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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนา
เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลป
วิทยาการ และความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีค่า เช่น ศาสน
สถานสถาน โบราณวัตถุ จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
อันล้าค่า และเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบันวัดมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิ ม
โดยเฉพาะในฐานะเป็น แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ เนื่องจากภายในวัดประกอบไปด้วยศิลปวัฒ นธรรมที่
สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญของชาติ ที่สามารถย้อนศึกษาไปได้ทั้งด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดี วัฒ นธรรม ศิล ปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้ งการเชื่อมโยงกับความเป็น มาของชุมชน
การตั้งถิ่นฐานชุมชนและสภาพสังคมในยุคสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับประเพณีวิถีชีวิต จนหล่อหลอม
เป็นวัฒนธรรม (รสิกา อังกูร, 2544) นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถาบันทางสังคม
ที่มีความสาคัญยิ่ง เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งวัดยั งยังมีนัยยะแสดงความ
เป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง เพราะเป็นสิ่งแสดงว่าบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง จึงสามารถสร้างวัดได้
ดังจะเห็นจากความประณีตงดงามของศิลปกรรมต่าง ๆ ภายในวัด อีกทั้งเป็น สถานที่ซึ่งระกอบไป
ด้วยภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา และ
มีคุณค่ายิ่งในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคมไทย
ด้วยเหตุที่วัดเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมมากมาย จึ งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
เพราะมีพุทธศิลป์เป็นแหล่งจูงใจ ซึ่งพุทธศิลป์ต่าง ๆ ล้วนเป็นทัศนูปกรณ์ในการสอนธรรมะได้อย่างดี
และเมื่อศึกษาความหมายต่าง ๆ ที่แฝงไว้ในพุทธศิลป์ให้ลึกซึ้งลงไปแล้วจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมะทั้งสิ้น
ดั้งนั้นการอนุรักษ์จึงมิเป็นเพียงการดารงไว้ซึ่งคุณค่าของพุทธศิลป์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการสืบทอด
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และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ยั่ งยืน ยาวนานต่อไปอีกด้ วย วัดยังเป็น แหล่ งทรัพ ยากรวัฒ นธรรม
ที่ทรงคุณค่า ประกอบไปทั้งทรัพยากรที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพียงแต่จะได้รับการสื่อสารและ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใด ทั้งนี้ยังถือว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า หากการนาเสนอไม่ได้ถูก
ถ่ า ยทอดไปอย่ า งครบถ้ ว น หรื อ เพี ย งแยกส่ ว นไม่ ไ ด้ น าเสนออย่ า งต่ า งเนื่ อ งเป็ น เหตุ เป็ น ผล
นักท่องเที่ยวก็จะได้เพียง เดินชม หรือถ่ายรูปความสวยงาม หรือเพี ยงไหว้พระขอพร มิได้เสริมสร้าง
ปั ญ ญาแก่ผู้ มาเที่ ย วชม (กนกวรรณ ดุงศรีแ ก้ว , 2542) จะเห็ น ได้ว่าวัด มีบ ทบาทที่ ส ามารถสนอง
ประโยชน์ ต่ อ สั งคมได้ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคม ด้ านรายได้ ที่ เข้ ามา
ทะนุบารุงวัด ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดยังสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้
ความคิ ด ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น ทั้ ง ในทางตรงและทางอ้ อ ม ให้ ค วามสงบร่ ม เย็ น กั บ ผู้ ม าเยื อ น ท าให้
พุ ทธศาสนิ กชนเข้ าใจพุ ทธศาสนาได้ ดี ขึ้ น เนื่ องจากถื อได้ ว่ าศาสนาเป็ นรากเหง้าของการตั้ งชุ มชน
เป็นหลักของชุมชน นอกจากนี้ทรัพยากรวัฒ นธรรมภายในวัดยังมีคุณค่าในด้านต่าง ๆ และถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญในสังคมอีกด้วย
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่บนเลขที่ 248 ถนน
พระสุ เมรุ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยรัช กาลที่ 3 โดยมีกรม
พระราชวั งบวรมหาศั ก ดิ พ ลเสพเป็ น แม่ ก องก่อ สร้าง สร้างขึ้ น ด้ ว ยศิ ล ปะไทยผสมจี น ทรัพ ยากร
วัฒนธรรมที่สาคัญในวัดได้แก่ ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสาคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระประธาน
หรือ พระสุวรรณเขต (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และ พระพุทธชิ นสีห์
ซึ่งอัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็น
เจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หุ้มกระเบื้องสีทอง
ในรัชกาลปัจจุบัน รอบฐานพระเจดีย์มี ศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋ งจีน ใต้ฐานพุทธ
บั ล ลั งก์ พระพุท ธชิน สี ห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิห าร เป็น ที่บ รรจุพ ระบรมราช
สรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดารงพระราช
อิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุ มาร นอกจากนี้ยังมี
พระรูปสมเด็จสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวิทยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ตาหนักปั้น หยา และ พระศาสดา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไท
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1900 รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอิ นโข่ง นอกจากนี้แล้ว
วัดบวรนิ เวศวิห าร ราชวรวิห ารยั งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช
ทุ ก พระองค์ นั บ ตั้ ง แต่ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จ
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พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รั ช กาลที่ 9 ตลอดถึ งพระบรมวงศ์ ชั้ น สู งที่ ท รงผนวชเกื อ บทุ ก พระองค์ ม าตั้ งแต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 4
ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสั งฆปริ ณ ายก และเป็ น ที่ตั้งของ มหาวิทยาลั ยมหามกุฎ ราชวิทยาลั ยอีกด้วย (ส านักงาน
วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเรื่องที่ควร
มีหลักการประสมประสานกันหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร และเชิงธุรกิจ
การบารุงดูแล การอนุรักษ์ รักษาศาสนสถานต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บรักษา และจัดแสดงศิลปวัตถุ และ
การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เนื่ อ งจากวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารเป็ น วั ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ทางบ้ านเมื อ งและ
ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่สาคัญ มากมาย รวมทั้งเป็น
สถานที่ ซึ่งมีป ระวัติ ศาสตร์ และเรื่ องราวเกี่ยวพั น กับ บุค คล และเหตุการณ์ ส าคัญ ของไทย หลาย
ประการ ที่สามารถจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหารยังมีข้อจากัดอยู่มากพอสมควร ทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒ นาบุคลากร
และสภาพแวดล้ อ ม ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่ จ ะส ารวจและประเมิ น คุ ณ ค่ า ทรัพ ยากร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร เฉพาะในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อย่างเป็นระบบเพื่อนาไป
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การเผยแพร่ต่ อ สาธารณชน เพื่ อ การเรีย นรู้ และการจั ด การทรัพ ยากร
วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อสารวจ ประเมินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.1 สามารถรวบรวมข้อมูลและรูปแบบทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้านศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรม ของวัดบวรนิเวศวิหาร
3.2 ได้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็น
แนวทางสาหรับแหล่งอื่น
4. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนา มีความจาเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้หลาย ๆ
ด้าน มาใช้ในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร การบารุงดูแล การอนุรักษ์ ศาสนสถาน
และทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆที่อยู่ในวัด การศึกษาครั้งนี้จึงมีการใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่สาคัญ
ดังนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม ภายใน
วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยศึกษารูปแบบการ
จั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมของวั ด โดยน าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประเภทและคุ ณ ค่ า ของทรัพ ยากร
วัฒนธรรม การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้ มาเป็นกรอบใน
การศึกษา
5. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจั ยเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิ เวศวิหารนี้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มุ่งศึกษาและสารวจทรัพยากรวัฒ นธรรม ประเมินคุณค่า และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้กาหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวร
นิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ต้องอาศัยองค์ประกอบในการ
จัดการหลายด้านเนื่องจากทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด ดังนั้นในการศึกษาเรื่อง
ทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิ เวศวิห าร ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
1.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
1.2 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม
1.3 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
1.4 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
1.5 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. แนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้
2.1 ความหมายของคาว่า “แหล่งเรียนรู้”
2.2 ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
2.3 การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร
3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
วัดถือเป็นองค์กรทางสังคมที่มีความสาคัญ ทั้งยังเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณค่าที่ส ะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทย แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น
ศาสตร์ที่บูรณาการความรู้หลาย ๆ ด้านมารวมกันเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการรักษา อนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือ สูญหาย
เพือ่ ดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสืบทอดไปสู่ชนรุ่นต่อไป
ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงนาแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาเป็นหลักสาคัญเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
1.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการหรือชุดของการกระท า
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่ดาเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ที่เป็นวัฒนธรรมเชิงรูป และทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงนาม ประเภทภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม โดย
มีความมุ่งหมายของวัฒนธรรมคือการสร้างประโยชน์สุข (สายัณต์ ไพรชาญจิตร์, 2553) นอกจากนี้ยัง
ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า การมีส่วน
ร่วมในการจัดการเนื่องจากทรัพยากรทางโบราณคดีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและคนส่วนมาก
จะต้องต้องส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆกิจกรรมของการ
จัดการให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะอะไรก็ตาม เพราะการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งบ่งบอกถึง
ความเข้มแข็งและความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการมีส่วนร่วมยังช่วยให้การ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประสบความสาเร็จในทุกมิติของการพัฒนา เกิดผลดีทั้งทางกายภาพ
จิตวิญญาณ รวมทั้งขวัญกาลังใจ มีผลลัพธ์ที่ดีเป็นคุณประโยชน์สืบเนื่องแผ่กระจายไปในทุกกลุ่มคนใน
ปัจจุบันและจะส่งผ่านผลดีต่อไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนโหลนในอนาคต
พอจะสรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของมนุษย์
เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรที่จะทาความเข้าใจว่าวัฒนธรรมคืออะไร เกิดจากอะไร
และมีขึ้นเพื่ออะไร หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จึงเป็นศาสตร์ที่มีความผสมผสานจากหลายๆ
แนวทางไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับบริบทของทรัพยากรนั้น ๆ แต่ในภาพรวมการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ผสมผสานกันอย่างบูรณาการทั้งนี้ต่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการรักษา
อนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ และป้องกัน ไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือ สูญหาย เพื่ อดารงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไป
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1.2 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในข้างต้น
ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน) ที่มีค่าเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึง
รวมซาสกสิ่งของที่มนุษย์ทาขึ้น แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เอกสารทางประวัติศาสตร์
จารึ ก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ฯลฯ (สว่าง เลิ ศฤทธิ์ , 2547: 2) นอกจากนี้
ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นผลของการกระทาของสมาชิกสังคมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยผลของ
การกระทาที่คนในอดีตสร้างสรรค์ไว้มักจะปรากฏในลักษณะสถานที่ วัตถุ และนิทานตานาน
โดย
ทรัพยากรวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งได้รับการสืบทอดจากอดีตและปรับปรุงโดยคนรุ่นหลัง เช่น ภูมิ
ปัญญา บรรทัดฐานการดาเนินชีวิต ประเพณีและความเชื่อ (ชนัญ วงษ์วิภาคและคณะ, 2547: 77)
ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมคื อ ผลผลิ ต ของวั ฒ นธรรม หรื อ ลั ก ษณะต่ า งๆของระบบ
วัฒ นธรรมที่มีค่าหรื อ เป็ น ตัว แทน หรือสามารถสื่ อ ถึงวัฒ นธรรมต่ าง ๆ ได้ ทรัพยากรวัฒ นธรรม
ครอบคลุมถึงสิ่งที่จับต้องได้ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อภาษา เป็นต้น (พิสิฐ เจริญวงศ์: 2542)
นั่นคือทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นสิ่งของสาคัญที่จะจัดการให้ถูกต้องก็จะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นอะไร จะ
ใช้แนวทางอย่างไร กล่าวคือ สมบัติวัฒนธรรมที่เป็น “มรดก”นั้นเปลี่ยน “บทบาทและหน้าที่ ” ไป
เกือบหมดแล้ว ต้อง “อนุรักษ์” และ “สงวน” ให้คงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วนาไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร ส่วนที่เป็น “ของใหม่” ก็ต้อง “พัฒนา” ไม่หยุดอยู่กับที่ ฉะนั้น
“การอนุรักษ์และพัฒนา” จึงเป็นของคู่กัน
สายันตร์ ไพรชาญจิตร์ (2550, 13-14: 16) กล่าวถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง
ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับ
ต้องมองเห็นได้และที่เป็นความหมาย ความรู้/ภูมิปัญญา ความเชื่อกฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ
จินตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะการแสดงออก ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละ
ยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต
และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสังคม ในชุมชนทั่ว ๆ ไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลัก ๆ ทั้งชนิดที่เป็นมรดกและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถพบเห็นและศึกษาได้ในปัจจุบัน
3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย ทรั พยากรทางโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิล ปวัฒ นธรรมหรือทรัพยากร
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วัฒนธรรมที่แสดงออกได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม ปรัมปราคติ นิทาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ
และพิธีกรรมความเชื่อ
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีปรากฏอยู่ในทุกท้องถิ่นทุกสถานที่ ที่เคยมีคนอาศัยอยู่และใน
ทุก ๆ ที่ที่มีคนอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และส่วนใหญ่มิได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมของสมัย
ใดสมัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากแต่มีทั้งมรดก ซึ่งเป็นของเก่าที่เหลือมาจากอดีตและของเก่าร่วมสมัย
ที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้เรายังสามารถจาแนกประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรมว่ามี
ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมประเภทหลั ก ๆ ทั้ ง ชนิ ด ที่ เ ป็ น มรดกและทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ที่
สร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้นใหม่ (สายันตร์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 16) สอดคล้องกับที่ธนิก เลิศชาญฤทธิ์
(2550) กล่าวว่า
“ทรัพยากรวัฒนธรรมมีปรากฏอยู่ในทุก ๆ ท้องถิ่น ทุกสถานที่ที่เคยมีคนอาศัยอยู่
หรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และส่วนใหญ่มิได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมของสมัยใดสมัยหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว หากแต่มีทั้งมรดก ซึ่งเป็นของเก่าที่เหลื อมาจากอดีตและของเก่าร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์
อยู่ด้วยกัน”
คานิยามของทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก
(ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2550) คือ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้
1. ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ (Tangible Cultural Resources) หมายถึ ง
ซากสิ่งของสิ่งก่อสร้าง วัตถุที่จับต้องได้และสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยสายตา รวมถึงพืช สัตว์
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะต่างๆ เช่นเป็นอาหาร เป็นวัตถุดิบสาหรับทาสิ่งของ
เครื่องใช้ พิธีกรรม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ก่อตั้งชุมชน
2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resources) หมายถึง
การปฏิบัติ การแสดงออก การนาเสนอ ความรู้ ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่
เกี่ยวข้องซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง และมนุษย์ยังมี
การผลิตซ้า และสร้างทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปะทะสังสรรค์กับ
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตน และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้ยั่งยืน
ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งสองประเภทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแต่ก็มีบางประเภท
ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ต้องทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการและสงวนรักษา ดังนี้
1. ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หรือทาขึ้นใหม่ไม่ได้
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2. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกทาลายไปแล้ว ไม่สามารถนากลับมาใหม่ได้
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอย่างเปราะบาง และเสี่ ยงต่อการสูญหายหรือหมดไป
จากโลก
4. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่หายาก หรือประเภทชิ้นเดียวในโลก
1.3 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
ในการศึกษาเกี่ย วกับการจัด การทรั พยากรวัฒ นธรรมนั้น สิ่ งที่มีความจาเป็น ใน
เบื้องต้น ได้แก่การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่เราต้องการจะจัดการ เพื่อให้เราตระหนักถึง
ความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการวางแผนในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจมีคุณค่าแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้
ความเข้าใจของแต่ละสังคม เกณฑ์การประเมินก็ต่างกันไปตามเป้าหมายในการประเมินและความ
สนใจของผู้ประเมิน เช่น วิลเลียม ดี. ไลป์ (อ้างถึงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์ , 2550: 25-27) กล่าวว่า
