุมาร ผิว่าพระชาลีกัณหามิได้ เสวยขีรวรี รส พระ
หฤทัยก็จะระทวยระทดเหื อดแห้ งหาย นสฺ สึสุ ก็จะวอดวายวางพระชนมชี วิต
ส่ วนสมเด็จบรมบพิตรเพสสันดร เมื่อทอดพระเนตรเห็นสองบังอรอัครปิ โยรส
ก็ทรงกําสลดสิ ้นสมปฤาดี ทั้งสมเด็จพระอัยกาอัยกีกก็ นั แสงสุดแสนพิลาป
จนถึงวิสัญญีภาพทั้งหกพระองค์ บรรดาพวกพหลจตุรงคราชมนตรี ทั้งแสน
สาวพระสนมนารี นิกรกํานัล ก็ชวนกันโศกศัลย์ ล้มสลบซบเสี ยนสังเวช สิ ้นทั้ง
บริ วารจังหวัดสักกทัตติเยศขัตติยาศรมเปรี ยบปานประหนึ่งว่ ากําลังลมยุคันต
วาต อันพัดสาลวันให้ ล้มเนรนาดเป้ นมหั ศจรรย์
ขณะนั้นก็บังเกิดโกลาหล ทั่วสกลกําเริ บรอบ สะท้ านสะเทือนถึง
ขอบเขตจักรวาล
พืน้ พสุธานีก้ ม็ ากัมปนาทตลอดจนถึงพิภพสุทธาวาสอัน
สูงสุด สาคโร ทั้งพระมหาสาครสมุทรก็ตีฟองนองละลอก กระทบกระทั่งฝั่ ง
กระฉอกกระฉาดฉาน สิ เนรุปพฺพตราชา ทั้งขุนเขาพระหิ มพานต์ สัตภัณฑ์ สิเนรุ
ราช ก็น้อมยอดอย่ างจะอภิวาทพระบารมี สกฺโก เทวราช ส่ วนสมเด็จวชิ รปาณี
มกุฎเทเวศ ทรงพระอาวัชนาการก็ทราบเหตุแห่ งมหั ศจรรย์ จึ่งบันดาลห่ าฝน
โบกขรวัสสันต์ วัสสิ การา ให้ ตกลงในที่ชุมนุมชุ่มชื่ น ต่ างๆ ก็ได้ สติฟื้นคืน
สมฤดีพ้นจากวิสัญญีนั้นแล...” (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๒๐)
ฝนสัตตรัตนามาศ
ฝนสัตตรัตนามาศ เป็ นฝนมงคล คือ ห่าฝนที่ตกลงมาเป็ นแก้ว ๗ อย่าง ได้แก่ สุ วรรณ
หิ รัญ มุกดา ไพฑูรย์ วิเชียร มณี และประพาฬ (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๔๓) ฝนสัตรัตนามาศ
ถูกกล่าวถึงในเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๓ หรื อนครกัณฑ์ ซึ่งเป็ นกัณฑ์สุดท้ายของการ
เทศน์มหาชาติ เป็ นตอนที่พระเวสสันดรเสด็จกลับกรุ งสี พี พร้อมด้วยพระเจ้ากรุ งสญชัย พระนาง
ผุสสดี พระนางมัทรี พระชาลีและพระกัณหา ว่า
“...หกกษัตริ ย์กเ็ สด็จประเวศราชธานีพรั่ งพร้ อมด้ วยแสนสุรชาติ
โยธี อันแห่ แหน ตามท้ องถนนแน่ นอยู่เนืองนันต์ จิตฺตา ชานปท่ อสุ ฝูง
ประชาชนก็ประชุมชวนกันสิ ้นทั้งปวง มานั่งเบียดเสี ยดสองข้ างถนนหลวงอยู่
อย่ างแออัด ต่ างคนก็โสมมนัสยินดี คอยรั บเสด็จพระยอดขัตติยาภิเษกศรี
สมมุติวงศ์ อันอาจให้ สรรพสิ่ งประสงค์ ทรั พย์ โภไคย เจลุกฺเขโป ปวตฺเตตฺถ
บ้ างก็เปลือ้ งผ้ าห่ มทําเป็ นธงชัยขึน้ โบกโบยเหนือเศียรเกล้ า บูชาสมเด็จพระลูก
จอมกษัตริ ย์ ต่ างๆ ก็อวยสิ ริสวัสดิ์ถวาย พระท้ าวเธอก็เสด็จขึน้ สู่คฤหรั ตนอลง
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กรณ์ กาญจนพิมาน ประดับด้ วยมศูรยศฤงคารควรจะเปรมปรี ด์ิ เสด็จเสวยอุฬา
ริ กราชกามสมังคีศรี สุขมุ สุขแสนสารภิรมย์
อันยิ่งด้ วยพระยศอุดมดูวิลาส
นนฺทึ ปเวสิ จึ่ งให้ เอาอานันทเภรี ตีประกาศแก่ ประชาชนชาวพระนคร ให้ ปล่ อย
สัตว์ นิการที่กกั ขัง โดยตํา่ มีกาํ หนดตั้งแต่ วิฬาร์ อย่ าขังไว้ ให้ ทุกขเวทนาเร่ ง
ปล่ อยไป ปจฺจุสกาเล ครั้ นเมื่อราตรี ภาคปั จจุสมัยจึ่งทรงพระปริ วิตกว่ า เสวฺ
เวลาพรุ่ งนีน้ ี่ฝงู ยาจกทั่วทั้งปวง แจ้ งว่ าอาตมะเสด็จคืนยังเมืองหลวงจะชวนกัน
ปรี ดา ต่ างๆ ก็จะแตกตื่นกันมาคอยรั บพระราชทาน จะพูนเพิ่มบวร
กฤดาภินิหารมหาบริ จาค เออไฉนจะได้ ทรั พย์ อันใดมาแจกจ่ าย ให้ อิ่มกมลที่ม่ งุ
หมายในครั้ งนี ้ ตสฺ มึ ขเณ ขณะนั้นก็ร้อนถึงอาสน์ โกสี ย์สักกเทวราช จึ่ งยังห่ า
ฝนสัตรั ตนามาศมีพรรณนานา คือ สุวรรณ หิ รัญมุดาเวทูรย์ จาํ รั ส ทั้งวิเชี ยรมณี
รั ตนประพาฬ ก็ครบเจ็ดประการสรรพสิ่ งวิเศษ ให้ ตกเต็มสกลนคเรศทั่วทุก
ลําเนา ชานุมตฺต ํ ลึกประมาณเพียงเข่ าควรจะยินดี แต่ ในบริ เวณจังหวัดรั ตนปรา
สาทศรี ท่วมถึงสะเอวดูอัศจรรย์ จึ่งป่ าวประกาศให้ ราษฎรชวนกันมาคุ้ยขน เป็ น
ของประชาชนตามคามเขต เหลือนั้นให้ ขนเข้ าพระคลังหลวง ฝูงชนทั้งปวงก็
ชวนกันชื่ นบาน...” (กรมศึกษาธิการ ๒๕๒๗ : ๓๔๓)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ด้านหน้าหอพระคันธารราษฎร์น้ ี โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ของสมเด็จพระร่ วงเจ้า กรุ งสุ โขทัย
ซึ่งทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือ ที่หน้าหอพระคันธารราษฎร์น้ ีดว้ ย (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ :
๒๙๕) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไป
ประกอบเป็ นพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระที่
นัง่ อนันตสมาคมพระราชวังดุสิต แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้
อัญเชิญมาไว้ที่พระวิหารยอดในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ปั จจุบนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญจากพระวิหารยอดไปประดิษฐานที่พพิ ิธภัณฑ์วดั พระศรี
รัตนศาสดาราม เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระ
นครครบ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๙๕)

๒๖๗

พระมณฑปยอดปรางค์ (อาคารหมายเลข ๑๖)

ภาพที่ ๑๑๙ เจดียท์ รงลังกาประดิษฐานในมณฑปยอดปรางค์
พระมณฑปยอดปรางค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นพร้อมกับหอพระคันธารราษฎร์ เพื่อประดิษฐานพระเจดียโ์ บราณที่ทรงได้มาจากเมือง
เหนือ (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๖๔) ตั้งอยูบ่ นฐานไพทีและฐานทักษิณ ๒ ชั้นรู ป ๘ เหลี่ยม แต่ละ
ชั้นมีชาลากว้างประมาณ ๑ เมตร รอบพนักของฐานทักษิณแต่ละชั้นเป็ นลูกแก้วกระเบื้องเคลือบสี
ขาว มีบนั ไดสูงชันเป็ นทางแคบๆ ขึ้นไปยังพระมณฑปทางด้านทิศเหนือซึ่งอยูห่ ลังหอพระคันธารราษฎร์ พื้นบันไดปูดว้ ยหิ นอัคนี
พระมณฑปประดิษฐานองค์พระเจดียเ์ ป็ นมณฑปยอดปรางค์ยอ่ มุมไม้สิบสอง ก่ออิฐฉาบ
ปูนภายในทาสี ขาว ภายนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสี น้ าํ เงินสลับเขียวและเหลือง
ส่ วนย่อมุมทําเป็ นบัวโคนเสาและบัวปลายเสาประดับกระเบื้องถ้วยสี เขียวสลับขาว ผนังตรงกลาง
เจาะเป็ นช่องโค้ง ๓ โค้งใหญ่อยูก่ ลาง โค้งเล็กอยู่ ๒ ข้างทั้ง ๔ ด้านมีพนักลูกกรงกระเบื้องเคลือบ ๓
ด้าน ยกเว้นทางขึ้น ยอดมณฑปเป็ นซุม้ ย่อเก็จโดยรอบตอนบนเป็ นยอดปรางค์ ๓ ชั้น ประดับด้วย
กระเบื้องถ้วยสี เขียวบนพื้นสี ขาวดอกสี แดง ยอดนภศูลเป็ นโลหะรู ปฝักเพกา ภายในพระมณฑป

๒๖๘

ประดิษฐานพระเจดียท์ รงกลมแบบลังกา มีซุม้ จรนํา ๔ ทิศ เหนือขึ้นไปเป็ นบัลลังก์ ๘ เหลี่ยมรับ
ปล้องไฉน ตอนบนเป็ นปลีและเม็ดนํ้าค้าง ยอดนภศูลเป็ นโลหะรู ปมงกุฎ
หอระฆัง (อาคารหมายเลข ๑๗)

ภาพที่ ๑๒๐ หอระฆัง
หอระฆังนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น เพื่อให้ครบบริ บูรณ์ตามลักษณะของวัดทัว่ ไป คือ ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ และหอ
ระฆัง ซึ่งระฆังเป็ นเครื่ องบอกเวลาและสัญญาณแห่งสิ ริมงคล (กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕๙) ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ สันนิษฐานว่าสร้าง

๒๖๙

ขึ้นในตําแหน่งเดิมโดยรื้ อหอระฆังเก่าออกไป แต่การก่อสร้างยังไม่แล้ว ได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
เมื่อเตรี ยมก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ ได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนครครบ
๑๐๐ ปี ในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ประดับกระเบื้องหอระฆังทั้งหลัง (สํานักราชเลขาธิการ
๒๕๓๑ : ๒๙๔)
หอระฆังเป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเป็ นบุษบกทรงมณฑป ตั้งบนฐานทักษิณแบบ
ปรางค์ยอ่ มุมไม้สิบสอง ที่ฐานนี้มีประตูทางเข้า ๔ ด้านทําเป็ นซุม้ จรนํารู ปโค้งแหลมประดับด้วย
กระเบื้องถ้วย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี เขียวขอบสี แดง ตอนบนของซุม้ เป็ นทรงบัน
แถลงนาค ๓ เศียร ๒ ชั้น มีช่อฟ้ าและหางหงส์เป็ นรู ปหัวนาค กรอบประตูเป็ นไม้ทาสี เขียวเป็ นรู ป
โค้งแหลมตามรู ปซุม้ จรนํา ตอนล่างเป็ นบานประตู ๒ บานทาสี เขียวเปิ ดเข้าใน ตอนบนเป็ นช่องลม
กรุ ดว้ ยลวดตาข่าย ตรงกลางมีแผ่นไม้รูปกลมรี จาํ หลักเป็ นลายพุดตาน
ส่ วนล่างของฐานทักษิณประดับด้วยหินอ่อนสี เทารู ปเหลี่ยมผืนผ้าโดยรอบ ผนังของฐาน
ทักษิณประดับด้วยกระเบื้องก้นถ้วยรู ปกลมสี ขาวเป็ นพื้น ตกแต่งเป็ นดอกด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ
เฉพาะตรงส่ วนย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวแบบลายไทย ซึ่งสัง่ ทํามาจาก
เมืองจีน พร้อมกับการนํามาประดับที่ปราสาทพระเทพบิดร ตอนบนและล่างทําเป็ นบัวหัวเสาและบัว
ปลายเสาประดับกระเบื้องถ้วย ขอบนอกประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเป็ นลายรักร้อย
บุษบกประดิษฐานระฆังตั้งอยูบ่ นฐานเขียงและฐานสิ งห์ ๒ ชั้น คัน่ ด้วยหน้ากระดานฐาน
บัว ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ ส่ วนบุษบกย่อมุมไม้สิบสองเป็ นไม้ปิดทองประดับกระจกฐาน
เสาทําเป็ นกาบพรหมศร หัวเสามีคนั ทวยรับชายคาโดยรอบระหว่างเสาตอนบนประดับด้วยสาหร่ าย
รวงผึ้งปลายลายเป็ นพญานาคปิ ดทอง ตอนล่างประดับด้วยกระจังปูนปั้นประดับกระจก เพดาน
บุษบกปิ ดทองฉลุลายเป็ นรู ปดาวเพดานแขวนระฆังไว้ตรงกลาง
ระฆังที่ประดิษฐานในหอนี้ เป็ นระฆังที่พบในการขุดสระเพื่อสร้างหอไตรที่วดั ระฆังโฆสิ
ตาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้
นํามาประดิษฐาน เนื่องจากมีเสี ยงดังกังวานไพเราะ แล้วทรงทําผาติกรรมสร้างถวายวัดระฆังใหม่
(กรมศิลปากร ๒๕๒๕ : ๒๕๗)

๒๗๐

พระระเบียง (อาคารหมายเลข ๑๘)

ภาพที่ ๑๒๑ พระระเบียง
พระระเบียงสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
พระระเบียงเป็ นอาคารโถงยาวติดต่อกันไป ล้อมรอบเป็ นอาณาเขตวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีซุม้
ประตูทางเข้าออกทั้ง ๔ ทิศ ประตูแต่ละทิศมียกั ษ์ยนื ประตูหนั หน้าเข้าหาพระอุโบสถ ยกเว้นประตู
ด้านทิศเหนือ โดยทัว่ ไปพระระเบียงมักจะสร้างขึ้นล้อมรอบพระสถูปเจดีย ์ พระอุโบสถ หรื อพระ
วิหาร ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปและเดินประทักษิณ แต่สาํ หรับวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระระเบียงเป็ นอาคารที่สร้างขึ้นโอบล้อมอาคารทุกหลัง ยกเว้นแต่พระปรางค์ ๖ องค์ ด้านทิศ
ตะวันออกเท่านั้น เนื่องจากได้มีการขยายพระระเบียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทและพระศรี รัตนเจดีย ์ บริ เวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของพระมณฑป พร้อมทั้งถมฐานทักษิณของพระมณฑป ขยายเป็ นไพทีร่วม
ของอาคารทั้ง ๓ หลัง ในการขยายเป็ นฐานไพทีครั้งนี้ทาํ ให้เป็ นฐานที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่ยาวเลย
ไปจดพระระเบียงของเดิมทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพระ
ระเบียงออกไป โดยด้านทิศตะวันออกได้โอบล้อมเอาพระปรางค์หน้าวัดไว้ในวงพระระเบียง ๒ องค์
ส่ วนด้านทิศตะวันตกขยายไปในสนามหลังวัด ในการขยายพระระเบียงครั้งนี้ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ซุม้ ประตูและพลับพลาเปลื้องเครื่ องไว้ที่ซุม้ ประตูที่ทาํ ใหม่ท้ งั ๒ ด้าน ซุม้ ประตูดา้ นทิศตะวันออกทํา

๒๗๑

เป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบมีพลับหลาเปลื้องเครื่ องพร้อมกับเกยอยู่ ๒ ด้าน ซุม้
ประตูดา้ นทิศตะวันตกทําเป็ นซุม้ ประตูหลังคาจัตุรมุข มีพลับพลาเปลื้องเครื่ องพร้อมกับเกยอยูด่ า้ น
เดียว (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๕)
หลังคาเป็ นทรงไทย มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี มีพ้ืนสี เขียวขอบสี เหลือง ตรงประตู
ทางเข้าทําเป็ นหลังคาจัตุรัส เฉพาะประตูดา้ นทิศตะวันออกตรงกับปราสาทพระเทพบิดรทําเป็ นซุม้
ยอดทรงมงกุฎ หน้าบันของซุม้ ประตูเป็ นไม้จาํ หลักลายรู ปเทพนมปิ ดทองบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินมี
ลายกระหนกก้านขดประดับอยู่ ๒ ข้าง มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ปิดทองประดับกระจกสี เหลือง คัน
ทวยเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปพญานาครับหลังคาและพาไลปี กนกโดยรอบ
ผนังมีเฉพาะด้านนอก ก่ออิฐฉาบปูนตั้งแต่พ้นื จรดเพดาน ด้านนอกทาสี ขาว ด้านในเป็ น
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องรามเกียรติ์ท้ งั หมดมี ๑๗๘ ห้องภาพ โดยเริ่ มตั้งแต่ประตูทิศเหนือซึ่งตรง
กับพระวิหารยอด เวียนไปทางทิศตะวันตกจนมาจบที่หอ้ ง ๑๗๘ แต่ละห้องมีอกั ษรจารึ กเรื่ องราว
ของภาพโดยสังเขปประจําไว้ทุกห้อง นอกจากภาพทั้ง ๑๗๘ ห้องแล้วยังมีภาพพระนารายณ์ปาง
ต่างๆ ก่อนจะอวตารมาเป็ นพระราม ตลอดจนภาพตัวละครสําคัญในเรื่ องรามเกียรติ์อยูบ่ นผนังซุม้
คดพระระเบียง ต่อมาภาพกิจกรรมฝาผนังมีการลบและวาดขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากภาพ
เดิมลบเลือน (สํานักราชเลขาธิการ ๒๕๓๑ : ๒๖๕) บานประตูทุกบานด้านในเขียนเป็ นภาพทวาร
บาลแบบจีน บานด้านนอกเขียนลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง
เสามี ๒ แถว แถวในเป็ นเสาขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ นพื้นระดับบน แถวนอกเป็ นเสาขนาดเล็ก
ตั้งอยูบ่ นพื้นระดับล่าง เป็ นเสาก่ออิฐฉาบปูนย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยูบ่ นฐานบัว หัวเสาทําเป็ นบัว
ปลายเสาปิ ดทอง ผนังของเสาแถวในทั้งสี่ ดา้ นมีจารึ กโคลงสี่ สุภาพ เรื่ องรามเกียรติ์ในแผ่นหิ นอ่อน
จํานวน ๗๑๒ แผ่น พื้นพระระเบียงปูดว้ ยหิ นอ่อนเป็ นลายทแยงมุม

๒๗๒

ภาพที่ ๑๒๒ จิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงเล่าเรื่ องรามเกียรติ์

ภาพที่ ๑๒๓ เสาพระระเบียงทั้ง ๒ แถว

๒๗๓

จากการสังเกตการณ์การนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พบว่าส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่ใช้เวลา
ในการนําชมประมาณ ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที (๙๐ นาที) และเนื่องจากวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ น
พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
สําหรับเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร เป็ นศาสนสถานสําหรับพระมหากษัตริ ยป์ ระกอบพระราชพิธีท้ งั ทางพระพุทธศาสนา
และทางด้านความเป็ นสิ ริมงคลของบ้านเมือง และความเป็ นอยูข่ องประชาชน วัดพระศรี รัตนศาสดา
รามจึงเป็ นแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่รวบรวมความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างมากมายตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
เพื่อให้การจัดการความรู ้สาํ หรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาของการนําชมนั้น การจัดระดับความสําคัญของความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม ที่ตอ้ งการ
เผยแพร่ และการกําหนดเวลาในการบรรยายแต่ละจุด จึงมีความจําเป็ นสําหรับการสร้างชุดความรู ้ที่
เหมาะสมแก่การนําชม
ตารางที่ ๔ รายละเอียดการกําหนดจุด และการใช้เวลาในการนําชม
จุดที่

บริเวณทีน่ ําชม

สิ่ งทีต่ ้ องบรรยาย

๑. เฉลียงด้านหลังพระ
อุโบสถ

๒.

๓.
๔.
๕.

ประวัติการสร้าง พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระ
ราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร พระโพธิ
ธาตุพิมาน รู ปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยักษ์
ทวารบาล
บนฐานไพที
เจดียท์ รงเครื่ อง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี
รัตนเจดีย ์ พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร
พระสุ วรรณเจดีย ์ สัตว์หิมพานต์ และนครวัด
จําลอง
ลานด้านทิศเหนือ
หอพระนาก พระวิหารยอด และหอพระมณเฑียร
ธรรม
ลานด้านทิศตะวันออก พระอัษฎามหาเจดีย ์
ลานด้านทิศใต้
หอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค์
หอระฆัง และพระระเบียง
รวม

ระยะเวลา
การนําชม

๓๐ นาที

๓๐ นาที
๑๕ นาที
๕ นาที
๑๐ นาที
๙๐ นาที

๒๗๔

จากข้อมูลวัดพระศรี รัตนศาสดารามดังกล่าว ได้นาํ มาสังเคราะห์เป็ นชุดความรู ้เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับเนื้อหา และสอดคล้องกับระยะเวลาสําหรับการนําชม และเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา จึงได้จดั ทําเป็ นชุดความรู ้สาํ หรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ดังนี้
การนําชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จุดนําชมที่ ๑
บรรยายบริ เวณเฉลียงด้านหลังพระอุโบสถ เริ่ มบรรยายประวัติการสร้างวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม อาคารและปูชนียวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระ
ราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รู ปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยักษ์ทวารบาล
การสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรี รัตนศาสดารามเป็ นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่ นเขตพระราชฐานชั้นนอก ทาง
ด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง
และการสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานี ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๕ ประเพณี การสร้างพระ
อารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวังมีมาตั้งแต่อดีต เช่น วัดมหาธาตุในพระราชวังกรุ งสุ โขทัย วัด
พระศรี สรรเพชญในพระราชวังกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้น ลักษณะสําคัญของพระอารามหลวงใน
พระราชวัง คือ มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆาวาสสําหรับพระสงฆ์จาํ พรรษา
มูลเหตุแห่ งการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดารามขึ้นนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรหรื อพระแก้วมรกต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ได้อญั เชิญมาจากกรุ งศรี สตั นาคนหุ ตหรื อประเทศลาว เมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๒๒ แล้วนําไป
ประดิษฐานไว้ที่โรงด้านหน้าพระปรางค์วดั อรุ ณราชวราราม ต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติข้ ึน
เป็ นพระปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่งพระบรมราชวงศ์จกั รี แล้ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร เข้ามาประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๗
มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๒๗ แล้วพระราชทานนามพระอารามว่า “วัดพระศรี รัตนศาสดาราม”
พระอุโบสถ
การสร้างพระอุโบสถได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อสมมุติเทวราช และคติจกั รวาลอันมี
เขาพระสุ เมรุ เป็ นแกน สร้างความรู ้สึกเบาลอยตัวเสมือนไร้น้ าํ หนัก และมุ่งสู่สวรรค์ โดยช่างรับเอา

๒๗๕

แนวนิยมแบบสร้างความเบาลอยมาใช้ เนื่องด้วยความเชื่อในคติพทุ ธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในมิติ
ของสวรรค์ ซึ่งกล่าวถึงเทพวิมานผสมกับความเชื่อเรื่ องสมมุติเทวราช ที่พระมหากษัตริ ยไ์ ด้รับการ
ยกย่อง จึงทําให้ช่างพยายามค้นคิดลักษณะสถาปัตยกรรมที่จะให้คล้อยตามความรู ้สึกของอาคารบน
เทวภูมิให้ได้มากที่สุด เช่น เส้นอ่อนยกปลายทั้งสองขึ้น ทําให้เกิดความรู ้สึกเบาลอยเหมือนเรื อที่ลอย
อยูเ่ หนือนํ้า หรื อรู ้สึกว่าลอยอยูก่ ลางอากาศได้ ซึ่งนิยมเรี ยกกันว่า “ท้องสําเภา” และเส้นอ่อนที่
ทอดตัวยกปลายขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า นิยมเรี ยกกันว่าเส้น “จอมแห” เส้นนี้ช่วยทําให้เกิดความรู ้สึกที่นาํ ขึ้นสู่
เบื้องสูงชี้ทางสวรรค์ มักใช้กบั สถาปัตยกรรมที่มีทรงสูงเช่น พระเจดีย ์ มณฑป พระปรางค์ ปั้ นลม
หลังคา และจัว่
พระอุโบสถเป็ นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ความสูงชั้นเดียว รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามีระเบียง
รอบความยาวขนาด ๑๕ ห้อง (นับจากช่องเสา) พื้นพระอุโบสถยกสูงและแบ่งเป็ น ๒ ระดับ คือ
ระดับพื้นเฉลียง ทําเป็ นฐานทักษิณ มีทางขึ้นพระอุโบสถ ๖ ทาง ราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลาย
ทําเป็ นเสาเม็ดทรงมัณฑ์ และระดับพื้นพระอุโบสถ มีบนั ไดทางขึ้นมุขทิศตะวันออกและตะวันตก
ด้านละ ๓ ทาง บันไดกลางตรงกับพระทวารใหญ่เป็ นทางเสด็จพระราชดําเนินโดยเฉพาะ บันไดข้าง
อีก ๒ ข้าง สําหรับประชาชนทัว่ ไปขึ้นไปนมัสการพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
บริ เวณพื้นเฉลียงสองข้างบันไดตั้งสิ งห์สาํ ริ ดซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ศิลปะแบบ
เขมร มีท้ งั สิ้ น ๖ คู่ ตั้งอยูห่ น้าพระทวารพระอุโบสถทั้ง ๖ บาน สิ งห์เป็ นสัตว์ในวรรณคดี มีรูปร่ าง
สง่า น่าเกรงขาม มีพลังอํานาจ แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ เมื่อร้องคํารามสัตว์ใดได้ยนิ ก็ตอ้ งผวา
หลังคาพระอุโบสถเป็ นหลังคาทรงไทยมีมุขลด ๓ ชั้น โครงสร้างทําด้วยไม้ มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิ ดทองประดับกระจกสี
ทอง เชิงชายเป็ นไม้ทาสี ชาด ประดับด้วยไม้แกะลายเป็ นรู ปดอกจอก ปลายเชิงชาย แขวนกระดิ่งใบ
โพธิ์โดยรอบ หน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑยุด ซึ่งเป็ นการยกย่องสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ สร้างตามคติความเชื่อเรื่ องพระนารายณ์อวตาร และเป็ นสัญลักษณ์วา่ เป็ นอาคารที่
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูส้ ร้าง โดยมีลายกระหนกเครื อเถาปิ ดทองเป็ นลายก้านขด ปลายลายเป็ นรู ปเทพ
นมประดับอยูโ่ ดยรอบ
เสาหานที่มุขหน้าและหลังของพระอุโบสถ เป็ นเสาปูนย่อมุมไม้สิบสอง ฐานเสาทําเป็ น
ฐานปั ทม์ทรงเครื่ องตอนล่างประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี ลายดอกไม้จีนผูกลายแบบไทย ถัดขึ้นมา
เป็ นฐานสิ งห์ปิดทองประดับกระจก ผนังเสาประดับกระจกเกรี ยบเป็ นลายประจํายามก้านแย่งดอกสี่
กลีบ ครี บเสาเป็ นลายรักร้อยปิ ดทองประดับกระจกสี ขาว หัวเสาเป็ นบัวปลายเสาปิ ดทองประดับ
กระจกสี ขาว