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมมี 4 แบบ คือ
1. คุณค่าที่แสดงนัยของอดีต หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภททั้งที่จับต้อง
ได้ และจั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เป็ น เสมื อ นเครื่ อ งเตื อ นความทรงจา หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง อดี ตและปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และเป็นวัตถุสิ่งของ นั้นเป็นหลักฐานที่ใช้
ยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต หากความรู้ภูมิปัญญา และได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทวัตถุ
สิ่งของสอดคล้องและรองรับต้องกันกับความรู้ที่ได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมก็จะให้
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นนัย เป็นสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ และเป็นความทรงจาของอดีตที่มี
พลังในการสื่อสารถึงคนในสมัยปัจจุบันเพื่อสามารถทาความเข้าใจในอดีตได้
2. คุณค่าทางวิชาการ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม มีคุณค่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของอดีตตัววัสดุที่นามาสร้างและบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
นั้ น ๆ ก็เป็ น แหล่ งข้อมูล ที่น่ าสนใจให้ เรียนรู้เรื่องราวว่าได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร ซึ่งวัตถุทาง
วัฒนธรรม ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่ กว้างขวาง เล็กแคบ อย่างไร ล้วนบอกให้รู้
เรื่องราวในอดีตทั้งสิ้น
3. คุณค่าทางสุนทรีย์หรือความงาม ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทสิ่งก่อสร้างวัตถุ
สิ่งของและภูมิทัศน์วัฒนธรรมบางชิ้น บางสถานที่ที่มีรูปทรง ลักษณะพื้นผิว และคุณลักษณะภายนอก
อื่นๆที่เมื่อมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชอบเพราะมีความงดงาม สวยงามกว่าแห่งอื่น ๆ ของผู้คนใน
วัฒนธรรมหนึ่งๆที่มีเกณฑ์การกาหนดคุณค่าต่างๆกันไป ซึ่งอาจกาหนดด้วยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่แบบ
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แผนและความงามที่เป็นประเพณีนิยมในสังคมและเวลาที่วัตถุนั้นถูกสร้างขึ้นหรืออาจเกิดจากข้ อ
วิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะหรือความนิยมของตลาดซื้อขายงานศิลปะหรือวัตถุทางวัฒนธรรมนั้น ๆ
ก็ได้
4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเป็นมรดกอยู่ ทุกวันนี้ถือ
เป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ถูกใช้สอยสืบทอด
เรื่อยมา และส่วนที่ถูกละทิ้งไม่ได้ใช้สอย หรือจัดการให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมอาจเกิดจากมูลค่าของสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันได้ เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ใช้เป็นสานักงาน เป็นต้น นอกจากนี้คุณค่าพื้นฐานด้านอื่นๆทั้งด้านที่เป็นตัว แทนของอดีต
ด้านความสวยงามก็ถูกนามาคิดคานวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับที่ ธนิก
เลิศชาญฤทธิ์ (2554: 32) ได้เสนอว่า คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม มี 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ 2. คุณค่าเชิงวิชาการ 3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ 4. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง (2552) รองคณบดีฝ่ายวิจั ยและบริการวิชาการ ประจาคณะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และทรัพยากร
วัฒนธรรม ได้กล่าวถึงในหนังสือเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม ว่าการประเมิน
คุณค่ามรดกวัฒนธรรม เป็นกระบวนการเพื่อให้การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์กระบวนการก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ชุมชน เมือง ศิลปะ
วัฒนธรรม อาคาร โบราณสถานและบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องทาการศึกษา
วิจั ย ในทุกสาขาวิช าที่เกี่ย วข้ อง เพื่อจะหนักถึง คุณ ค่า ของมรดกวัฒ นธรรมให้ ถ่อ งแท้แล้ ว ท าการ
ประเมินคุณค่าคุณค่าในภาพรวมคุณค่าเฉพาะด้าน เช่น
1. คุณค่าทางสุนทรีย์ภาพ
2. คุณค่าทางประวัติศาสตร์
3. คุณค่าทางโบราณคดี
4. คุณค่าทางศิลปกรรม
5. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
6. คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา
7. คุณค่าในเรื่องขนาดโครงสร้างและวัสดุ
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การจัดลาดับความส าคัญการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ
ดาเนิ น การอนุ รั กษ์และพัฒ นาใด ๆ แนวปฏิบัติส าหรับการอนุรักษ์ทุก เรื่อ งที่ อิง กับโบราณสถาน
ซึ่ ง โบราณสถานคื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้ และสร้ า งขึ้ น โดยมี นั ย ยะส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์มวลมนุษย์ชาติ ได้แก่ โบราณสถาน ซากปรักหักพัง หลุมศพสถาปัตยกรรม ประเพณี
วัด ถ้า เขาหิน แกะสลัก รูปปั้น ศิลาจารึก หมายรวมไปถึง อาคารสมัยใหม่ อาคารร่วมสมัย อาคาร
ราลึก และอาณาบริเวณที่มีความสาคัญทางศาสนา (หมู่บ้านหรือเมือง) สถานที่ที่มีองค์ประกอบของ
ความเป็นมรดกที่น่าอนุรักษ์
หลั ก การนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งแนวทางการปฏิ บั ติ การอนุ รั ก ษ์ ม รดก
สถาปัตยกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นการอนุรักษ์นี้ หมายรวมถึงมาตรการทุกชนิดที่นามาใช้เพื่อรักษาสภาพทาง
กายภาพ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบรอบโบราณสถานนั้นไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี วัตถุประสงค์การอนุรักษ์
เพื่อสงวนรักษาองค์ประกอบดั้งเดิมทั้งหมดของโบราณสถานนั้นไว้ และรวมถึงรักษาข้อมูลและคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต การอนุรักษ์ยังรวมถึงการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติและจากน้ามือมนุษย์ และป้องกันความเสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยใช้ ทั้ ง เทคนิ ค และการจั ด การที่ เ ข้ า มาช่ ว ย โดยมาตรการการอนุ รั ก ษ์ ทั้ ง หมดต้ อ งการที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ (วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, 2552: 32)
นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทรัพ ยากรวัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งได้รับ
การยอมรับทั่วโลก คือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) หรือ
อนุสัญญามรดกโลก (UNESCO, 2008: 20) หลักการของอนุสัญญาฯ นี้ คือ การคุ้มครองและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันทรงคุณค่าโดดเด่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา คือ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการกาหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนโยบายและ
วางแผนแม่บทเพื่อการอนุ รักษ์ และจัดการมรดกทางวัฒ นธรรมและทางธรรมชาติที่คานึงถึง การ
อนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสงวนรักษาคุ้มครอง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสาคัญ
ต่อมวลมนุษย์ชาติให้คงอยู่ต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2519 องค์การยูเนสโกได้จัดตั้ง "คณะกรรมการมรดก
โลก" เพื่อทาหน้าที่ดูแลมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สาคัญของโลก และจัดตั้ง "กองทุนมรดก
โลก" เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินคุ ณค่าความโดดเด่นของแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมมี 6 ข้อ ได้แก่
1. เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความ
งดงาม และเป็นผลงานขั้นเอกที่จะจัดทาขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาด หรือ
2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ ทาง
สถาปั ตยกรรม อนุ ส รณ์ส ถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒ นาศิล ปกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาในเวลา
หนึ่ง หรือบนพื้นทีห่ นึ่งพื้นที่ใดของโลก หรือ
3. เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือ
4. เป็นตัวอย่างลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม
สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม หรือ
5. เป็ น ตัว อย่ างลั กษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ งสถาปัตยกรรม
วิธีการก่อสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางหรือเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดั่งเดิมได้ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือ
6. มี ค วามคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ บุ ค คลที่ มี
ความสาคัญหรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
การพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม มีสภาระหว่างประเทศว่าด้วยโบราณสถาน
และแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites: ICOMOS) ซึ่งทาหน้าที่
ประเมินคุณค่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อ
พิจารณาลงมติ โดยความสาคัญที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2558)
1. มีลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ สะท้อนถึงอดีต เช่น งานทางสถาปัตยกรรม ผลงานที่
เป็ น อนุ ส รณ์ ใ นเชิ ง จิ ต รกรรม หรื อ ประติ ม ากรรม โครงสร้ า งทางธรรมชาติ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานทาง
โบราณคดี ถ้าที่ใช้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ หรือลักษณะอื่น ๆ ใกล้เคียงซึ่งมีคุณค่าและความสาคัญ ใน
ระดับ สากลในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
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2. เป็นกลุ่มอาคารที่มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือลักษณะทางภูมิ
สถาปั ต ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า หรื อ ความส าคั ญ ในระดั บ สากลไม่ ว่ า จะในทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ หรื อ
วิทยาศาสตร์
3. เป็นที่ตั้งต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นผลงานของมนุษย์โดยเฉพาะ หรือเป็นการร่วมกันของ
ทั้งมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งที่ตั้งที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งล้วนมีคุณค่าและความสาคัญ
ระดับสากลไม่วาจะในด้านประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยาและการ ที่
ลักษณะทั้ง 3 ข้อดังกล่าวจะถูกจัดว่ามีคุณค่า ความสาคัญ และชื่อเสียงระดับโลก หรือไม่นั้น จะต้อง
เข้าเกณฑ์ข้อ ใดข้อ หนึ่งใน 6 ข้อ ดังนี้
1. เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความสาเร็จทางด้านศิลปะซึ่งเป็นต้นแบบหรือแบบ
ฉบับต่อๆ มา
2. เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ ผั ง เมือง หรือ ภูมิ
สถาปัตย์ในแหล่งอารยธรรมแหล่งใดแหล่งหนึ่งของโลก
3. เป็ น หลั ก ฐานเฉพาะที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น อารยธรรมหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง สู ญ หายหรื อ
ล่มสลายไป
4. เป็นรูปแบบของอาคาร หรือผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งปรากฏ
ชัดเจนช่วงสาคัญ ๆ ทางล้อม
5. เป็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่มีชื่อเสียง อันสะท้อนลักษณะวัฒนธรรมในช่วง
สาคัญๆทางประวัติศาสตร์
6. มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ความคิด หรือความเชื่อที่มีความสาคัญ
และมีชื่อเสียงในระดับ สากล (ข้อนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษจริง ๆ
เท่านั้น แต่อาจนา ไปประกอบกับเกณฑ์ข้างต้นทั้ง 5 ข้อ ด้วยก็ได้ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบว่ามี
ลักษณะดั้งเดิมที่แท้จริงหรือไม่ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2558)
ในขณะที่นักวิชาการอย่าง Feilden and Jokilehto (1993) ได้กล่าวถึงคุณค่าของ
ทรั พยากรวั ฒนธรรมไว้ ในหนั งสื อ Management Guidelines For world Cultural Heritage Sites
ว่าคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ ในระดับต่าง ๆ โดยกว้าง รวมไปด้วย
คุณค่าใหญ่ ๆ คือ ทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น
1. คุณค่าด้านการแสดงอัตลักษณ์ (Identity Value) เป็นความทรงจา ที่เกี่ยวข้อง
กับมุมมองในสังคมความมีเอกลักษณ์ทา ให้นึกถึงและจาได้
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2. คุณค่าที่เกี่ยวกับ การออกแบบ/เทคนิค (Relative Artistic/Technical Value)
เป็นคุณค่าที่มาจากด้านการออกแบบ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ทา
ให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แสดงถึงพัฒนาการของความรู้ ในช่วงสมัยที่ต่างกัน
3. คุณค่าด้านการหายาก (Rarity Value) มีคุณค่าเกี่ยวโยงถึงแหล่งมรดกนั้นๆ
4. คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value) เป็นแหล่งข้อมูลในการศึก ษาหา
ความรู้
5. คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับรายได้และ
ความเป็นอยู่ของสังคม
6. คุณค่าทางการเมือง การปกครอง (Political Value) เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สาคัญๆในอดีตที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
7. คุ ณ ค่ า เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual Significance) แสดงออกและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความคิด ความนิ ย มชมชอบ ส่ งผลถึงวิถีก ารด ารงชี พ การสื บสมัย เป็นความรู้สึ ก ที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บ
ประสบการณ์ ความประหลาดใจ และความชื่นชม ส่งผลต่อการรับรู้สุนทรียภาพซึ่งทา ให้เกิดความ
ยินดี และ ประทับใจ
ในกฎบั ต ร Burra Charter 1999 ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า คุ ณ ค่ า ของมรดกวั ฒ นธรรม นั้ น
ประกอบด้วยคุณค่า 4 ด้าน ดังนี้ (Australia ICOMOS, 2000: 12)
1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical significance) เป็นคุณค่าที่ครอบคลุม
ประวัติศาสตร์ของความสวยงามทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม มีขอบเขตขนาดใหญ่ที่รอองรั บ
เหตุการณ์ขั้นตอนหรือกิจกรรมสาคัญ สาหรับสถานที่ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญมีความสาคัญ ในการ
เชื่อมโยงกับ เหตุ การณ์ ก ารพั ฒ นาหรื อ ขั้ นตอนทางวัฒ นธรรมที่ มี บทบาทส าคั ญของมนุ ษ ย์ และ
วิวัฒนาการของประเทศ, รัฐหรือชุมชน
2. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่า
ความงามรวม ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส
3. คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นคุณค่าความนิยมทางสังคมสถานที่
ที่ได้กลายเป็นความสาคัญทั้งต่อจิตวิญญาณ มีความสาคัญต่อทางการเมือง การดาเนินไปในระดับชาติ
ส่วนใหญ่หรือชนกลุ่มน้อย
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4. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Significance) เป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
หรืองานวิจัยของสถานที่จะขึ้นอยู่กับความสาคั ญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องการหายาก การมีคุณภาพ
หรือข้อ มูลที่สาคัญที่สามารถนา ไปสู่ข้อมูลต่อไปอีกมากมาย
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ในเอกสารแผนการจัดการอนุรักษ์ พ.ศ. 2558 (Conservation
Management Plan 2015) ซึ่งจัดทาโดย NSW Sydney Barbour Foreshore Authority
ได้
กล่าวถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม เอาไว้ว่ามีคุณค่าความสาคัญ 9 ด้านดังนี้ (NSW Government
Sydney Harbour Foreshore Authority, 2015: 65-67)
1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historical Significance) แสดงให้ เห็ นถึงการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิต การดารงชีพอยู่รอดของกลุ่มชนและสังคมที่ได้มีการสืบทอด
กันมาแต่โบราณเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
2. คุ ณ ค่ า ทางด้ า นความสั ม พั น ธ์ (Associational Significance) คุ ณ ค่ า ทางด้ า น
ความสัมพันธ์อาจรวมถึงค่านิยมของสังคมหรือจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น สถานที่
โดยทั่ว ไป และรวมถึงความงาม ประวัติศาสตร์ ทางสั งคมและจิตวิญญาณ มีคุณค่าส าหรับอดี ต
ปัจจุบัน และอนาคต
3. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Significance) เป็นคุณค่า
ความงาม รวมถึงแง่มุมของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เกณฑ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการพิจารณาของ
รูปแบบ ขนาด สีพื้นผิว และวัสดุของผ้า กลิ่นและเสียงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และการใช้งาน
4. คุณค่าทางสังคม (Social Significance) เป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่มกันของ
วัฒนธรรมเป็นสังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่
5. คุ ณ ค่ า ทางการศึ ก ษาวิ เคราะห์ (Research Significance) คื อ ประโยชน์ ทาง
การศึกษา จากความเป็นของแท้ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ถิ่นที่ หรือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เป็นตัวช่วยให้องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมบูรณ์ขึ้น
6. คุณค่าทางโบราณคดี (Archaeological Significance) มีคุณค่าในฐานะที่เ ป็น
หลักฐานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือบุคคลสาคัญ ในประวัติศาสตร์ หรือยุคใดสมัยใด มี
แนวคิ ด ใดในการก่ อ สร้ า งนั้ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของแต่ ล ะยุ ค สมั ย แสดง
เอกลักษณ์ทางโบราณสถาน รวมทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม เป็นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวข้อง กับ
วัฒนธรรมในอดีตของมนุษย์
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8. คุณค่าความหายาก (Rarity Significance) ความเป็นลักษณะการก่อสร้างการ
เกิดขึ้นที่พบได้ยาก การสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้ข้องแหล่ง ความมีเอกลักษณ์ และความเป็น
ตัวแทนของยุคสมัย
9. คุ ณ ค่ า ด้ า นการเป็ น ตั ว แทน (Representativeness Significance) การเป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และวัฒนธรรม โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ
สิ่ง
รอบตัว ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การบริหารจัดการจาเป็นที่ต้องอาศัยหลักการ
หรือแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มรดกวัฒนธรรมอันล้าค่าเหล่านั้นได้รับการ
รักษาไว้ซึ่งคุณค่าและความสาคัญไว้สืบต่อไป มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเป็น
เครื่องแสดงออกถึงความเป็นมาของบ้านเมืองประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ โดยเราสามารถสัมผัส
ได้ทาง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทั้งหลาย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งมีค่าและควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ โบราณคดีมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่ง
เรื่องของชาติไทยที่มีมา แต่อดีต ควรค่าแก่การรักษาอนุรักษ์ให้คงทนถาวรไว้ให้เป็นสมบัติ ส่วนรวม
ของชาติ โดยเฉพาะ โบราณสถาน โบราณวัตถุทั้งหลายให้คนชาติไทยได้ภูมิใจ ศิลปวัฒนธรรมนั้น มี
คุณค่าและ ความสาคัญที่ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 3 ประการ (สุภัทรดิศ ดิศกุล , 2539:
106-109) คือ
1. ช่วยสอบสวนเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ให้แน่นอนยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้ประชาชนเกิดความรักชาติ
3. ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่แสดงออกด้านสุนทรีย์ ประเภทจารีต ประเพณี
การมหรสพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเชิงนามธรรม เป็นมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย ศิลปวัฒนธรรมมีความสาคัญต่อการดารงอยู่ของความเป็นชาติ
ในฐานะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นแผนเฉพาะของตนเอง ไม่เหมือนกับชาติอื่นบางเรื่องอาจ
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒ นธรรมของชาติอื่น ก็สามารถนา มาดัดแปลงปรับปรุงให้ เข้ากับลั ก ษณะ
โดยเฉพาะของตนเองได้
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก พ.ศ. 2551 ของสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 8 ได้กล่าวถึงคุณค่า ความ สาคัญ ของทรัพยากรวัฒนธรรม ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์กาหนดขึ้นเป็น
สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ห้ ค่ า ดั ง นั้ น คุ ณ ค่ า จึ ง อาจแตกต่ า งกั น ไปตามพื้ น ฐานทางสั ง คม วั ฒ นธรรม ทาง
ประวัติศาสตร์ (เช่น ของอยางเดียวกันในบางบริบทอาจเห็นว่ามีคุณค่า มีความหมายมาก แต่ในบาง

17
บริบทก็ไม่น่าสนใจ) และทางสติปัญญาของแต่ละคนแต่สังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับบริบทอื่น ๆ
หรือเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ ทั้ง
ใน ปั จ จุ บั น และอนาคต คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมมี ห ลากหลาย ขึ้ น อยู่ กั บ มุ ม มอง และ
วัตถุประสงค์ในการนา ไปใช้ (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8, 2551) แบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1. คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbol Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นเสมือน
เครื่องเตือนความทรงจา หรือสัญลักษณ์แห่งอดีตซึ่งแต่ละคนอาจจะมองต่างกัน คุณค่าเชิงสัญลักษณ์
หรือ คุณค่าที่ติดมากับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ยากที่จะเลือนหายตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีการ
ลอก เลียน ทา ปลอมขึ้น หรือใช้วัสดุใหม่ เช่น นักโบราณคดีเห็นขวานหินยุคหินเก่าจากความรู้และ
ประสบการณ์ก็พอจะเห็นความสาคัญแต่สา หรับคนทั่ วไปอาจจะ นึกวาเป็นก้อนหินธรรมดา อย่างไร
ก็ตามคุณค่าเชิงสัญลักษณ์เป็นสื่อบอกความหมายอะไรบางอยางแก่เรา
2. คุ ณ ค่ า เชิ ง วิ ช าการ (Research Significance) ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมเป็ น
แหล่ งข้อมูล ส าคัญส าหรั บ การศึ กษาหาความรู้ด้ านต่า งๆ เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิล ปะ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ ผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการและวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและ
น่าเชื่อถือ
3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ (Art Significance) คุณลักษณะบางอย่างของทรัพยากร เช่น
รูปทรง ลวดลาย (textures) เนื้อวัตถุดิบ และคุณภาพ เป็นต้น มีคุณค่าเชิงความงาม หรือศิลปะ และ
จิตใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความชอบ มาตรฐาน และจินตนาการของแต่ละบุคคล
หรือแต่ละวัฒนธรรม
4. คุ ณ ค่ า เชิ ง ความงาม (Aesthetic Significance) เป็ น แรงบั น ดาลใจ หรื อ แรง
กระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เช่น การทางานจิตรกรรมฝาผนัง
ของ ศิลปินชื่อดังหลายท่าน ที่มีแรงบันดาลใจจากทรัพยากรวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
5. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าใน
การใช้ส อยโดยตรง (utilitarian function) เช่น ใช้เป็นภาชนะใส่ อาหาร เครื่องมือเครื่อ งใช้ เ ป็ น
สถานที่ ทา งาน ที่พัก อาศัย เป็ นที่พักผ่ อน หย่อนใจและเป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่ส ร้างรายได้เ ข้ า
ประเทศสาหรับ หลายประเทศในโลก
6. คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Significance) ทรัพยากรวัฒนธรรมถูกนามาใช้
เป็นเสมือนเครื่องแสดง อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น สัตว์สัญลักษณ์ประจา เผ่า หรือตราประจาจังหวัด
เป็นต้น ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มชนต่างๆ ทั้งระดับ ท้องถิ่น
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และระดับชาติติ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลกัมพูชาได้ใช้โบราณสถานต่างๆ โดยเฉพาะนครวัดเป็น เสมือน
ตัวแทนของ ชาวกัมพูชาทั้งมวลและใช้แสดงความเป็นชาติที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ชาติหนึ่งของ โลก
นอกจากนี้ เราอาจมองคุณค่าของทรัพยากรต่อมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่ หรือลักษณะร่วม
7. คุณค่าเชิงการตลาด (Business Market Significance) เช่น เก็บไว้ทามาหากิน
เป็นที่อยู่อาศัยค้าขายลงทุน หรือให้เช่า เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์เป็นต้น
8. คุณค่าสาหรับชุมชน (Local Significance) เช่น ประโยชน์ทางการเมือง ประโยชน์
หรือค่า สา หรับชนบางกลุ่ม หรือของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือคุณค่าสาหรับท้องถิ่น
9. คุณค่าสาหรับความเป็นมนุษย์ (Humanity Significance) เช่น คุณค่าเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของมนุษย์และคุณค่าเชิงโบราณคดี หรือการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ชาติ
จากการศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรวัฒ นธรรมจากหลาย ๆ แหล่ ง
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า คุณค่าความสาคัญของมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย คุณค่า
ความสาคัญทั้งหมด 10 ด้าน ประกอบด้วย
1. คุณค่าทางโบราณคดี หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีความสาคัญแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ของวิถีชีวิตของกลุ่มชน และสังคมที่ได้มีการสืบทอดกันมา
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน รูปแบบการดารงชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์สาคัญในอดีตของมนุษยชาติ
2. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าในฐานะ
ที่ สามารถเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ที่ อ ธิ บ ายหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ บุ ค คลส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ล ะยุคสมัย เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นในอดีต หรือบุคคลสาคัญในแต่ละห้วงเวลา หรือ แต่ละเหตุการณ์ด้วยรวมทั้งประวัติศาสตร์
และศิลปะ สถาปัตยกรรม
3. คุ ณ ค่ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมนั้ น มี คุ ณ ค่ า ทาง
กระบวนการศึกษา หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับความสาคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มี
คุณค่าที่สามารถระบุถึงการค้นพบ การหายาก การมีคุณภาพ หรือข้อมูลที่สาคัญที่สามารถนาไปสู่
ข้อมูลต่อไปอีกมากมาย
4. คุณค่าทางสุน ทรียศาสตร์หรือความงาม หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมี
ความเป็นเอกลักษณ์ในแง่ของความงดงาม ทางศิลปะ ความดีงามของชุมชน ทาให้เกิด ความรู้สึกหรือ
จินตนาการถึงความงาม สามารถสร้างความน่าประทับใจ น่าชื่นชม รื่นรมย์ และน่ายินดีแก่ผู้พบเห็น
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5. คุณค่าทางการศึกษา/วิชาการ หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็นประโยชน์
ทางการศึกษา ทางวิชาการในแขนงต่างๆ เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ทั้งตัวทรัพยากรวัฒนธรรม
เอง รายละเอียด กระบวนการเกิด หรือ ความเป็นมา จากความเป็นของแท้ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นตัวช่วยให้องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมบูรณ์ขึ้น
6. คุณค่าด้านการเป็นตัวแทน หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดง
ถึงความสั มพั นธ์ระหว่างพื้นที่และวัฒนธรรม บ่งบอกถึงเอกลั กษณ์ ของพื้นที่ นั้น ๆ ยุคสมัยนั้น ๆ
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ สิ่งรอบตัวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่
7. คุณค่าความหายาก หมายถึง ทรัพยากรวัฒ นธรรมนั้นมีลั กษณะการทา การ
เกิดขึ้นที่พบได้ยาก มีน้อย อาจไม่สามารถทาขึ้นได้ใหม่โดยง่าย การสื่อความหมายให้เป็นทีเข้าใจได้
ข้องแหล่งที่มาทรัพยากรวัฒนธรรม ความมีเอกลักษณ์และความเป็นตัวแทนของยุคสมัย เสี่ยงต่อการ
สูญสลาย
8. คุ ณ ค่ า ทางด้ า นทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึ ง ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมนั้ น เป็ น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในการใช้สอยโดยตรง สามรถสร้างมูลค่าได้ เช่น ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย
ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นสถานที่ทางาน ใช้เป็นที่พักอาศัยเป็นที่ พักผ่อนหย่อน
ใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ เป็นต้น
9. คุณค่าทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นมีความสาคัญต่อการดารงอยู่
ของความเป็นสังคมและชุมชน เป็นเสมือนเครื่องหมายแสดงถึงการดารงอยู่ และดาเนินไปของสังคม
และยุคสมัย ในฐานะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ที่เป็นแผนเฉพาะของตนเองแสดงถึงการรวมกลุ่มกน
ของวัฒนธรรมเป็น สังคม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งประสงค์ที่จะศึกษา ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่
ทรงคุ ณ ค่ า ในวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารโดยเฉพาะคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปกรรม และสถาปั ต ยกรรม เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีความโดดเด่นใน 2 ด้านดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดการให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารได้เป็นอย่างดี
1.4 เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรม เป็ น งานที่ มี เ ป้ า หมายในการนาเอามรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มาอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และไม่เฉพาะแต่เพื่อการศึกษา
เท่านั้นหากแต่รวมไปถึงประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจซึ่งหมายรวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ของประเทศชาติด้วยประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 2 ขั้นตอน คือ (สาวิตรี พิสณุพงศ์, 2543: 33-34)
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1. ขั้นการดาเนินการให้มรดกทางวัฒนธรรมคงอยู่ นับตั้งแต่การสารวจศึกษาและ
วิจัยการพิทักษ์รักษา และการอนุรักษ์
2. การดาเนินการทางธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม เป็นการดาเนินการเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ทางการศึกษา ทางสังคม การเมือง ด้านความมั่นคง
ของชาติ ทางด้านการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
นอกจากนี้เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การค้นหา การรักษา
การใช้คุณค่า และความหมายของ ทรัพยากรวัฒนธรรม ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน
และความเป็นมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายสาคัญคือการสารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและการ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากร
วัฒ นธรรมเหล่ านั้ น ให้ เป็ น แหล่ งเรี ยนรู้ต่อไป โดยเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรม
สามารถแบ่งเป็นข้อๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2552: 24) ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม ส าหรั บ การวางแผนและการ
ป้องกัน เราต้องได้ข้อมูล เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เสียก่อนจึง
ดาเนินการอย่างอื่น
2. เพื่อปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมและทาให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม แต่
การอนุรักษ์และสงวนรักษาเป็นเป้าหมายสาคัญรองลงมา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพ หรือ
สูญหายก่อนเวลาอันควร
3. เพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม
4. เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม ในการให้การศึกษา เกี่ยวกับอดีต และให้เรา ได้
ตระหนักในคุณค่า กองทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย
1.5 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม อาจมีกระบวนการและขั้นตอนที่มีความแตกต่าง
กันไปตามสภาพการ ยุทธศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่สังคมชุมชน ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม และ
นั กจั ดการทรั พยากรวัฒ นธรรม ในแต่ล ะท้องถิ่น หรือในแต่ล ะประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยทั่ว ไป
กระบวนการ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 กระบวนการ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ,
2552: 25-26) ดังต่อไปนี้
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1. การประเมิ น ความส าคั ญ (Assessing Significance) หมายถึ ง การแปล
ความหมายความสาคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในการแปลความหมายนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานจากการ
วิเคราะห์ หลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆของทรัพยากรวัฒนธรรม ในการ
ประเมินความสาคัญ ของทรัพยากรวัฒนธรรม นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ต้องทางานใกล้ชิดกับ
ชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถ่ องแท้ ภายใต้บริบท
ต่างๆและเพื่อให้การจัดการได้ผลงาน (Output) ที่มีประสิทธิภาพ ในแง่ของการทางาน การประเมิน
ความสาคัญทรัพยากรวัฒนธรรม ต้องอาศัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น นักโบราณคดี นัก
มานุษยวิทยา ฯลฯ รวมทั้งสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น เช่นชาวบ้านพระสงฆ์ ผู้นาชุมชน ฯลฯ
ใน
หลายกรณี ควรมีการจัดทาแผนการ (Plan of Management) ก่อนการประเมินความสาคัญซึ่งจะ
ช่วยให้เลือกได้ว่า คุณค่าหลักประกันใดบ้างที่ควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด จากนั้น
จึง
ด าเนิ น การตามแผน และสุ ด ท้ า ยก็ เ ป็ น การจั ด ท าเอกสารระบุ ค วามส าคั ญ (Statement of
Significance หรื อ SOS) ซึ่ ง มี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรแต่ ล ะอย่ า งในพื้ น ที่ ที่
ดาเนินการ และข้อเสนอทั่วไป เกี่ยวกับ วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการ
2. การวางแผนการจั ด การ (Planning for Management) เมื่ อ มี ก ารประเมิ น
ความสาคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมมีการจัดทาโครงร่างคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างดี และมี
การพัฒนาความสาคัญและประวัติที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อไปก็เป็นการกาหนด
แผนการปฏิบัติงานหรือ แผนการจัดการที่เหมาะสม ในแผนการปฏิบัติการจัดการควรจะมียุทธวิธีใน
การจั ดการทรั พยากรที่เป็น กาหนด เป็นระยะยาว และผลลั พธ์ที่คาดว่า จะได้รับจากการจัดการ
นอกจากนี้ ในการวางแผนการจัดการ ควรมีแผนการ ให้การศึกษา และการแปลความหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรม การวางแผนการจัดการยังต้องให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ชุมชนท้องถิ่นชนพื้นเมือง และผู้สนใจอีกด้วย
3. การกาหนดรายการการจัดการ (Management Program) การจัดการอาจทา
ได้หลายวิธี แต่หลักการเบื้องต้น คือ การจัดการตามข้อเสนอแนะและลาดับความสาคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรม ที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก รูปแบบการจัดการมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย (เช่น สภาพ
ทางกายภาพของทรัพยากร ทาเล ที่ตั้ง ฯลฯ) มีตั้งแต่การเสริมความมั่นคง การบูรณะการสงวนรักษา
เป็นต้น แต่การจัดการต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพื้นที่
และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จาเป็นต้องอาศัยความรู้ และทักษะของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
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ในการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารจึงควรจะดาเนินการภายใต้
กรอบและวิธีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามกระบวนการและสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัย
ได้นาแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในการประเมินทรัพยากร
วัฒ นธรรมที่ทรงคุณ ค่ าในวัด บวรนิเวศวิห าร เพื่อให้ ได้ แนวทางการจั ด การทรั พยากรวัฒ นธรรม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป
2. แนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้
2.1 ความหมายของคาว่า “แหล่งเรียนรู้”
ส าหรั บ ความหมายของคาว่าแหล่ งเรียนรู้ ตามสื่ อการอ่ านและตาราทั่ว ไปอาจมี
การนิยามที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แหล่งสื่อการสอนชุมชน แหล่งความรู้ แหล่งทรัพยากรชุมชน
แหล่ ง วิ ท ยาการในชุม ชน (อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล และคณะ, 2548: 27) ทั้ ง นี้ นิ ย ามดั ง กล่ า วล้ ว นมี
ความหมายใกล้เคียงกัน พอสรุปสังเขปดังนี้
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของค าว่ า
“แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายถึง สถานที่ บุคคลหรือกิจกรรมที่สามารถให้ความรู้
ให้
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน นักการศึกษาได้จัดประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้ หลาย
ประเภท ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม ศาสนา
ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่
รั ฐ หรื อเอกชนสร้ างขึ้ น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ที่อ่านหนังสื อ และ
พิพิธภัณฑ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ความหมายของการศึกษาว่า หมายถึง
กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสั ง คม การถ่ า ยทอดความรู้ การฝึ ก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบคือ 1. การศึกษาในระบบ
2. การศึกษานอกระบบ และ 3. การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ตั้งทีส่ มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จ ริ ง ความสนใจ เเละความถนัดของผู้ เรี ยน ขณะเดียวกันรัฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการดาเนินการและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
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จากการศึกษาพบว่านักวิชาการหลายท่านต่างให้ความหมายของ แหล่งเรียนรู้ หรือ
แหล่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง บุคคล หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งให้ประสบการณ์แก่ประชาชนได้
ดังนั้น แหล่งการเรียนรู้ในชุม ชน อาจเป็นศาสนสถาน โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ สวนสมุนไพร ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น พิ ธี ก รรมทางศาสนา ประเพณี ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาในชุ ม ชน ห้ อ งสมุ ด สถานประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน (สุมาลี สังข์ศรี, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ มาแสง (2532: 29)
เสนอความหมายที่คล้ายกันของคาว่า แหล่งความรู้ และ วิทยาการในภาพรวมที่สอดคล้องกันของคา
ว่า “แหล่งเรียนรู้” คือ
“แหล่งรวมของกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความสานึกและตระหนักถึงความจาเป็นที่
จะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แหล่งความรู้จะอยู่ที่ไหน มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจาเป็นในแต่ละท้องถิ่น”
การให้นิยามคาว่าแหล่งเรียนรู้ยังมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึง แหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ว่า เป็นแหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาส
ตาม
ความสามารถโดยการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ซึ่งมี
อยู่ทั่วไปในสังคม (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ, 2544: 22) และ ให้ความหมายที่เกี่ยวกับแหล่งความรู้ ใน
ชุมชน ดังนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548: 28)
1. สถาบั น ของชุมชนที่มีอยู่แล้ วในวิถีชีวิตและการทามาหากินในชุมชน เช่น วัด
โบสถ์ วิหาร ตลาด ร้านขายของชา
2. สถานที่ ห รื อ สถานที่ รั ฐ และประชาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มา เช่ น อุ ท ยานการศึ ก ษา
อุทยานประวัติศาสตร์
3. สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น วีดีทัศน์ ภาพสไลด์ โปรแกรม
สาเร็จรูป สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น หนังสือสารานุกรม
4. บุคคลากรที่มีความรู้ในชุมชน
จากนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปความหมายได้ว่า แหล่งความรู้หรือที่เรียกว่าแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ ทั้งที่เป็นรูปธรรม (Tangible) และ อรูปธรรม (Intangible)
ซึ่งบุคคลสามารถเห็นคุณค่าและความจาเป็นในการเข้าไปสู่วงโคจรของแหล่งความรู้หรือการเสาะ
แสวงหาทรัพยากรทางความรู้อื่นตามเป้าหมายและแรงจูงใจของตนเอง อันเป็นประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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2.2 ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2549 อ้างถึงในอภิรดี กันเดช,
2551: 42) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความสาคัญในประเด็นเรื่องแหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการใน
ชุมชน 5 ลักษณะดังนี้