๒๗๖

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ช่างได้หุงกระจกเกรี ยบขึ้นใช้
เอง แต่กระจกสี ที่ประดับอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั
ในคราวสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนกระจกสี บริ เวณเสาทั้งหมด และโปรดเกล้าฯ รวบรวม
กระจกเกรี ยบชุดเก่าที่ยงั คงสภาพดีอยูม่ าประดับเป็ นลายก้านแย่งดอกสี่ กลีบไว้ที่เสาหาน บริ เวณ
เฉลียงมุขด้านทิศตะวันตกทั้ง ๔ เสา ซึ่งยังปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
ส่ วนเสานางจรัลรอบพระอุโบสถ มีลกั ษณะเหมือนเสาหานแต่ฐานเสาแต่ไม่ได้ทาํ เป็ น
ฐานปัทม์ทรงเครื่ อง ด้านนอกทําเป็ นลายท้องไม้แบบลายก้ามปูปิดทองประดับกระจก ระหว่างเสามี
พนักระเบียงก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว ตอนบนเป็ นบัวหลังเจียดลายกระจังและลายก้ามปูปิดทองบน
พื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ด้านในตอนล่างประดับด้วยหิ นอ่อนแกะเป็ นลายเครื่ องบูชารู ปแจกันประดับ
ดอกไม้แบบจีน ด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี เป็ นรู ปดอกไม้แบบจีนต่อเนื่องกันโดยรอบ ทั้ง
เสาหานและเสานางจรัลมีคนั ทวยรับปลายเต้า เป็ นรู ปพญานาคปิ ดทองมีเกล็ดเป็ นกระจก
ผนังพระอุโบสถด้านนอก ประดับด้วยดินเผาลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งปิ ดทอง ประดับ
กระจก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เขียนลายรดนํ้าบนพื้น
สี แดงชาด แต่มีการซ่อมแปลงเป็ นการประดับด้วยดินเผาลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ปิ ดทองประดับ
กระจก เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ตามที่
เห็นในปัจจุบนั ระหว่างหน้าต่างเป็ นเสาอิงย่อมุม ครี บเสาเป็ นลายรักร้อย ผนังเสาเป็ นลายประจํายาม
สี่ กลีบประดับกระจก ผนังพระอุโบสถตอนล่างใต้หน้าต่างเป็ นฐานปัทม์ต้ งั รู ปครุ ฑยุดนาคทรงเครื่ อง
โดยรอบ จํานวน ๑๑๒ ตน ตอนล่างประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียนลายต้นไม้ดอกไม้ลวดลายแบบ
จีน หน้ากระดานเป็ นลายก้ามปูปูนปั้นปิ ดทองประดับกระจกสี น้ าํ เงิน
ครุฑ
ครุ ฑเป็ นพาหนะของพระนารายณ์ เป็ นเครื่ องหมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริ ยโ์ ดยตรง
เพื่อแสดงศักดิ์ของพระองค์ในฐานะที่เป็ นสมมุติเทวราช และทรงเป็ นเหมือนพระนารายณ์อวตารมา
สู่ โลกมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็ญ การมีรูปครุ ฑประดับอยูใ่ นสถาบันทางศาสนาด้วยนั้น เป็ นเพราะ
พระมหากษัตริ ยท์ รงถวายรู ปครุ ฑเป็ นพุทธบูชาในฐานะที่พระองค์ทรงมีชาติกาํ เนิดเป็ นกษัตริ ย ์ และ
เพื่อให้ปรากฏว่าพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูส้ ร้าง
นอกจากนี้การประดับรู ปครุ ฑที่ฐานพระอุโบสถนั้น
เป็ นคติความเชื่อเรื่ องภูมิจกั วาล
เนื่องจากพระอุโบสถเปรี ยบเสมือนเขาพระสุ เมรุ ครุ ฑอาศัยอยูท่ ี่วิมานฉิ มพลีบริ เวณตีนเข้าพระสุ เมรุ
ที่อยูข่ องพญาครุ ฑนั้นอยูท่ ี่ป่างิ้วริ มสระสิ มพลีหรื อฉิ มพลี ในอาณาบริ เวณหนึ่งของเขาพระสุ เมรุ ซึ่ง
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เข้าพระสุ เมรุ น้ นั มี ๕ ยอด กล่าวว่ายอดเขาชั้นที่ ๒ เป็ นที่อยูข่ องพญาครุ ฑ เรี ยกว่าวิมานฉิ มพลี
ตั้งอยูบ่ นยอดไม้งิ้วใหญ่
นาค
ในพุทธศาสนาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับพญานาคไว้มาก และพญานาคที่นบั ถือศาสนาพุทธนี้ ครุ ฑ
ไม่กล้าทําร้าย เรี ยกว่ามีศาสนาคุม้ ภัย พญานาคในศาสนาพุทธตัวแรก คือ พญานาคชื่อมุจริ นทร์ มา
ขดตัวเป็ นพระแท่นและแผ่พงั พานกันแดดฝนถวายพระพุทธองค์ เราเรี ยกพระพุทธรู ปปางนี้วา่ “พระ
นาคปรก”
อีกตอนหนึ่งของพระพุทธประวัติ เมื่อนางสุ ชาดานําข้าวมธุปายาสมาถวายพระพุทธองค์
ณ แม่น้ าํ เนรัญชรา ถาดนั้นก็ลอยทวนนํ้าจมลงที่เมืองพญานาค พญากาลภุชคินทร์ผคู ้ รองแคว้น ได้
ยินเสี ยงถาดกระทบกันก็ตกใจตื่น กล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู ้ครั้งหนึ่งพญากาลภุชคินทร์กจ็ ะตื่น
ขึ้นครั้งหนึ่ง อีกตอนหนึ่งคือนาคมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีศรัทธามากถึงขนาด
แปลงกายเป็ นมนุษย์มาขอบวช แต่สญ
ั ชาติญาณหนึ่งของนาค คือ เมื่อหลับขาดสติจะคืนร่ างเดิม และ
คืนหนึ่งก่อนที่จะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ นาคตนนั้นได้หลับหมดสติทาํ ให้กลับสู่ร่างเดิม เมื่อพระ
พุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นก็ไม่อนุญาตให้อุปสมบทโดยถือว่าเป็ นสัตว์เดรัจฉาน นาคมีความอาลัย
มากแต่จาํ เป็ นต้องสึ ก จึงขอฝากนามไว้ในพระพุทธศาสนา ขอว่าหากใครมาบวชให้ใช้นามก่อนบวช
ว่า “นาค” ตามนามของตน
เมืองของพญานาคอยูใ่ ต้บาดาล มีชื่อเรี ยกสองชื่อ คือ โภควดีและหิรัญญวดี ประตูเมือง
นาคประดับด้วยทับทิมและโมรา ปราสาททําด้วยแก้วมณี ปกคลุมด้วยรัตนแกมทองคํา มีตน้ ไม้
เหมือนกับเมืองมนุษย์ แต่พ้นื ที่ที่มีตน้ ไม้ข้ ึนนั้น ว่ากันว่ามีแต่กรวด มีแต่ทรายรัตน มีทอง เงิน แก้ว
มณี แถมมีสระโบกขรณี ดาดาษไปด้วยดอกบัวหลากหลายชนิด นํ้าในสระเขียวเหมือนมรกต มี
มะม่วงสี่ ทิศ มีผลตลอดกาลแสดงว่านาคที่บาํ เพ็ญพรตชอบกินมะม่วง
การทํารู ปครุ ฑยุดนาค และนํามาประดับตามอาคารต่างๆ นั้น เป็ นเพราะครุ ฑจับนาคกิน
เป็ นอาหาร แต่ไม่ได้จบั นาคกินทั้งตัว จะกินเฉพาะมันเหลวของนาคเท่านั้น แล้วจะทิ้งร่ างลงกลาง
มหาสมุทร พวกนาคจึงหาวิธีแก้โดยการคาบหิ นให้ตวั หนัก พอครุ ฑลงมายุดนาคก็ยดุ ไม่ไหว โดน
คลื่นซัดตายไปก็มาก พอครุ ฑรู ้ความลับนี้เข้าจึงจับนาคทางหางให้หอ้ ยหัวนาคไว้ นาคก็จะคลายก้อน
หิ นออกมา ด้วยเหตุน้ ีครุ ฑยุดนาคในงานจิตรกรรมประติมากรรม จึงเป็ นแบบมือครุ ฑจับหางนาค
เท้าครุ ฑจะจับหัวนาคเสมอ
ซุม้ พระทวารเป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก
เพดานซุม้ พระทวารทาสี ชาด
ประดับด้วยดอกจอกใหญ่ปิดทองประดับกระจกอยูก่ ลาง ดอกจอกน้อยรายรอบทั้งแปดทิศ ผนังกบ
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ภายนอกเป็ นลายปูนปั้ น รู ปเซี่ยวกางถือง้าวเหยียบสิ งโตแต่ทรงเครื่ องและสวมชฎาแบบไทย การที่
เซี่ยงกางทรงเครื่ องและสวมชฎาแบบไทยนั้น เพื่อให้ดูวา่ มีความอ่อนช้อยไม่ดุดนั จนเกินไป
บานพระทวารด้านนอกบานกลาง เป็ นบานพระทวารประดับมุกลายช่องกลมแต่ละช่องมี
ปลายลายเป็ นภาพสัตว์หิมพานต์ครึ่ งตัวออกจากช่อลาย ส่ วนบานพระทวารข้างซ้ายและขวาเป็ นบาน
ประดับมุกลายเต็ม ปลายลายเป็ นรู ปสัตว์หิมพานต์ บานพระทวารด้านในเป็ นลายรดนํ้าเครื อแย่งทรง
ข้าวบิณฑ์ดอกในปิ ดทอง บานแผละเขียนภาพสุ ภาษิต
ซุม้ พระบัญชรเป็ นซุม้ ทรงมณฑป ปิ ดทองประดับกระจก เพดานซุม้ พระบัญชรทาสี ชาด มี
ดอกจอกใหญ่และดอกจอกน้อยรายรอบทั้งแปดทิศ ผนังกบภายนอกเป็ นลายปั้นรู ปเทวดาถืออาวุธ
ยืนบนแท่น บานพระทวารเป็ นบานประดับมุกลายประจํายามก้านแย่ง ด้านในเป็ นลายรดนํ้าเครื อแย่ง
ทรงข้าวบิณฑ์ดอกในปิ ดทอง
ฝาผนังโดยรอบทั้งสี่ ดา้ นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสี ฝนผสมกาว
ุ่
เขียนเต็มพื้นที่
ผนังตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงเชิงด้านล่างทั้ง ๔ ด้าน โดยแสดงภาพต่างๆ ดังนี้
ผนังเหนือกรอบประตูหน้าต่างรอบพระอุโบสถ เขียนภาพปฐมสมโพธิ แสดงภาพพระ
พุทธประวัติของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผนังหุ ม้ กลองด้านหน้า ปรากฏภาพมารผจญ ภาพพระแม่ธรณี บีบมวยผม และทรงชนะ
พญามาร ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขียนเต็มผนังอย่างงดงาม
ผนังทางด้านทิศเหนือตั้งต้นจากด้านหน้า เป็ นเรื่ องต่อเนื่องจากตอนตรัสรู ้ เรื่ อยมาจนถึง
เสด็จปริ นิพพาน และการแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ
ผนังหุม้ กลองด้านหลัง เป็ นภาพไตรภูมิ โดยเขียนเฉพาะเรื่ องกามภพหรื อกามาวจรภูมิ
ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เขียนภาพพุทธชาดกต่างๆ รวม ๒๔ ภาพ ผนังกบประตูหน้าต่าง
ด้านในเขียนภาพสุ ภาษิต ตํ่ามาด้านล่างขอบหน้าต่างทางด้านทิศเหนือเป็ นภาพขบวนพยุหยาตรา
สถลมารค และขอบล่างหน้าต่างทางด้านทิศใต้เป็ นภาพขบวนพยุหยาตราชลมารค ส่ วนเหนือของ
กรอบประตูหน้าต่างประดับภาพจิตรกรรมพระพุทธรู ปปางต่างๆ เขียนบนแผ่นกระจกใส่ กรอบไม้
ฉลุลายปิ ดทองสวยงาม ประดับไว้กลุ่มละ ๓ ภาพ รวมทั้งสิ้ น ๗๒ ภาพ
เพดานพระอุโบสถปิ ดทองฉลุลาย ประดับดาวเพดานปิ ดทองประดับกระจก พื้นปูดว้ ยหิ น
อ่อนสลับสี หลายสี
รอบพระอุโบสถล้อมด้วยกําแพงแก้วประดับกระเบื้องเคลือบสี ที่บวั หลังเจียด ผนังด้าน
นอกประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียนลายนกไม้ ส่ วนผนังด้านในประดับกระเบื้องปรุ สีเขียวโดยรอบ
บริ เวณกําแพงแก้วตั้งซุม้ เสมาปิ ดทองประดับกระจกทั้ง ๘ ซุม้ เสมาเป็ นสิ่ งที่แสดงขอบเขตความเป็ น
พระอุโบสถ สําหรับซุม้ เสมาวัดพระศรี รัตนศาสดารามมีรูปแบบพิเศษมากกว่าแห่งอื่นๆ คือได้รับ
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แรงบันดาลใจในการสร้างเสมาแล้วและพัฒนาขึ้นในลักษณะของอาคารทรงปราสาท คือ มีส่วนที่
เป็ นเรื อนธาตุไว้ใบเสมา มีหลังคาจัตุรมุข เหนือหลังคาเป็ นทรงปราสาท ๕ ยอด ประกอบด้วยยอด
ประธานที่เป็ นเจดียท์ รงเครื่ องและมียอดเจดียอ์ ีก ๔ ยอดเหนือหลังคาจัตุรมุข ซึ่งเป็ นเจดียท์ รงเครื่ อง
เช่นเดียวกัน ถือเป็ นซุม้ เสมาที่มีการประยุกต์เอาแนวความคิดเรื่ องซุม้ เสมา และอาคารทรงปราสาท
มาใช่อย่างแท้จริ ง
เมื่อครั้งบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชพระนคร
ครบ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนกระจกสี เขียวเป็ นสี น้ าํ เงินทั้งหมด เพื่อให้กลมกลืนกับสี ของหลังคาพระอุโบสถ
ยกเว้นซุม้ เสมาที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้ประดับกระจกสี เขียวตามเดิม
ภายในซุม้ เสมา
ประดิษฐานใบเสมา อันเป็ นเครื่ องหมายปักเขตพระอุโบสถ เพื่อแสดงว่าเป็ นวิสุงคามสี มา แต่เดิมใบ
เสมาที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในซุม้ เป็ นเสมาศิลาทรงเครื่ องซุม้ ละ ๑ คู่ เนื่องจากวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามเป็ นพระอารามหลวงหรื อวัดหลวง (วัดราษฎร์ใบเสมาจะประดิษฐานใบเสมาเดี่ยว) ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนใบเสมา
ศิลาทรงเครื่ อง มาเป็ นใบเสมาที่ทาํ จากโลหะตามที่เห็นในปัจจุบนั
ภายในพระอุโบสถ มีลกั ษณะเป็ นโถงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าอยูท่ างทิศตะวันออก
ห้องโถงเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชา
ธิราชและพระพุทธรู ปสําคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องสักการะบูชา และเครื่ องมหัคฆภัณฑ์ต่างๆ ที่
ถวายเป็ นพุทธบูชาอีกเป็ นจํานวนมาก แต่เดิมพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรประดิษฐานในบุษบก
ทองคําต่อกับฐานชุกชี และมีพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ต้ งั บังอยู่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นาํ ไม้ที่สร้างเป็ นเบญจารองรับพระโกศพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาสร้างขึ้นเป็ นเบญจาสูง ๓ ชั้น หนุน
บุษบกทองคําให้สูงขึ้นดังที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ฐานบุษบกโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธรู ป
ฉลองพระองค์ประดิษฐานไว้ท้ งั สี่ มุม พร้อมทั้งประดิษฐานพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ ถวายพระ
นามว่าพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้าสุ ลาลัย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระอัยกาและสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ ลักษณะเป็ นพระพุทธรู ปยืนทรงเครื่ องต้นอย่างพระจักรพรรดิ หล่อด้วยสัมฤทธิ์
หุม้ ทองคํา ลงยาราชาวดี ประดับด้วยเนาวรัตน์อนั มีค่า แล้วบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุไว้ในพระเมาลี
ทั้งสองพระองค์
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พระพุทธรู ปสํ าคัญทีป่ ระดิษฐานในพระอุโบสถ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรื อพระแก้วมรกต เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
ล้านนารุ่ นหลัง มีหน้าตักกว้าง ๔๘.๓๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๖๖ เซนติเมตร มีพระ
พักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์อมยิม้ มีอุณาโลมที่
กลางพระนลาฏ พระหนุเป็ นปม พระเศียรประกอบด้วยเกตุมาลาเกลี้ยงปราศจากขมวดพระเกศา โดย
มีพระรัศมีรูปบัวตูมขนาดเล็ก ใบพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา องค์พระพุทธรู ปมีพระอังสา
ใหญ่บ้ นั พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียงเปิ ดพระอังสาขวามีสงั ฆาฎิพาดบนพระอังสาซ้ายปลายจรด
พระนาภี ประทับนัง่ ในท่าขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้ากระดานเกลี้ยง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ได้ถวายเพชรเม็ดใหญ่ราคา ๖๐ ชัง่ ซึ่งประดับแทนพระอุณาโลมเดิม พระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเหนือฐานชุกชี ประดับด้วยลายกลีบบัว ลายแข้งสิ งห์โดยมี
ผ้าทิพย์หอ้ ยประกอบทางเบื้องหน้าภายในบุษบกไม้แกะสลักหุม้ ทองคํา องค์พระพุทธรู ปมีสุวรรณ
ฉัตรคันดาล ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่ บื้องบน
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรทรงมีเครื่ องทรง ๓ ฤดู ได้แก่ คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) และ
วสันตฤดู (ฤดูฝน) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างถวาย
ส่ วนเครื่ องทรงสําหรับเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรง
สร้างถวายโดยจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงทุกฤดู จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั
การเปลี่ยนเครื่ องทรงประจําฤดูกาลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงถือเป็ นพระราช
ภารกิจสําคัญที่จะเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เอง หรื อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เมื่อมิอาจเสด็จพระราชดําเนินได้ กําหนดการเสด็จพระราช
ดําเนินมาประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ถือปฏิบตั ิดงั นี้
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูร้อน ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๔
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูฝน ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรื อวันเข้าพรรษา
เปลี่ยนเครื่ องทรงสําหรับฤดูหนาว ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒
ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ตํานานรัตนพิมพวงศ์กล่าวว่า ได้คน้ พบพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรภายในสถูปองค์
หนึ่งในเมืองเชียงราย ในปี พุทธศักราช ๑๙๗๗ ภายหลังที่สถูปแห่งนี้ถูกอสุ นีบาตฟาดลง ชาวเมือง
เชียงรายได้เห็นพระพุทธรู ปปูนปั้นปิ ดทองสําคัญว่าเป็ นพระพุทธรู ปสามัญธรรมดา จึงอัญเชิญไป
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ประดิษฐานไว้ในวิหารแห่ งหนึ่ง ต่อมาราวสามเดือนปรากฏว่า ปูนปั้นที่ลงรักปิ ดทองนั้นได้กะเทาะ
ออกที่ปลายพระนาสิ กเห็นเป็ นแก้วสี เขียวงดงาม เจ้าอาวาสจึงได้กะเทาะปูนนั้นออกทั้งองค์ จึงเป็ นที่
ประจักษ์วา่ เป็ นพระพุทธรู ปแก้วทึบทั้งแท่งบริ สุทธิ์ จึงทําให้พลเมืองทั้งปวงพากันมาบูชาสักการะ
เจ้าเมืองเชียงรายจึงมีใบบอกมาทูลพระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ในตอนแรกพระเจ้าสามฝั่ง
แกนประสงค์จะให้เชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ จึงได้จดั ขบวนช้างไปอัญเชิญ
เมื่อเดินทางมาถึงทางสามแพร่ ง ช้างทรงพระแก้วมรกตไม่ยอมเดินมายังแพร่ งที่ไปเมืองเชียงใหม่
แม้วา่ ควาญช้างจะพยายามต้อนช้างแล้วก็ตาม แต่ชา้ งทรงพระแก้วมรกตกลับวิ่งไปเมืองลําปางถึง ๓
ครั้ง ในสมัยนั้นชาวล้านนามีความเชื่อเรื่ องอํานาจสิ่ งเหนือธรรมชาติมาก พระเจ้าสามฝั่งแกนทรง
เห็นว่าเทพเทวดาประจําองค์พระแก้วคงไม่อยากประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ดังนั้นพระเจ้าสามฝั่ง
แกนจึงโปรดให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไปประดิษฐาน ณ วัดพระแก้ว เมืองลําปาง
เป็ นระยะเวลาถึง ๓๒ ปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๐๑๑ พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดฯ ให้อญั เชิญ
พระพุทธมหามณี รัตนปฎิมากรมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ พระองค์โปรดฯ ให้สร้างพระอาราม
ราชกุฏิเจดียถ์ วาย แล้วโปรดฯ ให้สร้างหอพระแก้วเป็ นที่ประดิษฐานกับทั้งได้ทรงเสริ มสร้างหอพระ
แก้วให้เป็ นปราสาท อย่างไรก็ดีการดังกล่าวหาได้เป็ นที่สมประสงค์ไม่ ด้วยมีเหตุอสุ นีบาตฟาด
ทําลายยอดปราสาทที่สร้างขึ้นหลายคราว พระเจ้าติโลกราชจึงโปรดให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรไปไว้ในพระวิหาร มีซุม้ จระนําที่ผนังด้านหลัง เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานองค์พระพร้อมทั้ง
เครื่ องอาภรณ์ เครื่ องประดับ มีบานพับเก็บเหมือนตูร้ ักษาไว้ เปิ ดออกให้ประชาชนทัว่ ไปถวาย
สักการะเป็ นครั้งคราวตลอดระยะเวลา ๘๔ ปี
ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๐๙๕ พระเจ้าเชียงใหม่องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้าไชย
เชษฐา ซึ่งเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารแห่งกรุ งศรี สตั นาคนหุต ล้านช้าง กับพระนางยอด
คํา ซึ่งเป็ นราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ก่อน ได้เสด็จไปยังเมืองหลวงพระบางเพื่อระงับเหตุ
จลาจลในเมืองนั้น พระเจ้าไชยเชษฐาจึงอัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไปด้วย ครั้นพระองค์
เสด็จถึงเมืองหลวงพระบาง
เสนาบดีและอาณาประชาราษฎร์ได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้เสวยราช
สมบัติครองกรุ งศรี สตั นาคนหุ ต ณ เมืองหลวงพระบาง เฉลิมพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ด้วยเหตุที่ทรงเป็ นราชาธิราชทั้งสอง คือ ล้านช้าง ล้านนา
ฝ่ ายท้าวพระยาเมืองเชียงใหม่ ขัดใจจึงได้อญั เชิญพระเมกุฎ ณ เมืองนาย ซึ่งเป็ นเชื้อพระ
วงศ์ของพระเจ้าเชียงใหม่องค์ก่อนมาครองเมืองเชียงใหม่ จึงเป็ นเหตุให้เกิดยุทธสงครามขึ้นระหว่าง
เมืองเชียงใหม่และกรุ งศรี สตั นาคนหุต พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไม่สามารถปราบเมืองเชียงใหม่ให้
ราบคาบได้ จึงรักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไว้ ณ เมืองหลวงพระบาง เป็ นเวลา ๑๒ ปี
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ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๑๐๗ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง มีอาํ นาจขึ้นในพุกามประเทศ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงพระดําริ วา่ การตั้งราชธานีอยู่ ณ เมืองหลวงพระบาง จะสู ศ้ ึกมอญมิได้จึง
ย้ายราชธานีลงไปตั้งยังเมืองเวียงจันทน์กบั ทั้งได้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรลงไปด้วย
ด้วยเหตุน้ นั จึงทําให้พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์ เป็ นระยะเวลา
ถึง ๒๑๔ ปี
จนกระทัง่ ถึงแผ่นดินกรุ งธนบุรี ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ได้
โปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังดํารงพระยศเป็ นสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก เป็ นจอมทัพยกขึ้นไปตีกรุ งศรี สตั นาคนหุตได้เมืองเวียงจันทน์แล้ว จึง
อัญเชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรกลับมายังสยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี
ได้โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรไว้ ณ โรงพระแก้ว ในพระราชวังเดิม กรุ ง
ธนบุรี
ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ทรงสถาปนากรุ ง
รัตนโกสิ นทร์เป็ นราชธานีแล้ว ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐานใน
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ณ วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๔ คํ่า ปี มะโรง ปี พุทธศักราช
๒๓๒๗
พระแก้ ววังหน้ า
พระแก้ววังหน้าเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ ทําจากหิ นสี หม่น
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบเหนือปั ทมาสน์จาํ หลักบัวหงายซ้อนกันหลายชั้นบนฐานปัทม์ ประดับด้วย
แข้งสิ งห์
มีผา้ ทิพย์ขนาดใหญ่จาํ หลักลายเครื อเถาห้อยประดับอยูเ่ บื้องหน้าฐานพระปฏิมาองค์น้ ี
ประดิษฐานหน้าฐานชุกชีพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ มีการแห่พระแก้วผลึกจากพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามไปยังไปยัง
พระบวรราชวังสถานมงคล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเชื่อว่า
พระพุทธรู ปที่กล่าวถึงนี้คงเป็ นพระพุทธรู ปองค์เดียวกับพระแก้วผลึก ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตร
เห็นตั้งประดิษฐานอยูข่ า้ งหน้าพระพุทธสิ หิงค์ ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิ
พิมลมณี มยั
เป็ นแต่เนื้อแก้วไม่ใสสะอาดเหมือนพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั เท่านั้น
พระแก้วผลึกองค์น้ ี ทรงพระดําริ วา่ พระแก้วองค์น้ ีเดิมคงตั้งเรี ยงอยูก่ บั พระแก้วองค์อื่นบนชั้นพระ
เบญจาบุษบกของพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
หรื อก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่ น
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพราะได้ขนาดและคล้ายคลึงกับพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั
ของ

๒๘๓

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมชนกนาถ พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็ นพระ
พุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั ในพระบวรราชวัง
ครั้นสิ้ นตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว
พระแก้วผลึกองค์น้ ีหากจะเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานก็เกรงจะเสี่ ยงภัยด้วยเป็ นของมหัคฆภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ นั สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทรงอัญเชิญกลับไปประดิษฐานไว้หน้าฐานชุกชีของ
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ เป็ นต้นมา
พระชัยหลังช้ าง
พระชัยหลังช้างเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะอยุธยาตอนปลาย บุดว้ ยเงิน ฐานเป็ น
ทองคํา ฉัตรฉลุทอง ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ทรงถือตาลปัตรในพระหัตถ์ซา้ ยเหนือพระเพลา และ
ทรงควํ่าพระหัตถ์ขวาเหนือพระชานุ ตาลปัตรที่ทรงถือเบื้องหน้ามีลกั ษณะเป็ นเรี ยวแหลมคล้ายรู ป
ใบโพธิ์จาํ หลักลาย ประทับนัง่ เหนือปัทมาสน์ประกอบ ด้วยกลีบบัวซ้อนกันสามชั้นเหนือฐานแข้ง
สิ งห์ องค์พระพุทธรู ปมีฉตั รทองคําลายฉลุ ๕ ชั้น กางกั้นอยูเ่ บื้องบน เชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระชัยหลังช้างขึ้นเมื่อ
ครั้งที่ยงั ไม่ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเชิญพระชัยองค์น้ ี
ประดิษฐานเหนือช้างในการเสด็จพระราชดําเนินทรงกระทําศึกสงคราม การอัญเชิญพระชัยไปใน
การทัพก็ดว้ ยจุดประสงค์ เพือ่ ที่จะให้บงั เกิดความเป็ นสิ ริมงคล หรื อใช้ประกอบพิธีบางอย่างที่จดั ขึ้น
ในระหว่างการกรี ฑาทัพ เช่น พิธีสาบาน เป็ นต้น จากการที่พระพุทธรู ปองค์น้ ีประดิษฐานเหนือช้าง
ศึก จึงเป็ นเหตุให้เรี ยกขานพระชัยองค์น้ ีวา่ “พระชัยหลังช้าง” ปั จจุบนั พระชัยหลังช้างประดิษฐาน
ด้านหน้าบุษบกพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระสั มพุทธพรรณี
พระสัมพุทธพรรณี เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบรัตนโกสิ นทร์ เป็ นพระพุทธรู ป
กาไหล่ทอง ประทับนัง่ แบบขัดสมาธิราบแสดงสมาธิ พระพุทธรู ปประทับนัง่ บนฐานหน้ากระดาน
เกลี้ยงเหนือแข้งสิ งห์จาํ หลักลาย มีคาํ จารึ กบนฐานเบื้องหน้าโดยมีม่านคลี่ออกทั้งสองข้าง พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อสร้างในปี พุทธศักราช
๒๓๗๓ เมื่อครั้งยังทรงผนวชในรัชกาลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในขณะที่ประทับ ณ วัดสมอราย ปั จจุบนั คือวัดราชาธิวาส พระองค์ได้ทรงสอบสวน
แบบอย่างพุทธลักษณะว่า พระพุทธรู ปนี้มิควรมีเกตุมาลา ดังนั้นพระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

๒๘๔

พระสัมพุทธพรรณี ที่ปราศจากพระเกตุมาลา
และครองจีวรจีบเป็ นริ้ วดังริ้ วผ้าตามธรรมชาติ
เช่นเดียวกับการครองผ้าของพระภิกษุในธรรมยุติกนิกาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
ทรงบรรจุดวงพระชนมพรรษาและพระสุ พรรณบัฏภายในพระสัมพุทธพรรณี ภายหลังได้ทรงบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุซ่ ึงมีปาฏิหาริ ย ์ และประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ไว้ในพระตําหนัก เป็ นที่ทรง
นมัสการและเป็ นหอสวดมนต์ของพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายตลอดมา จนกระทัง่ ได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมาประทับจําพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึง
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระสัมพุทธพรรณี ไปตั้งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภายหลังการพระราชพิธีแล้วจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานบนฐานชุกชี
พระพุทธมมหามณี รัตนปฏิมากร ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม แทนพระพุทธสิ หิงค์
ซึ่งได้อญั เชิญขึ้นไปประดิษฐาน ณ พระที่นงั่ พุทไธศวรรย์ในพระบวรราชวัง อันเป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (หม่อมเจ้าชายดิศ) ได้ทรงแก้ไขแบบพระพุทธรู ปให้มีพระรัศมี โดยพระ
รัศมีน้ นั มี ๓ องค์ๆ ละสี คือ กาไหล่ทอง แก้วขาวหนึ่ง และแก้วนํ้าเงิน พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนพระ
รัศมีตามฤดูกาล คือ พระรัศมีองค์กาไหล่ทองสําหรับฤดูร้อน องค์สีขาวหรื อสี นากสําหรับฤดูหนาว
และสี น้ าํ เงินสําหรับฤดูฝน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปลี่ยนพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี ในคราวเดียวกับการเปลี่ยนเครื่ องทรงพระ
พุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พระพุทธรู ปประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
รัตนโกสิ นทร์ แต่มีพระพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล
ปั จจุบนั ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ หล่อจากโลหะผสมทองแดง แล้วกาไหล่ทอง เป็ นพระพุทธรู ป
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ ประทับนัง่ บนปัทมาสน์จาํ หลักกลีบบัวคํ่าและกลีบบัวหงาย นอกจากนี้ยงั มี
พระพิมพ์ ๑ องค์ ประดับอยูท่ ี่กลีบบัวหงายหน้าพระพุทธรู ป พระพุทธรู ปกางกั้นด้วยฉัตรปรุ ๕ ชั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ป
ประจําพระชนมพรรษา ๕ รอบ ตามแบบพระพุทธนวราชบพิตร โดยมีนายแก้ว หนองบัว เป็ นผูป้ ้ ัน
หล่อ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทอดพระเนตรหุ่นปั้นและทรงแก้ไขตามพระราชประสงค์
แล้ว ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรู ปองค์น้ ี ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อ
วันที่ ๑๐ สิ งหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ภายหลังที่ช่างตกแต่งพระพุทธรู ปเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