1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมี ปฏิสัมพันธ์ เพื่อหาความรู้ต่างๆ
ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่จากัดเพศและวัย
2. เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ
3. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เนื้อหาความรู้จากแหล่งกาเนิดได้
4. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงหรือลงมือ
ปฏิบัติจริงได้เช่น การแก้เครื่องยนต์ การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆ
5. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ
ที่มีการคิดค้นขึ้นและได้ของจริง
เสรี วงษ์มณฑา (2529: 702-708) เสนอสาระสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ คือ
เป็นแหล่งให้ข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกลกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน
ช่วยเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ เกิดมุมมองใหม่ ๆ ขึ้น และ
เป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่ให้ความรู้ ก่อให้เกิดทักษะ ช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น เป็นแหล่งการศึกษาตลอด
ชีวิต ที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จากัดเพศและ
วัย อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เป็นแหล่งที่ประชาชนจะ
เข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้จากแหล่งกาเนิดได้ เป็ นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือปฏิบัติจริงได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีการคิดค้นขึ้นและยังไม่มีของจริงให้เห็น รวมทั้งเป็นแหล่ง
ที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่นกับโรงเรียน และ เป็นการประหยัดเงินงบประมาณ
ของโรงเรียนได้ เมื่อมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในทานองเดียวกันความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ในระบบการศึกษาตลอดชีวิตอาจ
พิจารณาเชิงคุณประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนที่จะนาไปใช้ ดังที่ ชลทิพย์ เอี่ยมสาอาง และวิศนี ศิล
ตระกูล (2533: 233) กล่าวไว้ได้น่าสนใจดังนี้
1. เป็นแหล่งข่าวที่ชาวบ้านสามารถเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงของตนเอง
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2. ช่ ว ยให้ เ กิ ด การประหยั ด ผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น สามารถศึ ก ษาหาความรู้ โ ดยไม่ ต้อง
เดินทางไปไกล จึงเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า และประหยัดงบประมาณ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนมา
ให้บริการเช่นนี้ได้จะช่วยแบ่งเบาภาระโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการในราคาถูก
3. เป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ มองการณ์ไกล พร้อม
ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
4. ส่ งเสริ มคุณธรรมการอยู่ร่ว มกัน ความเอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ช่ว ยเหลื อกัน ใจกว้า ง
ความคิดอิสระและความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้ องและทันต่อเหตุ การณ์
มองการณ์ไกล พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
5. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าต่อผู้คนในท้องถิ่น
6. ช่วยให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูน
ทักษะโดยการฝึกอบรมทักษะที่ตนสนใจ ซึ่งอาจนาไปสู่การสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
7. ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าในชุมชนหรือฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมา
เป็นการสร้างความผูกพันต่อท้องถิ่น ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ๆ
ต่อไป
8. เป็นการสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเกิดการพึ่งพาตนเองได้ รักจักประสานประโยชน์
เพื่อดาเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี สรุปได้ว่าสาระสาคัญของทรรศนะข้างต้นที่พิจารณาแหล่งการเรียนรู้
ในแง่คุณค่าและบทบาทตามนิ ย ามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และสารสนเทศทางข้อมูลการศึกษาด้านเกี่ยวข้อง เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษา
ใน
รูปแบบผสมผสานในภาพรวมส่งผลต่อบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประการ ดังนี้
1. การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ส าหรั บ บุ ค คลและความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม เช่น
ครอบครั ว ชุมชนใกล้ เคีย ง และสั งคมโลก อันเป็นการศึกษาตลอดชี วิตที่ครอบคลุมถึงความรู้เชิง
ประวัติศาสตร์ และระเบียบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
2. การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับความเจริญด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องให้บุคคลได้ตระหนักถึงคุณค่าและความจาเป็นในการนาองค์ความรู้
และทักษะการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดข่าวสารความเป็นจริงจากแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น
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3. การส่งเสริมความรู้ ความศรัทธาและการให้ เกียรติซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์
และการปกป้อง ตลอดจนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
นันทนาการ ภูมิปัญญาไทย และคุณค่าทางวรรณกรรม
4. การส่งเสริมเป็นแหล่งการทากิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน แหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติ และสถานีย่อยสาหรับเครือข่ายกิจกรรมทางการศึกในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยได้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่
2.3 การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา กองพระพุทธศาสนาสถาน กรมการศาสนา
(2532) ได้กาหนดข้อพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาไว้ดังนี้
1. ด้านบริเวณและอาคารสถานที่
1.1 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
1.2 จัดให้มีบริเวณร่มรื่นสวยงามสะอาดสงบและมีสภาพเป็นอุทยานสวนป่ าที่มี
ความร่มรื่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนรวมทั้งศึกษาหา
ความรู้
1.3 จัดวางแผนผังวัดที่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขต
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้เป็นระเบียบ
1.4 จัดให้มีแหล่งน้าสนามไว้บริการแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
1.5 จัดให้มีหอกระจายข่าวเพื่อสอดแทรกความรู้และบริการข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน
1.6 จัดทาพิพิธภัณฑ์ส ถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่ งอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปกรรม จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้
1.7 จัดทาธรรมสถานหรือสวนธรรม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรม
แก่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นนั้น
2. ด้านกิจกรรม เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ไม่จากัดเพศและวัย รวมทั้งให้ความรู้ทางตรง
และทางอ้อม
2.1 ทางตรง ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบมีครูหรือวิทยากรบรรยายเช่น
1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และพระปริยัติธ รรมแผนก
สามัญศึกษา
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2. จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์
อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด
3. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึ กอบรมทางศิล ปกรรมการฝึ กสอนและสาธิต
วิชาชีพสาขาต่างๆ การสาธารณสุขมูลฐาน การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
2.2 ทางอ้อมได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีครูผู้สอนสามารถศึกษาด้วย
ตนเองจากสิ่งแวดล้อมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ มีเนื้อหาสาระอยู่ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน หมวดหมู่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย เช่น
1. การจัดนิทรรศการ
2. การจัดต้นไม้พูดได้ในเขตคติธรรมหรือคติพจน์ การจัดสวนสมุนไพรโดย
บอกสรรพคุณของต้นไม้ไว้
3. การบรรยายภาพเกี่ ย วกั บจิ ต รกรรมฝาผนั ง โดยอาจเป็ นเรื่อ งราวทาง
วรรณคดีหรือตารับยาต่างๆ
4. จัดทาพิพิธภัณฑ์สถานเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ และของเก่าต่าง ๆ คน
เขียนชื่อสิ่งของพร้อมทั้งคาบรรยายประวัติความเป็นมา และคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น
5. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับธรรมะ หรือเทศน์ธรรมะเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน
สรุปได้ว่า การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การมี
บริเวณและอาคารสถานที่ที่พร้อมสงบร่มรื่น มีการวางผังที่เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน และมีกิจกรรมที่
หลากหลายสามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ รวมทั้งมีการจัดทาสื่อประกอบ
เผยแพร่ ความรู้ที่สะดวกและเหมาะสม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเฉพาะการ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมและการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร
จากการค้นคว้าและศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม พบว่า มีหนังสือ งานวิจัย และเอกสารต่างๆอยู่ไม่มากนัก ทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร
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เป็ น วัดที่มีความส าคัญ เป็ น อัน มาก เอกสารชิ้นส าคัญเป็น พระนิ พนธ์ใ นสมเด็จ พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยา วชิรญาณวโรรส (2465) เรื่อง ตานานวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระองค์ได้รวบรวมข้อมูล
ที่ได้จ ากการค้น คว้า ทั้งจากคาบอกเล่ า และเรียบเรียงจากความจาของพระองค์เองถึงที่ม าและ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระนิพนธ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลหลักที่สาคัญเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ของวัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างละเอียด ซึ่งมีผู้นาไปอ้างอิงเสมอมา เมื่อกล่าวถึง
วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนี้แล้วทางมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2546) ยังได้
จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้รวบรวมทั้งประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร
พระประวัติเจ้าอาวาส และทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศ ซึ่งถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่ง
ซึ่งมีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างน่าเชื่อถือเช่นกัน และเมื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น
นอกไปจากนี้พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหารจะปรากฏในหนังสืออีกหลายๆ เล่ม ที่เกี่ยวข้อง
ในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ เช่ น วั ด ประจ า 9 รั ช กาล หรื อ วั ด ส าคั ญ ในเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ วั ด ส าคั ญ ใน
กรุงเทพมหานคร และนาชมวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น แต่ข้อมูลที่พบเป็นเพียงประวัติโดยสังเขป
มิได้มีรายละเอียดเช่นเดียวกับ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เรื่ อง ตานานวัดบวรนิเวศวิ หาร และหนังสื อวัดบวรนิเวศวิห ารที่ตีพิมพ์ โดย มูล นิธิมหามกุฎ ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ยังพบว่า มีหนังสือสาคัญอีก 2 เล่ม ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับทรัพยากร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องจากเป็นสมุดภาพรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของ
วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งจัดทาโดยสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร
เนื่องในโอกาส สมโภชพระอารามเนื่องในโครงการบูรณปฏิสัง ขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549-2555 ได้แก่ หนังสือ พุทธาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (2556) และ สังฆาวาสวัด
บวรนิเวศวิหาร (2556) ซึ่งหนังสือที่ระลึก ทั้ง 2 เล่มนี้ ได้รวบรวมรูปภาพทรัพยากรวัฒนธรรมภายใน
วัดบวรนิเวศวิหารไว้อย่างละเอียดพร้อมทั้งข้อมูลที่ น่าสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้
ด้วย ดังเช่นที่หนังสือเรื่อง ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (2528) ซึ่งจัดพิมพ์ตามพระราชดารัสฯโดย
สานักราชเลขาธิการ สาหรับทรงถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ นักษัตร ในปี พ.ศ. 2528 สมุดภาพเล่มนี้
ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ภาพงานสถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่
มีคุณค่าภายในวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมคาบรรยาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นอย่างมาก
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เนื่ อ งจากวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารเป็ นวั ด ที่ มี ท รั พ ยากรวัฒ นธรรมอั น หลากหลาย ทั้ ง
อาคารศาสนสถาน เสนาสนะ และงานศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดบวรนิเวศ
วิ ห ารถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามโดดเด่ น ทางกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ จิ ต รกรรมและ
ประติมากรรมสานักโบราณคดี กรมศิลปากร (2551) ได้จัดทาหนังสือเรื่อง การอนุรักษ์จิตรกรรม
ฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ขึ้นเพื่อเผยแพร่แพร่ความสาคัญของจิตรกรรมและบันทึก
กระบวนการอนุ รั ก ษ์ ภ ายในวั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร ในโอกาสฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ปี ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือเป็นหลักฐานที่สาคัญอันแสดงถึง
คุณค่าของงานจิ ตรกรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่ ควร
อนุรักษ์ไว้ ภายในประกอบด้วยรู ปภาพงานจิตรกรรมที่มีอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิห าร อันปรากฏ
ภายในพระอุโบสถ หอพระไตรปิฎ ก วิหารพระศาสดา วิหารเก๋ง พร้อมประวัติ และคาอธิบายถึง
กระบวนการ เทคนิคการวาด และความหมายของภาพ รวมทั้งมีเนื้อหาโดยละเอียดของการอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรนิเวศวิหาร กระบวนการอนุรักษ์เป็นขั้นตอน และ มีการประเมินคุณค่าและ
ความสาคัญของงานจิตรกรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารอีกด้วย
ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมภาพปริศนาธรรม ในวัดบวรนิเวศวิหาร ในงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาสัญลักษณ์ในจิต รกรรมภาพปริศ นาธรรมของนิกายธรรมยุต โดยเมธา ลีนะวัต
(2555) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุ น การวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน
ส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับ
ศิลปะไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2000-2400 เป็นการวิจัยแบบพื้นฐานที่เน้นศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่
เกี่ยวกับพัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมีเป้าหมายในการศึกษาหลักการและแนวความคิดริเริ่ม
ของนิกายธรรมยุตที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 24
เนื้อหาและรูปแบบของภาพปริศนาธรรมนับได้ว่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะในฐานะที่เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ ของการนาเสนอเนื้อหาในพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบของภาพจิตรกรรมเลียนแบบ
ตะวันตก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นเสมือนสิ่งเชื่อมโยง ของการใช้สัญลักษณ์สื่อความ
หมายถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา ตามโลกทัศน์เดิมของพุทธศิลป์แบบ
สยามวงศ์เข้ากับสภาพสังคมวิทยาการใหม่ ๆ แบบต่าง ๆ รูปแบบของจิตรกรรมแบบตะวันตกที่กาลัง
เริ่มแรกเข้าสู่ศิลปกรรมในประเทศไทย นับเป็นงานวิจัยที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเกี่ยวกับการตีความภาพ
ปริศนาธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
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งานวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับหนังสือถอดรหัสพระจอมเกล้า โดย พิชญา สุ่มจินดา
(2557) ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจากบทความวิชาการอันมีเนื้อหารสาระเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานสาคัญหลายอย่างในวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อครั้ง
ทรงครองวัด นอกจากนี้ยังมี การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของจิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์
ของรั ช กาลที่ 5 วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยพิ ชิ ต อั ง คศุ ภ รกุ ล (2556) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
เปลี่ยนแปลงในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 5 ว่าสะท้อนพระราชประสงค์ในด้านต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้าง การศึกษาพบว่า ปัจจัย 2 ประการที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตรกรรมอย่างรวดเร็วได้แก่ การประดับตกแต่งภายในพระอาการแบบ
ใหม่สนิทประการคือความสนใจในกระแสสัจนิยมที่มีมากขึ้น ทั้งนี้สามารถแปลงการเนื้อหาเรื่องราว
กิจกรรมออกได้เป็น 3 ข้อได้แก่ 1. กิจกรรมประเพณีเรื่องชาดกและพุทธประวัติ 2. กิจกรรมเชิงสัจนิยม
ในพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 และ 3. กิจกรรมเรื่องตานานและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้
ได้รับการเลือกไปเขียนเป็นจิตรกรรมด้วยเหตุผลหลักเรื่องความสวยงาม และความสอดคล้องกับบริบท
ด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นพระประสงค์หลักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพการรับรู้
อย่างอดีต ความเชื่อโบราณของคนในสังคม ได้ถูกท้าทายจากความคิดสมัยใหม่จากโลกตะวันตก ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ได้เป็นเงื่อนไขให้ชนชั้นนา จะปรับปรุงพัฒนาตน และชาติ ให้พร้อมและเหมาะสมสาหรับ ยุค
สมัย ใหม่ บรรยากาศแห่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้เองส่ งผลกระทบไปยังเรื่องอื่นรวมถึงงานกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง เมื่อกระแสสัจนิยม และมนุษยนิยม ได้เข้ามา ในขณะเดียวกันศิลปกรรมก็มี
แนวโน้มไปในทางการแสดงความงดงามมากกว่าการอุทิศถวายเพื่อศาสนาดังที่ผ่านมา
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม
โดยมุ่งเน้นที่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัด และการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่มีความน่าสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาครั้งนี้ แม้จะในทางอ้อม แต่ก็มี
ประโยชน์ในการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆได้อย่างเป็นอย่างดี ดังที่จะ
เห็นได้จากงานวิจัยของรสิกา อังกูร (2543) ได้ทาการวิจัย เรื่องความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ ย วกั บ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาโดยผ่ า นการน าชมศิ ล ปวั ฒ นธรรม จ านวน 15 วั ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า วัดส่วนใหญ่มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูกต้นไม้ การจัดสวนหย่อม ความสะอาดของบริเวณวัด
ความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วนใหญ่มี
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ความพร้อมในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีคุณค่าเป็น
เอกลักษณ์ ส่วนนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการนาชมศิลปวัฒนธรรมในวัด ยังไม่
มีการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติมากนัก เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร และขาดแคลนบุคลากรที่
สามารถทาหน้าที่ในการนาชมวัด ถ่ายทอดความรู้ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนาชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพของวั ด พบว่ า วั ด ส่ ว นใหญ่ มี ก ารดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูก
ต้ น ไม้ การจั ด สวนหย่ อ ม ความสะอาดของบริ เ วณวั ด ความเป็ น สั ด ส่ ว นของเขตพุ ท ธาวาสและ
สังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด
2. ด้ า นนโยบายของวั ด ในเรื่ อ งการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา โดยผ่ า นการน าชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด พบว่า วัดส่วนใหญ่มีนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบดังกล่าว
แต่ยัง ไม่มีการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากขาดแคลนด้านบุคลากร ประกอบกับนโยบายของ
วัดเองยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
3. ด้านความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ พบว่าวัดส่วนใหญ่มีพระสงฆ์ที่สามารถทา
หน้ า ที่ ใ นการน าชมวั ด ถ่ า ยทอดความรู้ และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศ าสนาควบคู่ ไ ปกั บ การน าชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีข้อจากัดในเรื่องของภาษาและทักษะที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด โดยภาพรวมสรุปได้ว่า วัดที่ทาการศึกษาทั้งหมดจานวน 15 วัด มีวัดที่มีความพร้อมครบถ้วน
ทั้ง 3 องค์ประกอบเพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม
สาหรับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่านการนาชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
นโยบายของวัดตามลาดับ
งานวิจัยของรสิกา อังกูร ในข้างต้นได้ผลที่สอดคล้องกันกับ พัชรี ลินิฐฏา (2555) ที่
ได้ทาการศึกษา เรื่อง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่
สากล ซึ่งมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพปัจจุบันและปัญหาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล ผลการวิจัยพบว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอาราม
หลวงชั้นเอก ได้รั บยกย่ องเป็ นมหาวิทยาลั ยเปิดแห่ งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นศาสนสถานที่
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ทรงคุณค่าทั้งทางด้านพุทธศิลป์วิจิตรศิลป์สถาปัตยกรรมและเป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาและสัตว์
ต่างๆ ในปีพุทธศักราช 2554 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก
ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจาแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ
ศั กยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมสู่ ส ากลของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ด้านการดึงดูดใจการท่องเที่ยว วัดโพธิ์เป็นมรดกโลกมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เป็นแหล่งองค์ความรู้
ที่หลากหลายทั้งด้านการแพทย์แผนไทย สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ วรรณศิลป์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มีการใช้องค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการนวดแผน
ไทยเท่านั้น ด้านการรองรับการท่องเที่ยวสามารถรองรับได้วันละ 5,000 ถึง 10,000 คน จากทั่วโลก
การมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก ทาให้ขาดความสะดวกสบายหลายเรื่อง คือ การจราจรแออัด ที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ สุขาไม่สะอาดการปฐมพยาบาลการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวน้าดื่มและถังขยะ
ไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีไฟสูงที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในวัด ซึ่งเป็นการจัดการกันเองไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามามี ส่วน
ร่วมจึงเกิดปัญหาในระบบต่าง ๆ คือ ระบบสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน
การบริหารทรัพยากรและการเงิน การจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อนในเขตท่องเที่ยวของวัด ด้าน
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงแต่คนทาให้ขาดประสิทธิ ภาพการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและยังไม่มีความเป็นสากล
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล ของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม คือ มีเป้าประสงค์ มุ่งพัฒนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในระดับสากลโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการดึงดูดใจการท่องเที่ยว โดยกาหนดกลยุทธ์ คือ
พัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ สร้างศักยภาพและมาตรฐานด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การรองรับการท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์เพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวแนวดาเนินการ เช่นภาษาอังกฤษกลุ่มทัวร์เรื่องวันเวลาที่
นักท่องเที่ยวจะเข้าชมเพื่อวางแผนจัดการที่จอดรถและบริการด้านอื่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้นาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลั กการบริห ารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล

33
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีกลยุทธ์
4 ประการคือ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
หลากหลายรูปแบบ และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นอกเหนือไปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดพระ เช
ตุพนข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจัยที่เกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดอื่นๆ เช่น
งานวิจัยเรื่อง วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (2325-2525) ซึ่งจัดทาโดยเนตรนภิศ
นาควัชระ และคณะ (2525) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม พบว่า ภายในวัดนั้น
ในอดีตวัดเป็นเสมือนหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ประจาชุมชน เพราะเป็นแหล่งเก็บพระไตรปิฎก และเป็น
แหล่ ง รวมของศิ ล ปวั ต ถุ ศิ ล ปกรรมของมี ค่ า ต่ า ง ๆ ปั จ จุ บั น ได้ มี วั ด หลายแห่ ง จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
และห้องสมุดให้บริการประชาชนและผลสารวจพบว่าประมาณร้อยละ 20 ของวัดมีห้องสมุด โดยที่วัด
ในเขตชั้นใน พระอารามหลวง หรือวัดขนาดใหญ่ มักจะมีห้องสมุดไว้ให้บริการประชาชนมากกว่าวัด
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชั้นนอก ซึ่งเป็นวัดขนาดเล็ก วัดที่สร้างใหม่ หรือ วัดราษฎร์ วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ และมีห้องสมุด นอกจากนี้ ผลการศึกษายังปรากฏว่า วัดมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์รวมของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทั่วไปวัดจะเป็นที่รวมของศิลปกรรมด้านต่างๆ เช่นด้านสถาปัตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม โดยเฉพาะวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็น
ระยะที่มีการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดเป็นจานวนมากผู้สร้างได้พยายามสร้างและปฏิสังขรณ์วัดอย่าง
วิจิตรพิสดาร ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป ตู้คัมภีร์ ธรรมาสน์ ภาพแกะสลัก และภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ซึ่งนอกจากเพื่อเป็นการบุญกุศล อันยิ่งใหญ่แล้วยังเพื่อแสดงถึงความเป็น
ไทยและความสามารถ ตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ งานทางด้านศิลปะเหล่านี้ยัง
เกิดขึ้นจากพระผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะไม่มีความจาเป็นในการประกอบการงาน
อาชีพ มีเวลาและโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้าฝึกฝนและประดิษฐ์งานทางศิลปะเหล่านี้ออกมาได้อย่าง
วิจิตรประณีต ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะเป็นศูนย์รวมของศิลปะ วัฒนธรรมแล้ว วัดยังเปรียบเสมือนเป็น
พิพิธภัณฑ์ด้วย เพราะเป็นสถานที่เก็บสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐดังเดิมและที่เป็นของชาวบ้าน
ซึ่งมักอุทิศสิ่งของมีค่าของตนให้กับวัด ด้วยถือเป็นการบุญการกุศลในขณะเดียวกันวัดก็เปรียบเสมือน
คลังพัสดุสาหรับเก็บเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นถ้วยชามโต๊ะเก้าอี้เสื่อพรมกระโถนซึ่งแม้จะเป็นสมบัติ
ของวัดชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะขอยืมไปใช้ได้เมื่อเวลามีการงานต่าง ๆ หลังจากใช้เสร็จแล้วชาวบ้านก็จะทา
ความสะอาดสิ่งของดังกล่ าวแล้วนามาคืนวัด ในขณะที่บทความงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดของ ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม (2550) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
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สภาพและความพึงพอใจของการท่องเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวใน
วัดในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าสิ่งที่วัดควรปรับปรุง เรียงตามลาดับ 3 ลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดหาถังขยะและจัดระเบียบสถานที่ทิ้งขยะให้เพี ยงพอ การดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องน้า และ ควรมีแผนผังแสดงแหล่งท่องเที่ยวในวัด และจากผลการศึกษารูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวในวัด สามารถประมวลสรุปรูปแบบการจัดการภายในวัดที่ควรทาได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการทรัพยากรการของวัด ได้แก่
1.1 ควรมีการจัดทาผังการใช้สอยพื้นที่ของวัดตามบทบาทหน้าที่ เป็น 3 เขต คือ
เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ตั้งของศาสนสถานสาคัญ เขตสังฆาวาส เป็นพื้นที่พักอาศัยของพระภิก ษุ
สามเณร และ เขตธรณี สงฆ์เพื่อให้การบริการชุมชนหรือเขตสาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง
ของอาคารสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
1.2 ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในเรื่องต่อไปนี้
การจัดทาแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างและการใช้ที่ ดินในอนาคต การวางแผนการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ใหม่ การวางแผนพัฒนาสิ่งบริการที่จัดสร้างใหม่ การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมของวัดใหม่ และ การ
จัดระเบียบของที่ตั้งให้บริการและกิจการอื่น ๆ
1.3 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาฟื้นฟูโบราณสถานหรือวัดร้างในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ข้อสรุปประเด็นแนวทางการฟื้นฟูวัดร้าง ดังนี้ ควรมีการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ร้ า ง และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งควรให้คาแนะนา ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ชุมชน นอกจากนี้ด้านบริหารงานควรมีการจัดประชุมเชิงวิชาการแก่เจ้าอาวาสตามโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของการพัฒนาฟื้นฟูวัดร้าง และ ติดตามประเมินผลการบูรณะ
ฟื้นฟู ปฏิสังขรณ์วัดร้าง รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รูปแบบการจัดการด้านระบบสื่อความหมาย
2.1 การจั ด ท าข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล ของวั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง ในการเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
นักท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยว และการเผยแพร่ในฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันสาคัญ หรือเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ
3. รูปแบบการจัดการด้านบุคลากรของวัด มีประเด็นดังต่อไปนี้
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3.1 การพัฒนาบุคลากรของวัด เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์แก่
พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัด
3.2 การพัฒนาจริยธรรมแก่บุคคลากรในวัด โดยยึดหลักกัลยาณมิตร 7 เพื่อการ
ปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ทาตนให้เป็นที่รัก ทาตนให้เป็นที่น่าเคารพ น่าเจริญใจ
ชวนให้ระลึกถึง รู้จักพูดและให้คาแนะนาที่ดี อดทนต่อถ้อยคาตาหนิพร้อมที่จะรับฟังและนาไปปฏิบัติ
สามารถอธิบายเรื่องราวที่ยุ่งยากลุ่มลึกให้เข้าใจอย่างง่ายดาย และ 7 ไม่ชักนาหรือชักจูงในทางเสื่อมเสีย
ผลของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานวิจัยที่ได้กล่าว
มาแล้วให้ผลที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ เรื่อง วัดประจารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์:รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของพระสมภพ นาสิงห์ (2555) พบว่าวัด
ประจารัชกาลเป็นพระอารามหลวง ได้รับยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุ เพราะ
เป็นศาสนาและสถาน ที่ทรงคุณค่าทางด้าน พุทธะศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมและเป็นแหล่งรวม
ของภูมิปัญญาและศาสตร์ต่างๆอาทิ ไหนพ.ศ. 2554 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจาแห่งโลก
ในทะเบียนนานาชาติ ความรู้ในจารึกอยู่ในวัดประจา รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดประจารัชกาล ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์
รวมแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านสถาปัตยกรรม พุทธะศิลป์ วรรณศิลป์ ปรัชญา การแพทย์
แผนไทย และประวัติศาสตร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
สภาพปัญหาของวัดประจารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยปัญหาด้านภูมิ
ทัศน์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งดึงดูดความสนใจ ศักยภาพการ
ให้บริการการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
แนวทางในการพัฒนาวัดประจารัชกาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย การดูแลรักษาความสะอาด
ในบริเวณวัด จัดระเบียบผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถานที่ชารุด สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีศูนย์ความช่วยเหลือหรือรับแจ้ง
เหตุร้ายภายในวัด การบริการที่จอดรถให้เป็นระบบ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค
ให้มีมาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ด้านการบริการให้กับบุคลากร เพิ่มศักยภาพและมาตรฐาน แหล่ง
การเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายและ
กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้านการท่องเที่ยว บริหารจัดการ การ
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ท่องเที่ยวของวัดโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และลดความขัดแย้ง จัดสรรรายได้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง
โดยสรุปแล้วการที่วัดประจารัชกาลเป็นมรดกแห่งความทรงจาโลกอาจทาให้รายการ
รายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น วัดย่อมได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่ว
โลกได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น และหากชนชาวไทยร่วมกันรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศในฐานะ
เป็ น ชนชาติ ที่ มี ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า ระดั บ โลกโดยการอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมและ
ศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยกันปรับทัศนียภาพให้สะอาดและเป็นระเบียบ ตลอดจน
การดูแลสิ่งแวดล้อมให้งดงาม การเข้าถึงสะดวกสบาย ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดประจารัชกาลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากการที่ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น
แล้วนั้น ทาให้ได้พิจารณาและมองเห็นเนื้อหาข้อมูล แนวคิดและมุมมองในมิติต่างๆซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในวัดบวรนิเวศวิหารให้มี
ความครอบคลุ มและหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรม และการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตในวัดบวรนิเวศวิหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ใน 2 กลุ่ม
ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากร
วัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลาย ๆ แหล่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัด และพิพิธภัณฑ์
พบว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานวิจัยเรื่อง วัดพระเชตุพน: ต้นแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
โดย รสิ กา อังกูร และคณะ (2547) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบททั่ว ไปของวัดพระเชตุพน
ตลอดจนสภาพการจัดการกระบวนการจัดการแหล่ง เรียนรู้ สภาพการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้
ความต้องการและงานทางส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการและแหล่งเรียนรู้
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ของวัดพระเชตุพน พบว่ารูปแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่วัดพระเชตุพน ดาเนินการอยู่มี 4
รูปแบบ ได้แก่
1. การจัดทัศนศึกษา นาชมวัดที่มีพระวิทยากรเป็นผู้นาชมเผยแผ่หลักธรรม
ความรู้และเกร็ดประวัติของวัด ได้จัดให้มีแผนแผนก ทัศนศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ของฝ่าย
เผยแผ่ ทาหน้าที่ดังกล่าว สาหรับการวางแผนการจัดการองค์กรและการกากับควบคุมแหล่งการเรียนรู้
ของวัดพระเชตุพน ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารแผนกทัศนศึกษามีกฎระเบียบอยู่
ภายใต้ระเบียบวัดพระเชตุพนว่าด้วยการบริหารงานแผนกทัศนศึกษา พ.ศ. 2546 การนาชมของพระ
วิทยากรจะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งคาถาม การเล่านิทาน การใช้โคลงกลอน และตัวเลขเข้ามาช่วย
ในการจดจา สาหรับบริเวณที่จัดนาชมได้แก่บริเวณพระอุโ บสถบริเวณพระพุทธไสยาสน์ บริเวณ
สังฆาวาสที่คณะ น. 16
2. หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน เป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ
เอกสารตาราโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุรูปหล่ออดีตอธิบดีสงฆ์ของวัดพระเชตุพนไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อ
ประโยชน์ สาหรับการศึกษาค้นคว้าสาหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป การจัดห้องสมุดสมเด็จ
แบ่ งเป็ น 3 ชั้น ดังนี้ ชั้น ใต้ดิน จั ดเป็นพิพิธ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัช กาลที่ 9
มี
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่สาคัญจัดแสดงไว้เช่นเครื่องถ้วย เครื่องลายคราม เครื่ องแก้วเจียระไน
เครื่องประดับมุก และ งาช้าง ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องสมุดประจาวัดเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือเอกสาร
ตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงตาลปัตรโบราณของพระเถรานุระ ที่ได้มา
จากงานราชพิธีและพิธีสาคัญ ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องประชุมและเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่ออธิบดีสงฆ์วัด
พระเชตุพนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม 14 รูป
3. ศิลาจารึก 8 หมวด การได้รับยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของ
ประเทศไทยของวัดพระเชตุพนนั้น สืบเนื่องมาจากการเป็นแหล่งรวมของสรรพศาสตร์และทรัพยสิทธิ
ต่างๆ พุทธะศิลป์วิจิตรศิล ป์วรรณศิลป์และสถาปัตยกรรม ศิลป์ สาหรับองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในวัด
พระเชตุพนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า มีการ
รวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการค้นคว้า องค์ความรู้ดังกล่าวแยก
ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ พระพุทธศาสนา วรรณคดี ทาเนียบ ประเพณี ประวัติวัด สุภาษิต อนามัย
การนวด ตารายา เภสัชศาสตร์
4. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ โรงเรียนแพทย์แผน
โบราณและการนวดแผนโบราณเดินเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนพระธรรมวโรดม เจ้าอาวาส วัดพระเชตุ
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พนในสมัยนั้น พ.ศ. 2495 จัดตั้งเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้น โดยครั้งแรกเปิดสอนสามวิชา คือ
เวชกรรมแผนโบราณเภสัชกรรมแผนโบราณและผดุงครรภ์แผนโบราณต่อมาในปี พ.ศ. 2505 เปิดสอน
การนวดแผนโบราณด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดพระเชตุพน มีปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 1. ปัญหาด้านข้อมูล 2. ปัญหาด้านบุคลากร 3. ปัญหาด้านทักษะและเทคนิคใน
การถ่ายทอดสีปัญหาด้านการดูแลรักษาองค์ความรู้ต่างๆ และ 4. ปัญหาด้านสถานที่
ในงานวิจัยเรื่อง วัดในกรุงเทพฯ: การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (23252525) ซึ่งจัดทาโดยเนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ (2525) พบว่า การใช้ที่ดินของวัดเพื่อประโยชน์
ด้านการศึกษาของวัด เนื่องจากวัดได้มีบทบาทในฐานะเป็นโรงเรียนมาตั้งแต่ในอดีต ทั้งโรงเรียน
สาหรับการศึกษาของสงฆ์และสาหรับฆราวาส แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ บทบาทในการให้บริการทาง
ศึกษาโดยตรง ได้แก่ โรงเรียนสอนพระภิกษุ ส งฆ์และสามเณร โรงเรียนสาหรับฆราวาส โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สานักปฏิบัติธรรม และบทบาทในด้านการให้บริการทางการศึกษาโดย
ทางอ้อม ได้แก่ การเผยแพร่ธรรมะ การให้บริการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ในอดีตวัดเป็น
เสมือนหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ประจาชุมชน เพราะเป็นแหล่งเก็บพระไตรปิฎก และเป็นแหล่งรวมของ
ศิลปวัตถุ ศิลปกรรมของมีค่าต่าง ๆ ปัจจุบันได้มีวัดหลายแห่งจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดให้บริการ
ประชาชนและผลสารวจพบว่าประมาณร้อยละ 20 ของวัดมีห้องสมุด โดยที่วัดในเขตชั้นใน พระ
อารามหลวง หรือวัดขนาดใหญ่ มักจะมีห้องสมุ ดไว้ให้บริการประชาชนมากกว่าวัดซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ชั้ น นอก ซึ่ ง เป็ น วั ด ขนาดเล็ ก วั ด ที่ ส ร้ า งใหม่ หรื อ วั ด ราษฎร์ ซึ่ ง วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารมี ก ารจั ดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ และมีห้องสมุด สามารถจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
3.3.2 กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) ได้จัดทารายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้
ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์นโยบายข้อเสนอแนะและแนว
ทางการจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อนาเสนอรูปแบบแนวทางในการจัด
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิง รุก ควรทาการตลาด สารวจและกาหนดขอบเขตของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาพิพิธภัณฑ์ ให้เรียนในบทเรียนและให้นักเรียนมา
ศึกษา ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การดาเนินการของพิพิธภัณฑ์ ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการปรับและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหาร
ต้องมีวิสัยทัศน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ต้องทาให้
พิพิธภัณฑ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนประเภทหนึ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุง
เทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ มนัญญา นวลศรี (2552) ซึ่งได้ทาการศึกษา โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และเพื่ อ พั ฒ นาแนวทางในการจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จากผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันในการ สภาพ
ปัจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ได้แก่ตัดแขนงบประมาณกิจกรรมที่จัดให้มีความหลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผู้เข้าชมน้อย
แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ในด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ได้รับฉันทา
มติจานวน 6 ข้อคือเป็นแหล่งธารงและคุณค่า เอกลักษณ์มรดกของชาติ เพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและนโยบายควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับฉันทามติจานวน 6 ข้อ 8 ข้อคือ เพื่อ
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนคนมีแผนงานบริหารจัดการทางระยะสั้นและระยะยาวแผนงานระยะยาว
คนเป็นแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายชาติแต่งงานระยะสั้นคนเป็นแผนประจาปีที่สนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายงบประมาณคนมาจากการสนับสนุ นของรัฐบาลเป็นหลัก ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควร
วางแผนโครงการตามลาดับความสาคัญ
ด้านบุคลากร ที่ได้รับฉันทามติมีจานวน 7 ข้อคือ มีความรู้ตรงกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ ควรเป็นนักสื่อสารและนักถ่ายทอดที่ดี ควรมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างดี ควรจัดให้ไปศึกษา
ดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ทางไหนและต่างประเทศ
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ด้ า นกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ฉั น ทามติ จ านวน 6 ข้ อ คื อ ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
หลากหลายรู ปแบบ มีการจั ดนิ ทรรศการถาวรและชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมี
กิจกรรมหลักที่เป็นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมตามความต้องการของแต่ละ
สมเป้าหมาย ควรจัดทาสื่อประเภทต่างๆเพื่อให้ความรู้ ตั้งการติดตามประเมินผลที่ได้รับสัมปทานจานวน
7 ข้อคือ ควรมีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการนาผลการประเมินมาใช้ ควรตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมิน คนมีการวางมาตรฐานกาชับตรวจสอบเพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติ จานวน 5 ข้อ คือ
คนจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณให้
เพียงพอ องค์กรท้องถิ่นคนมีบทบาทอย่างจริงจังในการดูแลพิพิธภัณฑ์ และควรจัดให้มีหน่วยงาน
กลางที่ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ผู้วิจัย
พบว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหารนั้น ต้องใช้
ศาสตร์หลายแขนง มาผสมผสานกันในการจัดการ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ มี อยู่
ให้ดารงคุณค่า และความสาคัญ เพื่อนามาถ่ายทอดความหมายในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ จากคุ ณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และ
ความพร้อมของวัดบวรนิเวศวิหาร ดังที่จะกล่าวในผลการศึกษา ในบทที่ 4 ต่อไป

บทที่ 3
ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยศึกษาสารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในวัดบวรนิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่า
ทางวิชาการ คุณค่าทางศิลปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางสุนทรียภาพ และการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นข้อมูลนาไปสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีวิธีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การจั ดเตรี ยมโครงการวิจัย และศึกษาเอกสารข้ อมูล โดยกาหนดกรอบ
ความคิดเพื่อวางระบบการดาเนินการวิจัย ทาการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาปัญหาและศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบประเมิน ทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิห าร และสร้างแบบสัมภาษณ์
ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 คือการดาเนินการตามโครงการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทาการ
วิเคราะห์ แปลความหมายและเรียบเรียง โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งสัมภาษณ์ เพื่อ
เก็บข้อมูลจากทางวัดบวรนิเวศวิหาร และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตการณ์ในการสารวจทรัพยากร
วัฒนธรรม และสังเกตรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสารวจด้วยแบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม
และแบบสัมภาษณ์ และข้อมูลตามเอกสารที่ได้ศึกษามาสรุปผล และสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออภิปรายผลการศึกษาและจัดทาเป็นผลสรุปผลการวิจัย

41

42
2. กาหนดขอบเขตการวิจัย
การวิจั ยเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิ เวศวิหารนี้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มุ่งศึกษาและสารวจทรัพยากรวัฒ นธรรม ประเมินคุณค่า และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้กาหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้
2.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสารวจทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวร
นิเวศวิหาร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่ าทางสถาปัตยกรรม และเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร
3.กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
การกาหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
3.1 พระและเจ้าหน้ าที่ภ ายในวัดบวรนิเวศวิห าร ในการศึกษาครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ พระ
ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร เรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ฯลฯ ได้แก่ พระครูปริตรโกศล และ พระ
ราชสุมนต์มุนี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล
3.2 ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านพิ พิ ธภั ณ ฑ์ และแหล่ งเรียนรู้ ได้ แก่ รศ.เพ็ ญ พรรณ เจริญ พร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ ดร. หงส์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับประเด็นการเป็นแหล่งเรียนรู้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินคุณค่า
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
4.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับพระสงฆ์ที่มีความรู้และมีหน้าที่รับผิดชอบภายในวัด
บวรนิเวศวิหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน และด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่ อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีลั กษณะเป็นคาถามปลายเปิดประกอบด้วยคาถาม
2 กลุ่ม ได้แก่
ตอนที่ 1 แนวคาถามสาหรับพระสงฆ์ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
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1. นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
3. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ 2 แนวคาถามสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
1. การศึกษาในระบบ
2. การจัดการศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
1. การจัดทัศนศึกษานาชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด
2. การจัดพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้
4. ข้อเสนอแนะ
4.2 แบบประเมิ น คุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมในวั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 โดยอาศัยแนวคิดด้านการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม และหลักเกณฑ์
การประเมิน คุณ ค่าแหล่ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรม (ดูบทที่ 4) เป็ นแนวทางในการประเมินคุณ ค่า
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดดูภาคผนวก)
4.2.1 การประเมินคุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ
วิหารได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรม ที่มีความโดดเด่นจานวน 15 รายการ
4.2.2 การประเมินคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวร
นิ เวศวิห าร ได้แก่ทรั พยากรวัฒ นธรรมที่มีคุณ ค่าด้านสถาปัตยกรรม ที่ มีความโดดเด่น จานวน 24
รายการ
4.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก
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5. วิธีการศึกษา
การจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมในวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยผู้วิจัย มุ่งเน้น การส ารวจทรัพยากรวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดบวรนิเวศวิห ารโดยเฉพาะ
คุณค่าด้านศิลปกรรม และคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ภายในวั ด บวรนิ เวศวิ ห าร และศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ โดยมี วิ ธีก าร
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บข้อมูล และศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้
จาแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ
5.1.1 ข้ อมู ล ปฐมภู มิ ข้ อมู ล ที่ ได้ม าจากการส ารวจ การสั งเกต การสั ม ภาษณ์ มี
วิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกในการเก็บข้อมูลด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีพูดคุยสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ที่มี
ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณ ฑ์และแหล่งเรียนรู้
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศ
วิหาร โดยใช้วิธีการบันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูล
2. การส ารวจสภาพทั่วไป ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒ นธรรม
ที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรใน
วัดบวรนิเวศวิหาร ที่จัดทาขึ้นโดยศึกษาแนวคิดด้านการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม จากหลาย ๆ
แหล่งมาประมวลผลเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่า แล้วนามาวิเคราะห์ผล และการสารวจพื้นที่
และทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ภ ายในวั ด บวรนิ เวศวิห าร สั ง เกตรู ป แบบการจั ด การทรัพ ยากร
วัฒ นธรรม การสั งเกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ว ม เช่น การเข้าเยี่ย มชม และเข้าร่ว มกิจกรรมในฐานะ
นักท่องเที่ยว เช่น การเข้าร่วมงานวันมาฆะบูชา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558
5.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ได้จากการค้นคว้าเป็นข้อมูล
ที่ได้มาจากบุ ค คล ห้ องสมุด หรือหน่ว ยงานอื่น ที่เก็บ รวบรวมไว้แล้ ว เช่ น ต ารา รายงานการวิจัย
เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่หรือเกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น
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5.2 การวิเคราะห์แ ละแปรผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล โดยการสารวจ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ ประชากรแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาประมวลผล และจัดทาเป็นตาราง
แสดงผลการประเมิ น คุ ณ ค่ าทรั พ ยากรวัฒ นธรรมในด้ านศิ ล ปกรรม และสถาปั ต ยกรรม รวมทั้ ง
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ และจัดทาเป็นผลการศึกษา
6. ข้อจากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจากัดบางประการที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา ได้แก่ เรื่อง
ระยะเวลาช่วงที่ดาเนินการเก็บข้อมูลนั้น เป็นช่วงที่วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดงานบาเพ็ญพระกุศล
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จึงไม่ได้รับความสะดวกในการเข้า
พบผู้ให้ข้อมูล และการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือการ
เข้าถึงข้อ มูล ภายในวัดบวรนิ เวศวิห ารยั งมี ข้อ จากัด เนื่ องจาก พระหลายรูป ที่ ติ ด ต่อ ขอสั ม ภาษณ์
ไม่สะดวกที่จะให้ ความเห็น และ บางรูปไม่สามารถตอบคาถามได้ และบางรูปไม่รู้ข้อมูล จึงทาให้
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เหลือผู้ให้ข้อมูลเพียง 2 รูป คือ พระราชสุมนต์มุนี และพระครูปริตโกศล

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี้ จ ะน ำเสนอผลกำรศึกษำที่ผู้ วิจัยได้ทำกำรศึกษำเอกสำร ข้อมูล ศึกษำปัญ หำ
ปริทรรศน์วรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับวัดบวร
นิเวศวิหำร ประวัติและควำมสำคัญรวม ทั้งสำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัด
บวรนิเวศวิหำรในด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม แบ่งเนื้อหำโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ มีรำยละเอียด
ดังนี้
1. ประวัติและควำมเป็นมำวัดบวรนิเวศวิหำร
1.1 ข้อมูลวัดบวรนิเวศวิหำร
1.2 ประวัติและควำมสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำร
1.2.1 ประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำร
1.2.2 กำเนิดธรรมยุติกนิกำย
1.2.3 กำรก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกโดยคนไทย
1.2.4 กำเนิดมหำวิทยำลัยสงฆ์ของไทย
1.2.5 เจ้ำอำวำสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำร
1.2.6 อัตลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหำร
1.2.7 ควำมสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำรที่มีต่อทำงคณะสงฆ์และทำงบ้ำนเมือง
1.3 กำรบริหำรจัดกำรของวัดบวรนิเวศวิหำร
1.4 นโยบำยวัดบวรนิเวศวิหำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม
2. กำรประเมินคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม
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2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม
2.3 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้
3.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหำร
3.2 รูปแบบกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้
3.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้
1. ประวัติและความเป็นมาวัดบวรนิเวศวิหาร
1.1 ข้อมูลวัดบวรนิเวศวิหาร
วัด บวรนิ เวศวิห ำร รำชวรวิห ำร มี ฐ ำนะเป็ น พระอำรำมหลวงชั้ น เอก ชนิ ด รำช
วรวิหำร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
ทำงกรมศิลปำกรได้ป ระกำศ ณ วั นที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2532 เพื่อกำหนดเขตที่ดินโบรำณสถำน
ประมำณ 6 ไร่ – งำน 30 ตำรำงวำ ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 106 ตอนที่ 27 สืบเนื่องจำกได้มีกำร
ประกำศกำหนดบัญชีโบรำณวัตถุสถำนในวัดบวรนิเวศวิหำร ตำบลวัดบวร อำเภอพระนคร จังหวัด
พระนคร โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2492
แต่ยังมิได้กำหนดเขตที่ดินโบรำณสถำนในครั้งนั้น และได้มีประกำศในทะเบียนรำชกิจจำนุเบกษำ
อีกครั้ง ในเล่มที่ 106 ตอนที่ 27 วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2532 (กรุงเทพมหำนคร, กองนโยบำย
และแผนงำน, 2555: 9) บริเวณใกล้เคียงปรำกฏกำแพงและประตูเมืองอยู่หน้ำวัดบวรนิเวศวิห ำร
ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนพระสุ เมรุ ต รงข้ ำ มวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำร สร้ ำ งในสมั ย รั ช กำลที่ 3 ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
โบรำณสถำนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 กำแพงและประตูเมืองนี้เป็นแนวกำแพงเมืองชั้นนอกที่เหลืออยู่ ตัว
กำแพงก่ออิฐถือปูนมีใบเสมำประดับตลอดแนว ส่วนที่เป็นช่องประตูนั้นเหลือเพียงกรอบไม้แบะซุ้ม
ยอดซ้อนกันเช่นเดียวกับประตูเทวภิรมย์ในพระบรมมหำรำชวัง
วัดบวรนิเวศวิหำร รำชวรวิหำร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพมหำนคร เปิดให้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. - 17.00 น. โดยไม่
เสียค่ำเข้ำชม ถือเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่กลำงเกำะรัตนโกสินทร์ สำมำรถเดินทำงไปได้สะดวกทั้งทำงรถ
โดยสำรประจ ำทำง ทำงเรื อ และทำงรถไฟฟ้ำ แล้ วต่อด้วยบริกำรขนส่ งสำธำรณะ เช่น รถแท็กซี่
รถสำมล้อ และรถโดยสำรประจำทำง วัดบวรนิเวศวิหำรมีอำณำเขตในทิศต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

48

ภำพที่ 1 แผนที่วัดบวรนิเวศวิหำร
ที่ ม ำ: Google maps. (2558). แผนที่ วัด บวรนิ เวศวิห ำร. เข้ำถึ งเมื่ อ 5 กุ ม ภำพั น ธ์ . เข้ ำถึ งได้ จ ำก
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B
8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8/@13.7598938,100.5020746,
17z/data=!4m2!3m1!1s0x30e2996ca25b6371:0xa70c14c0289d405c
วัดบวรนิเวศวิหำรมีอำณำเขตในทิศต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ จรด ถนนพระสุเมรุ
ทิศใต้ จรด บ้ำนพักอำศัยและโรงเรียนสตรีวิทยำ
ทิศตะวันออก จรด ถนนบวรนิเวศ
ทิศตะวันตก จรด ถนนประชำธิปไตย
1.2 ประวัติและความสาคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร
1.2.1 ประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร
สำหรับประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำรนั้น จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำรหลำยแหล่ง และพบว่ำมีเอกสำรที่สำคัญในกำรสืบค้นถึงประวัติควำมเป็นมำของวัดบวรที่
สำคัญได้แก่ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) เรื่อง ตำนำน
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วัด บวรนิ เวศวิห ำร ซึ่ งได้ ท รงประพั น ธ์ ขึ้ น โดยกำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ เรีย บเรี ย งทั้ งจำกควำมทรงจ ำ
กำรบอกเล่ำจำกผู้รู้ และเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อบอกเล่ำถึงประวัติ และควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศ
วิหำร ในฐำนะที่ ทรงเป็นเจ้ำอำวำสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรอย่ำงยำวนำนและมีพระปรีชำสำมำรถใน
ด้ำนกำรศึกษำ และประวัติศำสตร์ ทรงบันทึกไว้ว่ำ วัดบวรนิเวศวิหำรนั้นสถำปนำขึ้นโดยสมเด็จพระบวร
รำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล (21 ตุลำคม พ.ศ. 2328-1 พฤษภำคม พ.ศ.