๒๘๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงบรรจุพระพิมพ์ผงจิตรลดาไว้ที่กลีบบัวฐานพระพุทธรู ป และ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั การฉลองสมโภช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ใน
วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
พระพุทธทรงเครื่องจักรพรรดิราชาธิราช
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชนั้น พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็ นจํานวนมาก พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง
เหล่านี้หล่อด้วยสัมฤทธิ์หุม้ ด้วยทองคําประดับอัญมณี มีค่าและลงยาราชาวดี
โดยมีพทุ ธลักษณะ
เช่นเดียวกับพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
ทรงสร้างขึ้น พระพุทธรู ปดังกล่าวแสดงเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืน ทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราช
แสดงปางห้ามสมุทรด้วยพระหัตถ์ท้ งั สองข้าง พระพักตร์เรี ยวมน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า
พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เรี ยว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา ทรงชฎามุกฎุ ประกอบด้วย
กรรเจียกจร ส่ วนองค์พระพุทธรู ปนั้นครองจีวรทั้งห่มคลุมและห่ มเฉียง ทรงกรองศอสังวาลเฉวียง
พระอังสาทั้งสองข้าง มีทบั ทรวงรู ปสี่ เหลี่ยม ทรงพาหุรัด ทองกร พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ ทรง
สายรัดพระองค์ซ่ ึงมีป้ ั นเหน่งเป็ นรู ปดอกไม้ประดับ ด้านล่างของปั้ นเหน่งมีสุวรรณกระถอบห้อย
ย้อยอยู่ เบื้องหน้าเหนือจีวรซึ่งจีบหน้านาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครงเป็ นลายกนกใบเทศ
ซ้อนกัน ๓ ชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามนั้น พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ยังทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชขึ้น
สองหมู่
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องหมู่แรก ประกอบด้วยพระพุทธรู ปประทับยืนขนาดใหญ่สององค์
คือ พระพุทธรู ปพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลเหตุของการ
สร้างพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี สื บเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช
ปรารภถึงพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งพระนครศรี อยุธยาทรงหล่อพระศรี
สรรเพชญ์หุม้ ด้วยทองคําสูงแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี ๘ วา ใช้ทองสัมฤทธิ์หล่อหนักห้าหมื่นสาม
พันชัง่ และมีทองคําหุม้ หนัก ๒๘๖ ชัง่ ประการหนึ่ง และพระเจ้าแผ่นดินภายหลังก็ได้ทรงหล่อพระ
บรมรู ปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ซึ่งเป็ นปฐมบรมราชาธิราชผูส้ ถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้นไว้เป็ นที่
นมัสการอีกประการหนึ่ง
ด้วยอาศัยเหตุ ๒ ประการนี้ จึงทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพุทธรู ปขนาดใหญ่หุม้
ด้วยทองคําให้เป็ นพระราชกุศลใหญ่ และเป็ นพระเกียรติยศบ้าง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
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เป็ นพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แทนพระพุทธรู ปพระศรี สรรเพชญ์ และพระบรมรู ปพระเชษฐบิดรที่สร้าง
ขึ้นครั้งกรุ งศรี อยุธยา ดังนั้นจึงได้ทรงปรึ กษาด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
ครั้งยังทรงผนวชอยู่ ในเวลานั้นเป็ นช่วงที่คิดกะส่ วนสื บค้นจะให้ได้ความว่า พระพุทธเจ้ามีความสูง
เท่าใด และเป็ นที่ตกลงกันว่าอยูร่ าวหกศอกช่างไม้ ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถวาย
พระพรจนทรงเห็นชอบตกลง โดยลดส่ วนพระพุทธรู ปให้ยอ่ มลง และสร้างพระพุทธรู ปเป็ น ๒ องค์
เพื่อสามารถตกแต่งให้งดงามดีกว่าที่จะมีขนาดใหญ่ดงั แต่ก่อนแล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องอย่างจักรพรรดิราชาธิราช ๒ พระองค์ สูง ๖ ศอก หล่อด้วยสัมฤทธิ์เป็ น
แกนภายในแล้วหุม้ ด้วยทองคําหนักองค์ละ ๖๓ ชัง่ ๑๔ ตําลึง เครื่ องต้นประดับด้วยเนาวรัตน์ดว้ ย
ฝี มือช่างอย่างประณี ตวิจิตร เมื่อสําเร็ จบริ บูรณ์แล้วทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไว้ใน
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ถวายพระนามองค์ที่อยูด่ า้ นทิศเหนือของฐานชุกชี พระพุทธ
มหามณี รัตนปฏิมากรว่า พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระอัยกาธิราช
จักรพรรดินาถบพิตร หรื อรัชกาลที่ ๑ ส่ วนองค์ที่อยูด่ า้ นใต้ถวายพระนามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุ ราลัย
ต่อมาแปลงเป็ นพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
ราชอุทิศถวายสมเด็จพระชนกนาถ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกพระบรม
สารี ริกธาตุบรรจุในพระเมาฬีพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ นั
นอกจากนี้ยงั มีเหตุอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒ คนทั้งหลาย เมื่อกล่าวถึงรัชกาลที่ ๑ มักเรี ยกว่าแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรื อ
แผ่นดินก่อน ครั้นมาถึงรัชกาลที่ ๓ มีรัชกาลที่เป็ นอดีตขึ้นเป็ น ๒ รัชกาล จึงเกิดเรี ยกรัชกาลที่ ๑
อย่างเขียนหนังสื อหรื อพูดทางราชการว่า แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกศ หรื อสมเด็จ
พระไอยกา แต่ถา้ เป็ นคําพูดเรี ยกว่า แผ่นดินต้น เรี ยกรัชกาลที่ ๒ อย่างเขียนหนังสื อหรื อพูดทาง
ราชการว่า แผ่นดินพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ แต่ถา้ เป็ นคําพูดเรี ยกว่า แผ่นดินกลาง
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงไม่พอพระราชหฤทัยด้วย ทรงมีพระราชดําริ วา่ ถ้ารัชกาล
ที่ ๑ เป็ นแผ่นดินต้น รัชกาลที่ ๒ เป็ นแผ่นดินกลาง รัชกาลที่ ๓ ก็จะต้องเป็ นแผ่นดินปลาย เป็ น
อัปมงคล จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเรี ยกนามอดีตรัชกาลตามพระนามของพระพุทธ
ปฏิมากรทั้งสององค์น้ ีคือ เรี ยกรัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และเรี ยกรัชกาลที่ ๒
ว่า แผ่นดินพระพุทธเลิศหล้าสุ ราลัย ตั้งแต่บดั นั้น
สําหรับพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชาธิราชอีกหมู่หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานที่มุมพระ
เบญจาของฐานชุกชีพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรอีก ๑๐ องค์ ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าพระพุทธรู ปพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกและพระพุทธรู ปพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
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เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศพระราชกุศลถวายและพระราชทาน
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า สมเด็จพระบรมราชวงศ์และพระบรม
ราชวงศ์ คือ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระเทพสุ ดาวดี
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระศรี สุดารักษ์
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรี สุลาลัย
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมหลวงศรี สุนทรเทพ
พระพุทธรู ปฉลองพระองค์พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุ ดาเทพ
พระราชพิธีที่ประกอบในพระอุโบสถ ได้แก่
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่ องทรงถวายพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง
พีธีสวดพระปริ ตร และการทํานํ้าพระพุทธมนต์
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สตั ยา
พระราชพิธีพชื มงคล
พระราชพิธีสงกรานต์
ศาลาราย
ศาลารายเป็ นศาลาโถงไม่มีฝา จํานวน ๑๒ หลัง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ตั้งอยูร่ ายรอบพระอุโบสถ ศาลารายทั้ง ๑๒ หลังนี้มีลกั ษณะ
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เหมือนกันทั้งรู ปร่ าง ขนาดและความสูง ลักษณะเป็ นศาลาโถงขนาด ๒ ห้อง หลังคาทรงไทยมุงด้วย
กระเบื้องดินเผาเคลือบสี หน้าบันเป็ นรู ปเทพนมปิ ดทองบนพื้นกระจกสี ขาว มีลายกระหนกประกอบ
โดยรอบบนกระจกพื้นสี น้ าํ เงิน ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุง้ ทําด้วยไม้ มีคนั
ทวยไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปพญานาครองรับชายคาโดยรอบ เพดานฉลุลายปิ ดทองบนพื้นชาด เสาเป็ น
เสาสี่ เหลี่ยมฉาบปูนย่อเหลี่ยม ระหว่างเสาทําเป็ นคูหาโค้งตอนมุมพื้นซึ่งทําเป็ น ๒ ระดับปูดว้ ยหิ น
อ่อน ใช้สาํ หรับนักเรี ยนสวดโอ้เอ้ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งยังคงสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั แล้ว ยังใช้
เป็ นที่นงั่ พักผ่อนสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามานมัสการพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
และ
นักท่องเที่ยว
หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร และพระโพธิธาตุพมิ าน
ปูชนียสถานทั้ง ๓ ตั้งอยูใ่ นกําแพงแก้วทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ โดยหอพระ
ราชกรมานุสรอยูท่ างทิศเหนือ หอพระราชพงศานุสรอยูท่ างทิศใต้ และพระโพธิธาตุพิมานอยูต่ รง
กลาง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
หอพระราชกรมานุสรนุสร
หอพระราชกรมานุสรเป็ นหอพระ ประดิษฐานพระพุทธรู ป จํานวน ๓๔ องค์ เป็ น
พระพุทธรู ปทรงอุทิศถวายพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา ๓๓ องค์ และกรุ งธนบุรี ๑ องค์ มี
ลักษณะเป็ นอาคารทรงไทยขนาดเล็ก หลังคาเป็ นโครงไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับ
ด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิ ดกระจกสี ทอง มีคนั ทวยรับเต้าปี กนกโดยรอบ เชิงชาย
ประดับกระจกสี ทอง หน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นพระบรมราชสัญลักษณ์รูปอุณาโลมของรัชกาล
ที่ ๑ ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์รูปครุ ฑยุดนาคของรัชกาลที่ ๒ ด้านทิศใต้ ล้อมรอบ
ด้วยลายกระหนกเปลว ผนังภายในเป็ นจิตรกรรมฝาผนังฝี มือ พระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่ งวัด
ราชบูรณะฯ เขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ที่สาํ คัญคือภาพพระนเรศวรทรงกระทํายุทธ
หัตถี ซุม้ หน้าต่างและประตูเป็ นซุม้ บันแถลง ๒ ชั้น มีการนํารู ปใบไม้แบบตะวันตกผสมผสานกับ
ลายดอกพุดตานมาผูกลายเป็ นซุม้ แสดงให้เห็นความสามารถของช่างไทยที่นาํ ลวดลายแบบตะวันตก
มาผูกเป็ นซุม้ แบบไทยได้อย่างลงตัว บานประตูเป็ นบานไม้ปิดทองจําหลักลายเป็ นรู ปเทวดายืนบน
แท่น องค์หนึ่งถือกระบอง อีกองค์หนึ่งถือพระขรรค์ บานหน้าต่างเป็ นรู ปเทวดาถือพระขรรค์ยนื บน
แท่น ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปองค์เล็กๆ ปางต่างๆ จํานวน ๓๔ องค์ ทําจากทองแดงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้กาไหล่ทอง และนํามาประดิษฐานในหอพระนี้ พระพุทธรู ปทั้ง ๓๔ องค์น้ ี
ทรงพระราชอุทิศแด่พระเจ้าแผ่นดินในกรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี
หอพระราชพงศานุสร
หอพระราชพงศานุสรเป็ นหอพระ
ประดิษฐานพระพุทธรู ปทรงอุทิศถวาย
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ จํานวน ๘ องค์ มีลกั ษณะเหมือนกับหอพระราชกรมานุสรทั้ง
ขนาด ความสูงและการตกแต่งทั้งภายนอกภายใน แตกต่างเฉพาะหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นพระ
บรมราชสัญลักษณ์ของ รัชกาลที่ ๓ คือรู ปพระวิมาน ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์ของ
รัชกาลที่ ๔ คือรู ปพระมหามงกุฎ ด้านทิศใต้ ประดิษฐานอยูบ่ นพานในซุม้ บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน
ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว และจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็ นฝี มือช่างมหาดเล็ก เขียนภาพพระราช
พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เช่น การขุดคลอง การสร้างพระศรี รัตนเจดีย ์ การสร้างวัดสระปทุม การ
บูรณะพระปฐมเจดีย ์ เป็ นต้น
พระโพธิธาตุพมิ าน
พระโพธิธาตุพิมานมีลกั ษณะเป็ นบุษบกยอดมงกุฎซึ่งแต่เดิมเป็ นยอดปรางค์ ต่อมามีการ
ก่อแก้เป็ นยอดมงกุฎในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ตั้งอยูบ่ นฐาน
ไพทีมีฐานทักษิณก่ออิฐถือปูนบุหินอ่อน โดยรอบฐานปั ทม์เป็ นฐานสิ งห์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วย
เสาบุษบกก่ออิฐฉาบปูนย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องถ้วยยกเป็ นลายดอกไม้ ตอนล่างเป็ น
กาบพรหมศรตอนบนเป็ นบัวปลายเสา ระหว่างเสาประดับด้วยสาหร่ ายรวงผึ้งปลายลายเป็ นเทพนม
ปิ ดทอง เพดานเป็ นรู ปโค้งสอบไปตามทรงมงกุฎ ส่ วนยอดของบุษบกทรงมงกุฎประดับด้วย
กระเบื้องถ้วยเป็ นรู ปดอกไม้และใบไม้ ภายในบุษบกประดิษฐานพระปรางค์โบราณขนาดเล็กซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือขณะยังทรงผนวช ภายในองค์
พระปรางค์มีปูชนียวัตถุบรรจุอยูภ่ ายใน คือ
๑. ผอบศิลาขนาดกว้างประมาณ ๕ นิ้ว สูงประมาณ ๖ นิ้ว ภายในบรรจุพระศรี มหาโพธิ์
จากพุทธคยา
๒. ผอบศิลาขนาดเล็กหุม้ ด้วยขี้ผ้ งึ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
๓. พระพุทธรู ปขนาดหน้าตักประมาณ ๒ นิ้ว สูงประมาณ ๕ นิ้ว รวม ๑๓ องค์ เป็ น
พระพุทธรู ปทอง ๓ องค์ เงิน ๕ องค์ และพระพุทธรู ปนาก ๕ องค์
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รู ปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์
รู ปปั้ นชีวกโกมารภัจจ์ทาํ จากสําริ ด
ปั้ นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ชีวกโกมารภัจจ์เป็ นหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่ง
คนไทยได้ยกย่องให้เป็ นบิดาการแพทย์แผนโบราณ ที่ดา้ นหน้าหมอชีวกโกมารภัจจ์ต้ งั แท่นหิ นบดยา
ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณจะนําสมุนไพรมาบดที่นี่ โดยเชื่อว่าจะทําให้ยาสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณ
มากขึ้น
ในสมัยพระพุทธกาลกล่าวว่า ชีวกโกมารภัจจ์เป็ นหมอถวายการรักษาองค์สมเด็จพระ
สัมมา สัมพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร และประชาชนทัว่ ไป เป็ นเอตทัคคะ คือเป็ นที่รักของปวงชน รู ป
ปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์ดา้ นหลังพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
จึงเป็ นอีกแห่งหนึ่งที่
ประชาชนทัว่ ไปมากราบไหว้และแก้บน โดยเฉพาะผูท้ ี่เจ็บป่ วยหรื อญาติของผูเ้ จ็บป่ วย เพราะเชื่อว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอชีวกโกมารภัจจ์
สามารถช่วยให้ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยมีอาการทุเลาหรื อหายจาก
อาการเจ็บป่ วยได้ ในสมัยก่อนประชาชนมักจะนําสมุนไพรมาบนที่หินบดยาหน้ารู ปปั้นด้วย
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีประตูทางเข้าทั้งสิ้ น ๗ ประตู บริ เวณหน้าประตูดา้ นในตั้งรู ป
ปั้ นยักษ์ทวารบาล รวม ๖ คู่ คือ ประตูละ ๑ คู่ ยกเว้นประตูดา้ นพระวิหารยอด เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่
คับแคบ ไม่สามารถสร้างยักษ์ทวารบาลได้ และเนื่องจากบริ เวณด้านหน้าประตูทางเข้าพระวิหารยอด
ทางด้านทิศเหนือ มียกั ษ์กมุ กัณฑ์ปนู ปั้นขนาดเล็กสี น้ าํ ตาล จํานวน ๑ คู่ คอยเฝ้ าดูแลรักษาสถานที่อยู่
แล้ว
ยักษ์ ทวารบาลบริเวณหน้ าประตูพระระเบียง
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เป็ นยักษ์ปูนปั้นประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบ สู ง ๖ เมตร มือทั้งสองกุมกระบอง แกนในเป็ นคอนกรี ตเสริ ม ซึ่งเป็ นตัวละคร
สําคัญในเรื่ องรามเกียรติ์ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๖ คู่ ยักษ์ทวารบาลที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม จะต่างจาก
ยักษ์ทวารบาลวัดอื่นๆ คือ วัดโดยทัว่ ไปยักษ์ทวารบาลหรื อทวารบาลอื่นๆ จะอยูน่ อกวัดหรื อหันหน้า
ออกจากอาคาร เพื่อปกปักรักษาสถานที่ เช่น ยักษ์ทวารบาลบริ เวณประตูทางเข้าวัดอรุ ณราชวราราม
แต่ยกั ษ์ทวารบาลทั้ง ๖ คู่ นี้ หันหน้าเข้าสู่วดั ทุกตน เนื่องจากการสร้างยักษ์เหล่านี้ข้ ึนมา ก็เพื่อให้มี
หน้าที่เฝ้ ารักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรื อพระแก้วมรกต เหตุที่มีการสร้างยักษ์โดยหัน
หน้าเข้าหาวัดเพื่อทําหน้าที่เฝ้ าพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรนี้ ก็เพือ่ ให้สอดคล้องกับตํานานการ
สร้างพระแก้วมรกตนัน่ เอง
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ตํานานยักษ์ รักษาพระแก้ ว
พระนาคเสนเถรเจ้าปรารภจะสร้างพระพุทธปฏิมากร เพื่อจะยังพระพุทธสาสนาให้เจริ ญ
รุ่ งเรื องไปในอนาคต ครั้นจะสร้างพระพุทธรู ปด้วยเงินหรื อทองแล้ว ก็เกรงพวกโจรอันมากด้วย
โลภะ โทสะ โมหะ จะกระทําการอันไม่เหมาะสมและทําลายได้ ด้วยเหตุน้ ีพระนาคเสนเถรเจ้าจึงจะ
กระทําพระพุทธรู ปอันมีเดชานุภาพด้วยแก้ว ขณะที่พระนาคเสนวิตกอยูน่ ้ นั พระอมริ นทราธิราชก็
เสด็จลงมาจากดาวดึงส์พร้อมด้วยพระเวสุ กรรมสู่สาํ นักพระนาคเสนด้วยอิริยาบถอันวิเศษ แล้วตรัส
ถามว่าจะสร้างพระพุทธรู ปอันประเสริ ฐด้วยแก้ว อันมีเดชานุภาพเป็ นที่เทพามนุษย์บูชา ให้เป็ น
ประโยชน์แก่สตั ว์โลกทั้งปวงหรื อ พระนาคเสนตอบว่ามีปรารภดังนั้น พระอมริ นทราธิราชจึงตรัส
ว่าถ้าปรารถนาอย่างนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจะให้พระเวสุ กรรมไปเอาแก้วอันประกอบด้วยเดชานุภาพที่
เขาวิบุลพรรตมาถวาย พระเวสุ กรรมก็ทลู สนองว่า ข้าพระพุทธเจ้าผูเ้ ดียวมิอาจเอาแก้วอันมีเดชมา
ถวายได้ เหตุดว้ ยหมู่กมุ กัณฑ์ท้ งั ปวงที่อาศัยอยูท่ ี่เขาวิบุลนั้น เมื่อเห็นข้าพระพุทธเจ้าผูเ้ ดียวเหล่ากุม
กัณฑ์คงไม่ยอมให้แก้วอันมีเดช ถ้าพระองค์เสด็จไปด้วยหมู่กมุ กัณฑ์ท้ งั หลายเห็นพระองค์แล้วก็จะ
ถวายแก้วอันมีเดชแก่พระองค์ พระอมริ นทราธิราชเมื่อฟังคําพระเวสุ กรรม ก็เสด็จไปด้วยกัน เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นเหล่ากุมกัณฑ์อนั รักษาแก้ว ก็ตรัสว่าเรามาที่นี่เพื่อจะแก้วแก้วมณี โชติไปถวายแก่
พระนาคเสน อันมีศีลานุคุณอันประเสริ ฐ เพื่อจะกระทําพระพุทธรู ป ท่านทั้งหลายจงให้แก้วแก่เรา
บัดนี้ ขณะนั้นเหล่ากุมกัณฑ์ท้ งั หลายเมื่อได้ฟังเทวโองการก็ทูลตอบว่า แก้วมณี โชติน้ ีเป็ นเครื่ อง
บริ โภคแห่งสมเด็จบรมจักรพรรดิ แก้วนี้เป็ นบริ วารแวดล้อม และมีเดชานุภาพหนักหนา ถ้าแก้วไป
อยูใ่ นที่ใด พระจักรพรรดิกอ็ ยูใ่ นที่น้ นั เป็ นคู่สาํ หรับกัน เมื่อกุมกัณฑ์กราบทูลดังนี้แล้ว ก็สาํ แดงซึ่ง
แก้วมรกตอันมีสีเขียวเลื่อมประภัสสร และกราบทูลว่า พระองค์จะเอาแก้วไปถวายพระนาคเสนเถร
เจ้า อันปรารถนาจะกระทําพระรู ปสมเด็จพระพุทธเจ้าให้วิจิตรอันสุ ราสุ รฤทธิบูชา พระองค์จงเว้น
แล้วซึ่งแก้วมณี โชติ อันเป็ นของพระบรมจักรพรรดิบริ โภค เอาซึ่งแก้วมรกตนี้ไปเถิด
จะเห็นว่า ก่อนที่จะนําแก้วมรกตมาสร้างเป็ นพระพุทธรู ปพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร
นั้น แก้วมรกตนี้ มีเหล่ากุมกัณฑ์ซ่ ึงมีอิทธิฤทธิ์มากคอยเฝ้ ารักษาอยู่ แม้กระทั้งพระเวสุ กรรมผูม้ ีฤทธิ์
เดชยังต้องเกิดความหวัน่ เกรง จึงต้องกราบทูลเชิญพระอมริ นทราเสด็จไปเอาแก้วอัญมณี น้ ีดว้ ย และ
ด้วยศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างยักษ์ เพื่อเฝ้ า
รักษาพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ดังตํานานที่กล่าวมา
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จุดนําชมที่ ๒
บรรยายบริ เวณบนฐานไพที บรรยายสิ่ งปลุกสร้างต่างๆ ที่อยูบ่ นฐานไพที ได้แก่ เจดีย ์
ทรงเครื่ อง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี รัตนเจดีย ์ พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระสุ วรรณ
เจดีย ์ สัตว์หิมพานต์ และนครวัดจําลอง
ฐานไพที
ฐานไพทีเป็ นฐานรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมไม้สิบสองทั้ง ๔ ด้าน ยกสูง ๓ ชั้น มีกาํ แพงแก้ว
โดยรอบ แต่เดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็ นฐาน
ประทักษิณของพระมณฑปสู ง ๓ ชั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้ถมฐานประทักษิณของพระมณฑปเสี ย ๒ ชั้นแล้วขยายไปทางด้านทิศตะวันออก
และตะวันตก สร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทและพระศรี รัตนเจดียบ์ นฐานที่ขยายออกไป รวมเรี ยก
ฐานที่สร้างอาคารทั้งสามหลังว่า “ฐานไพที”
พระเจดีย์ทรงเครื่อง
พระเจดียท์ รงเครื่ อง มีท้ งั สิ้ น ๔ องค์ แต่เดิมเป็ นพระเจดียท์ ี่ประดับอยูท่ ี่มุมทั้ง ๔ ของพระ
มณฑปที่บูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทพระเทพบิดร และพระศรี รัตนเจดีย ์
พระเจดียท์ ้ งั ๔ องค์ คงจะกีดขวางการก่อสร้าง จึงย้ายไปประดิษฐานไว้ดา้ นหลังของพระศรี รัตน
เจดียต์ รงย่อมุมฐานไพทีทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
มีลกั ษณะเป็ นพระเจดียก์ ่ออิฐฉาบปูน
ทรงเครื่ องย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยูบ่ นฐานสิ งห์ ๓ ชั้น ฉาบปูนทาสี ขาว มีฐานบัวหงายรอบรับองค์
พระเจดียซ์ ่ ึงปิ ดทองประดับกระจก ตอนบนเป็ นบัวกลุ่ม ๗ ชั้น เหนือบัวกลุ่มเป็ นปลีมีลูกแก้วคัน่ ถึง
เม็ดนํ้าค้างประดับกระจก
พนมหมาก
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวฉลอง
สมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๓ เพื่อถวายเป็ นพระพุทธบูชา พนมหมากเป็ น
เครื่ องตกแต่งฐานไพทีตรงส่ วนย่อมุมด้านทิศตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งสิ้ น ๑๘ พุม่ ตั้งบนฐาน
สี่ เหลี่ยมประดับด้วยหิ นอ่อน พนมหมากสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับกระเบื้องถ้วย ลักษณะ
คล้ายกรวยใบตอง ตั้งบนพานแว่นฟ้ าย่อมุมไม้สิบสอง ๒ ชั้น
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พระบุษบก
พระบุษบกใช้สาํ หรับประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชลัญจกรประจํา
รัชกาลพระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์จกั รี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบุษบกขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็ นที่ระลึกเมื่อทรงปฏิสงั ขรณ์พระอารามในโอกาส
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๕ โดยโปรดฯ ให้จาํ ลองพระราชลัญจกรประจํา
พระองค์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ มาพระราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาล ประดิษฐานด้านใน
ในรัชกาลปัจจุบนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ใน
สร้างบุษบกพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลปัจจุบนั อีก ๑ องค์ เมื่อ
คราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี
พระบุษบกทั้ง ๔ องค์ มีลกั ษณะที่เหมือนกัน คือ ทําเป็ นรู ปบุษบกลงรักปิ ดทองประดับ
กระจก ภายในบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์บนพานแว่นฟ้ า ๒ ชั้น ตอนล่างเป็ นแท่น
ก่ออิฐฉาบปูนบุหินอ่อนก่อลดหลัน่ กัน ๓ ชั้น ชั้นบนจารึ กคําอุทิศถวายพระมหากษัตริ ยพ์ ร้อมกับ
พระราชกรณี ยกิจเกี่ยวกับการสร้าง และการปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดารามของรัชกาลนั้นๆ
ฐานชั้นกลางทั้ง ๔ มุมเป็ นฐานแปดเหลี่ยมตั้งฉัตร ๗ ชั้น ทําด้วยโลหะฉลุโปร่ งปิ ดทอง ฐานชั้นล่าง
ทั้ง ๔ มุมทําเป็ นฐานแปดเหลี่ยมตั้งฉัตรโลหะฉลุโปร่ ง ๕ ชั้น ระหว่างฐานแปดเหลี่ยมทั้ง ๔ ด้าน ก่อ
เป็ นแท่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งรู ปจําลองสําริ ดรมดําพญาช้างเผือกและช้างสําคัญประจํารัชกาลนั้นๆ
พระบุษบกองค์ตะวันตกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ๓ รัชกาล คือ รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ โดยมีตราแผ่นดินเป็ นรู ปพระ
มหามงกุฎไม่มีกรรเจีกจอนแทน รู ปอุณาโลม รู ปพญาครุ ฑยุดนาค และรู ปพระวิมาน ตามลําดับ โดย
รู ปพระมหามงกุฎอยูเ่ บื้องบน รู ปพญาครุ ฑยุดนาค และรู ปพระวิมานเบื้องล่างหันหลังชนกัน
พระบุษบกองค์ตะวันออกเฉียงใต้ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เป็ นรู ปพระมหามงกุฎ แต่ต่างจากพระมหามงกุฎในรัชกาลที่ ๑ ด้วยเป็ นมงกุฎ
ที่มีกรรเจียกจอนประกอบด้วย คือ เหมือนพระมหาพิชยั มงกุฎในเครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์
พระบุษบกองค์ตะวันตกเฉียงใต้ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เป็ นรู ปพระจุลมงกุฎ หรื อพระเกี้ยวยอด
พระบุษบกองค์ตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลปั จจุบนั โดยมีตราแผ่นดินรู ปพระราช