2375) ทรงมีพระนำมเดิมว่ำ พระองค์เจ้ำอรุโณทัย เป็นพระรำชโอรสลำดับที่ 17 ในพระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก และเจ้ำจอมนุ้ยใหญ่ ธิดำเจ้ำพระยำนคร (พัฒน์) พระองค์เจ้ำอรุโณทัยได้
ทรงกรมเป็ น กรมหมื่นศักดิพลเสพ ใน พ.ศ. 2350 ทรงกำกับรำชกำรกระทรวงกลำโหมในรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เมื่อ พ.ศ. 2363 พม่ำยกทัพเข้ำมำตีไทย ทรงเป็นแม่ทัพคุม
ไพร่พลไปตั้งที่เมืองเพชรบุรี ทำศึกร่วมกับกรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ ซึ่งยกทัพไปตั้งที่เมืองรำชบุรีและ
กำญจนบุรี ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. 2367 กรมหมื่นเจษฎำบดินทร์ทรงรำชำภิเษกเป็นพระบำทสมเด็จพระ
นั่ งเกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั ว จึ งทรงอุป รำชำภิ เษกกรมหมื่ น ศั ก ดิ พ ลเสพเป็ น สมเด็ จ พระบวรรำชเจ้ ำ กรม
พระรำชวังบวรมหำศั ก ดิ พ ลเสพ ด ำรงต ำแหน่ งกรมพระรำชวั งบวรสถำนมงคล ด้ ว ยเคยได้ ท รง
บัญชำกำรทัพศึกร่วมรำชกำรมำด้วยกัน และได้ทรงบัญชำกำรสำคัญเป็นที่ไว้วำงพระรำชหฤทัย อีก
ประกำรหนึ่ง ทรงพระปรำรภว่ำ พระรำชวังบวรสถำนมงคลชำรุดทรุดโทรม และกรมพระรำชวังบวร
มหำศักดิพลเสพ เป็นพระรำชบุตรเขยกรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำถ ด้วยได้พระองค์เจ้ำดำรำวดี
เป็ น พระชำยำ เมื่ อ ได้ รั บ อุ ป รำชำภิ เษก จึ งโปรดให้ เสด็ จ ไปเฉลิ ม พระรำชมณเฑี ย รประทั บ อยู่ ที่
พระรำชวังบวรฯ สมเด็จพระรำชวังบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ ดำรงพระยศเป็นพระมหำอุปรำชอยู่
8 ปี ประชวรพระโรคมำนน้ำ (โรคท้องมำน) สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2375 (ศำนติ
ภักดีคำ และคณะ, 2556)
เนื่องจำกไม่มีกำรบันทึกเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่แน่ ชัด แต่พระองค์
ทรงสั น นิ ษ ฐำนว่ำ วัด บวรนิ เวศวิห ำรน่ ำจะทรงสถำปนำขึ้น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2368 อั น เป็ น ปี ที่ ท รง
อุปรำชำภิเษก เป็นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรมพระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพ ทรงสถำปนำวัดนี้ขึ้น
โดยมีชื่อตำมหมำยรับสั่งในรัชกำลที่ 3 ว่ำ “วัดใหม่” และด้วยเหตุที่อำณำเขตของวัดอยู่ชิดกับวัดรังสี
สุทธำวำส ที่สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนอิศรำนุรักษ์ ทรงสถำปนำขึ้นก่อนในสมัยรัชกำลที่ 2
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวิชรญำณวโรรส จึงได้สันนิษฐำนไว้ว่ำ วัดใหม่ที่สร้ำงขึ้นนั้นน่ำจะ
มีพ ระรำชประสงค์ที่ เตรีย มพื้ น ที่ ไว้เพื่ อที่ จะทรงสถำปนำขึ้ นเป็ นวัด ส ำหรับ พระองค์ ในอำณำเขต
ฝ่ ำยพระรำชวังบวรฯ เช่นวัดชนะสงครำม แต่ด้ ว ยติดเหตุต้ องทำกำรศพเจ้ ำจอมมำรดำ (น้อย) ของ
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พระองค์เจ้ำดำรำวดี พระรำชชำยำ หลังจำกทำกำรศพเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิ
พลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล จึงได้ทำกำรสร้ำงอำคำร ศำสนสนสถำนขึ้น อันประกอบไปด้วย
พระอุโบสถ พระวิหำร ศำลำกำรเปรียญ หอพระไตรปิฎก และ พระเจดีย์ (สำหรับพระเจดีย์ยังไม่แล้ว
เสร็จจวบจน พระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 เสด็จมำครองวัดในปี พ.ศ. 2379
จึงได้ทำกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ) ตำมเดิมนั้นวัดบวรนิเวศวิหำรนี้เรียกขำนว่ำ "วัดใหม่" น่ำจะได้รับ
พระรำชทำนชื่อวัดบวรนิเวศวิหำร เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำทรงอำรำธนำสมเด็จพระอนุรำชำ
ธิรำส เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุประทับอยู่วัดสมอรำย (คือวัดรำชำธิวำสในปัจจุบัน)
เสด็จมำอยู่ครองเมื่อ พ.ศ. 2379 ซึ่งก่อนหน้ำนั้นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพได้เสด็จ
สวรรคตเมื่อต้น พ.ศ. 2375 พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ ไม่ได้ทรงตั้งเจ้ำนำยพระองค์ใดพระองค์
หนึ่ งขึ้น เป็ น กรมพระรำชวังบวร (ไม่ได้ท รงตั้ งจนตลอดรัช กำล) เมื่ อทรงอำรำธนำสมเด็จพระอนุ
รำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ เสด็จมำครองวัดใหม่ ก็ได้โปรดให้เสด็จเข้ำไปทรงเลือกของในพระบวรรำช
วังก่อน มีพระประสงค์สิ่งใด พระรำชทำนให้ นำมำได้ ข้อนี้มีหลักฐำนสมจริง พระไตรปิฎ กฉบับวัง
หน้ำที่วัดนี้ มีกรอบและผ้ำห่อสำยรัดอันวิจิตร กรอบเป็นทองคำลงยำก็มี เป็นถมตะทองก็มี เป็นงำน
สลักก็มี ประดับมุกก็มี เป็นของประณีตเกินกว่ำทำถวำยวัด เข้ำใจว่ำเป็นหนังสือที่ทรงสร้ำงไว้สำหรับ
พระรำชวังบวร แม้เหล่ำนี้บำงทีจะทรงเลือกเอำมำในครั้งนั้นก็ได้ กำรที่โปรดให้เข้ำไปทรงเลือกของใน
พระรำชวังบวรและพระรำชทำนชื่อวัดที่เสด็จประทับอยู่ว่ำ “วัดบวรนิเวศวิหำร” ย่อมเป็นเหมือน
ประกำศให้ รู้ว่ำ ทรงเทียบสมเด็จพระอนุรำชำธิรำส เจ้ำฟ้ำมงกุฎ ฯ ไว้ในฐำนะกรมพระรำชวังบวร
สถำนมงคล ตำแหน่งมหำอุปรำช เพื่อป้องกันควำมสำคัญในกำรสืบรำชสมบัติ เพรำะคำว่ำ "บวรนิเวศ"
เที ยบกั นได้กั บ "บวรสถำน" ซึ่ งเป็ นที่ ประทั บของสมเด็จกรมพระรำชวังบวรสถำนมงคลเที ยบได้กั บ
"วังบน" อันเป็นคำเรียกพระรำชวังบวรอีกชื่อหนึ่ง มีคำเล่ำกันว่ำ เมื่อสมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำ ฟ้ำ
มงกุ ฎ ฯ ทรงเลื อ กเอำหนั งสื อ พระบำทสมเด็ จ พระนั่ งเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ก็ ท รงทรำบว่ ำ ยั งไม่ ท รง
ลำผนวช และได้เชิญเสด็จสมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ มำครองวัดนี้ในพุทธศักรำช 2379
โดยจัดขบวนแห่เหมือนอย่ำงพระมหำอุปรำช (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์,
2546: 1-3)
จำกกำรศึกษำข้อมูลแหล่ งต่ำง ๆ สำมำรถสรุปกำรสถำปนำวัดบวรนิเวศ
วิหำรได้ดังนี้ เมื่อพระบำทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองรำชย์เมื่อ พ.ศ. 2367 และ
ได้ทรง อุปรำชำภิเษกกรมหมื่นศักดิพลเสพเป็นสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำฯหรือวังหน้ำฯขึ้นในปีเดียวกัน
สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำฯ มีพระประสงค์จะสร้ำงวัดประจำวังหน้ำฯซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย
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ณ บริเวณพื้นที่วัดบวรนิเวศวิหำรในปัจจุบัน โดยได้ขอพระบรมรำชำนุญำตแล้วจัดสร้ำงเสนำสนะ
และถำวรวัตถุในช่วงเวลำแห่งกำรได้รับอุปรำชำภิเษกใน พ.ศ. 2367 ทรงพระประชวรใน พ.ศ. 2374
และสวรรคต พ.ศ. 2375
และมีข้อมูลสำคัญอีกอย่ำงคือกำรผูกพัทธสีมำพระอุโบสถครั้งแรก คือเดือนยี่
แรม 6 ค่ำ ปี ชวดสัมฤทธิศก จุล ศักรำช 1190 คือ พ.ศ. 2371 จึงเป็นเวลำกำหนดชัดเจนว่ำ พระ
อุโบสถ น่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จก่อน พ.ศ. 2371 เพรำะฉะนั้น กำรสถำปนำวัดบวรนิเวศวิหำรจึงพอจะ
สรุปประเด็นคร่ำวๆได้ดังนี้
1. กำรขอพระบรมรำชำนุญำตสร้ำงวัดน่ำจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2367 และมี
กำรสร้ำงเสนำสนะแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้ำงพระอุโบสถ
2. กำรท ำศพเจ้ ำจอมมำรดำของพระรำชชำยำ น่ ำจะอยู่ ในช่ว งปี พ.ศ.