ลัญจกร คือ รู ปพระราชลัญจกรวชิราวุธ รู ปพระราชลัญจกรสามศร รู ปพระราชลัญจกรดุสิตเทพบุตร
และรู ปพระราชลัญจกรอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ มีเลข ๙ ไทยอยูใ่ นวงจักรตามลําดับ
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บริ เวณฐานพระบุษบกตั้งรู ปปั้นช้างเผือกหล่อด้วยสําริ ด ช้างเผือกเป็ นเครื่ องเชิดชูพระ
เกียรติยศตลอดจนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริ ย ์ ช้างเผือกจะเกิดมีข้ ึนในรัชกาลใดก็ถือ
กันว่าพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั ทรงมีพระบุญญาบารมีอนั สูงส่ ง ถ้าพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดมี
ช้างเผือกมาสู่ พระบารมีจะได้รับการยกย่องเลื่องลือในพระราชอํานาจและพระเกียรติยศ ปรากฏแผ่
ไพศาลไปในนานาประเทศ และถือเป็ นมิ่งขวัญของราษฎรที่จะพึ่งพระบุญญาธิการ ดังนั้นจึงเป็ น
พระราชประเพณี ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงปฏิบตั ิสืบต่อกันมา โดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อได้
ช้างเผือกมาสู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ยนื โรงช้าง
ต้นประจําพระราชฐาน
นอกจากนี้บริ เวณบันไดทางขึ้นฐานไพทีและลานโดยรอบ ตั้งรู ปตุก๊ ตาหิ นซึ่งนํามาจาก
เมืองจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ อีกเป็ นจํานวนมาก เช่น ลัน่ ถัน
ถะ ตุก๊ ตารู ปสัตว์ และภาชนะหิ น เป็ นต้น
พระศรีรัตนเจดีย์
พระศรี รัตนเจดียต์ ้ งั อยูบ่ นฐานไพทีดา้ นทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๓๙๘ ตามแบบพระ
มหาเจดียใ์ นวัดพระศรี สรรเพชญ ในพระราชวังหลวงแห่ งกรุ งศรี อยุธยา เพื่อประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกา พระราชทานนามว่า พระศรี รัตนเจดีย ์
ในคราวฉลองพระ
นครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้เสริ มพอกแก้รูปทรงพระศรี รัตนเจดีย ์
ประดับกระเบื้องทองภายนอกและเขียนผนังภายในทําบานประตูและปูพ้ืนหิ นอ่อนภายใน
และ
โปรดเกล้าฯ ให้ประดับกระเบื้องทองภายนอกทั้งองค์
องค์พระเจดียป์ ระกอบด้วยฐานเขียง มีมาลัยเถา ๓ ชั้น สลับด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย
รองรับองค์ระฆัง เหนือขึ้นไปเป็ นบัลลังก์สี่เหลี่ยมเสาหานรองรับปล้องไฉนซึ่งทําเป็ นบัวลูกแก้วจาก
ใหญ่ข้ ึนไปหาเล็กซ้อนกัน ๒๐ ชั้น จากนั้นเป็ นปลีและยอดเม็ดนํ้าค้างตามลําดับ เม็ดนํ้าค้างนิยมทํา
ปลายสุ ดของปลียอดพระเจดียท์ รงลังกา มีความหมายให้เป็ นดวงนิพพานอันเป็ นจุดปลายทางของคติ
ทางพระพุทธศาสนา พระศรี รัตนเจดียม์ ีซุม้ ประตูทางเข้า ๔ ทิศ ภายในซุม้ บุดว้ ยหินอ่อน
ลักษณะของทางเข้าเป็ นรู ปโค้งแหลม เหนือซุม้ เป็ นลายปูนปั้นรู ปช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้
ตอนบนของซุม้ ตั้งพระเจดียอ์ งค์เล็กลักษณะเดียวกับพระศรี รัตนเจดียบ์ นฐานสี่ เหลี่ยม มุข ๔ ด้านทํา
เป็ นหน้าบันประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ บานประตูเป็ นประตูหูชา้ งทําด้วยไม้ปิดทอง
ประดับประจกลงยาเป็ นลายช่อดอกไม้ เหนือประตูเป็ นช่องลมสําหรับระบายอากาศ กรอบประตู
ตอนบนจําหลักเป็ นรู ปพญานาค ๒ ตัวหางชนกันตั้งกลางห้อยเศียรลงด้านข้าง
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ภายในองค์พระเจดียเ์ ป็ นห้องโถงกลม ผนังโบกปูนทาสี ขาวสอบไปตามความสูงของพระ
เจดีย ์ ตรงกลางห้อยฉัตรสี ขาวตรงกับพระเจดียท์ ี่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ตรงกลางห้อง
ประดิษฐานพระเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ตั้งอยูบ่ นฐานก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ฐานล่างเป็ นรู ป
แปดเหลี่ยมมีมุขสี่ มุข ฐานบนเป็ นฐานบัวหงาย องค์เจดียม์ ีลกั ษณะเหมือนกับพระศรี รัตนเจดียท์ ุก
ประการ ยกเว้นแต่เป็ นเจดียล์ งรักสี ดาํ ทั้งองค์
พระมณฑป
พระมณฑปตั้งอยูบ่ นฐานไพทีตรงกลางระหว่างพระศรี รัตนเจดียแ์ ละปราสาทพระเทพ
บิดร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๓๓๒ ตรงตําแหน่งที่ต้ งั ของหอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิมที่ถูกเพลิงไหม้ เพื่อ
ประดิษฐานพระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สงั คายนาขึ้นไว้สาํ หรับ
แผ่นดิน พระมณฑปนี้มีลกั ษณะเป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมทรงมณฑป ตั้งอยูบ่ นฐานยกพื้นซึ่งเป็ นฐาน
สิ งห์ยอ่ มุมไม้สิบสองก่ออิฐประดับหินอ่อนขัดมัน หลังคาเป็ นยอดจอมแหให้ความรู ้สึกไร้น้ าํ หนัก
ล่องลอยสู่ สวรรค์ หลังคาเป็ นชั้นซ่อนรู ป ๗ ชั้น สร้างขึ้นตามคติเขาพระสุ เมรุ คือ ตรงยอดของสิ เนรุ
บรรพตนั้นเป็ นที่ต้ งั ของเมืองตรัยตรึ งศ์ อันเป็ นที่ประทับของพระอินทร์ผเู ้ ป็ นใหญ่แห่งสวรรค์ และ
เป็ นเทพผูร้ ักษาพระพุทธศาสนา
ดังนั้นตามคติที่วา่ พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมุติเทพเทียบเท่าพระ
อินทร์ การนําเอาสัญลักษณ์ของเมืองตรัยตรึ งศ์ อันเป็ นที่ประทับของพระอินทร์มาสร้างเป็ นเครื่ อง
ยอดของอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติจึงนับว่าเหมาะสม ยอดมณฑป ๗ ชั้นซ้อนทําขึ้นสําหรับอาคาร
สําคัญในพุทธศาสนาโดยถือว่าเป็ นบริ โภคเจดีย ์
และทําขึ้นสําหรับอาคารสําคัญในสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
พระมณฑปมีบนั ไดที่ก่ ึงกลางทั้ง ๔ ด้าน พื้นบันไดปูดว้ ยหิ นแกรนิตขัดมัน พลสิ งห์บนั ได
ตกแต่งประติมากรรมรู ปนาคจําแลง คือนาคที่มีหน้าเป็ นมนุษย์สวมมงกุฎ ตัวนาคปั้ นปูนปิ ดทอง
ประดับกระจก หัวนาคทั้ง ๕ หัวและหางนาคเป็ นโลหะหล่อลงรักปิ ดทอง ปลายพลสิ งห์บนั ไดก่อ
เป็ นฐานบัวเล็กๆ ประดับหิ นอ่อนตั้งประติมากรรมรู ปยักษ์ถือกระบอง ซึ่งเป็ นฝี มือครู ดาํ ประติมากร
ในรัชกาลที่ ๑
รอบองค์พระมณฑปมีเสาเหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง จํานวน ๒๐ ต้น ฐานของเสาเป็ น
กระหนกเท้าสิ งห์ประดับกระจก ตัวเสาและบัวหัวเสาประดับกระจก
ฐานปัทม์ขององค์พระมณฑปเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม หน้ากระดานฐานปัทม์ตอนล่างประดับด้วย
หิ น ต่อจากนั้นเป็ นกระจังและกระหนกเท้าสิ งห์ประดับด้วยกระจกสี เขียวและขาว หลังกระจังเป็ น
ครุ ฑพนมและอสูรทรงเครื่ องนัง่ พนมมือสลับกัน ครุ ฑและอสูรด้านละ ๑๘ ตัว เหนือลวดบัวหลัง
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ครุ ฑและอสูรมีเทพนมทรงเครื่ อง หล่อด้วยทองแดงปิ ดทอง อีกด้านละ ๑๘ ตัว ซึ่งสร้างตามคติความ
เชื่อเรื่ องเขาพระสุ เมรุ เช่นเดียวกัน
ผนังองค์พระมณฑปเป็ นลายเทพนมทรงข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ปิ ดทองบนพื้นกระจกสี เขียว
เพดานภายนอกเป็ นลายกระหนกก้านแย่งปิ ดบนพื้นชาด เชิงกลอนปิ ดทอง ด้านล่างของเชิงกลอน
ห้อยกระดิ่งใบโพธิ์ปิดทองด้านละ ๔๔ ใบ รวมทั้งที่มุมอีก ๔ มุม ลักษณะหลังคาเป็ นทรงมณฑป ๗
ชั้น ที่ยอ่ มุมไม้สิบสองมีนาค ๓ เศียร ประดับกระจกเขียว ส่ วนหลังคามุงกระเบื้องสี เขียวขลิบทองถึง
คอเหม ตัวเหมและปลียอดประดับกระจก มีลูกแก้วทอง ๕ ชั้น ประดับยอดด้วยฉัตร ๕ ชั้น
ซุม้ พระทวารเป็ นซุม้ ยอดทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก บานแผละกว้างเขียนลาย
กํามะลอมีพ้ืนสี ม่วงลายทองเป็ นรู ปเซี่ยวกางถือหอก และตรี ยนื เหยียบหลังสิ งโตบนเนินผาและหญ้า
ประกอบลายนกไม้ มีสินเทาหุ ม้ มงกุฎทั้ง ๒ ข้าง เพดานของซุม้ พระทวารประดับด้วยดาวเพดานเป็ น
รู ปดาวล้อมเดือนประดับกระจกสี ขาว
กรอบเช็ดหน้าพระทวารด้านนอกเขียนลายรดนํ้าทรงข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ตอนริ มเป็ นลาย
ก้ามปู ด้านในร่ องชาด บานพระทวารเป็ นบานประดับมุก ที่อกเลาพนมล่างประดับมุกเป็ นรู ปท้าวกุเว
รุ ราชทรงคธาวุธบนแท่นสี่ เหลี่ยมเป็ นลายมังกรหันหัวลงล่างมีหางเป็ นกระหนกเครื อเถา พนมกลาง
เป็ นรู ปวายุบุตรแบกวิมานในวิมานมีแท่นอุณาโลมประดับด้วยฉัตร ๒ ข้าง พนมบนเป็ นรู ปวายุบุตร
ถือพระขรรค์
บานพระทวารด้านนอกเป็ นบานประดับมุก มีแม่ลายเป็ นกระหนกก้านขดนกคาบ ตรง
กลางเป็ นราชสี ห์ บานพระทวารนี้มีภาพจับเป็ นลายประดับมุกที่สาํ คัญอยูใ่ นกรอบวงกลม ๘ ดวง
ด้วยกันทั้ง ๒ บาน
ผนังด้านในเป็ นลายรดนํ้าปิ ดทองทรงข้าวบิณฑ์ บนพื้นสี ชาด ตอนล่างเป็ นลายกรวยเชิง
รู ปกระหนกก้านขด พื้นพระมณฑปปูดว้ ยเสื่ อเงินสานเต็มทั้งห้องถึงฐานตูท้ ี่ประดิษฐานพระไตรปิ ฎก ตอนริ มปูเหล็กขนาด ๑ นิ้วโดยรอบ
ตรงกลางห้องประดิษฐานตูพ้ ระไตรปิ ฎกประดับมุกทรงมณฑปใหญ่ บรรจุพระไตรปิ ฎก
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
ที่มุมห้องยังตั้งตูเ้ ขียนลายรดนํ้าเรื่ องพระกัสสปะประชุมพระสงฆ์ทรงสังคายนา
สําหรับใส่
พระไตรปิ ฎกฉบับต่างๆ ไว้ท้ งั สี่ มุม
บริ เวณฐานพระมณฑปทั้ง ๔ มุม ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลามุมละ ๑ องค์ พระพุทธรู ป
ประทับนัง่ สมาธิพระหัตถ์ทาํ มุทราต่างๆ กัน มีพทุ ธลักษณะตามคติมหายาน มีประภามณฑลรู ปเสมา
พระพุทธรู ปศิลาเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ขอบสลักลายบนฐานบัวควํา่ บัวหงาย
เจ้าอยูห่ วั ทรงได้มาจากชวา เมื่อครั้งเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒ ในปี พุทธศักราช
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๒๔๓๙ พระพุทธรู ปทั้ง ๔ องค์ ที่มุมพระมณฑปเป็ นการจําลองขึ้นมาใหม่ เมื่อครั้งสมโภชพระ
นครครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดฯ ให้ทาํ จําลองและ
ตั้งแทนพระพุทธรู ปศิลาองค์เดิมซึ่งย้ายไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม
ปราสาทพระเทพบิดร
ปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยูบ่ นฐานไพทีดา้ นทิศตะวันออก ตรงกับประตูเกยเสด็จทางทิศ
ตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี
พุทธศักราช ๒๓๙๘ พระราชทานนามว่าพระพุทธปรางค์ปราสาท มีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญ
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ในการก่อสร้างครั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้นาํ กระเบื้องที่สงั่
มาจากเมืองจีนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มีพระราชประสงค์จะนํามาประดับพระอุโบสถวัดอรุ ณ
ราชวราราม มาประดับที่พระพุทธปรางค์ปราสาทด้วย แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
การก่อสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทสําเร็ จลงในพุทธศักราช ๒๔๒๕ พร้อมกับงาน
ฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี แต่เมื่อสร้างเสร็ จแล้วทรงเห็นว่า พระพุทธปรางค์ปราสาทมีขนาดไม่
เพียงพอกับพระราชพิธีต่างๆ จึงมิได้อญั เชิญพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน ตาม
พระราชดําริ เดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระเจดีย ์
กาไหล่ทองของรัชกาลที่ ๔ ที่เคยตั้งเป็ นประธานในพระพุทธมณเฑียรในบริ เวณสวนขวาเดิม มา
ประดิษฐานเป็ นประธานในพระพุทธปรางค์ปราสาท แต่วนั ที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เกิด
เพลิงไหม้อนั เนื่องจากไฟฟ้ าลัดวงจรทําให้เครื่ องบนหลังคาพระพุทธปรางค์ปราสาทไหม้จนหมด
สิ้ น รวมไปถึงพระเจดียก์ าไหล่ทององค์ประธานก็หลอมไปด้วย ขณะเพลิงไหม้ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ถอดพระทวารและพระบัญชรประดับมุกออกทั้งหมด หลังจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมหลังคาและ
ส่ วนที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ส่ วนบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุก โปรดเกล้าฯ ให้นาํ ไปประดับที่
พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ การบูรณปฏิสงั ขรณ์ครั้งนี้ยงั ไม่แล้วเสร็ จได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์จน
สําเร็ จบริ บูรณ์ แล้วตกแต่งภายในแก้เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรี วงศ์ท้ งั ๕ พระองค์ และให้แปลงนามเรี ยกว่า “ปราสาทพระเทพบิดร” ใน
การแปลงนามครั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสไม่ทรงเห็นชอบด้วย อ้างว่า
ของเดิมเป็ นพุทธบูชาไม่ควรจะตัดคําว่าพุทธออกไป ในท้ายที่สุดสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงยอม
ให้ก้ นั มุขหลังเป็ นห้องหนึ่งต่างหากที่เรี ยกกันในปัจจุบนั ว่าท้ายจรนํา แล้วเชิญพระพุทธรู ปพระเทพ
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บิดรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ แปลงจากเทวรู
ปพระเจ้าอู่ทองมาตั้งเป็ นประธานในห้องนั้น เพื่อให้สมั พันธ์กบั นามที่เรี ยกว่าปราสาทพระเทพบิดร
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้ป้ ั น
หล่อพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในปราสาท
พระเทพบิดรในพุทธศักราช ๒๔๗๐ เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนครครบ ๑๕๐ ปี ก็ได้โปรดเกล้าฯ
ให้ซ่อมแซมกระเบื้องที่ชาํ รุ ด ซ่อมช่อฟ้ า ใบระกา หน้าบันและลายฉลุปิดทองที่ฝ้าเพดาน ซ่อมลงรัก
ปิ ดทองประดับกระจกเสานาคพลสิ งห์บนั ได ซ่อมฐานบัวให้เหมือนเดิม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โปรดเกล้าฯ ให้
หล่อพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั การยังไม่แล้วเสร็ จ ยังไม่ได้บรรจุเส้นพระเจ้า
ดวงพระบรมราชสมภพ ดวงพระบรมราชาภิเษก และยังไม่ได้เชิญขึ้นประดิษฐานบนปราสาท
พระเทพบิดรก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ
ให้ต้ งั การพระราชพิธีบรรจุและอัญเชิญพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๗ ขึ้นประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๐๒ พร้อมพระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้น
ลักษณะสถาปัตยกรรมปราสาทพระเทพบิดร เป็ นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาท
เป็ นทรงปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบสี ท้ งั หลังตั้งแต่ยอดถึงฐาน โดยมุขด้านทิศตะวันออก ทิศ
เหนือ และทิศใต้ มีความยาวเท่ากัน ส่ วนมุขด้านทิศตะวันตกซึ่งเรี ยกกันว่าท้ายจรนําสั้นกว่ามุขอื่น
ทางเข้าสําคัญอยูท่ างด้านทิศตะวันออก มีทางขึ้นจากฐานไพทีท้ งั ๔ ทิศ พลสิ งห์บนั ไดเป็ นนาค ๕
เศียร สวมมงกุฎปิ ดทองประดับกระจก
หลังคาที่เป็ นแบบจัตุรมุขนั้นมีมุขลด ๔ ชั้น เฉพาะมุขด้านทิศตะวันออกมีมุขลดเพิม่ อีก
ชั้นหนึ่งเพื่อเน้นทางเข้า กลางจัตุรมุขเป็ นยอดปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบมีลวดลายสี เขียวอ่อน
ตลอดตั้งแต่หลังคาถึงยอด มุขเด็จรับยอดปรางค์เป็ นเสาย่อมุมไม้สิบสองประดับกระเบื้องเคลือบสี
เดียวกัน ยอดนพศูลเป็ นโลหะปิ ดทองรู ปพระมหามงกุฎพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หลังคาโดยทัว่ ไปมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี แดงขอบสี เขียว
ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้
หน้าบันโดยทัว่ ไปแบ่งพื้นที่เป็ นรู ปสามเหลี่ยมเล็กอยูก่ ่ ึงกลาง มีกรอบสามเหลี่ยมล้อม
รอบอีกชั้นหนึ่ง หน้าบันมุขด้านทิศตะวันออกและมุขลด พื้นที่ภายในรู ปสามเหลี่ยมตรงกลาง
ประดิษฐานพระมหามงกุฎ ประดับฉัตรสองข้างบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินซึ่งเป็ นพระราชลัญจกรของ
รัชกาลที่ ๔ หน้าบันมุขด้านทิศเหนือเป็ นรู ปอุณาโลม พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ มุขด้านทิศ
ใต้เป็ นรู ปครุ ฑยุดนาค พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๒ มุขด้านทิศตะวันตกเป็ นรู ปพระวิมาน
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พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓ พระบรมราชสัญลักษณ์เหล่านี้ประดิษฐานอยูใ่ นซุม้ รองรับด้วย
ฐานสิ งห์ ล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลว
ฝ้ าเพดานชายคารอบนอก ปิ ดทองฉลุลายกุดนั่ บนพื้นชาด ปลายเชิงชายมีกระดิ่งห้อยใบ
โพธิ์สีทองรอบชายคาโดยรอบ เฉพาะมุขลดด้านทิศตะวันออกประดับด้วยรวงผึ้งและสาหร่ าย ปลาย
ลายเป็ นเทพนม ปิ ดทองประดับกระจกเพื่อเน้นทางเข้า
เสานางจรัลและเสาหานรอบอาคารรวมทั้งรับมุขลดด้านทิศตะวันออก เป็ นเสาก่ออิฐถือ
ปูนย่อมุมไม้สิบสอง พื้นเสาประดับกระเบื้องเคลือบเป็ นลายแปดกลีบบนพื้นสี ขาว ดอกสี เขียวอ่อน
เขียวแก่ เหลืองและฟ้ า ขอบเสาพื้นปูนเป็ นลายรักร้อยปิ ดทองประดับกระเบื้องเคลือบสี เขียวเป็ นลาย
ไทย ซึ่งสัง่ ทํามาจากเมืองจีน
ผนังปราสาทก่ออิฐฉาบปูนด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี เป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ฐาน
ปั ทม์เป็ นรู ปฐานสิ งห์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวแบบเดียวกับฐานเสา เสาอิงเป็ นเสาย่อมุมไม้
สิ บสอง พื้นเสาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวลายไทย ขอบเสาปั้นปูนเป็ นลายรักร้อยปิ ดทอง
ประดับกระจก ส่ วนฐานทําเป็ นกาบพรหมศรปิ ดทองประดับกระจกสี เขียว
ซุม้ ประตูหน้าต่างเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎปิ ดทองประดับกระจกสี หลายสี ซุม้ เหล่านี้ผดิ กับ
ซุม้ โดยทัว่ ไปโดยที่เสาของซุม้ ประดับด้วยแผ่นโลหะลงยา ลายดอกบัวโดยมีพ้นื สี เขียว ดอกสี น้ าํ เงิน
และแดง บานแผละทั้ง ๒ ข้างปั้ นปูนปิ ดทองเป็ นลายพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่
๕ บนพื้นกระจกสี ขาว เพดานของซุม้ เป็ นลายดวงดาราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ๕ ดวงมี ดารานพรัตน์
เป็ นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยดาราจักรี ดาราจุลจอมเกล้า ดาราช้างเผือก และดารามงกุฎไทยบนพื้น
กระจกสี ขาว
บานประตูและหน้าต่าง แต่เดิมด้านนอกเป็ นบานประดับมุกลายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
เช่นเดียวกับเพดานของซุม้ ปั จจุบนั เป็ นลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์เทพนม ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลง
หลังจากไฟไหม้ในปี พุทธศักราช ๒๔๔๖ ด้านในเป็ นทวารบาลรู ปเทวดาเหยียบสิ งห์ กรอบเช็ดหน้า
เป็ นลายรดนํ้า
ภายในปราสาทพระเทพบิดรแบ่งเป็ น ๔ มุข มุขหลังกั้นเป็ นท้ายจรนําด้วยผนังก่ออิฐถือ
ปูนอีก ๓ มุขเป็ นห้องโถงติดต่อถึงกันตรงกลางเป็ นรู ปแปดเหลี่ยมประดิษฐานพระบรมรู ปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าแห่ งพระราชวงศ์จกั รี บนฐานย่อเก็จทําเป็ นฐานสิ งห์รองรับด้วยรู ป
มารแบกและรู ปครุ ฑแบกตามลําดับ แต่ครุ ฑแบกดังกล่าวนี้มีลกั ษณะพิเศษคือเป็ นรู ปครุ ฑกางปี กแผ่
กว้างซึ่งเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๖ กึ่งกลางแท่นมีแท่นเล็กยกขึ้นอีกชั้นหนึ่งรองรับด้วยเทพนม
ประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๑ เพดานเหนือพระบรมรู ปแขวนพระมหาเศวตฉัตร ๙ ชั้น แท่น
ด้านทิศใต้ประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๘ ท่านด้านทิศเหนือประดิษฐานพระ
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บรมรู ปรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๗ ส่ วนด้านหลังของพระบรมรู ปดังกล่าวแล้ว เป็ นผนังทึบก่อเป็ น
ซุม้ จรนํา ๓ ซุม้ ยกพื้นสู งระดับเสมอกับแท่นฐานย่อเก็จ ภายในซุม้ ฉาบปูนทาสี แดง ซุม้ กลาง
ตอนบนประดับด้วยตราอุณาโลมประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๒ ซุม้ ทิศใต้ประดิษฐานพระบรม
รู ปรัชกาลที่ ๔ ซุม้ ทิศเหนือประดิษฐานพระบรมรู ปรัชกาลที่ ๓ แต่ละซุม้ ติดม่านสองไข
พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทอง
พระบรมรู ปรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๘ หล่อด้วยสําริ ดรมดํา
บริ เวณลานบนฐานไพทีต้ งั ประดับด้วยรู ปปั้ นสัตว์หิมพานต์
หล่อด้วยสําริ ดปิ ดทอง
ประดับกระจก ได้แก่
สิ งหพานร
สิ งหพานรเป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ รู ปร่ างลักษณะเป็ นครึ่ งสิ งห์ครึ่ งวานร คือ ท่อนบนถึง
ศีรษะเป็ นวานร ท่อนล่างเป็ นสิ งห์ สวมมงกุฎยอดแหลม ยืนถือกระบอง
อสุ รวายุภักดิ์
อสุ รวายุภกั ดิ์เป็ นสัตว์ประเภทนก มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ผสม ทอนบนตั้งแต่ลาํ ตัวเป็ นยักษ์
ท่อนล่างเป็ นนกอินทรี ยม์ ีปีก สองมือกุมตะบอง
อสุ รปักษี
อสุ รปักษีเป็ นสัตว์ประเภทนก มีลกั ษณะเป็ นสัตว์ผสม ท่อนบนตั้งแต่ลาํ ตัวเป็ นยักษ์ มี
ปี กมีหางเหมือนนก ท่อนล่างเป็ นไก่ สังเกตว่าที่ขาจะมีเดือยอยูด่ ว้ ย
เทพนรสิ งห์
เทพนรสิ งห์เป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ มีลกั ษณะท่อนบนเป็ นมนุษย์หรื อเทพสวมมงกุฎยอด
แหลม ท่อนล่างเป็ นสิ งห์
เทพกินนร
เทพกินนรเป็ นสัตว์ประเภทนก ท่อนบนเป็ นมนุษย์หรื อเทพสวมมงกุฎยอดแหลม ท่อน
ล่างเป็ นนก เมื่อจะเดินทางไปไหนก็จะใส่ ปีกใส่ หางและบินไป
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เทพปักษี
เทพปั กษีเป็ นสัตว์ประเภทนก ท่อนบนและร่ างกายเป็ นมนุษย์ มีหางเป็ นนก ปี กจะอยู่
บนตะโพก ข้อศอกถึงปลายข้อมือมีขนแซม
อัปสรสี ห์
อัปสรสี ห์เป็ นสัตว์ประเภทสิ งห์ ลักษณะลําตัวเป็ นอัปสรหรื อผูห้ ญิงสวมชฎายอดแหลม
ท่อนล่างเป็ นสิ งห์ ตัวและแขนเป็ นมนุษย์
นครวัดจําลอง
นครวัดจําลองเป็ นสถาปัตยกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้จาํ ลองไว้บนฐานไพทีทางด้านทิศเหนือ ตรงข้ามกับพระมณฑป เพื่อจะให้คน
ทั้งหลายเห็นว่าเป็ นของมหัศจรรย์ทาํ ด้วยศิลาทั้งสิ้ น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสามภพพ่าย ออกไป
ถ่ายแบบปราสาทที่นครวัด จําจะลองขึ้นไว้ในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อให้คนทั้งหลายดูวา่ เป็ น
ของอัศจรรย์ ทําด้วยศิลาทั้งสิ้ น แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ ก็เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ พระยาเพชรพิไชย (หนู หง
สกุล) ออกแบบนครวัดจําลอง และโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย สร้างหล่อปูนตามแบบ
จนแล้วเสร็ จ ในคราวฉลองสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี
พระสุ วรรณเจดีย์ หรือพระเจดีย์ทอง
พระเจดียท์ อง มีอยู่ ๒ องค์ ตั้งอยูบ่ นฐานไพที ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาท
พระเทพบิดรในปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และพระราชมารดา แต่เดิมพระเจดียท์ อง ๒
องค์ นี้ต้ งั อยูท่ ่ีบริ เวณปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบนั เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทพระเทพบิดรขึ้นที่ดา้ นหน้าของพระมณฑป พระเจดียท์ องทั้งสององค์
คงจะกีดขวางการสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาท จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยไปไว้ที่ดา้ นหน้ามุมเหนือ
และใต้ของปราสาทพระเทพบิดรในบริ เวณที่เรี ยกว่ารักแร้ปราสาท เมื่อเตรี ยมงานฉลองพระนคร
ครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดีย ์
ทองทั้งสององค์ และโปรดเกล้าฯ ให้หุม้ ทองแดงใหม่และลงรักปิ ดทอง รวมทั้งสร้างรู ปมารแบก
พระเจดียน์ ้ ีข้ ึนใหม่ดว้ ย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ เมื่อคราว
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บูรณะปราสาทพระเทพบิดร พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ชะลอพระเจดียท์ อง ๒ องค์ จากรักแร้ปราสาท
ไปไว้ที่มุมฐานทักษิณปราสาทพระเทพบิดรดังที่ปรากฏในปัจจุบนั
พระเจดียท์ องทั้ง ๒ องค์ เป็ นเจดียท์ ี่มีลกั ษณะเหมือนกันทั้งขนาดรู ปร่ างและความสูง เป็ น
พระเจดียท์ รงเครื่ องย่อมุมไม้ยสี่ ิ บหุม้ ด้วยแผ่นทองแดงหรื อที่เรี ยกว่าทองจังโก แล้วลงรักปิ ดทองทับ
อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของพระเจดียย์ อ่ มุมไม้ยสี่ ิ บ เป็ นแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
ฐานของพระเจดียเ์ ป็ นรู ปแปดเหลี่ยมบุดว้ ยหิ นอ่อนจําหลักลายเป็ นรู ปกากบาท เหนือฐานแปดเหลี่ยม
ตั้งประติมากรรมรู ปยักษ์แบกและลิงแบกด้านละ ๓ ตน และทุกย่อมุมอีกมุมละ ๒ ตน รวมทั้งหมด
๒๐ ตน เฉพาะตัวกลางทั้ง ๔ ด้านที่ไม่สวมรองเท้าเป็ นลิง นอกจากนั้นเป็ นยักษ์หมด แต่ละตนมี
ใบหน้า เครื่ องแต่งตัวและสี ของกายเป็ นไปตามลักษณะในเรื่ องรามเกียรติ์ เหนือขั้นไปเป็ นฐานสิ งห์
๓ ชั้น มีหน้ากระดานสลับระหว่างฐานสิ งห์ ๖ ชั้น ตอนบนเป็ นองค์ธาตุทองจอมแห แต่งลายที่ทอง
จังโกเป็ นรู ปดอกบัวที่ก่ ึงกลางทั้ง ๔ ด้าน รองรับด้วยฐานบัวหงาย ยอดเป็ นรัตนบัลลังก์ทาํ เป็ นบัว
กลุ่ม ๙ ชั้น มีปลียอดกลม ตอนปลายยอดประดับด้วยฉัตรเป็ นโลหะฉลุโปร่ งปิ ดทองทรงพุม่ ข้าว
บิณฑ์
จุดนําชมที่ ๓
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศเหนือของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ต่างๆ ได้แก่ หอพระนาก พระวิหารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม

บรรยายสิ่ งปลูกสร้าง

หอพระนาก
หอพระนากเป็ นอาคารทรงไทย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ มีขนาด ๗ ห้อง ยกพื้นสูง มีบนั ไดขึ้น ๕ ขั้น อยูท่ างทิศเหนือและทิศใต้ ทางเข้า
ด้านหน้าอยูท่ างด้านทิศตะวันออก ทําเป็ นชาลากว้างปูดว้ ยหิ นอ่อนลายทแยงมุมไม่มีหลังคาคลุม
พนักระเบียงก่ออิฐถือปูนทาสี ขาว มีเสาสี่ เหลี่ยมย่อมุมหัวเสาทําเป็ นเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองข้างละ ๒
ต้น ตั้งอยูร่ ิ มบันได ประตูทางเข้ามีประตูเดียวเป็ นซุม้ ทรงมณฑปที่เน้นความสําคัญของทางเข้า
หลังคาเป็ นทรงไทยโครงสร้างไม้ หลังคาด้านข้างลด ๓ ชั้น มีมุขลดทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ปิ ดทอง
ประดับกระจก มีคนั ทวยรับชายคาโดยรอบหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปเทพนมครึ่ งองค์ลอย
จากบัวจงกล ล้อมรอบด้วยกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นรู ปเทพนมบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน
ผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว มีเสาอิงรอบอาคารทุกช่วงเสา ประตูทางเข้ามีประตูเดียวทํา
เป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจกกรอบเช็ดหน้าปิ ดทอง บานประตูดา้ นนอกเขียนลายรดนํ้า
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พุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง ด้านในเป็ นภาพเทวดาถือพระขรรค์ยนื บนแท่นมีมารแบก หน้าต่างเป็ นซุม้ ทรง
บันแถลงนาคสามเศียร ๒ ชั้น บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดนํ้าเช่นเดียวกับบานประตู
ภายในหอพระนากแบ่งได้เป็ น ๓ ส่วน ส่วนที่หนึ่งอยูต่ รงมุขลดเป็ นห้องโถงเล็ก มีประตู
ทางเข้า ๒ ทาง ส่ วนที่สองเป็ นห้องโถงใหญ่ ปลายสุดของห้องมีลกั ษณะเป็ นซุม้ คูหาคล้ายกับเป็ น
เวทียกพื้น ปิ ดกั้นด้วยเหล็กม้วน ส่ วนที่สามทําเป็ นซุม้ คูหาปูนปั้ นเป็ นลายอุบะ ๒ ข้าง ตอนบนเป็ น
ลายกระหนก ตรงกลางทําเป็ นตราจักรี ส่ วนยกพื้นเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สอง
ข้างซุม้ คูหาเป็ นประตูไม้ ตอนบนเป็ นช่องลมรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้งติดลูกกรงเหล็ก
แต่เดิมหอพระนาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระนาก ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปหล่อและแผลงด้วยนาก อัญเชิญมา
จากพระนครศรี อยุธยา และใช้เป็ นที่เก็บอัฐิเจ้านายฝ่ ายในตามแบบอย่างกรุ งศรี อยุธยา และถือพระ
นากเป็ นพระประธาน ในการพิธีเปตพลีหรื อการอุทิศกุศลแก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ หอพระนากชํารุ ดทรุ ดโทรมจึง
โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแปลงหอพระนาก แล้วประดิษฐานพระพุทธรู ปต่างๆ หลายองค์ ส่ วนพระอัฐิ
เจ้านายนั้นเก็บอยูใ่ นตูผ้ นังข้างหลังพระวิหาร
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ทาํ
พระโกศทรงพระอัฐิในหอพระนากทั้งหมด ส่ วนพระพุทธรู ปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยูใ่ นหอพระ
นาก โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหารยอด แต่ยงั คงเรี ยกว่าหอนี้วา่ “หอพระ
นาก” ตามเดิมจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้
พระวิหารยอด
พระวิหารยอดตั้งอยูต่ รงกลางระหว่างหอพระมณเฑียรธรรมและหอพระนาก ที่ต้ งั ของ
พระวิหารหลังนี้
แต่เดิมเป็ นที่ต้ งั ของหอพระเชษฐบิดร หรื อเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารขาว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในระยะที่ ๒
ของการสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร ซึ่งแต่เดิมเป็ นเทวรู ปสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ หรื อพระเจ้าอู่ทอง พระปฐมกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างกรุ งศรี อยุธยา เรี ยกพระวิหารนี้วา่
พระวิหารขาว เนื่องจากฝาผนังโบกปูนขาว
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อลง
เนื่องจากทรุ ดโทรมมาก แล้วโปรดฯ ให้สร้างใหม่เป็ นวิหารมีหลังคายอดทรงมงกุฎ ประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบสี เป็ นลายดอกพุดตานและลายใบไม้ เรี ยกว่า พระเสวตรเวชยันตะพิมานวิหารยอด
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บ้าง พระบวรมหาเสวตกุฎาคารวิหารยอดบ้าง ในการสร้างพระวิหารยอดนี้ โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ย
พระเทพบิดรและพระนากจากหอพระนากมาประดิษฐานภายในพระวิหารแห่งนี้
เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ
๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์พระ
วิหารยอด โดยซ่อมแซมหลังคาและยอดมงกุฎ ถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยขึ้นใหม่ ซ่อมซุม้ ประตู
และบานหน้าต่างภายนอกและภายในพร้อมทั้งประดับพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ภายใต้พระเกี้ยว
ยอดบนยอดโค้งแหลมของซุม้ โค้งรอบพระวิหาร
พระเศวตกุฎาคารวิหารยอด หรื อพระวิหารยอด เป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางยืน่
ออกมาเป็ นจัตุรมุขเพื่อรับหลังคาซุม้ ยอดทรงมงกุฎ พระวิหารนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานประทักษิณซึ่งมีทาง
ขึ้นอยู่ ๓ ทางคือทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ผนังตอนในก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว มีซุม้ หน้าต่างทุกช่วงเสาทั้งทางด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก ส่ วนทิศเหนือเป็ นซุม้ ประตูซ่ ึงเป็ นทางเข้าทางเดียวของพระวิหารหลังนี้ ซุม้ หน้าต่าง
เป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องถ้วย ใต้ขอบหน้าต่างบานกลางของด้านทิศตะวันออกและ
ตะวันตกก่อฐานเป็ นรู ปผ้าทิพย์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วย เพดานซุม้ เขียนลายฉลุปิดทองบนพื้นสี แดง
บานหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดนํ้าเป็ นลายเครื่ องศาสตราวุธ ด้านในเขียนรู ปเครื่ องบูชาแบบจีน
กรอบเช็ดหน้าเป็ นลายรดนํ้าปิ ดทองทําเป็ นลายพุดตาน ซุม้ ประตูเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎ ประดับ
กระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกับซุม้ หน้าต่าง แต่บานประตูเป็ นประตูประดับมุกลายช่องกลม ฝี มือช่างสมัย
สมเด็จพระเจ้าบรมโกศในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งได้นาํ มาจากวิหารพระนอนวัดป่ าโมก จังหวัด
อ่างทอง บานประตูดา้ นในเขียนลายรดนํ้าเป็ นรู ปเซี่ยวกาง ซึ่งแต่งตัวแบบไทย
หลังคาตรงกลางเป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎ
ประดับกระเบื้องถ้วยหลากสี เป็ นลายดอกไม้
ตลอดทั้งซุม้ รวมไปถึงหน้าบันทั้งสี่ ดา้ น ยอดของซุม้ เป็ นปลีประดับด้วยกระจกสี มียอดนภศูลเป็ น
โลหะฉลุโปร่ งเป็ นลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ส่ วนหลังคาอีก ๒ ด้านเป็ นมุขลด ๒ ชั้น ทั้งด้านหน้าและหลัง
มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โดยมีพ้ืนสี เหลืองขอบเขียว ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา นาคสะดุง้
หางหงส์เป็ นรู ปนกเจ่า ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยหลากสี เช่นกัน
บริ เวณทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตั้งรู ปปั้ นนกทัณทิมาหล่อด้วยสําริ ด
นกทัณทิมาเป็ นสัตว์ประเภทนก มีหวั และหน้าเป็ นนก มีอาวุธติดตัวเป็ นไม้เท้าหรื อตะบอง ตัวเล็ก
ปากยาวดุจไม้เท้าจรดอยูบ่ นใบบัว จึงได้นาํ มาเป็ นสัญลักษณ์ของผูค้ อยคุม้ กันอันตราย
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หอพระมณเฑียรธรรม
หอพระมณเฑียรธรรมเป็ นอาคารทรงไทย สร้างขึ้นหลังจากที่หอพระมณเฑียรธรรมเดิม
ซึ่งอยูก่ ลางสระนํ้าถูกเพลิงไหม้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระมณเฑียรธรรมขึ้นใหม่ โดยย้ายที่ไปสร้างที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของพระอุโบสถ โดยมีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล ในรัชกาลที่ ๑ ทรงจัดช่างวังหน้ามาสมทบสร้างด้วย เมื่อสร้างเสร็ จโปรดฯ ให้ใช้เป็ นที่
ประดิษฐานพระไตรปิ ฎกฉบับทองใหญ่ที่เหลือจากพระมณฑป พระไตรปิ ฎกฉบับครู เดิมและฉบับ
อื่นๆ รวมทั้งเป็ นที่บอกหนังสื อพระภิกษุสามเณร เป็ นที่พกั ของราชบัณฑิตสําหรับบอกพระปริ ยตั ิ
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งเป็ นที่แปลพระราชสาส์นด้วย ในสมัยต่อมายังปรากฏหลักฐาน
ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ก็
ได้ทรงศึกษาพระบาลีที่หอพระมณเฑียรธรรมองค์น้ ีดว้ ย
หอพระมณเฑียรธรรมเป็ นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีเฉลียง
รอบ หลังคาซ้อน ๒ ชั้นมีปีกนกลดสี่ ตบั มีมุขลดด้านหน้าและด้านหลัง ใต้มุขลดทั้ง ๒ แห่งนี้เป็ น
เฉลียงกว้าง โดยเฉลียงด้านทิศตะวันตกเป็ นทางเข้าที่สาํ คัญ หอพระหลังนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานทักษิณยกพื้น
มีเสาหานและเสานางจรัลโดยรอบ ทางขึ้นฐานทักษิณมี ๖ ทาง คือ ด้านทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก ด้านละ ๑ ทาง ทิศเหนือและทิศใต้ดา้ นละ ๒ ทาง ผนังด้านทิศตะวันตกมีซุม้ ประตู ๓ ซุม้
โดยมีซุม้ ใหญ่ทรงมณฑปอยูก่ ลาง ซุม้ เล็กสองข้างเป็ นซุม้ ทรงบันแถลงทิศตะวันออกมีซุม้ ประตู ๒
ซุม้ เป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ทิศเหนือและทิศใต้เป็ นหน้าต่างในซุม้ ทรงบันแถลงเช่นเดียวกัน
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ หน้าบัน
ประดับกระจกสี ขาวหน้าบันเป็ นไม้จาํ หลักลาย ตอนบนเป็ นรู ปพระพรหมทรงหงส์ ตอนล่างเป็ นรู ป
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมรอบด้วยกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นเทพนม ส่ วนที่แผงแรคอ
สองมีเทพนม ๕ องค์ ในซุม้ บนพื้นกระจกสี ชมพู ระหว่างซุม้ เป็ นเทพนมองค์เล็กเรี ยงสลับกัน ส่ วน
หน้าอุดมีกระหนกเทพนม ๓ องค์ นัง่ เรี ยงกัน มีลายกระหนกก้านขดปลายลายเป็ นเทพนมประกอบ
ด้านข้าง บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ใต้หน้าอุดปี กนกเป็ นลายกระหนกก้านขด ปลายลายเป็ นรู ปสิ งห์
เสาหานและเสานางจรัล เป็ นเสาก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองทาสี ขาว หัวเสาเป็ นบัว
ปลายเสาปิ ดทองประดับกระจกสี ขาวและเขียวระหว่างเสาเป็ นพนักลูกกรง ก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว
ตกแต่งตอนบนเป็ นบัวหลังเจียด ทวยรับหลังคาเป็ นรู ปพญานาคปิ ดทองประดับกระจกสี เขียว
ซุม้ ประตูใหญ่บานกลางด้านทิศตะวันตก เป็ นซุม้ ทรงมณฑปปิ ดทองประดับกระจก บาน
ประตูดา้ นนอกเป็ นบานไม้ประดับมุกเป็ นลายพระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระ
นารายณ์ทรงครุ ฑ ประกอบลายกระหนกก้านขด ปลายลายเป็ นสัตว์หิมพานต์รูปต่างๆ ซึ่งบานประตู
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นี้นาํ มาจากวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา บานประตูดา้ นในเป็ นลายทองฉลุลายพุม่
ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งบนพื้นสี แดง ซุม้ ประตูทางเข้ารองทั้งด้านหน้าและหลังเป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ๒
ชั้น บานประตูดา้ นนอกเป็ นลายรดนํ้าพุม่ ข้าวบิณฑ์หน้าสิ งห์ ก้านแย่งลงรักปิ ดทอง ด้านในเป็ นภาพ
ทวารบาลบนฐานสิ งห์ ที่กรอบเช็ดหน้าตอนบนเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปพระยากุมภัณฑ์และขุน
กระบี่บนลายกระหนกก้านขด
ซุม้ หน้าต่างเป็ นซุม้ ทรงบันแถลง ๒ ชั้น ตอนบนประดับด้วยไม้จาํ หลักลายเป็ นสาหร่ าย
รวมผึ้งรู ปพระยากุมภัณฑ์และขุนกระบี่ หน้าต่างตอนล่างเป็ นหย่องไม้จาํ หลักลายดังกล่าวนี้ เป็ น
พระราชนิยมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท บานหน้าต่างด้านนอกเป็ นลายรดนํ้าปิ ด
ทอง ด้านในเป็ นภาพเทวดาถือพระขรรค์รองรับด้วยพญาวานรแบกแท่น บานแผละเป็ นภาพสุ ภาษิต
ภายในหอพระมณเฑียรธรรมเป็ นห้องโถง มีตปู ้ ระดับมุกเรี ยงรายอยู่ ๒ แถว รวมทั้งหมด
๙ ตู ้ ลักษณะเด่นของหอหลังนี้อีกประการหนึ่ง คือ ภาพจิตกรรมฝาผนังโดยรอบ ตอนบนเหนือ
หน้าต่างเป็ นรู ปเทพชุมนุมบนพื้นสี ดาํ สลับกับสี แดง ส่ วนที่ชิดฝ้ าเพดานเป็ นรู ปฤาษีถือดอกบัว ถัดลง
มาเป็ นรู ปเทวดาและนางฟ้ าสลับกันเป็ นคูๆ่
คัน่ ด้วยตาลปัตร ระหว่างหน้าต่างตอนบนเป็ นรู ป
เทพบุตรและเทพธิดาประนมมือ ตอนล่างเป็ นรู ปเวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่างๆ เพดานประดับด้วย
เพดานปิ ดทองประดับกระจกมีดวงใหญ่อยูก่ ลาง มีดวงเล็ก ๘ ดวงเป็ นบริ วาร
หอพระมณเฑียรธรรมหลังนี้มีลกั ษณะพิเศษ คือ ซุม้ พระทวารและซุม้ พระบัญชรมีท้ งั
สาหร่ ายรวงผึ้งและหย่องจําหลักลาย ซึ่งตามปกติแล้วจะไม่ปรากฏในพระบรมมหาราชวังมาก่อน
แต่ที่เป็ นดังนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท ทรงส่ งช่างวังหน้ามาสมทบสร้าง
ถวาย จึงได้เน้นการประดับหน้าต่างและประตูดว้ ยสาหร่ ายรวงผึ้งและหย่องจําหลักลาย เช่นเดียวกับ
หมู่พระวิมานที่ประทับ ซึ่งยังปรากฏอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จุดนําชมที่ ๔
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม สําหรับบรรยายพระ
อัษฎามหาเจดีย ์
พระอัษฎามหาเจดีย์
พระอัษฎามหาเจดียห์ รื อพระปรางค์ ๘ องค์ ตั้งเรี ยงกันอยูห่ น้าวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ภายนอกพระระเบียง ๖ องค์ ภายในพระระเบียง ๒ องค์ พระอัษฎามหาเจดีย ์ เป็ นชื่อที่คณะกรรมการ
อํานวยการปฏิสงั ขรณ์วดั พระศรี รัตนศาสดารามเมื่อฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี มีมติให้เรี ยกชื่อรวม
เป็ นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณปฏิสงั ขรณ์สมัยรัชกาลที่ ๓ ของพระศรี ภูริปรี ชา
พระ
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มหาเจดียท์ ้ งั ๘ องค์ นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน อาจจะสันนิษฐานได้เป็ น ๒ นัยคือ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ พร้อมๆ กับพระอุโบสถ หอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิมพระระเบียง
ศาลาราย และปูชนียสถานอื่นๆ ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราช
วิจารณ์แผนที่วดั พระศรี รัตนศาสดารามในรัชกาลที่ ๑ เกี่ยวกับพระมหาเจดียน์ ้ ีวา่ “ด้านตะวันออก
นอกพระระเบียงมีพระปรางค์ ๘ องค์ เดิมประดับกระจกสี ต่างๆ” แต่ร่างหมายในรัชกาลที่ ๓ กล่าว
ว่า “จมื่นไวยวรนารถรับพระราชโองการใส่ เกล้าฯ สัง่ ว่า “ทรงพระราชศรัทธาสร้างพระปรางค์หน้า
วัดพระศรี รัตนศาสดารามรวม ๘ องค์ ลงรักปิ ดทองเสร็ จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จึงทรงมีพระราชวิจารณ์ต่อไปว่า “เมื่อได้ความเช่นนี้น่าจะสันนิษฐานว่าพึ่งสร้างขึ้นใน
รัชกาลที่ ๓ ท่วงทีฐานก็เป็ นมารเจ๊กแบกทั้งกําแพงก่อเพิ่มออกไปอีกชั้นหนึ่ง เก๋ งบอกหนังสื อก็เป็ น
อย่างจีน กําลังเป็ นเลาที่เล่นการช่างอย่างจีน จึงควรสันนิษฐานว่าเป็ นของรัชกาลที่ ๓” วัตถุประสงค์
ในการสร้างพระมหาเจดียเ์ หล่านี้ ก็เพื่ออุทิศเป็ นที่ระลึกถึงปูชนียบุคคลและพระธรรม พระมหาเจดีย ์
ทั้ง ๘ องค์เป็ นเจดียท์ รงปรางค์ ก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องเคลือบสี ยกเว้นเฉพาะฐาน ๒ ชั้น ก่อ
อิฐฉาบปูนทาสี พระมหาเจดียท์ ้ งั ๘ องค์น้ ีมีขนาดรู ปร่ างและความสูงเหมือนกันทุกประการ ต่างกัน
เฉพาะสี ของกระเบื้องเคลือบที่ประดับองค์พระเจดียเ์ ท่านั้น แต่ละองค์มีสีและชื่อประจํา นับจากทิศ
เหนือไปใต้ คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจดีย ์
สี ขาว
พระสัทธรรมปริ ยตั ิวรามหาเจดีย ์
สี ขาบ
พระอริ ยสงฆ์สาวกมหาเจดีย ์
สี ชมพู
พระอริ ยสาวกภิกษุณีสงั ฆมหาเจดีย ์ สี เขียว
พระปั จเจกโพธิสมั พุทธมหาเจดีย ์
สี ม่วงแก่
พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย ์
สี ฟ้า
พระโพธิสตั ว์กฤษฎามหาเจดีย ์
สี น้ าํ ตาลแดง
พระศรี อริ ยเมตยมหาเจดีย ์
สี เหลือง
พระมหาเจดียแ์ ต่ละองค์แบ่งได้เป็ น ๓ ส่ วนคือ ส่ วนฐานส่ วนเรื อนธาตุและส่ วนยอด
ปรางค์ ส่ วนฐานประกอบด้วยฐานทักษิณเป็ นฐานแปดเหลี่ยม ก่ออิฐฉาบปูนทาสี เทาด้านยาวมีซุม้
ปรก ๕ ซุม้ ด้านแคบมี ๓ ซุม้ สําหรับตามประทีป ภายในซุม้ ทาสี แดง ฐานนั้นมีพนักระเบียง
โดยรอบ ทุกมุมมีเสา ประดับหัวเสาด้วยดอกบัวจําหลักหิ น
มีซุม้ ปรกเช่นเดียวกับฐาน
ฐานชั้นที่สองเป็ นฐานแปดเหลี่ยมก่ออิฐฉาบปูนเทาสี เทา
ทักษิณ แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในซุม้ ทาสี แดง ฐานปัทม์เป็ นฐานย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะเป็ นฐาน
สิ งห์ ๓ ชั้น มีฐานบัวคัน่ เป็ นช่วงๆ เหนือฐานสิ งห์มีฐานบัวควํ่า บัวหงายรองรับเรื อนธาตุ
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เรื อนธาตุเป็ นแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีซุม้ จรนําประดิษฐานเทวดายืนถือพระขรรค์ท้ งั สี่ ทิศ
เหนือเรื อนธาตุเป็ นส่ วนองค์ปรางค์ แบ่งเป็ น ๗ ชั้น รองรับด้วยมารแบกปูนปั้นด้านละ ๒ ตัว ตอน
มุม ๑ ตัว รวมทั้งสิ้ น ๑๒ ตัว ยอดนภศูลทําด้วยโลหะเป็ นรู ปฝักเพกา
จุดนําชมที่ ๕
บรรยายบริ เวณลานด้านทิศใต้ของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม บรรยายสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ
ได้แก่ หอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง และพระระเบียง
หอพระคันธารราษฎร์
หอพระคันธารราษฎร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
เพื่อประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็ นพระพุทธสําคัญในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญและพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชทานนามว่า “หอพระคันธารราษฎร์” ตามนาม
พระพุทธรู ป
หอพระคันธารราษฎร์เป็ นอาคารทรงไทยขนาดเล็กชั้นเดียวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขเล็ก ๓
มุข มุขด้านทิศเหนือเป็ นพระตูทางเข้า มุขด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็ นหน้าต่าง ส่ วน
หลังคาแบ่งเป็ น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็ นหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ตอนหลังเป็ นซุม้ ยอด
ปรางค์ประดับกระเบื้องถ้วย
หอนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานไพทีและฐานปั ทม์ซ่ ึงเป็ นฐานก่ออิฐฉาบปูนทาสี ขาว ทางขึ้นหอพระอยู่
ทางด้านทิศเหนือ มีบนั ไดปูหินอ่อนจํานวน ๕ ขั้นขึ้นยังฐานไพที และมีบนั ไดปูหินอ่อนอีก ๓ ขั้น
ขึ้นยังหอพระ พลสิ งห์บนั ไดเป็ นรู ปพญานาค ทุกมุมขอบฐานไพทีต้ งั สิ งโตจําหลักหิ นแบบจีน
หลังคาหอพระมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี โครงหลังคาเป็ นไม้แต่ก่อปูนปิ ด ทําเป็ น
รู ปหลังคาทรงบันแถลง ๒ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์และช่อฟ้ าปูนปั้นเป็ นรู ปหัวนาค
หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ เป็ นลายดอกพุดตานบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ส่ วนที่เป็ นซุม้
ยอดปรางค์ทาํ เป็ นซุม้ ย่อเก็จโดยรอบ ตอนบนเป็ นยอดปรางค์ซอ้ น ๔ ชั้น ประดับกระเบื้องถ้วยสี ขาว
เหลืองและแดง ยอดนพศูลเป็ นโลหะรู ปฝักเพกา
ซุม้ หน้าต่างและซุม้ ประตูเป็ นทรงบันแถลง ๒ ชั้น โดยมีช่อฟ้ าและหางหงส์เป็ นหัวนาค
ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยผูกลายเป็ นดอกไม้สีต่างๆ บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงิน ใต้ซุม้ เป็ นผนังโค้งบุ
กระเบื้องเคลือบลายเดียวกับผนังทัว่ ไป บานหน้าต่างเป็ นไม้ดา้ นนอกจําหลักลายเป็ นรู ปพระวรุ ณ
ทรงนาค บนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินตอนล่างเป็ นรวงข้าว มีหอย ปู ปลา ผุดในท้องนํ้าทําด้วยกระจกสี ขาว

๓๐๙

บานด้านในเขียนลายรดนํ้าภาพเทวดายืนบนหลังสัตว์บนพื้นลายพุดตาน บานประตูดา้ นนอกจําหลัก
ลายเหมือนหน้าต่างด้านในเป็ นภาพเทวดาเหาะด้านหลังบนพื้นลายพุดตาน
ภายในหอพระแบ่งเป็ น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็ นห้องโถงยาวตอนในเป็ นห้องแปดเหลี่ยม
ผนังด้านหลังเป็ นอัฒจันทร์ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําหรับใช้ต้งั ในพระราชพิธี
พืชมงคลและพิรุณศาสตร์ เหนืออัฒจันทร์ประดิษฐานซุม้ เรื อนแก้วปิ ดทองเป็ นรู ปพระวิมาน ๓ ห้อง
ประดิษฐานพระคันธารราษฎร์
ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์
สร้างขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทําจากสัมฤทธิ์ลงรักปิ ดทอง ประทับนัง่ แบบ
ขัดสมาธิราบ แสดงปางขอฝนด้วยการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพื่อกวักเรี ยกฝน และหงายพระหัตถ์ซา้ ย
สําหรับรองรับนํ้าฝน
พื้นปูหินอ่อน ผนังเป็ นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ และพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ เรื่ องราวเกี่ยวกับฝนโบกขรพรรษ และฝนสัตตรัตนมาส ซึ่งเป็ น
ฝนมงคลที่ถูกกล่าวถึงในพุทธชาดก และพระพุทธประวัติ ฝี มือพระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่งวัด
ราชบูรณะฯ ต่อมาได้รับการเขียนซ่อมใหม่ในรัชกาลที่ ๕
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ด้านหน้าหอพระคันธารราษฎร์น้ ี โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ของสมเด็จพระร่ วงเจ้า กรุ งสุ โขทัย
ซึ่งทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือ ที่หน้าหอพระคันธารราษฎร์น้ ีดว้ ย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประกอบเป็ นพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎล
มหาเศวตฉัตรในพระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗
โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระที่นงั่ อนันตสมาคมพระราชวังดุสิต แต่หลังเปลี่ยน
แปลงการปกครอง ในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้อญั เชิญมาไว้ที่พระวิหารยอดในวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ปั จจุบนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญจาก
พระวิหารยอดไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อคราวบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั
พระศรี รัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕
พระมณฑปยอดปรางค์
พระมณฑปยอดปรางค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นพร้อมกับหอพระคันธารราษฎร์ เพื่อประดิษฐานพระเจดียโ์ บราณที่ทรงได้มาจากเมือง
เหนือ ตั้งอยูบ่ นฐานไพทีและฐานทักษิณ ๒ ชั้นรู ป ๘ เหลี่ยม แต่ละชั้นมีชาลากว้างประมาณ ๑ เมตร
รอบพนักของฐานทักษิณแต่ละชั้นเป็ นลูกแก้วกระเบื้องเคลือบสี ขาว มีบนั ไดสูงชันเป็ นทางแคบๆ
ขึ้นไปยังพระมณฑปทางด้านทิศเหนือซึ่งอยูห่ ลังหอพระคันธารราษฎร์ พื้นบันไดปูดว้ ยหิ นอัคนี
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พระมณฑปประดิษฐานองค์พระเจดียเ์ ป็ นมณฑปยอดปรางค์ยอ่ มุมไม้สิบสอง ก่ออิฐฉาบ
ปูนภายในทาสี ขาว ภายนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสี น้ าํ เงินสลับเขียวและเหลือง
ส่ วนย่อมุมทําเป็ นบัวโคนเสาและบัวปลายเสาประดับกระเบื้องถ้วยสี เขียวสลับขาว ผนังตรงกลาง
เจาะเป็ นช่องโค้ง ๓ โค้งใหญ่อยูก่ ลาง โค้งเล็กอยู่ ๒ ข้างทั้ง ๔ ด้านมีพนักลูกกรงกระเบื้องเคลือบ ๓
ด้าน ยกเว้นทางขึ้น ยอดมณฑปเป็ นซุม้ ย่อเก็จโดยรอบตอนบนเป็ นยอดปรางค์ ๓ ชั้น ประดับด้วย
กระเบื้องถ้วยสี เขียวบนพื้นสี ขาวดอกสี แดง ยอดนภศูลเป็ นโลหะรู ปฝักเพกา ภายในพระมณฑป
ประดิษฐานพระเจดียท์ รงกลมแบบลังกา มีซุม้ จรนํา ๔ ทิศ เหนือขึ้นไปเป็ นบัลลังก์ ๘ เหลี่ยมรับ
ปล้องไฉน ตอนบนเป็ นปลีและเม็ดนํ้าค้าง ยอดนภศูลเป็ นโลหะรู ปมงกุฎ
หอระฆัง
หอระฆังนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น เพื่อให้ครบบริ บูรณ์ตามลักษณะของวัดทัว่ ไป คือ ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ และหอ
ระฆัง ซึ่งระฆังเป็ นเครื่ องบอกเวลาและสัญญาณแห่งสิ ริมงคล ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในตําแหน่งเดิมโดยรื้ อหอ
ระฆังเก่าออกไป แต่การก่อสร้างยังไม่แล้ว ได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน เมื่อเตรี ยมก่อสร้างยังไม่แล้ว
เสร็ จ ได้เสด็จสวรรคตเสี ยก่อน เมื่อเตรี ยมงานสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในรัชกาลที่ ๕ โปรด
เกล้าฯ ให้ประดับกระเบื้องหอระฆังทั้งหลัง
หอระฆังเป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเป็ นบุษบกทรงมณฑป ตั้งบนฐานทักษิณแบบ
ปรางค์ยอ่ มุมไม้สิบสอง ที่ฐานนี้มีประตูทางเข้า ๔ ด้านทําเป็ นซุม้ จรนํารู ปโค้งแหลมประดับด้วย
กระเบื้องถ้วย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี เขียวขอบสี แดง ตอนบนของซุม้ เป็ นทรงบัน
แถลงนาค ๓ เศียร ๒ ชั้น มีช่อฟ้ าและหางหงส์เป็ นรู ปหัวนาค กรอบประตูเป็ นไม้ทาสี เขียวเป็ นรู ป
โค้งแหลมตามรู ปซุม้ จรนํา ตอนล่างเป็ นบานประตู ๒ บานทาสี เขียวเปิ ดเข้าใน ตอนบนเป็ นช่องลม
กรุ ดว้ ยลวดตาข่าย ตรงกลางมีแผ่นไม้รูปกลมรี จาํ หลักเป็ นลายพุดตาน
ส่ วนล่างของฐานทักษิณประดับด้วยหินอ่อนสี เทารู ปเหลี่ยมผืนผ้าโดยรอบ ผนังของฐาน
ทักษิณประดับด้วยกระเบื้องก้นถ้วยรู ปกลมสี ขาวเป็ นพื้น ตกแต่งเป็ นดอกด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ
เฉพาะตรงส่ วนย่อมุมไม้สิบสองประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เขียวแบบลายไทย ซึ่งสัง่ ทํามาจาก
เมืองจีน พร้อมกับการนํามาประดับที่ปราสาทพระเทพบิดร ตอนบนและล่างทําเป็ นบัวหัวเสาและบัว
ปลายเสาประดับกระเบื้องถ้วย ขอบนอกประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเป็ นลายรักร้อย
บุษบกประดิษฐานระฆังตั้งอยูบ่ นฐานเขียงและฐานสิ งห์ ๒ ชั้น คัน่ ด้วยหน้ากระดานฐาน
บัว ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสี ต่างๆ ส่ วนบุษบกย่อมุมไม้สิบสองเป็ นไม้ปิดทองประดับกระจกฐาน
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เสาทําเป็ นกาบพรหมศร หัวเสามีคนั ทวยรับชายคาโดยรอบระหว่างเสาตอนบนประดับด้วยสาหร่ าย
รวงผึ้งปลายลายเป็ นพญานาคปิ ดทอง ตอนล่างประดับด้วยกระจังปูนปั้ นประดับกระจก เพดาน
บุษบกปิ ดทองฉลุลายเป็ นรู ปดาวเพดานแขวนระฆังไว้ตรงกลาง
ระฆังที่ประดิษฐานในหอนี้ เป็ นระฆังที่พบในการขุดสระเพื่อสร้างหอไตรที่วดั ระฆังโฆสิ
ตาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้
นํามาประดิษฐาน เนื่องจากมีเสี ยงดังกังวานไพเราะ แล้วทรงทําผาติกรรมสร้างถวายวัดระฆังใหม่
พระระเบียง
พระระเบียงสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
พระระเบียงเป็ นอาคารโถงยาวติดต่อกันไป ล้อมรอบเป็ นอาณาเขตวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มีซุม้
ประตูทางเข้าออกทั้ง ๔ ทิศ ประตูแต่ละทิศมียกั ษ์ยนื ประตูหนั หน้าเข้าหาพระอุโบสถ ยกเว้นประตู
ด้านทิศเหนือ โดยทัว่ ไปพระระเบียงมักจะสร้างขึ้นล้อมรอบพระสถูปเจดีย ์ พระอุโบสถ หรื อพระ
วิหาร ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปและเดินประทักษิณ แต่สาํ หรับวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระระเบียงเป็ นอาคารที่สร้างขึ้นโอบล้อมอาคารทุกหลัง ยกเว้นแต่พระปรางค์ ๖ องค์ ด้านทิศ
ตะวันออกเท่านั้น เนื่องจากได้มีการขยายพระระเบียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทและพระศรี รัตนเจดีย ์ บริ เวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของพระมณฑป พร้อมทั้งถมฐานทักษิณของพระมณฑป ขยายเป็ นไพทีร่วม
ของอาคารทั้ง ๓ หลัง ในการขยายเป็ นฐานไพทีครั้งนี้ทาํ ให้เป็ นฐานที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่ยาวเลย
ไปจดพระระเบียงของเดิมทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพระ
ระเบียงออกไป โดยด้านทิศตะวันออกได้โอบล้อมเอาพระปรางค์หน้าวัดไว้ในวงพระระเบียง ๒ องค์
ส่ วนด้านทิศตะวันตกขยายไปในสนามหลังวัด ในการขยายพระระเบียงครั้งนี้ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ซุม้ ประตูและพลับพลาเปลื้องเครื่ องไว้ที่ซุม้ ประตูที่ทาํ ใหม่ท้ งั ๒ ด้าน ซุม้ ประตูดา้ นทิศตะวันออกทํา
เป็ นซุม้ ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบมีพลับหลาเปลื้องเครื่ องพร้อมกับเกยอยู่ ๒ ด้าน ซุม้
ประตูดา้ นทิศตะวันตกทําเป็ นซุม้ ประตูหลังคาจัตุรมุข มีพลับพลาเปลื้องเครื่ องพร้อมกับเกยอยูด่ า้ น
เดียว
หลังคาเป็ นทรงไทย มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี มีพ้ืนสี เขียวขอบสี เหลือง ตรงประตู
ทางเข้าทําเป็ นหลังคาจัตุรัส เฉพาะประตูดา้ นทิศตะวันออกตรงกับปราสาทพระเทพบิดรทําเป็ นซุม้
ยอดทรงมงกุฎ หน้าบันของซุม้ ประตูเป็ นไม้จาํ หลักลายรู ปเทพนมปิ ดทองบนพื้นกระจกสี น้ าํ เงินมี
ลายกระหนกก้านขดประดับอยู่ ๒ ข้าง มีช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ปิดทองประดับกระจกสี เหลือง คัน
ทวยเป็ นไม้จาํ หลักลายเป็ นรู ปพญานาครับหลังคาและพาไลปี กนกโดยรอบ
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ผนังมีเฉพาะด้านนอก ก่ออิฐฉาบปูนตั้งแต่พ้นื จรดเพดาน ด้านนอกทาสี ขาว ด้านในเป็ น
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องรามเกียรติ์ท้ งั หมดมี ๑๗๘ ห้องภาพ โดยเริ่ มตั้งแต่ประตูทิศเหนือซึ่งตรง
กับพระวิหารยอด เวียนไปทางทิศตะวันตกจนมาจบที่หอ้ ง ๑๗๘ แต่ละห้องมีอกั ษรจารึ กเรื่ องราว
ของภาพโดยสังเขปประจําไว้ทุกห้อง นอกจากภาพทั้ง ๑๗๘ ห้องแล้วยังมีภาพพระนารายณ์ปาง
ต่างๆ ก่อนจะอวตารมาเป็ นพระราม ตลอดจนภาพตัวละครสําคัญในเรื่ องรามเกียรติ์อยูบ่ นผนังซุม้
คดพระระเบียง ต่อมาภาพกิจกรรมฝาผนังมีการลบและวาดขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากภาพ
เดิมลบเลือน บานประตูทุกบานด้านในเขียนเป็ นภาพทวารบาลแบบจีน บานด้านนอกเขียนลายรดนํ้า
พุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง
เสามี ๒ แถว แถวในเป็ นเสาขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ นพื้นระดับบน แถวนอกเป็ นเสาขนาดเล็ก
ตั้งอยูบ่ นพื้นระดับล่าง เป็ นเสาก่ออิฐฉาบปูนย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยูบ่ นฐานบัว หัวเสาทําเป็ นบัว
ปลายเสาปิ ดทอง ผนังของเสาแถวในทั้งสี่ ดา้ นมีจารึ กโคลงสี่ สุภาพ เรื่ องรามเกียรติ์ในแผ่นหิ นอ่อน
จํานวน ๗๑๒ แผ่น พื้นพระระเบียงปูดว้ ยหิ นอ่อนเป็ นลายทแยงมุม
การประเมินชุดความรู้ชุดใหม่
จากการจัดทําชุดความรู ้วดั พระศรี รัตนศาสดารามชุดใหม่ สําหรับการนําชมดังกล่าว เมื่อ
นํามาให้เจ้าหน้าที่นาํ ชม จํานวน ๒๐ ราย ซึ่งเป็ นคนเดียวกับการประเมินบทบรรยายก่อนการ
ทําการศึกษา ทําการประเมินชุดความรู ้ โดยใช้หวั ข้อในการประเมินเหมือนกับการประเมินชุด
ความรู ้วดั พระศรี รัตนศาสดารามสําหรับการนําชมชุดเก่า ผลการประเมินเป็ นดังนี้
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินความคิดเห็นบทนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ชุดใหม่
ที่

หัวข้ อประเมิน

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรม
คิดเป็ นร้ อยละ
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ
คิดเป็ นร้ อยละ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

๑๗

๓

-

-

น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่

๔.๘๕

๘๕

๑๕

-

-

-

๑๕

๕

-

-

๔.๗๕

๗๕

๒๕

-

-

-

๓๑๓

ตารางที่ ๕ (ต่อ)
มากทีส่ ุ ด
ที่
หัวข้ อประเมิน
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
๙
ด้านพระมหากษัตริ ย ์
คิดเป็ นร้ อยละ ๔๕

มาก

ปานกลาง

น้ อย

๑๐

๑

-

๕๐

๕

-

-

๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ
คิดเป็ นร้ อยละ

๕

-

-

-

เกณฑ์ การพิจารณา

๑๖

น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่

๔.๔

๔.๘
๘๐

๑.) ๔.๕ – ๕.๐
๒.) ๓.๕ – ๔.๔๙
๓.) ๒.๕ – ๓.๔๙
๔.) ๑.๐ – ๒.๔๙

๒๐

-

-

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

จากตารางแสดงข้อมูลการวัดระดับ ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ที่เจ้าหน้าที่นาํ ชม รวมจํานวน ๒๐ คน โดยแสดงจํานวนค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็น รวม ๔
หัวข้อ มีรายละเอียด คือ
๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม อยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๘๕) โดย
ส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน ๑๗ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๘๕ รองลงมาอยูใ่ น
ระดับมาก ร้อยละ ๑๕ สําหรับระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผลู ้ งความเห็น
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ อยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =
๔.๗๕) โดยส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด จํานวน ๑๕ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๗๕
รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ ๒๕ สําหรับระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผลู ้ ง
ความเห็น
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระมหากษัตริ ย ์ อยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ย = ๔.๔) โดย
ส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จํานวน ๑๐ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๕๐ รองลงมาอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ร้อยละ ๔๕ และระดับปานกลาง ร้อยละ ๕ สําหรับระดับน้อย และน้อยที่สุดไม่มีผลู ้ ง
ความเห็น

๓๑๔

๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ อยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
= ๔.๘) โดยส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน ๑๖ คน คิดเป็ นค่าร้อยละ ๘๐
รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ ๒๐ สําหรับระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดไม่มีผลู ้ งความเห็น
นางสาวบุญเพ็ญ หว่านณรงค์ หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักพระราชวัง
กล่าวว่า ชุดความรู ้สาํ หรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดารามที่สร้างขึ้นมาใหม่น้ ี มีเนื้อหาข้อมูลที่
ครอบคลุมทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เหมาะแก่การเผยแพร่ เนื่องจากมีการ
อ้างอิงจากเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ และจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เป็ นที่ยอมรับของคนองค์กร
นอกจากจะนําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการนําชมแล้ว ยังเห็นสมควรนําชุดความรู ้ที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ข้ ึนเว็บไซต์ของสํานักพระราชวังเพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ดว้ ย

บทที่ ๖
สรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ
การสถาปนาวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว แต่มีความสวยงามทางด้านศิลปกรรมและ
สถาปั ตยกรรมเป็ นอย่างมาก ทั้งๆ ที่ในช่วงนั้นเป็ นช่วงที่บา้ นเมืองกําลังมีศึกสงคราม ด้วยมีพระราช
ประสงค์ให้วดั พระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นศูนย์รวมการปกครอง เป็ นศูนย์กลางทางด้านศาสนา และ
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และเป็ นศูนย์รวมสําคัญของสถาบันหลักอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู ้ ซึ่งเป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ที่ยงั กระจัดกระจาย และสร้างเป็ นชุดความรู ้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสําหรับ
การนําชมและการเผยแพร่
ในการศึกษา ได้มีการสํารวจและเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลทางเอกสารอ้างอิง เพื่อความรู ้ที่ได้
บันทึกแล้ว (explicit knowledge) และการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์การนําชม เพื่อให้ได้ความรู ้
จากตัวบุคคล (tacit knowledge) มาวิเคราะห์และรวบรวมเป็ นชุดความรู ้ใหม่ ที่มีความเหมาะสม
สําหรับใช้เป็ นข้อมูลในการนําชม โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการ ๖ ขั้นตอน คือ
๑. ประเมินบทบรรยายการนําชม
๒. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
๓. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๔. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
๕. เก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างชุดความรู ้
๖. ตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินและทดลองใช้ชุดความรู ้
จากการศึกษา สามารถจําแนกความรู ้ซ่ ึงเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรม ออกเป็ น ๔ ด้าน
สําหรับใช้เป็ นหัวข้อในการประเมินชุดความรู ้บทบรรยายสําหรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม คือ
๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ
๓๑๕

๓๑๖

๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ
การศึกษา “การจัดการความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี รัตนศาสดาราม” ในครั้งนี้
เป็ นการรวบรวมข้อมูลความรู ้ทรัพยกรวัฒนธรรม ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งที่เป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้ง (explicit
knowledge) และความรู ้จากตัวบุคคล (tacit knowledge) และเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
คือ สร้างชุดความรู ้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสําหรับการนําชม ดังนั้นในการ
จัดทําชุดความรู ้ครั้งนี้
จึงได้เรี ยงลําดับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปตามเส้นทางของการนําชมของ
เจ้าหน้าที่ คือ
จุดนําชมที่ ๑ บรรยายบริ เวณเฉลียงด้านหลังพระอุโบสถ เริ่ มบรรยายประวัติการสร้างวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม อาคารและปูชนียวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาราย หอพระราชกรมานุ
สร หอพระราชพงศานุสร พระโพธิธาตุพิมาน รู ปปั้ นหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยักษ์ทวารบาล
จุดนําชมที่ ๒ บรรยายบริ เวณบนฐานไพที บรรยายสิ่ งปลุกสร้างต่างๆ ที่อยูบ่ นฐานไพที
ได้แก่ เจดียท์ รงเครื่ อง พนมหมาก พระบุษบก พระศรี รัตนเจดีย ์ พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร
พระสุ วรรณเจดีย ์ สัตว์หิมพานต์ และนครวัดจําลอง
จุดนําชมที่ ๓ บรรยายบริ เวณลานด้านทิศเหนือของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม บรรยายสิ่ ง
ปลูกสร้างต่างๆ ได้แก่ หอพระนาก พระวิหารยอด และหอพระมณเฑียรธรรม
จุดนําชมที่ ๔ บรรยายบริ เวณลานทางด้านทิศตะวันออก บรรยายพระอัษฎามหาเจดีย ์
จุดนําชมที่ ๕ บรรยายบริ เวณลานทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรี รัตนศาสดาราม บรรยายสิ่ ง
ปลูกสร้างต่างๆ ได้แก่ หอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปยอดปรางค์ หอระฆัง และพระระเบียง
สรุปผลการวิจยั
เมื่อนําชุดความรู ้ที่ได้จากการศึกษามาทําการประเมินผลชุดความรู ้ ซึ่งแบบการประเมินใน
ครั้งนี้ ได้ใช้หวั ข้อการประเมินเหมือนกับการประเมินบทบรรยายการนําชม วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ที่ใช้ในปัจจุบนั โดยให้เจ้าหน้าที่นาํ ชมซึ่งเป็ นคนเดียวกันกับการประเมินในครั้งแรก จํานวน ๒๐ คน
เป็ นผูท้ าํ การประเมิน ซึ่งผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ๓ หัวข้อ คือ ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรม, ด้านศาสนาและความเชื่อ และด้านพระราชพิธีและพิธีต่างๆ และอยูใ่ นระดับดี ๑
หัวข้อ คือ ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระมหากษัตริ ย ์
เมื่อนําผลการประเมินชุดความรู ้บทบรรยายสําหรับการนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทั้ง
๒ ครั้ง คือ ผลการประเมินชุดความรู ้บทบรรยายที่ใช้ในการนําชมในปัจจุบนั และชุดความรู ้สาํ หรับ
การนําชมที่สร้างขึ้นมาใหม่ มาทําการเปรี ยบเทียบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๓๑๗

ตารางที่ ๖ การเปรี ยบเทียบผลการประเมินชุดความรู ้

ที่

หัวข้ อการประเมิน

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน
ศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศาสนา
และความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน
พระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านพระ
ราชพิธีและพิธีต่างๆ

ผลการประเมิน
ครั้งที่ ๑
ค่ าเฉลีย่ ระดับ

ผลการประเมิน
ครั้งที่ ๒
ค่ าเฉลีย่ ระดับ

๓.๔๗

พอใช้

๔.๘๕

ดีมาก

๓.๓๕

พอใช้

๔.๗๕

ดีมาก

๓.๐๕

พอใช้

๔.๔

ดี

๒.๘๗

พอใช้

๔.๘

ดีมาก

ค่ าเฉลีย่
๕

การประเมินครั้งที่ ๑

๔

การประเมินครั้งที่ ๒

๓
๒
๑
๐
๑

๒

๓

๔

หัวข้ อการประเมิน

ภาพที่ ๑๒๔ แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบการประเมินผลชุดความรู ้

๓๑๘

จากการเปรี ยบเทียบผลประเมินชุดความรู ้บทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พบว่าชุด
ความรู ้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีเนื้อหาข้อมูล เกร็ ดความรู ้ ตํานาน และความเชื่อ ที่ครอบคลุมความรู ้
ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่นาํ ชมสามารถนําไปใช้เป็ น
ข้อมูลสําหรับนําชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ข้ อเสนอแนะ
วัดพระศรี รัตนศาสดารามเป็ นพระอารามหลวง ตั้งอยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง เป็ นสถานที่ที่
มีความสําคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็ นเป็ นศูนย์รวมสําคัญของสถาบันหลักอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ วัดพระศรี รัตนศาสดารามจึงเป็ นสถานที่รวบรวม
ความรู ้ต่างๆ
ถึงแม้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
จะไม่ได้ประทับใน
พระบรมมหาราชวังแล้วก็ตาม แต่กย็ งั เสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพระราชพิธีตามโบราณราช
ประเพณี เป็ นประจําทุกปี
การเปิ ดวัดพระศรี รัตนศาสดารามให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้านมัสการ เยีย่ มชมและ
ศึกษาเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชาติไทย ย่อมเป็ นการส่ งเสริ มและเผยแพร่ วฒั นธรรมอันดี ข้อมูลความรู ้วดั
พระศรี รัตนศาสดารามมีเป็ นจํานวนมาก และในแต่ละวันได้มีนกั ท่องเที่ยวมารับบริ การนําชมจาก
เจ้าหน้าที่งานนําชมหลายกลุ่ม ซึ่งมีต้ งั แต่นกั เรี ยนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี กลุ่มข้าราชการ ประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละคณะ
มีจุดประสงค์และความคาดหมายที่จะได้รับความรู ้จากการนําชมที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มเด็ก
เล็ก ต้องการมาเรี ยนรู ้เพื่อความบันเทิง อยากฟังเรื่ องเล่าต่างๆ ที่ไม่เป็ นวิชาการมากจนเกินไป กลุ่มเด็ก
มัธยมต้องการข้อมูลสําหรับทํารายงานในบทเรี ยน กลุ่มนักศึกษาต้องการความรู ้ที่ตรงกับสาขาวิชาที่
เรี ยน เช่น สาขาศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเป็ นต้น สําหรับกลุ่ม
ข้าราชการต้องการความรู ้ที่สูงขึ้น คือต้องการทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับพระราชพิธี และกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ต้องการความรู ้ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น
ชุดความรู ้บทบรรยายวัดพระศรี รัตนศาสดารามฉบับนี้ มีเนื้อหาข้อมูลที่ครอบคลุมและมี
ความทันสมัย
ซึ่งการนําชมไม่สามารถบรรยายความรู ้ท้ งั หมดได้
เนื่องจากระยะเวลาที่คณะ
ผูร้ ับบริ การหรื อนักท่องเที่ยวมีจาํ กัด ดังนั้นก่อนการนําชมเจ้าหน้าที่นาํ ชมควรพิจารณาภูมิหลังของ
คณะที่มาใช้บริ การก่อนว่า ในการเข้าชมวัดพระศรี รัตนศาสดารามในครั้งนี้ นอกจากความรู ้ที่มีความ
จําเป็ นที่ทุกคนควรรู ้แล้ว คณะเหล่านั้นต้องการข้อมูลความรู ้ดา้ นใดเพิ่มเติมเป็ นพิเศษ แล้วจึงนําเลือก
นําความรู ้เหล่านั้น มาใช้ประกอบการบรรยาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มารับบริ การ
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ภาคผนวก ก

๓๒๗

หนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูลการนําชมในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๓๒๘

ภาคผนวก ข

๓๒๙

หนังสื อขออนุเคราะห์ขอ้ มูลและผังการจัดงานพระราชพิธีในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

๓๓๐

ภาคผนวก ค

๓๓๑

แบบประเมินชุ ดความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ของงานนําชม ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ส่ วนที่ ๑ การประเมินชุ ดความรู้ บทบรรยายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่ องความเห็น
ที่ ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระราชพิธีและพิธี
ต่างๆ
ส่ วนที่ ๒ ท่ านต้ องการให้ เพิม่ เติมความรู้อะไรบ้ างในบทบรรยายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง

๓๓๓

แบบประเมินชุ ดความรู้ ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชุ ดใหม่
ส่ วนที่ ๑ โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่ องความเห็น
ที่ ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

๑. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรม
๒. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระมหากษัตริ ย ์
๔. ความรู ้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านพระราชพิธีและพิธี
ต่างๆ
ส่ วนที่ ๒ ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
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พระบรมมหาราชวัง
ประวัติการสร้ างพระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง เป็ นพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานแห่งแรกของกรุ งเทพมหานคร มี
อาณาบริ เวณเป็ นเนื้อที่ ๑๕๒ ไร่ ๒ งาน มีกาํ แพงใบเสมาก่ออิฐ และป้ อมปราการรายล้อมอยูโ่ ดยรอบ
ทั้งสี่ ดา้ น
ภายในพระบรมมหาราชวัง ได้แบ่งแยกอาณาบริ เวณสําหรับปลูกสร้างอาคารสถานที่ไว้เป็ น
สัดส่ วน พื้นที่ตอนเหนือซึ่งเป็ นด้านหน้านั้น ทางด้านตะวันออกเป็ นบริ เวณวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
ด้านตะวันตกเป็ นอาคารสถานที่ราชการ พื้นที่ตอนกลางเป็ นหมู่พระมหาปราสาท ส่ วนพื้นที่ตอนใน
เบื้องหลังพระมหาปราสาทราชมณเฑียรเป็ นเขตฝ่ ายใน ซึ่งในกาลก่อนเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
อัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน และข้าบาทบริ จาริ กาในองค์พระมหากษัตริ ย ์
พระบรมมหาราชวังนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก พระปฐมบรมกษัตริ ยแ์ ห่ง
พระบรมราชวงศ์จกั รี โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างกรุ งเทพมหานคร เป็ นราชธานี เมื่อ
พุทธศักราช ๒๓๒๕
มูลเหตุที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหานครและพระราชนิเวศน์มณเฑียร
สถานใหม่ ณ ฝั่งฟากตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยานี้ ก็เนื่องจากทรงพระราชดําริ วา่ สถานการณ์ของ
กรุ งธนบุรีที่เกิดความเดือดร้อนระสํ่าระสายถึงเกิดการจลาจลวุน่ วายนั้น หากล่วงรู ้ไปยังนานาประเทศ
ก็จะทําให้ศตั รู เห็นว่าไทยอ่อนกําลังลง เลยฉวยโอกาสยกกองทัพมาประชิดติดพระนครได้ ทรง
พิเคราะห์เห็นว่าชัยภูมิโดยทัว่ ไปของกรุ งธนบุรีไม่มน่ั คงแข็งแรง สําหรับการจะต่อต้านข้าศึก ถ้ามีศึก
มาประชิดติดพระนครก็ยากแก่การป้ องกันรักษาพระนคร สู ช้ ยั ภูมิทางฝั่งฟากตะวันออกของแม่น้ าํ
เจ้าพระยาไม่ได้ เพราะเป็ นที่แหลม มีแม่น้ าํ เป็ นขอบเขตกว่าครึ่ ง ซึ่งอาจอาศัยลําแม่น้ าํ เป็ นปราการ
ต่อต้านข้าศึกได้เป็ นอย่างดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบาย
สภาพของกรุ งธนบุรีไว้ในหนังสื อพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๒ ว่า
“ แผนที่เมืองธนบุรีครั้ งเป็ นราชธานีเหมือนอย่ างเมืองพิษณุโลก คือ ตั้งป้ อมกําแพงสอง
ฟากเอาลําแม่ นา้ํ ไว้ กลางเมือง เมืองที่เอาลํานํา้ ไว้ กลางถ้ าลํานํา้ นั้นแคบ ก็เป็ นประโยชน์ ในการที่จะใช้
เรื อลําเลียงเข้ าได้ ถึงในเมือง และเวลามีศึกสงคราม ก็อาจทําเครื่ องกีดกันข้ าศึกได้ ทางนํา้ และทํา
สะพานให้ พลทหารข้ ามฟากเข้ าช่ วยกันรั กษาหน้ าที่ได้ ง่าย แต่ ถ้าลํานํา้ นั้นกว้ างออกจนกลายเป็ นแม่ นา้ํ
ประโยชน์ ที่จะได้ จากการป้ องกันเมืองก็หมดไป กลายเป็ นเมืองอกแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลก ได้ เคยทรงรั กษาเมืองพิษณุโลกสู้ศึกอแซวุ่นกี ้ คงจะได้ ทรงพระราชดําริ เป็ นการเสี ยเปรี ยบ
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ข้ าศึกดังกล่ าวมานี ้ จึ งได้ ย้ายพระนครมาตั้งข้ างฝั่ งตะวันออกแค่ ฝั่งเดียว เอาแม่ นา้ํ เจ้ าพระยาเป็ นขื่อ
หน้ ารั กษาพระนคร” (ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์ ๒๕๒๕ : ๑)
มูลเหตุสาํ คัญอีกประการหนึ่งคือ มีพระบรมราโชบายที่จะสร้างพระนครให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
สวยงาม ละม้ายแม้นกรุ งศรี อยุธยาราชธานีเดิมโดยเร็ วที่สุด ทั้งนี้เพือ่ จะให้เป็ นเกียรติยศปรากฏไปใน
นานาประเทศว่า ชาติไทยได้รวบรวมกันเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนาสามารถกอบกูค้ วามเป็ นอิสระคืนมา
และสามารถสร้างสรรค์บา้ นเมืองใหม่ให้รุ่งเรื องสวยงามเช่นในสมัยกรุ งศรี อยุธยายังเป็ นราชธานีอยู่
นั้นได้แล้ว ข่าวแห่งความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นปึ กแผ่นของประชาชาติ ย่อมทําให้เป็ นที่ครั่นคร้ามขามเกรง
แก่ผทู ้ ี่คิดจะรุ กรานได้ประการหนึ่ง และเนื่องจากศิลปะในการก่อสร้างก็จะเป็ นสัญลักษณ์ประการ
หนึ่งที่จะแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสถาปนาวัดวาอารามและพระราช
มณเฑียรสถานในกรุ งธนบุรีน้ นั ตั้งอยูใ่ นที่ไม่เหมาะสม มีวดั ขนาบอยูส่ องข้าง ไม่อาจที่จะขยายอาณา
บริ เวณและก่อสร้างพระมหาปราสาทราชมณเฑียรให้สวยงามได้ จึงได้ทรงพระราชดําริ ที่จะสร้างพระ
ราชนิเวศน์มณเฑียรสถานขึ้นใหม่
ครั้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ได้เสด็จออก
ประทับ ณ ท่ามกลางมุขมนตรี และเสนามาตย์ราชบริ พารทั้งปวง แล้วมีพระบรมราชโองการเหนือเกล้า
สัง่ ให้พระยาธรรมาธิกรณ์ และพระยาวิจิตรนาวี เป็ นแม่กองคุมช่างและไพร่ พลไปวัดกะที่สร้างพระ
มหานคร และพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานใหม่ ตามที่ได้ทรงพระราชดําริ ไว้
สถานที่ซ่ ึงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นนั้น แต่เดิมเป็ นที่ซ่ ึงพระ
ยาราชเศรษฐี และบรรดาชาวจีนซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูใ่ นครั้งนั้น ได้ต้ งั เคหะสถาน
บ้านเรื อนอาศัยอยูก่ ่อนแล้ว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐี และบรรดาชาวจีนทั้ง
ปวงยกย้ายสถานบ้านเรื อนอยูใ่ หม่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพ็ง
การก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง ได้เริ่ มดําเนินการเมื่อวันจันทร์เดือนหก แรมสิ บคํ่า จุล
ศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๒๕ ซึ่งเป็ นเวลาภายหลัง การพระราชพิธียก
หลักเมืองสําหรับกรุ งเทพมหานครเพียงหนึ่งวัน ในตอนแรกนี้ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชมณเฑียรสถานด้วยเครื่ องไม้
และรายล้อมอาณาบริ เวณด้วยปราการระเนียดไว้เป็ นการ
ชัว่ คราว
เมื่อพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานชัว่ คราวนั้นแล้วเสร็ จ จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้
ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปขึ้น มีการสวดพระปริ ตรพุทธมนต์ ณ พระราชมณเฑียรที่
สร้างใหม่ ๓ วัน เริ่ มตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เป็ นต้นมา ครั้นถึงวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๖ นาฬิกา ๒๔ นาที อันเป็ นเวลาอุดมมงคลฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ก็ได้เสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ข้าม
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ฟากจากพระราชวังกรุ งธนบุรี มา ณ ฝั่งฟากตะวันออก เสด็จขึ้นฉนวนหน้าพระบรมมหาราชวัง
ประทับพระราชยานมีตาํ รวจหลวงแห่นาํ ตามเสด็จฯ สู่พระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบการพระ
ราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็ นพระปฐมบรมกษัตริ ยใ์ นพระบรมราชวงศ์จกั รี
และได้เสด็จพระราชดําเนินเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถาน
ณ
กรุ งเทพมหานครอมรรัตนโกสิ นทร์แต่เบื้องนั้นสื บมา
ต่อเมื่อได้เสด็จผ่านไอศูรย์ราชสมบัติ ทํานุบาํ รุ งบ้านเมืองร่ มเย็นเป็ นปรกติสุขขึ้นบ้างแล้ว
จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่ มการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานให้เป็ นการถาวร
สื บไป กล่าวคือ ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๖ โปรดเกล้าฯ ให้เริ่ มการก่อกําแพง สร้างป้ อม สร้างประตู
สร้างพระราชมณเฑียรสถานทั้งข้างหน้าและข้างใน ตลอดจนสร้างพระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม พร้อมด้วยเจดีย ์ พระวิหาร ศาลาราย และหอไตร
ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๗ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่ มก่อสร้างพระมหาปราสาทขึ้น
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อการสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานเสร็ จเรี ยบร้อยดังพระราชประสงค์
แล้ว จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีมาแต่โบราณกาลอีกครั้งหนึ่ง ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๘
เขตพระบรมมหาราชวังเมือ่ แรกสร้ าง
อาณาบริ เวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๒ ไร่ แนวกําแพงที่ได้สร้างไว้ในรัชกาลนั้น มี
ดังนี้
ด้านเหนือ เริ่ มจากป้ อมอินทรรังสรรค์ มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันตกเฉียงเหนือยืน่
ไปทางทิศตะวันออกผ่านป้ อมขันธเขื่อนเพชร ไปจรดป้ อมเผด็จดัสกรที่มุมพระบรมมหาราชวังด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว ๔๑๐ เมตร
ด้านตะวันออก เริ่ มจากป้ อมเผด็จดัสกร ยืน่ ไปทางทิศใต้ ผ่านป้ อมสัญจรใจวิงป้ อมสิ งขร
ขันธ์ ไปสิ้ นสุ ดที่ป้อมอนันตคีรี มีความยาว ๔๖๐ เมตร
ด้านตะวันตก เริ่ มจากป้ อมสัตบรรพต ยืน่ ไปทางทิศเหนือ ผ่านป้ อมโสฬสลีลาป้ อมมหา
โลหะ ป้ อมทัศนะนิกร ไปจรดป้ อมอินทรรังสรรค์ มีความยาว ๕๐๐ เมตร
ด้านใต้ เริ่ มจากป้ อมอนันตคีรี ยืน่ ไปทางทิศตะวันตกจรดป้ อมสัตบรรพต มีความยาว ๔๐๐
เมตร
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ที่ดินตั้งแต่นอกกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านใต้เดิม ไปจนจดเขตวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖ ไร่ น้ นั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เสนาบดีปลูก
สร้างเคหะสถานอยู่ เป็ นการช่วยเหลือระแวดระวังรักษาพระบรมมหาราชวังทางด้านหลังด้วย
แม้วา่ อาณาบริ เวณพระบรมหาราชวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ ๑ จะมีเนื้อที่ถึง ๑๓๒ ไร่ แต่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ได้จดั เป็ นอาณาบริ เวณสําหรับปลูก
สร้างสถานที่ราชการ ปลูกสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และปลูกสร้างพระมหาปราสาทราช
มณเฑียรสถานมีอาณาบริ เวณสําหรับสร้างตําหนัก และอาคารที่ประทับของพระราชวงศ์และข้าทูล
ละอองธุลีพระบาทฝ่ ายในอยูเ่ พียง ๒๒ ไร่ เท่านั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ได้เสด็จ
ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระราชวงศ์และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาทในรัชกาลนี้ ก็ตอ้ งเข้าประทับในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ร่ วมกับฝ่ ายในในรัชกาลก่อน
สถานที่จึงคับแคบไม่เพียงพอ โดยเหตุน้ ีในปี พุทธศักราช ๒๓๖๐ จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
ขยายเขตพระบรมมหาราชวังไปทางด้านใต้ รวมเนื้อที่ทา้ ยวังซึ่งรัชกาลก่อนพระราชทานให้เสนาบดี
ปลูกเคหะสถานบ้านเรื อนอยูน่ ้ นั เข้าเป็ นเขตพระบรมมหาราชวังด้วย แม้วา่ ในระยะเวลาที่โปรดเกล้าฯ
ให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังนี้
บรรดาท่านเสนาบดีชุดที่ได้รับพระราชทานที่ทา้ ยวังจะได้ถึง
อสัญกรรมไปแล้ว แต่กไ็ ด้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ที่ดินแห่งใหม่พระราชทานให้บุตรหลาน
และเชื้อสายของเสนาบดีเก่าเป็ นการแลกเปลี่ยนกับที่ดินท้ายวังที่ขอเวนคืนนั้นด้วยทุกราย
การขยายเขตพระบรมมหาราชวังครั้งนี้มิได้ขยายออกไปเต็มเนื้อที่ ๒๖ ไร่ คงขยายออกไป
เพียง ๒๐ ไร่ ๒ งาน โดยสร้างกําแพงเสริ มต่อจากกําแพงเดิมออกไปดังนี้
ด้านตะวันออก สร้างกําแพงต่อจากป้ อมอนันตคีรีลงไปทางใต้ เป็ นแนวตรงกับกําแพงเดิม
เป็ นระยะยาว ๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก สร้างกําแพงต่อจากป้ อมสัตบรรพตออก จากแนวกําแพงเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก ๑๕ องศา เป็ นระยะยาว ๑๓๐ เมตร
ด้านใต้ รื้ อกําแพงเดิมระหว่างป้ อมอนันตคีรี และป้ อมสัตบรรพตออก แล้วสร้างกําแพงสกัด
ด้านใต้ จากปลายกําแพงด้านตะวันออกถึงปลายกําแพงด้านตะวันตกที่สร้างใหม่เป็ นระยะยาว ๓๖๐
เมตร
มุมกําแพงด้านตะวันออกบรรจบกําแพงด้านใต้ สร้างป้ อมมณี ปราการขึ้น ๑ ป้ อม กึ่งกลาง
กําแพงด้านใต้สร้างป้ อมพิศาลสี มา ๑ ป้ อม และมุมกําแพงด้านใต้บรรจบด้านตะวันตก สร้างป้ อมภูผา
สุ ทศั น์อีก ๑ ป้ อม

๓๓๙

ส่ วนภายนอกกําแพงด้านใต้ สร้างถนนตัดกลางระหว่าง เขตพระบรมมหาราชวังและเขตวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาขึ้นสายหนึ่ง เพื่อแยกอาณาเขตวัดและพระบรมมหาราชวังไว้คนละส่ วน มิให้
เป็ นที่อุปจารกับเขตวัดเช่นพระราชวังที่กรุ งธนบุรี ถนนสายนี้เรี ยกกันว่า ถนนท้ายวัง
เนื้อที่พระบรมมหาราชวังตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๓๖๑ เป็ นต้นมาจนถึงบัดนี้ จึงมีเนื้อที่รวม
ทั้งสิ้ น ๑๕๒ ไร่ ๒ งาน มีกาํ แพงด้านเหนือยาว ๔๑๐ เมตร ด้านใต้ ๓๖๐ เมตร ด้านตะวันออก ๕๑๐
เมตรและด้านตะวันตก ๖๓๐ เมตร
พระทีน่ ั่งและหอต่ างๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง
พระทีน่ ั่งบรมพิมาน
พระที่นงั่ บรมพิมานตั้งอยูใ่ นหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โดยประกอบไปด้วยพระที่นงั่ ๑๐ องค์ คือ
๑. พระที่นงั่ อนันตสมาคม
๒. พระที่นง่ั บรมพิมาน
๓. พระที่นงั่ นงคราญสโมสร
๔. พระที่นง่ั จันทรทิพโยภาส
๕. พระที่นงั่ ภานุมาศจํารู ญ
๖. พระที่นงั่ มูลมนเฑียร
๗. หอเสถียรธรรมปริ ตร
๘. หอราชฤทธิ์รุ่ งโรจน์
๙. หอโภชนลีลาศ
๑๐. พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ นั้น พระที่นงั่ องค์ต่างๆ เหล่านี้
ทรุ ดโทรมเป็ นอย่างมาก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อลงทั้งหมด และในปี พุทธศักราช ๒๔๔๖ ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นงั่ ทรงฝรั่งขึ้น ๑ องค์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองค์
(Renaissance) ของฝรั่งเศส หลังคาดาดด้วยกระเบื้องหินชนวน สําหรับใช้เป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ ซึ่งขณะนั้นยังทรงศึกษาอยูท่ ี่ประเทศอังกฤษ โดย
พระราชทานนามว่า “พระที่นงั่ ภาณุมาศจํารู ญ” แต่หลังจากที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ เสด็จกลับมา
ก็มิได้โปรดฯ ที่จะประทับที่พระที่นงั่ องค์น้ ี เนื่องจากข้าราชบริ พารผูต้ ิดตามพระองค์ลว้ นเป็ นชาย ไม่
เหมาะสมที่จะพํานักในเขตพระราชฐานชั้นใน จึงทรงย้ายไปประทับที่พระราชวังสราญรมย์

๓๔๐

หลังจากที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็ นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงเปลี่ยนชื่อพระที่นงั่ องค์น้ ีจาก “พระที่นงั่ ภาณุมาศจํารู ญ” เป็ น “พระ
ที่นง่ั บรมพิมาน”
และใช้เป็ นที่ประทับบ้างเป็ นครั้งคราว
ในสมัยต่อมาใช้เป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิ ดล รัชกาลที่ ๘ สําหรับในปัจจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของพระราชอาคันตุกะที่มาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็ นทางการ
สําหรับเขตพระราชฐานชั้นกลาง ประกอบด้วยหมู่พระที่นง่ั รวม ๓ หมู่ คือ
๑. หมู่พระมหามณเฑียร
๒. หมู่พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท
๓. หมู่พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท
หมู่พระมหามณเฑียร
หมู่พระมหามณเฑียร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๕ แต่เดิมเป็ นหมู่พระที่นงั่ ที่สร้างด้วยไม้ ประกอบด้วยพระที่นงั่
ติดต่อกัน ๗ องค์ คือ
๑. พระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน
๒. พระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ
๓. พระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน
๔. หอพระสุ ลาลัยพิมาน
๕. หอพระธาตุมณเฑียร
๖. พระที่นงั่ เทพสถานพิลาศ หรื อพระปรัศว์ขวา
๗. พระที่นงั่ เทพอาสน์พิไล หรื อพระปรัศว์ซา้ ย
พระทีน่ ั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสู รยพิมาน
พระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เป็ นพระที่นง่ั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงใช้เป็ นมณฑลประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก และเฉลิมพระราช
มณเฑียร ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕
พระราชบัลลังก์ประจําพระที่นง่ั องค์น้ ี คือ พระที่นงั่ บุษบกองค์ทางด้านหลัง มีชื่อว่า “พระที่
นัง่ บุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน” องค์บุษบกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ทําด้วยไม้จาํ หลัก
ปิ ดทองประดับกระจก ในสมัยแรกสร้างพระที่นงั่ บุษบกนี้ไม่ได้สูงอย่างที่เห็นในปัจจุบนั
ต่อมา

๓๔๑

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างฐานปูนปั้นปิ ดทองประดับ
กระจก เพื่อหนุนบุษบกให้สูงขึ้นเสมอพระทวารเทวราชมเหศวร์ และต่อเกริ นกนกหัวท้ายบุษบก ดู
คล้ายกับเรื อกําลังล่องลอยอยูก่ ลางอากาศ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงใช้พระที่นงั่ บุษบกนี้ เป็ นที่ประทับสําหรับรับพระราชสาส์นจาก
มิสเตอร์จอนห์ ครอฟอร์ด และเซอร์จอนห์ เบาวริ่ ง ราชทูตจากประเทศอังกฤษ
สําหรับพระแท่นองค์ทางด้านหน้า มีชื่อว่า “พระแท่นมหาเศวตฉัตร” จําหลักด้วยไม้ปิด
ทองประดับกระจก เรี ยกว่าทองแกมแก้ว เป็ นพระแท่นราชบัลลังก์ประจําพระที่นง่ั อมริ นทราภิเษก
มหาปราสาท คือ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรง
ปราบดาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่พระที่นงั่ องค์น้ ีแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นงั่ ใหม่อีก ๑ องค์
ทางด้านทิศตะวันตก (ตรงกับพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาทในปั จจุบนั ) เป็ นองค์พระที่นง่ั สร้างด้วยไม้
ทั้งองค์ ถ่ายแบบมาจากพระที่นงั่ สรรเพชญ์ปราสาท ของพระราชวังกรุ งศรี อยุธยา และทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นงั่ องค์น้ นั ในปี พุทธศักราช ๒๓๒๘ ในครั้งนั้นทรงประทับ
เหนือพระที่นงั่ พุดตานกาญจนสิ งหาสน์ ซึ่งทอดเหนือพระแท่นมหาเศวตฉัตรองค์น้ ี ต่อมาเจ้าพระยา
มหาเสนา (ต้นสกุลบุนนาค) ได้สร้างพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ซึ่งเป็ นที่โปรดปรานมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั พระแท่นราช
บัลลังก์องค์น้ ีเป็ นพระแท่นราชบัลลังก์ประจําพระที่นงั่ อมริ นทราภิเษกมหาปราสาท และให้ยา้ ยพระ
แท่นมหาเศวตฉัตรมาไว้ที่ทอ้ งพระโรงหน้าพระที่นง่ั จักรพรรดิพิมาน
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระ
แท่นมหาเศวตฉัตรมาประดิษฐานที่พระที่นง่ั อัมริ นทรวินิจฉัยฯ เป็ นครั้งคราว และประดิษฐานเป็ น
การถาวรตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ เป็ นต้นมา สําหรับเป็ นที่
ประทับในงานพระราชพิธีออกมหาสมาคมในวันบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะ
ทรงเครื่ องบรมราชภูษิตาภรณ์ตามขัติยราชประเพณี และทรงพระมหาพิชยั มงกุฎ ประทับเหนือพระที่
นัง่ พุดตานกาญจนสิ งหาสน์ นอกจากนี้ยงั ใช้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราช
พิธีบาํ เพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ
พระแท่ นมหาเศวตฉัตร กางกั้นด้วยฉัตร ๙ ชั้น เรี ยกว่า “พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร” มี
ความหมาย คือ ฉัตรชั้นล่างสุ ด หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ส่ วนฉัตรอีก ๘ ชั้น ถัดขึ้นไป หมายถึง
ประชาชนทัว่ ทั้ง ๘ ทิศ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงแบกไว้อนั เป็ นพระราชภาระในการเยีย่ มเยือนดูแลทุกข์
สุ ข

๓๔๒

ต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ต้ งั แต่งนี้ เป็ นต้นไม้จาํ ลองจากต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งเปรี ยบเสมือนทวีป
ทั้ง ๔
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัย เป็ นภาพเขียนสี ฝนลายดอกไม้
ุ่
กา้ นแย่ง
คอสองเป็ นภาพเทพชุมนุม เพดานตกแต่งด้วยไม้จาํ หลักรู ปดาวล้อมเดือนปิ ดทองบนพื้นสี แดงชาด
พระทีน่ ั่งไพศาลทักษิณ
พระที่นง่ั ไพศาลทักษิณ เป็ นพระที่นงั่ ขวางอยูต่ รงกลางระหว่างพระที่งอัมริ นทรวินิจฉัยฯ
และพระที่นง่ั ไพศาลทักษิณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงใช้เป็ น
ที่วา่ ราชการเฉพาะขุนนางที่ใกล้ชิดไว้วางพระราชหฤทัย เป็ นห้องทรงพระสําราญ และสําหรับทรง
ประกอบพระราชกุศลเป็ นการส่ วนพระองค์ ในตอนปลายรัชสมัยของพระองค์ ทรงใช้พระที่นงั่ องค์น้ ี
เป็ นที่ประทับเนื่องจากทรงพระชราภาพมากแล้ว และเมื่อไม่สามารถเสด็จออกว่าราชการในพระที่นง่ั
อัมริ นทรวินิจฉัยฯ ได้ ก็ทรงใช้พระบัญชรถัดจากพระทวารเทวราชมเหศวร์เป็ นที่ออกว่าราชการแทน
และเสด็จสวรรคตภายในพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒
ต่อมาพระที่นง่ั ไพศาลทักษิณ เป็ นพระที่นงั่ สําหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ จนถึงรัชกาลปั จจุบนั ภายในองค์พระ
ที่นงั่ ได้ทอดพระที่นง่ั สําคัญ ๒ องค์ คือ
๑. พระทีน่ ั่งอัฐทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์ เป็ นพระที่นงั่ ทรง ๘ เหลี่ยม ทําด้วยไม้อุทุมพร
กางกั้นด้วยพระสัตตปฎลเศวตฉัตร หรื อฉัตรสี ขาว ๗ ชั้น เป็ นที่ประทับสําหรับรับนํ้าอภิเษกจาก
ผูแ้ ทนประชาชนทั้ง ๘ ทิศ พระที่นงั่ อัฐทิศอุทุมพรบวรราชอาสน์น้ ี เป็ นพระราชลัญจกรของพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั เพราะเป็ นครั้งแรกที่พระมหากษัตริ ยป์ ระทับพระที่นงั่ องค์น้ ี และรับนํ้า
อภิเษกจากผูแ้ ทนประชาชน ซึ่งในอดีตจะทรงรับนํ้าจากพราหมณ์เท่านั้น
๒. พระทีน่ ั่งภัทรบิฐ กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรื อฉัตรสี ขาว ๙ ชั้น เป็ นที่
ประทับสําหรับทรงรับเครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่ องราชูปโภค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นอกจากนี้ภายในพระที่นง่ั ไพศาลทักษิณ ยังเป็ นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช ซึ่ง
เป็ นเทวรู ปถือพระขรรค์ หล่อด้วยทองคําสูง ๘ นิ้ว สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์ทรงพระนิมิตว่ามีเทวดาองค์หนึ่งคอยปกป้ องคุม้ ครองประเทศสยาม
อยู่ ทําให้ประเทศแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง จึงพระราชทานนามเทวรู ปองค์น้ ีวา่ “พระสยามเท
วาธิราช” ซึ่งหมายถึง เทวดาผูป้ กป้ องสยามประเทศ และโปรดเกล้าฯ ให้ถวายเครื่ องสังเวยพระสยาม
เทวาธิราชเป็ นประจําทุกวัน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรด
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เกล้าฯ ให้มีการถวายเครื่ องสังเวยสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ ในปัจจุบนั การ
ถวายเครื่ องสังเวยได้กระทําทุกวันอังคารและวันเสาร์ช่วงเวลาก่อนเพล และโปรดเกล้าฯ ให้ทาํ พิธี
สังเวยปี ละ ๑ ครั้ง คือ ในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๕ ซึ่งนอกจากถวายเครื่ องสังเวยแล้ว จะมีละครรําจาก
กรมศิลปากรรําถวาย ที่บริ เวณด้านหน้าหอพระสุ ลาลัยพิมานด้วย
พระทีน่ ั่งจักรพรรดิพมิ าน
พระที่นงั่ จักรพรรดิพิมานเป็ นพระที่นง่ั แฝดติดกัน ๓ องค์ เรี ยงจากตะวันออกไปตะวันตก
สร้างแบบสถาปั ตยกรรมทรงไทย ประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ใช้เป็ นพระวิมานที่บรรทมของ
พระมหากษัตริ ย ์ จนยึดถือเป็ นราชประเพณี สืบต่อมาว่า หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
พระมหากษัตริ ยจ์ ะต้องบรรทมภายในพระที่นงั่ องค์น้ ีอย่างน้อย ๑ ราตรี ดังนั้นที่พระที่นงั่ จักรพรรดิ
พิมานองค์ตะวันออกจึงประดิษฐานพระแท่นบรรทมกางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ส่ วนองค์
ทางตะวันตกได้ทอดเครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่ องราชูปโภค เครื่ องราชศาสตราวุธ และ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ถัดจากพระที่นง่ั จักรพรรดิพิมาน มีพระที่นงั่ อีก ๒ องค์ คือ พระปรัศว์ขวา และพระปรัศว์
ซ้าย เป็ นที่ประทับของพระมเหสี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ พระปรัศว์ขวาเป็ น “พระที่นงั่ เทพสถานพิลาศ” และพระปรัศว์ซา้ ยเป็ น
“พระที่นงั่ เทพอาสน์พิไล”
หอพระสุ ลาลัยพิมาน
หอพระสุ ลาลัยพิมาน ในอดีตเรี ยกว่า “หอพระเจ้า” ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่
พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้างขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณี มยั หรื อพระพุทธรู ปแก้วผลึกเพชร
นํ้าค้าง จากนครจําปาศักดิ์ มาประดิษฐานไว้ภายในหอพระสุ ลาลัยพิมานนี้ ด้วยทรงมีพระราชศรัทธา
พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นอันมาก จึงเสด็จพระราชดําเนินมานมัสการทุกเช้าคํ่า วันละ ๒ เวลา เป็ นประจํา
ทุกวัน
พระทีน่ ั่งราชฤดี
พระที่นงั่ ราชฤดีเป็ นพระที่นงั่ โถงทรงตรี มุข สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ สําหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา มุขด้านทิศเหนือเป็ นที่ต้ งั เครื่ อง
สังเวยเทวดา มุขด้านตะวันตกเป็ นที่ต้ งั พระแท่นสรงพระมูรธาภิเษกสนาน ในอดีตบริ เวณนี้เคยเป็ น

๓๔๔

ที่ต้ งั ของพระที่นงั่ ราชฤดี ซึ่งเป็ นอาคารทรงยุโรป ๒ ชั้น สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ สําหรับเป็ นที่ประทับเมื่อเวลาว่างออกขุนนาง โดยโปรดฯ ให้นาํ สิ่ งของที่ได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ มาตั้งภายในพระที่นง่ั องค์น้ นั สําหรับให้ทูตานุทูตและแขกชาว
ต่างประเทศที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ าได้ชม จึงนับได้วา่ พระที่นง่ั ราชฤดีองค์แรกนี้เป็ น
ต้นกําเนิดพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่ งแรกของประเทศไทย
ต่อมาเมื่อได้ทรงสร้างพระที่นงั่ ประพาส
พิพิธภัณฑ์ในพระอภิเนาว์นิเวศน์
ก็ได้ยา้ ยของที่พระที่นงั่ ราชฤดีไปรวมไว้ที่พระที่นงั่ ประพาส
พิพิธภัณฑ์ดว้ ย ต่อมาในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โปรดฯ ให้ร้ื อพระที่นง่ั ราชฤดีองค์เดิมลง
เนื่องจากมีสภาพชํารุ ด และทรงเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะเป็ นอาคารทรงฝรั่งในหมู่พระที่นงั่ ทรงไทย
ที่ตรงนี้จึงปล่อยว่างไว้จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ จึงโปรดเกล้า
ฯ ให้สร้างพระที่นง่ั องค์ปัจจุบนั นี้ ซึ่งแต่เดิมพระราชทานนามว่า “พระที่นงั่ จันทรทิพโยภาส” และมา
เปลี่ยนเป็ น “พระที่นงั่ ราชฤดี” ในภายหลัง
หอศาสตราคม
หอศาสตราคมแต่เดิมเป็ นอาคารโถงเปิ ดโล่ง เหมือนกับพระที่นงั่ ดุสิดาภิรมย์ สันนิษฐาน
ว่าสร้างในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อและสร้างขึ้นใหม่ เป็ นพระที่นง่ั ทรงไทย ก่ออิฐถือ
ปูน ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็ นรู ปเทวดาถือพระขรรค์ บานประตูหน้าต่างเขียน
รู ปธวัชชัยประจําพระคชาธาร และพระแสงราชศัสตราวุธ จึงพระราชทานนามพระที่นงั่ องค์น้ ีวา่ “หอ
ศาสตราคม” เป็ นที่พระสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกาย ทําพิธีสวดพระพุทธมนต์และพระปริ ตรคาถา เสกทํานํ้า
พระพุทธมนต์สาํ หรับถวายเป็ นนํ้าสรงสําหรับพระมหากษัตริ ย ์ และประพรมหมู่พระมหามณเฑียร ใน
อดีตจะกระทําเป็ นประจําทุกวัน แต่ในปัจจุบนั จะกระทําเฉพาะวันพระเท่านั้น
พระทีน่ ั่งดุสิดาภิรมย์
พระที่นงั่ ดุสิดาภิรมย์ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ แต่เดิมเป็ นพระที่นงั่ โถงเปิ ดโล่ง มาเสริ มผนังก่ออิฐถือปูน ผนังเขียนสี ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์
หน้าสิ งห์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ พระที่นงั่ องค์น้ ีใช้เป็ นที่เปลี่ยน
เครื่ องทรงก่อนเสด็จประทับพระราชยานคานหามทางเกยด้านทิศเหนือ หรื อประทับพระคชาธารทาง
เกยด้านทิศตะวันตก
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พระทีน่ ั่งสนามจันทร์
พระที่นงั่ สนามจันทร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ที่ ๒ เป็ นที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบถ ทรงงานช่างตามที่โปรดปราน ในบางครั้งทรงใช้เป็ นที่
เสด็จออกขุนนางเพื่อว่าราชการแทนการเสด็จออกในพระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัยฯ และเป็ นสถานที่ที่
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรื อวังหน้า ประทับก่อนเสด็จเข้าเฝ้ าในท้องพระโรง ในบางโอกาสใช้
เป็ นที่ต้ งั เครื่ องสักการะ สําหรับถวายบังคมพระบรมอัฐิในหอพระธาตุมณเฑียร ในการพระราชพิธีถือ
นํ้าพิพฒั น์สตั ยา
พระแท่นที่ประทับของพระที่นงั่ องค์น้ ี ปูดว้ ยไม้สกั ทองขนาดใหญ่แผ่นเดียว มีความกว้าง
๑.๕๐ เมตร และมีความยาว ๒ เมตร ลายตกแต่งเพดานเขียนลายทองเป็ นลายพุดตานก้านแย่งแบบ
ต่างๆ กล่าวว่าเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
หอพระธาตุมณเฑียร
หอพระธาตุมณเฑียรสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกับหอ
พระสุ ลาลัยพิมานทุกประการ ภายในหอพระธาตุมณเฑียรสุ ดผนังด้านเหนือ ตั้งพระวิมานเรื อนยอด
ปราสาท ๓ องค์ หุ ม้ ทองคําลงยาประดับเนาวรัตน์ เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
สมเด็จพระอมริ นทราบรมราชินี พระอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๑
สมเด็จพระปฐมบรมชนก พระราชบิดาในรัชกาลที่ ๑
สมเด็จพระปฐมบรมอัยกา ในรัชกาลที่ ๑
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระศรี สุดารักษ์ พระเจ้าพีน่ างเธอ ในรัชกาลที่ ๑
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมสมเด็จพระเทพสุ ดาวดี พระเจ้าพีน่ างเธอ ในรัชกาลที่ ๑
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
สมเด็จพระศรี สุริเยนทราบรมราชินี พระอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๒
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
สมเด็จพระศรี สุลาไลย พระราชมารดาในรัชกาลที่ ๓
ประเพณี การประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิในสมัยอยุธยาเป็ นราชธานี เมื่อ
ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรื อพระศพแล้ว จะอัญเชิญพระบรมอัฐิไว้ทา้ ยจรนําพระอุโบสถวัด
พระศรี สรรเพชญ์ สําหรับพระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ช้ นั สูงบรรจุไว้ในพระเจดียข์ องวัดพระศรี สรร
เพชญ์เช่นเดียวกัน
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เมื่อครั้งที่สมเด็จพระปฐมบรมชนกเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชปรารภว่า พระบรมอัฐิน้ ีหากอัญเชิญไปบรรจุทา้ ยจรนําในพระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ก็จะเป็ นพระเกียรติยศอย่างยิง่ แต่ในขณะนั้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์เพิ่ง
สถาปนา ยังไม่มน่ั คงแข็งแรง หากมีขา้ ศึกศัตรู มารุ กรานจนไม่สามารถรักษาบ้านเมืองไว้ได้ ก็ตอ้ งทิ้ง
พระอัฐิของพระราชบุพการี ให้ขา้ ศึกเหยียบยํา่ ทําลาย เป็ นการเสื่ อมเสี ยพระเกียรติยศ ดังที่ทรงเห็นเมื่อ
ครั้งเสี ยกรุ งศรี อยุธยา ครั้งที่ ๒ ในปี พุทธศักราช ๒๓๑๐ จึงโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จ
พระปฐมบรมชนกไว้ในพระบรมโกศทองคํา ประดิษฐาน ณ หอพระธาตุมณเฑียร และในการพระ
ราชพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สตั ยา เมื่อได้ดื่มนํ้าพิพฒั น์สตั ยาต่อหน้าพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ผูท้ ี่ดื่มนํ้าต้อง
มาถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนก ที่ชานชาลาข้างพระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัยฯ ด้วย
สี หบัญชร
สี หบัญชรตั้งอยูร่ ะหว่างหอพระธาตุมณเฑียรกับพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ
เป็ นที่สาํ หรับ
พระมหากษัตริ ยโ์ ปรดเกล้าฯ ให้ขนุ นางเข้าเฝ้ าในยามวิกาลหรื อเวลาเร่ งด่วน แทนการออกขุนนางใน
ท้องพระโรง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ หลังจากคณะทูตไทยที่เดินทาง
ไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั สมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรี ย ณ ประเทศอังกฤษ ได้เดินทางกลับถึง
ประเทศสยามในตอนกลางคืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ าทันทีที่
สี หบัญชร และเข้าเฝ้ าอย่างเป็ นทางการอีกครั้งในวันรุ่ งขึ้น ที่พระที่นงั่ อัมริ นทรวินิจฉัยฯ
พระทีน่ ั่งจักรีมหาปราสาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้จา้ งสถาปนิกชาว
อังกฤษจากสิ งคโปร์ชื่อ มิสเตอร์ จอนห์ คลูนิช ทําหน้าที่เป็ นนายช่างออกแบบถวายตามพระราชดําริ
โดยสร้างตามแบบอย่างศิลปกรรมตะวันตก มีหลังคากลมซึ่งเป็ นที่นิยมอยูใ่ นขณะนั้น แต่สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค เคยดํารงตําแหน่งผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ เมื่อครั้งที่
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงครองราชย์ในขณะที่ยงั ทรงพระเยาว์) กราบบังคมทูลทัดทานว่า สมควร
ยกยอดปราสาทจึงจะเหมาะสม เพราะในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีการสร้างปราสาทเรี ยงกัน ๓ องค์ คือ
พระที่นงั่ วิหารสมเด็จ, พระที่นงั่ สรรเพชญ์ปราสาท และพระที่นงั่ สุริยาสอมริ นทร์ สําหรับในกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์มีการสร้างอยูแ่ ล้ว ๒ องค์ คือ
หมู่พระมหามณเฑียร
เปรี ยบได้กบั พระที่นงั่ วิหารสมเด็จ
พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท เปรี ยบได้กบั พระที่นงั่ สุริยาสอมริ นทร์
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ขาดแต่พระที่นง่ั สรรเพชญปราสาทที่อยูต่ รงกลาง นอกจากนี้การสร้างพระมหาปราสาทนั้น ถือกันมา
แต่โบราณว่า เป็ นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าที่ทรงสร้างด้วย พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ได้ฟังคําทัดทานก็ทรงมีพระราชดําริ เห็นชอบด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระที่นง่ั จักรี มหาปราสาทเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับ
สถาปัตยกรรมตะวันตก โดยองค์พระที่นงั่ เป็ นแบบตะวันตกส่ วนหลังคายกยอดปราสาทแบบไทย เมื่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรขึ้นในปี
พุทธศักราช ๒๔๒๕ ซึ่งตรงกับพระนครครบ ๑๐๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท
เป็ นที่ประทับ และเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเข้าเฝ้ า ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์น
ตราตั้ง ในปัจจุบนั พระราชพิธีน้ ีได้กระทําที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และพระตําหนักเปี่ ยมสุข วัง
ไกลกังวล พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ทรงใช้พระที่นงั่ จักรี ฯ เป็ นที่พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหาร
คํ่าสําหรับพระราชอาคันตุกะที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ และโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ ามหิ ดลฯ และรางวัลสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ณ พระที่นงั่ มูลสถาน
บรมอาสน์ดว้ ย
พระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท ประกอบด้วยพระที่นงั่ ๓ องค์ เรี ยงกันจากตะวันออกไป
ตะวันตก เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
พระทีน่ ั่งจักรีองค์ ตะวันออก
ชั้นบน เป็ นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สาํ คัญของพระมหากษัตริ ย ์
ชั้นที่ ๒ เป็ นห้องไปรเวต หรื อห้องส่ วนพระองค์ ในปัจจุบนั เป็ นห้องรับรองพระราช
อาคันตุกะ และแลกเปลี่ยนของขวัญก่อนพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารคํ่าที่ทอ้ งพระโรงกลาง
ชั้นล่าง เป็ นห้องสําหรับราชองครักษ์
พระทีน่ ั่งจักรีองค์ กลาง
ชั้นบน เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๔ ถึงรัชกาลที่ ๘ พระอัครมเหสี พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ในรัชกาลปัจจุบนั
ชั้นที่ ๒ เป็ นห้องท้องพระโรงหน้า ประดับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายา
สาทิสลักษณ์ของ
๑. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล รัชกาลที่ ๘
๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๓. สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
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๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนั ธุ์วงศ์วรเดช
(พระราชอนุชาในรัชกาลที่ ๕ ร่ วมพระอุทรพระราชมารดาเดียวกัน)
นอกจากนี้ในห้องท้องพระโรงหน้ายังตั้งแต่งด้วย พระราชยานงา สําหรับเสด็จเนื่องในงานพระราช
พิธีบาํ เพ็ญพระราชกุศล พระราชยานถม สําหรับเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ และพระสัปคัต
ชั้นล่าง เป็ นห้องสําหรับกองทหารรักษาการณ์
พระทีน่ ั่งจักรีองค์ ตะวันตก
ชั้นบน เป็ นที่เก็บพระอัฐิของพระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ช้ นั สูง
ชั้นที่ ๒ เป็ นห้องทรงงานและห้องทรงพระอักษร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ เป็ นห้องสําหรับพระราชอาคันตุกะฝ่ ายหญิงเข้าเฝ้ าสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี
ชั้นล่าง เป็ นห้องสมุด
มุขกระสั นด้ านตะวันออก
ชั้นบน เป็ นทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างพระที่นงั่ องค์กลางกับองค์ตะวันออก
ชั้นที่ ๒ ที่ฝาผนังประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ (จากซ้ายไปขวา)
๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
๒. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗
๓. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔
๕. พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖
๗. พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระอนุชาในรัชกาลที่ ๔
๘. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
นอกจากนี้ยงั ตั้งแต่งพระรู ปหล่อสําริ ดกษัตริ ยป์ ระเทศต่างๆ ที่สาํ คัญภายในห้องนี้ประดิษฐานพระที่นง่ั สําคัญองค์หนึ่ง คือ พระที่นงั่ พุดตานกาญจนสิ งหาสน์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ สําหรับเป็ นที่ประทับซึ่งจะทอดอยูเ่ หนือพระแท่นมหา
เศวตฉัตร สําหรับงาช้างคู่ดา้ นข้าง เป็ นงาช้างที่พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระบิดาของพระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕ ทูลเกล้าถวายพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราว
ขึ้นพระอู่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ าประชาธิปกศักดิเดชน์ (รัชกาลที่ ๗) นํ้าหนักกิ่งละ ๒๘ ชัง่ มีขอ้ ความจารึ กที่
โคนงาช้างว่า “กิ่งนีน้ า้ํ หนัก ๒๘ ชั่ง เป็ นของพระเจ้ าอินทราวิชานนท์ เจ้ านครเชี ยงใหม่ ถวายแด่
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รั ชกาลที่ ๕ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๒ จึ งพระราชทานเป็ นของสมโภชน์ แด่ สมเด็จพระเจ้ าลูกยา
เธอ เจ้ าฟ้ าประชาธิ ปกศักดิเดช เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๓”
เดิมงาช้างคู่น้ ีต้ งั แต่งอยู่ ณ วังศุโขทัย ซึ่งเป็ นพระราชฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ จนถึงปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็ นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และเมื่อพระบาทมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติ และเสด็จพระราช
ดําเนินไปประทับที่ประเทศอังกฤษ งาช้างคู่น้ ีจึงถูกรัฐบาลนําออกจากพระตําหนักวังสุ โขทัย ไป
ประดับตกแต่งในห้องรับรองทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเรี ยกขานห้องนั้นว่า “ห้องรับรองงาช้าง” ต่อมาในปี
พุทธศักราช ๒๕๓๕ สมัยที่นายอานันท์ ปั ญญารชุน ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงนั้นทัว่ โลกมี
การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์สตั ว์ป่าสงวน ประกอบกับที่โคนงาช้างมีจารึ กดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุ
กระตุน้ เตือนให้รัฐบาลทําหนังสื อถวายงาช้างคู่น้ ีคืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั จึง
โปรดเกล้าฯ ให้นาํ มาประดับไว้ดงั ที่เห็นในปัจจุบนั จึงนับได้วา่ งาช้างคู่น้ ีนิราศจากวังไปตกอยู่ ณ
ทําเนียบรัฐบาลเป็ นเวลานานถึง ๖๐ ปี จึงได้กลับคืนสู่พระราชวัง
ชั้นล่าง เป็ นพิพิธภัณฑ์เครื่ องสัตราวุธโบราณ
มุขกระสั นตะวันตก
ชั้นบน เป็ นทางเดินเชื่อมระหว่างพระที่นงั่ องค์กลางกับองค์ตะวันตก
ชั้นที่ ๒ ที่ฝาผนังประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์และพระสาทิสลักษณ์ของเจ้านายฝ่ ายใน คือ
๑. สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ ๗)
๒. สมเด็จพระศรี สวริ นทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ในรัชกาลที่ ๕)
๓. สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ ๔)
๔. สมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ พระพันปี หลวง (ในรัชกาลที่ ๕)
๕. สมเด็จพระนางเจ้าสุ ขมุ าลย์มารศรี พระอัครราชเทวี (ในรัชกาลที่ ๕)
๖. สมเด็จพระนางเจ้าสุ นนั ทากุมารี รัตน์ พระบรมราชเทวี (ในรัชกาลที่ ๕)
ภายในห้องมุขกระสันนี้ ตั้งแต่งด้วยพระที่นง่ั กง ๒ องค์ และพระราชยานวอสี วกิ ากาญจน์
ชั้นล่าง เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงพระแสงปื นโบราณ
ท้ องพระโรงกลาง
ในอดีตเป็ นท้องพระโรงสําหรับพระมหากษัตริ ยอ์ อกให้คณะทูตานุทตู เฝ้ า ถวายพระราช
สาส์นตราตั้ง หรื อเฝ้ าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่างๆ ในปั จจุบนั เป็ นที่พระราชทานเลี้ยงพระ
กระยาหารคํ่าแก่พระราชอาคันตุกะ ภายในท้องพระโรงกลางนี้ประดิษฐานพระราชบัลลังก์ประจําพระ
ที่นง่ั ฯ มีชื่อว่า “พระที่นง่ั พุดตานถม” สร้างโดยเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) เจ้าเมือง
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นครศรี ธรรมราช และพระยาเพชรพิชยั (จีน) องค์พระที่นงั่ เป็ นศิลปะแบบถมตะทอง ซึ่งเป็ นงานศิลปะ
แบบเอกของภาคใต้ ส่ วนพนักพิงทําเป็ นทองคําลงยาประดับเนาวรัตน์ ฝี มือของพระยาเพชรพิชยั (จีน)
กางกั้นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ผนังด้านหลังเขียนรู ปตราจักรี พระที่นงั่ พุดตานถมองค์น้ ีได้นาํ
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แต่ไม่โปรดฯ ที่จะรับไว้เฉยๆ พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้จ่าย
เฉพาะค่าวัสดุในการจัดสร้างทั้งหมด ยกเว้นค่าแรงในการทํา ด้านข้างพระที่นงั่ พุดตานถม มีเทวดายืน
อยู่ ๒ องค์ ด้านขวาของพระแท่นราชลัลลังก์ มีนามว่า “พระราชบันลือธาร” สําหรับอัญเชิญพระแสง
ก้านแย่ง และด้านซ้ายมีนามว่า “พระราชมุทธาธร” สําหรับอัญเชิญหี บพระร่ วง หรื อหี บพระราช
ลัญจกรของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ๆ
โคมไฟระย้าช่อใหญ่ภายในห้องท้องพระโรงกลาง แต่เดิมเป็ นของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งสัง่ ซื้อจากยุโรปโดยเลือกแบบจากแคตตาล็อก ปรากฏว่าเมื่อโคมไฟ
ถูกส่ งมาถึงไม่สามารถนําเข้าภายในบ้านของท่านได้ จึงให้เก็บรักษาไว้ในโรงรถ ครั้นเมื่อการก่อสร้าง
พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสรี สุริยวงศ์ จึงทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายโคมไฟระย้าช่อนี้ เพือ่ ติดตั้งภายในห้องท้องพระโรงกลาง ดังที่เห็นในปัจจุบนั
นอกจากนี้โคมช่อระย้าเหล่านี้ยงั เป็ นสถานแรกกําเนิดไฟฟ้ าไทยในประเทศด้วย เพราะในสมัยนั้นยัง
ไม่มีไฟฟ้ าใช้ การให้แสงสว่างของโคมไฟจึงต้องอาศัยการจุดเทียนจํานวนมาก ซึ่งค่อนข้างยุง่ ยากมาก
เพราะต้องใช้รอกหย่อนระย้าลงมาหรื อบางทีตอ้ งทําเป็ นม้าสูงๆ ขึ้นไปเพื่อจุดหรื อเปลี่ยนเทียน ต่อมา
ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๗ จอมพลเจ้าพระยาสุ รศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ซึ่งขณะนั้นดํารงบรรดาศักดิ์
เป็ นจมื่นไวยวรนาถ เดินทางกลับจากไปราชการทางทวีปยุโรป และมีโอกาสเห็นการใช้ไฟฟ้ ามาแล้ว
ได้พิจารณาระบบแสงสว่างในท้องพระโรงกลางพระที่นง่ั จักรี ดงั กล่าว เห็นสมควรเปลี่ยนให้ใช้ไฟฟ้ า
แทน แต่กต็ ระหนักดีวา่ ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการ จําเป็ นต้องหากุศโลบายจูงใจแก่ผทู ้ ี่ไม่เคยเห็นไม่เคย
ใช้ไฟฟ้ า ให้เกิดความนิยมขึ้นก่อน จึงนําความนี้ไปกราบทูลหารื อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทว
วงศ์วโรปการ ขอให้ช่วยกราบทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ให้ทรงรับซื้อที่ดิน
มรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางอ้อ ได้เงิน ๑๘๐ ชัง่ หรื อ ๑๔,๔๐๐ บาท จากนั้นได้มอบหมายให้
นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับราชการเป็ นครู ฝึกทหารในเมืองไทย เดินทางไปซื้อเครื่ องจักรและ
เครื่ องไฟฟ้ าที่ประเทศอังกฤษ โดยซื้อเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าจํานวน ๒ เครื่ อง เพื่อใช้สาํ รองผลัดเปลี่ยน
กัน รวมทั้งเตรี ยมซื้อสายเคเบิลสําหรับฝังวางสายใต้ดินจากโรงทหารหน้า (กระทรวงกลาโหม) ถึง
พระบรมมหาราชวัง และเตรี ยมซื้อโคมไฟต่างๆ กับหลอดแก้วสําหรับติดตั้งโคมกิ่งระย้าในพระที่นงั่
จักรี มหาปราสาท โดยคาดการณ์วา่ เมื่อพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทอดพระเนตร
จะต้องมีพระราชประสงค์ให้ใช้ไฟฟ้ าภายในพระราชวังอย่างแน่นอน
การณ์ปรากฏเป็ นจริ งตาม
คาดหมาย ในวันแรกที่เปิ ดการทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้ านั้น ทั้งเจ้านายขุนนาง ข้าราชการ และ
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ประชาชนได้มามุงดูอย่างแน่นขนัด เพื่อชมแสงไฟประหลาดซึ่งเกิดมายังไม่เคยประสบพบเห็น เมื่อ
แสงไฟฟ้ าสว่างไสวไปตลอดโรงทหารหน้า
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้โปรดให้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ าไปใช้ในวังหลวงทันที ส่ วนค่าใช้จ่ายที่ได้ทดลองติดตั้งไฟฟ้ านั้น ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
เบิกคืนให้จมื่นไวยวรนาถในภายหลัง นับแต่น้ นั มา ไฟฟ้ าจึงเป็ นที่นิยมทั้งในราชสํานัก วังเจ้านาย
คฤหาสน์ขนุ นางข้าราชการ จนถึงบ้านเรื อนประชาชนทัว่ ไป
ภาพสี นํา้ มันภายในห้ องท้ องพระโรงกลาง
ภาพที่ ๑ ออกพระวิสูตรสุ นทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยในสมัยพระนารายณ์มหาราช เข้า
เฝ้ าถวายเครื่ องราชบรรณาการพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่ งฝรั่งเศส ณ พระราชวังแวร์ซาย เมื่อวันที่ ๑
กันยายน พุทธศักราช ๒๒๒๙ ภาพนี้เป็ นผลงานของจิตรกรชาวฝรั่งเศส ชื่อ จาค เอ็ดมงค์ เลอมอง ซึ่ง
เขียนจําลองจากภาพเขียนและภาพพิมพ์ลายแกะ ที่บนั ทึกเหตุการณ์ในสมัยนั้น สันนิษฐานว่าภาพนี้ส่ง
เข้ามาทูลเกล้าถวายในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ (อีกข้อมูลหนึ่ง
กล่าวว่า ในปี พุทธศักราช ๒๓๓๒ เกิดปฏิวตั ิฝรั่งเศส ภาพนี้สูญหายไป ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๔๔๐
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ขณะที่เสด็จไปเมืองมิวนิค
ประเทศเยอรมนี ได้ทอดพระเนตรพบภาพนี้ เห็นว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การทูตไทย จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ จาค เอ็ดมงค์ เลอมอง เขียนจําลองขึ้น)
ภาพที่ ๒ พระยามนตรี สุริวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ราชทูตไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เข้าถวายพระราชสาส์นสมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ย ณ พระราชวังวินด์เซอร์
ประเทศอังกฤษ ในปี พุทธศักราช ๒๔๐๐
ภาพที่ ๓ ภาพการต้อนรับราชทูตไทย ที่พระราชวังฟองเตนเบลอ พระยาศรี พิพฒั น์รัตน
โกษา (แพ บุนนาค) ราชทูตไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เข้าเฝ้ าถวาย
พระราชสาส์นพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ และจักรพรรดินี อูจินี เดอ มอนติจู ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๐๓ เขียนโดยจิตรกรชื่อ จองเลออง เจโรม ภาพเขียนชิ้นนี้ พระ
จักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ ได้ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔
ในช่วงปลายรัชกาล สันนิษฐานว่า ฟูเก เป็ นผูน้ าํ ผลงานของเขามาทูลเกล้าถวายด้วยตนเอง และใน
เวลาต่อมา ฟูเก ได้เป็ นจิตรกรประจําราชสํานักไทย
ภาพที่ ๔ ภาพการต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสชื่อ ดู เชอเน เบลตู ราชทูตฝรั่งเศสสมัยพระ
จักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ เข้าเฝ้ าถวายพระราชสาส์นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พระที่
นัง่ อนันตสมาคม ในหมู่พระอภิเนาวนิเวศน์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๔๐๙ (ไม่ทราบนามจิตรกร)
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พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท เป็ นหมู่พระที่นง่ั ที่ใหญ่ที่สุด สร้างติดต่อกันถึง ๑๑ องค์ องค์
พระที่นงั่ จักรี สร้างเป็ นรู ปตัวที (T) นอกนั้นอีก ๑๐ องค์ มีชื่อคล้องจองกัน ดังนี้
๑. พระที่นงั่ มูลสถานบรมอาสน์
๒. พระที่นงั่ สมมติเทวราชอุปบัติ
๓. พระที่นงั่ ดํารงสวัสดิ์อนัญวงศ์
๔. พระที่นงั่ พิพฒั น์พงศ์ถาวรวิจิตร
๕. พระที่นงั่ บรมราชสถิตมโหฬาร
๖. พระที่นงั่ อมรพิมานมณี
๗. พระที่นงั่ สุ ทธาศรี อภิรมย์
๘. พระที่นงั่ บรรณาคมสรณี
๙. พระที่นงั่ ปรี ดีราชวโรทัย
๑๐. พระที่นงั่ เทพดนัยนันทยากร
ปั จจุบนั เหลือเพียง ๒ องค์ คือ พระที่นงั่ มูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นง่ั สมมติ
เทวราชอุปบัติ ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระที่นงั่ ขึ้นมาใหม่บริ เวณหมู่พระที่นงั่ เดิมที่ร้ื อทิ้งไป การ
ก่อสร้างและการตกแต่งแล้วเสร็ จเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระราชทานนามว่า “พระที่นงั่ บรมราช
สถิตยมโหฬาร”
และใช้เป็ นที่จดั ถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่าแก่พระราชอาคันตุกะ
ซึ่งเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างประเทศ รวม ๒๕ ราชวงศ์ เนื่องใน
การพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ตราแผ่นดิน เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ผูก
ลายโดย หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย มีหลายแบบซึ่งมีความหมายดังนี้
ตราแผ่นดิน ที่หน้าบันพระที่นงั่ จักรี องค์กลาง ในรู ปอาร์ม ช้าง ๓ เศียรหมายถึงประเทศ
สยาม, ช้างเชือกเดียวหมายถึงล้านช้างหรื อประเทศลาว และกริ ชไขว้หมายถึงประเทศมลายู อยูภ่ ายใต้
เครื่ องหมายจักรี และพระมหาพิชยั มงกุฎ ขนาบด้วยฉัตร ๗ ชั้น มีพระแสงขรรค์ไชยศรี และธารพระ
กรไขว้กนั ที่ดา้ นหลัง
ตราแผ่นดิน ที่หน้าบันพระที่นงั่ จักรี องค์ตะวันออกและตะวันตก มีชา้ ง ๓ เศียร หมายถึง
ประเทศสยาม
อยูภ่ ายใต้พระเกี้ยวซึ่งเป็ นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ขนาบข้างด้วยคชสี ห์และราชสี ห์ซ่ ึงหมายถึงสมุหกลาโหม และสมุหนายก จับ
ฉัตรไว้ไม่ให้ลม้ หมายถึง เป็ นผูค้ ้ าํ จุนราชบัลลังก์
พระปรมาภิไธยย่อ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ มีดงั นี้
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๑. พ ป ม จ ย่อมาจาก สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
๒. จ จ จ
”
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
๓. จ ป ร
”
จุฬาลงกรณ์ปรมินทรมหาราชา
ตราจักรี เป็ นการผูกลายอาวุธของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในศาสนาฮินดู ๒ องค์ คือ จักรกับตรี ศูล
จักรเป็ นอาวุธของพระนารายณ์ และตรี ศลู เป็ นอาวุธของพระอิศวร
พระทีน่ ั่งราชการัณยสภา
พระที่นงั่ ราชการัณยสภา เป็ นพระที่นงั่ สถาปัตยกรรมทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น หลังคา
มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ คือ มีเสาทะลุจากหลังคาชั้นล่าง ขึ้นไปรองรับหลังคาชั้นบน ซึ่งเรี ยก
สถาปั ตยกรรมแบบนี้วา่ มุขประเจิด หรื อมุขทะลุขื่อ หลังคามุงด้วยกระเบื้องหิ นชนวน สร้างขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ สําหรับเป็ นที่ประชุมองคมนตรี ในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ในปี พุทธศักราช ๒๔๔๐ ครั้ง
นั้นสมเด็จพระพัชริ นทรา บรมราชินีนาถ พระพันปี หลวง เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ ได้เสด็จฯ
เป็ นองค์ประธานในการประชุมองคมนตรี ภายในพระที่นง่ั องค์น้ ี และต่อมาในคราวที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ทรงผนวชในปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เป็ นองค์ประธานการประชุมองคมนตรี ภายในพระที่นงั่ องค์น้ ีเช่นกัน
สําหรับในปัจจุบนั การประชุมองคมนตรี กระทําที่สาํ นักราชเลขาธิการ
พระทีน่ ั่งอาภรณ์ ภิโมกข์ ปราสาท
พระที่นงั่ องค์น้ ีเป็ นปราสาทไม้ขนาดเล็ก เปิ ดโล่ง ทรงจตุรมุข มีอฒั จันทร์ข้ ึนลงทั้ง ๔ ด้าน
หลังคาดาดด้วยดีบุก คันทวยรับยอดปราสาทเป็ นไม้จาํ หลักรู ปหงส์ หน้าบันเป็ นรู ปเทวดาถือพระ
ขรรค์ลอ้ มด้วยลายกนกเปลว สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เป็ น
พลับพลาสําหรับประทับพระราชยาน สําหรับรับส่ งในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนพยุหยา
ตราหรื อกระบวนราบ
ประทับพระเสลี่ยงหรื อพระคชาธาร
หรื อในงานพระราชพิธีโสกันต์
(พระโอรสหรื อเด็กชายจะโกนจุกอายุ ๑๓ ปี , พระธิดาหรื อเด็กหญิง อายุ ๑๑ ปี ) เนื่องจากพระที่นง่ั
อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทนี้ มีความงดงามและได้สดั ส่วน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้จาํ ลองพระที่นง่ั องค์น้ ีไปสร้างที่กลางสระนํ้า พระราชวังบางปะอิน และ
พระราชทานนามว่า “พระที่นงั่ ไอสวรรย์ทิพยอาสน์” และในปี พุทธศักราช ๒๕๐๑ รัฐบาลไทยได้
จําลองพระที่นงั่ องค์น้ ี ไปสร้างเป็ นศาลาทรงไทยในงานแสดงสิ นค้าที่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบล
เยีย่ ม
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พระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท
แต่เดิมพื้นที่บริ เวณนี้เป็ นที่ต้ งั ของพระที่นงั่ อมริ นทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งเป็ นพระที่นงั่
สร้างด้วยไม้ท้งั องค์ รู ปทรงถอดแบบมาจากพระที่นงั่ สรรเพชญปราสาท สมัยกรุ งศรี อยุธยา สร้างแล้ว
เสร็ จในปี พุทธศักราช ๒๓๒๘ ซึ่งเป็ นปี ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรง
กระทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่พระที่นง่ั องค์น้ ี ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๓๓๒ ได้เกิดอสนีบาตที่
มุขเด็จ ทําให้เกิดไฟลุกไหม้หมดทั้งองค์ ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระแก้ว
ก็เกิดในปี เดียวกัน ทําให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงเสี ยพระทัย
มาก เข้าใจว่าเป็ นเพราะพระองค์ไม่มีบุญญาธิการพอที่จะเป็ นพระมหากษัตริ ยห์ รื ออย่างไร แต่โหร
หลวงได้ทูลทํานายว่าเป็ นเพราะชะตาบ้านเมืองในขณะนั้นถึงฆาต อาจต้องเสี ยพระนครแก่ขา้ ศึก การ
ที่ไฟไหม้พระมหาปราสาทและหอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในปี เดียวกัน จึง
เป็ นการแก้เคล็ดแก่บา้ นเมือง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ร้ื อซาก
พระมหาปราสาท และให้สร้างพระมหาปราสาทองค์ใหม่ ประกอบด้วยพระที่นงั่ ๒ องค์ เชื่อมต่อกัน
มีขนาดความยาวเท่ากับพระมหาปราสาทองค์เดิม พระราชทานนามว่า “พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท
และพระที่นง่ั พิมานรัตยา” ในส่ วนของพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท ถอดแบบมาจากพระที่นง่ั สุ ริยา
สอมริ นทร์ของกรุ งศรี อยุธยา เป็ นพระที่นงั่ ทรงจตุรมุข มีมุขเท่ากันทั้ง ๔ ด้าน มุขด้านทิศเหนือมี
มุขเด็จยืน่ ออกมา หลังคาลดหลัน่ ๔ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ส่ วนที่เป็ นหางหงส์มี
ลักษณะเป็ นหัวนาค เราเรี ยกว่า “นาคเบือน” (ถ้าสังเกตุส่วนที่เป็ นหางหงส์ของพระที่นงั่ จักรี ฯ เรี ยกว่า
นาคปั ก) คันทวยรองรับปราสาทเป็ นไม้จาํ หลักรู ปครุ ฑยุดนาค หน้าบันรู ปพระนารายณ์ทรงสุ บรรณ ที่
แผงรอคอสองเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆ ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ภายในมุขเด็จประดิษฐานบุษบก มีชื่อว่า “พระที่นงั่ บุษบกมาลา” ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เคยประทับเพื่อให้ราชทูตหัวเมืองทวายเข้าเฝ้ า เพื่อถวาย
เครื่ องราชบรรณาการ และต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระ
สยามเทวาธิราชมาประดิษฐานภายในพระที่นงั่ บุษบกมาลา เพื่อประกอบพระราชพิธีสงั เวยเป็ นประจํา
ทุกวัน
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จออกประทับให้ผู ้
ที่ไม่มีตาํ แหน่งเฝ้ าในพระมหาปราสาทได้เข้าเฝ้ า และถือนํ้าพิพฒั น์สตั ยาในวันบรมราชาภิเษกสมโภช
ปี พุทธศักราช ๒๔๕๔
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญพระสยาม
เทวาธิราชจากพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ มาประดิษฐานที่พระที่นงั่ บุษบกองค์น้ ี เพือ่ ให้ประชาชนได้
สักการะบูชา ในงานสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ในปี พุทธสักราช ๒๕๒๕
พระที่นงั่ สุ ริยาสอมริ นทร์ ซึ่งเป็ นต้นแบบของพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท เป็ นพระที่นงั่
สําหรับตั้งพระบรมศพของพระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระที่นงั่
ดุสิตมหาปราสาทจึงเป็ นพระที่นงั่ สําหรับตั้งพระบรมศพของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุ
วงศ์ช้ นั สูงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในขณะเดียวกันก็ใช้ในพระราชพิธีฉตั รมงคลด้วย ภายในพระที่นงั่
ดุสิตมหาปราสาท มีปูชนียวัตถุที่สาํ คัญ คือ
พระแท่ นราชบัลลังก์ประดับมุก แต่เดิมเป็ นพระแท่นราชบัลลังก์ประจําพระที่นงั่ อมริ นทรา
ภิเษกมหาปราสาท สร้างโดยเจ้าพระยามหาเสนา (ต้นสกุลบุนนาค) เมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้พระมหา
ปราสาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ บัญชาการดับไฟ
ด้วยพระองค์เอง สามารถนําพระแท่นราชบัลลังก์องค์น้ ีออกมาได้ทนั และเมื่อสร้างพระที่นงั่ ดุสิตมหา
ปราสาทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระแท่นราชบัลลังก์องค์น้ ี เป็ นพระราชบัลลังก์
ประจําพระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท มาจนถึงทุกวันนี้
ฝี มือการประดับมุกมีความงดงามอ่อนช้อยมาก มุกที่ใช้เราเรี ยกว่า “มุกไฟ” สามารถ
สะท้อนแสงออกเป็ นสี ต่างๆ ได้หลายสี การประดับมุกพระแท่นราชบัลลังก์องค์น้ ี ประกอบด้วยหลาย
ฝี มือช่าง แต่ส่วนใหญ่ทาํ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ยกเว้น
ส่ วนพนัก เป็ นฝี มือช่างสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เป็ นลวดลายอย่างจีน
เช่น รู ปมังกร ดอกโบตัน๋ และลายประแจจีน สําหรับตัวเทพนม ครุ ฑพนม ประดับมุกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖
ในพระราชพิธีฉตั รมงคล พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกจะใช้เป็ นที่ประดิษฐานเครื่ อง
เบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่ องราชูปโภค สําหรับในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระแท่นราชบัลลังก์น้ ีจะประดิษฐานพระพุทธรู ปประจําพระชนมวาร
พระที่นงั่ บุษบกมาลา ที่ผนังด้านใต้ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ โดยเลียนแบบ “พระที่นงั่ ธัญญมหาปราสาท” พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี
สําหรับเป็ นที่เสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเข้าเฝ้ า และโปรดเกล้าฯ ให้ทาํ ฉากเขียนลายรด
นํ้า ซึ่งเป็ นภาพพิธีอินทราภิเษก กั้นสกัดมุขด้านใต้แทนม่าน ปั จจุบนั ฉากนี้จดั แสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์
วัดพระแก้ว
พระแท่ นราชบรรจถรณ์ ประดับมุก ทอดอยูด่ า้ นทิตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้าง
พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก สําหรับเป็ นพระแท่นที่บรรทมของพระมหากษัตริ ย ์ สันนิษฐานว่าคง
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จะสร้างขึ้นสําหรับพระที่นงั่ พิมานรัตยา พร้อมกับเครื่ องราชูปโภคประดับมุกอื่นๆ ในพระราชพิธี
ฉัตรมงคล พระแท่นองค์น้ ีจะใช้สาํ หรับประดิษฐานพระพุทธรู ป ในพระราชพิธีต้ งั พระบรมศพ พระ
แท่นนี้จะใช้สาํ หรับเป็ นอาสนะเพื่อพระสงฆ์ ๔ รู ป สวดพระอภิธรรม
เมื่อแรกสร้างภายในพระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท จะมีเสาหานขนาดใหญ่รองรับขื่อส่ วนยอด
ปราสาท ทั้ง ๔ ด้านๆ ละ ๑ ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ทรงเห็นว่าทํา
ให้พระมหาปราสาทไม่โอ่โถงและสง่างาม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตดั เสาหานทั้ง ๔ ต้น นั้นออกไป
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท เป็ นจิตรกรรมเขียนด้วยสี ฝนลายพุ
ุ่
ม่ ข้าวบิณฑ์เทพ
นม ซึ่งเขียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
พระทีน่ ั่งพิมานรัตยา
พระที่นงั่ พิมานรัตยาเป็ นพระที่นงั่ ที่สร้างเชื่อมต่อกับพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท แต่ก่อน
เคยใช้เป็ นพระวิมานที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ เมื่อคราวที่มีการ
บูรณะหมู่พระมหามณเฑียรครั้งใหญ่ โดยโปรดเกล้าฯ ใช้พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท เป็ นท้องพระโรง
เสด็จออกว่าราชการ
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่
นัง่ พิมานรัตยาเป็ นที่ถวายนํ้าสรงพระบรมศพ ครั้งแรกคือพระบรมศพสมเด็จพระราชินีพนั ปี หลวง
หรื อสมเด็จพระศรี พชั ริ นทรา บรมราชินีนาถ ต่อมาในรัชกาลปัจจุบนั ได้ใช้เป็ นที่สรงนํ้าพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล รัชกาลที่ ๘, สมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี , สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ และสมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี
หอเปลือ้ ง
หอเปลื้องสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งที่มีพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ในปี พุทธศักราช ๒๔๖๕ ทรงโปรดมาประทับบรรทมภายในมุขด้าน
ตะวันออกของพระที่นง่ั ดุสิต โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างห้องสรงที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ และโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างหอเปลื้องสําหรับเป็ นที่เก็บพระภูษา
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