2367-2368 ซึ่งกำรสร้ำงพระอุโบสถตำมต ำนำนระบุ ว่ำ น่ ำจะใช้ แบบของพระสุ เมรุเป็น ต้น แบบ
ก่อสร้ำง
3. ปีพ.ศ. 2369 เสด็จไปรำชกำรสงครำม ณ นครเวียงจันทร์
4. ปีพ.ศ. 2371 ผูกพัทธสีมำครั้งแรก
5. ปีพ.ศ. 2379 สมเด็จพระอนุรำชำธิรำช เจ้ำฟ้ำมงกุฎฯ เสด็จมำครองวัด
บวรนิเวศวิหำร
ดังนั้นจึงนับได้ว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรได้รับกำรสถำปนำเป็นวัดสมบูรณ์โดยมี
เขตพุทธำวำส และสังฆำวำสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371 เป็นต้นมำ วัดบวรนิเวศวิหำรมีคลองและคู เป็นเขต 3
ด้ำน ด้ำนตะวันออกเป็นคู ด้ำนตะวันตกและใต้เป็นคลอง ด้ำนเหนือมีถนนพระสุเมรุเป็นเขต ระหว่ำง
พุทธำวำสและสังฆำวำสมีคูซอยคั่นกลำง กำรก่อสร้ำงพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ถ้ำยึดตำมตำนำน
วัดบวรนิเวศวิหำร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) แล้วจะ
ได้ข้อสรุปว่ำ ได้สร้ำงตำมรูปแบบพระสุเมรุ คือ แบบจตุรมุข และในขณะเดียวกันก็มีหลักฐำนยืนยัน
แน่ชัดว่ำ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล ก็ได้สร้ำงวัดบวร
สถำนสุทธำวำสเป็นจตุรมุขเช่นกัน
ในปี พุทธศักรำช 2549 สมเด็จพระญำณสั งวร สมเด็จพระสังฆรำช สกล
มหำสั ง ฆปริ ณ ำยก ทรงพระด ำริ ตั้ ง โครงกำรบู ร ณ ปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด บวรนิ เ วศขึ้ น เพื่ อ ท ำกำร
บูรณปฏิสังขรณ์ถำวรวัตถุต่ำง ๆ ทั่วทั้งพระอำรำม เพื่อน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในโอกำสครบ 200 ปี วันพระบรมรำชสมภพ และเพื่อน้อม
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ถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใน 2 วำระ คือ
ในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี และโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษำ 80 พรรษำ
ซึ่งเริ่มกำรบู รณปฏิสังขรณ์เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2549 และดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เมื่อ
พุทธศักรำช 2555 ที่ผ่ำนมำ
1.2.2 กาเนิดธรรมยุติกนิกาย
ในระหว่ำงที่พ ระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ทรงผนวชอยู่ ทรงได้
ปรั บ ปรุ งวำงหลั ก เกณฑ์ ค วำมประพฤติ ปฏิ บั ติ ข องพระสงฆ์ ให้ เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตำมพระธรรม
วินัย โดยมีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตำมอย่ำงพระองค์เป็นอันมำก ในครำวที่พระองค์เสด็จมำครองวัด
ก็ได้น ำเอำกำรประพฤติ ปฏิบั ตินั้ น มำใช้ในกำรปกครองพระสงฆ์ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งในครั้งเดิมเรียก
พระสงฆ์คณะนี้ว่ำ “บวรนิเวศำทิคณะ” อันเป็นชื่อสำนักวัดบวรนิเวศวิหำร ต่อมำจึงได้ชื่อว่ำ “คณะ
ธรรมยุติกนิกำย” ซึ่งแปลว่ำคณะสงฆ์ผู้ ซึ่งปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย จึงถือว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรเป็น
สำนักเอกเทศแห่ งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำยเป็นวัดแรก (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิร
ญำณวโรรส, 2465)
1.2.3 การก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกโดยคนไทย
กำรพิมพ์ในเมืองไทยได้รับเทคโนโลยีจำกชำวตะวันตกตั้งแต่ยุคกรุ งศรีอยุธยำ
ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ มหำรำชโดยบำทหลวงชำวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส์ ลำโน (Loius Laneau)
ได้ตั้งโรงพิ มพ์แห่ งแรกขึ้น ในปี พ.ศ. 2205 เพื่อพิมพ์ คำสอนศำสนำคริสต์ ไวยำกรณ์ ไทยและบำลี
พจนำนุ กรมไทย ต่อมำได้มีกำรตั้งโรงพิ มพ์ห ลวงขึ้นในพระรำชวังที่ล พบุรี กำรพิ ม พ์ในสมัยนั้นใช้
ตัวอักษรโรมันมำเรียงพิมพ์ ส่วนภำษำไทยใช้ไม้มำแกะเป็นหน้ำทั้งหน้ำใช้เป็นแม่พิมพ์ ในพ.ศ. 2229
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชได้ส่งคณะทูตนำโดยเจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ไปเจริ ญสัมพันธไมตรียัง
ประเทศฝรั่งเศส เจ้ำพระยำโกษำธิบดี (ปำน) ได้มีโอกำสศึกษำงำนที่โ รงพิมพ์หลวงของฝรั่งเศสและได้
กลับมำพัฒนำกำรพิมพ์ในเมืองไทย กำรพิมพ์ไทยได้หยุดชะงักไปในสมัยสมเด็จพระเพทรำชำ ต่อมำใน
รัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก บำทหลวงกำร์โนลต์ (Arnoud Antioine Garnault) ได้เข้ำ
มำประเทศไทยและได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในโบสถ์ซันตำครูส ฝั่งธนบุ รี ในปี พ.ศ. 2339 ในรัชกำลต่อ ๆ มำ
ก็มีกำรตั้งโรงพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก โดยโรงพิมพ์ส่วนใหญ่มีชำวตะวันตกเป็นเจ้ำของ ในยุคนั้น หมอแดน บีช
บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ได้รับกิจกำรโรงพิมพ์จำกคณะมิชชันนำรีมำดำเนินกำรต่อและได้ทำ
ในเชิงกำรค้ำ จึงถือเป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่ทำโรงพิมพ์เชิงธุรกิจ เดิมพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงขอให้หมอบรัดเลย์พิมพ์ตำรับตำรำทำงพระพุทธศำสนำเพื่อเผยแผ่บ้ำง เพรำะสมัยของพระองค์
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นั้น คนไทยยังไม่มีโรงพิมพ์ แม้หมอบรัดเลย์จะมีโรงพิมพ์แต่หลัก ๆ ก็ใช้พิมพ์หนังสือเพื่อเผยแผ่ศำสนำ
คริสต์เป็นหลัก ต่อมำเมื่อหมอบรัดเลย์ปฏิเสธ อ้ำงว่ำศำสนำพุทธเป็นคู่แข่งศำสนำคริสต์ พระองค์จึง
พยำยำมสร้ำงโรงพิ มพ์ ในบริเวณตำหนักเพ็ ช ร วัดบวรนิ เวศวิห ำรนั่ นเอง โดยให้ ศิษ ยำนุศิษ ย์ของ
พระองค์เป็ น กองบรรณำธิกำร ส่ วนแท่นพิมพ์นั้ นทรงให้ เก็บไว้ที่ศำลำฤๅษีข้ำงพระอุโบสถนับเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้ น มี ที่ เป็ น ของคนไทยคื อ โรงพิ ม พ์ วั ด บวรนิ เวศวิ ห ำรของเจ้ ำ ฟ้ ำ มงกุ ฎ ฯ ในรั ช สมั ย ของ
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (โครงกำรสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน, 2537) สันนิษฐำนว่ำ
คงจะตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2386 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์หนังสือเผยแพร่พระพุทธศำสนำ ต่อมำเจ้ำฟ้ำ
มงกุฎได้ลำสิขำบทมำขึ้นครองรำชย์เป็นพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระองค์ได้ทรงตั้งโรง
พิม พ์ขึ้น อีกแห่ งในเขตพระบรมมหำรำชวัง เมื่อ พ.ศ. 2401 (ส ำนั กงำนอุท ยำนกำรเรียนรู้ สั งกั ด
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน), 2555) ทรงตั้งชื่อว่ำ “โรงอักษรพิมพกำร”
ถือเป็ นโรงพิมพ์ห ลวงในสมัยนั้ น พระองค์ยังเป็นผู้นำกำรพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นหิ น (Lithography)
มำใช้ในเมืองไทยครั้งแรก ขึ้นในพระบรมมหำรำชวัง โรงพิมพ์นี้จึงนับเป็นโรงพิมพ์หลวงแห่งแรกของ
ไทย หน้ำที่สำคัญคือ จัดพิมพ์หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำซึ่งเป็นหนังสื อพิมพ์ของทำงรำชกำรฉบับแรก
หลังจำกเกิด โรงพิมพ์สำคัญขึ้น 3 แห่งในประเทศไทยในสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ดังกล่ำวแล้ว ต่อมำได้เกิดโรงพิมพ์ขึ้นอีกหลำยแห่งทำให้กำรพิมพ์ในเมืองไทยมีควำมก้ำวหน้ำทัดเทียม
ต่ำงประเทศ พระองค์จึ งทรงได้รั บ กำรยกย่ องเป็ น “พระบิ ด ำแห่ งกำรพิ ม พ์ ไทย” ในรัช สมัย ของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้มีกำรประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดภำษำไทยขึ้นและนำมำใช้
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2435 ส่วนในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เริ่มมีกำร
ตั้งโรงงำนผลิตกระดำษในเชิงอุตสำหกรรมขึ้น กิจกำรโรงพิมพ์ได้เจริญเติบโตและมีกำรเปิดโรงพิมพ์
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
กิจกำรโรงพิมพ์วัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งถือได้ว่ำเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกที่เป็นของ
คนไทยได้ดำเนินกิจกำรในกำรพิมพ์หนังสือต่ำง ๆ นับตั้งแต่นั้น กำรดำเนินกิจกำรอำจมีกำรหยุดไป
บ้ำงเป็นครั้งครำวเพรำะมีปัญหำค่ำใช้จ่ำย ต่อมำถึงยุคสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณ
วโรรส เป็นเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร พระองค์ได้ประกำศให้โรงพิมพ์ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรว่ำ
โรงพิมพ์มหำมกุฎ รำชวิทยำลัย เพื่อเฉลิมพระนำมพระบรมรำชชนก โดยทรงเปิดเมื่อ พ.ศ. 2439
แต่บำงครำวก็หยุดพิมพ์บ้ำง เพรำะต้องหำทุนมำจัดพิมพ์เพื่อแจกอย่ำงเดียว จนกระทั่งเมื่อถึงสมัยที่
สมเด็จพระสั งฆรำชเจ้ ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ พระองค์ได้ทรงรื้อฟื้ นกิจกำรอีกครั้งเมื่อวันที่ 25
กรกฎำคม 2478 (ส ำนั ก งำนอุ ท ยำนกำรเรี ย นรู้ สั งกั ด ส ำนั ก งำนบริ ห ำรและพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้
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(องค์กำรมหำชน), 2555) ครำวนี้มีกำรดำเนินกำรขอรับบริจำคเพื่อตั้งทุนจัดพิมพ์หนังสือโดยเฉพำะ
ทำให้กิจกำรดีขึ้นมำโดยลำดับจนทุกวันนี้
1.2.4 กาเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย
พระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ
พระรำชทำน พระบรมรำชำนุญำตให้ตั้ง วิทยำลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหำร พระรำชทำนนำมว่ำ
"มหำมกุฎรำชวิทยำลัย" ใน พ.ศ. 2436 และ เสด็จพระรำชดำเนินเปิดเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2439
ต่อมำ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์)
ทรงประกำศตั้ งสถำบั น กำรศึ ก ษำชั้ น สู งในรูป มหำวิ ท ยำลั ย พระพุ ท ธศำสนำขึ้น ใช้ น ำมว่ำ "สภำ
กำรศึกษำมหำมกุฎรำชวิทยำลัย" เมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2488 และเริ่มเปิดกำรเรียนกำรสอน
เมื่อวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2489 ใช้อำคำรหอสมุด มหำมกุฎรำชวิทยำลัย หน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน รวม ใช้งำน 43 ปี 6 เดือน 15 วัน (4 กันยำยน
พ.ศ. 2545)
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 248 วัดบวรนิเวศ
วิหำร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 ได้รับอนุญำตจำกวัดบวร
นิเวศวิหำรให้ใช้เป็นที่ตั้งมหำวิทยำลัย จัดกำร ศึกษำระดับอุดมศึกษำให้แก่พระภิกษุ สำมเณร และ
คฤหัสถ์ทั่วไป มหำวิทยำลัยมหำมกูฏรำชวิทยำลัยมีภำรกิจด้ำนให้กำรศึกษำและจำนวนนักศึกษำเพิ่ม
มำกขึ้น สถำนที่ทำกำรและสถำนที่จัดกำรศึกษำในปัจจุบันมีควำมคับแคบ ไม่เพียงพอแก่กำรใช้งำน
ต้องขยำยห้ องเรีย นชั้น ปี ที่ 1,2 ไปขอใช้อำคำรเรียนที่วัดรำชำธิว ำส และบัณ ฑิ ตวิทยำลัยไปขอใช้
อำคำร สว.ธรรมนิเวศ ของวัดบวรนิเวศวิหำร เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรในปัจจุบัน
1.2.5 เจ้าอาวาสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหำร มีเจ้ำอำวำสปกครอง นับแต่พุทธศักรำช 2379 (มูลนิธิมหำ
มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) มำโดยลำดับตำมนี้
1. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอเจ้ำฟ้ำมงกุฎสมมุติเทววงศ์ ทรงครองวัดระหว่ำงพุทธศักรำช 2379–2394
2. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ (พระองค์เจ้ำฤกษ์
พระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1) สมเด็จพระสังฆรำช
องค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช 2394–2435
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3. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระองค์เจ้ำมนุษย
นำคมำนพ พระรำชโอรส ล ำดับที่ 47 ในพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฎ พระจอมเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4) สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง
พุทธศักรำช 2435-2464
4. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (หม่อมรำชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต
นภวงศ์) สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช
2464-2501
5. พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ธรรมประทีป) ปกครองวัดระหว่ำง พุทธศักรำช
2501-2504
6. สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก (เจริญ
สุ ว ฑฺ ฒ โน คชวัต ร) สมเด็ จ พระสั ง ฆรำชองค์ ที่ 19 แห่ งกรุง รัต นโกสิ น ทร์ ทรงปกครองวั ด ตั้ งแต่
พุทธศักรำช 2504-2557
1.2.6 เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีลักษณะทำงสถำปัตยกรรม
ที่สำคัญ คือ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ มี 2 หลัง ต่ำงจำกวัดอื่น ๆ ทั่วไป มีพระเจดีย์ทององค์ใหญ่ และมี
พระพุทธรูปที่สำคัญของไทยประดิษฐำนอยู่ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบวรนิเวศวิหำร ได้แก่
1. เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ 2 หลัง เหตุที่วัดบวรนิเวศวิหำรมี 2 พระอุโบสถ
นั้นเนื่องจำก ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชดำริว่ำ วัดรังษีสุทธำวำส
ซึ่งอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหำรนั้นมีสภำพทรุดโทรมมำก จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยุบรวมเข้ำ
เป็ น วั ด เดี ย วกั บ วัด บวรนิ เวศวิ ห ำร เรี ย กว่ ำ คณะรั งสี และหลั งจำกถวำยพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวแล้ว พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ ให้
อัญเชิญพระสรีรังคำรมำบรรจุไว้ ณ ใต้บัลลังก์พระพุทธชิ นสีห์ในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม
พุทธศักรำช 2468 วัดบวรนิเวศวิหำรจึงมีพระอุโบสถ 2 หลัง ดังนี้
1.1 พระอุโบสถตรีมุข เป็นพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้น
เดียว มี 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องรำงแบบจีน หลังคำพระอุโบสถเป็นแบบตรีมุข แต่เดิมเป็นแบบจตุรมุข
แต่มีกำรรื้อมุขด้ำนหลังออกเพื่อขยำยก่อสร้ำงพระเจดีย์ หน้ำบันทั้ง 3 ด้ำน มีลวดลำยเหมือนกัน คือมี
กรอบล้อมหน้ำบันเป็นพำนรองรับพระขรรค์ มีพระมหำมงกุฎครอบ ลำยเหล่ำนี้ประดับกระจกสี ปิด
ทองล้อมรอบด้วยลำยพุดตำน ซึ่งประดับกระเบื้องสีซุ้มประตูหน้ำต่ำงเป็นปูนปั้น ประดับกระจกสีปิด
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ทองลำยพุดตำน บำนประตูด้ำนนอกเป็นไม้สักแกะสลักปิดทอง ลำยสัตตพิธรัตน์ (แก้ว 7 ประกำร อัน
คู่ ควรแก่ พระมหำจั กรพรรดิ ได้ แก่ บั วแก้ ว วั งแก้ ว นำงแก้ ว ขุ นพลแก้ ว ขุ นคลั งแก้ ว จั กรแก้ ว และ
แก้วมณี) บำนประตูด้ำนในเป็นภำพเขียนสีน้ำมันลำยทวำรบำลแบบจีน ลวดลำยที่ปรำกฏบนบำน
หน้ ำต่ำงด้ำนนอก เป็ น ไม้แกะสลั กปิดทอง ได้แก่ลำยหมวดเครื่องรำช กกุธ ภัณ ฑ์ห มวดพระแสง
เครื่องรำชูปโภค เครื่องสูง เครื่องแต่งกำย พระมำลำ เครื่องอัฏฐบริขำร สิงสำรำสัตว์ เรือสำเภำ เรือ
สุพรรณหงส์ ทหำรสมัยโบรำณ ดอกบัว จักรอยู่ในวิมำนขนำบข้ำงด้วยเสมำ แม่พระธรณีบีบมวยผม
กินรี คนธรรพ์ เทพพนมและลำยก้ำนแย่ง มุขหน้ำต่ำงด้ำนในเป็นภำพสีน้ำมันลำยเครื่องบูชำแบบจีน
(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
1.2 พระอุโบสถวัดรังสี เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง หลังคำทรงไทย
ชั้นเดียวมี 2 ตับ มุงด้วยกระเบื้องรำง หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง ประตูหน้ำต่ำงเดิม
เป็นลำยรดน้ำ ปัจจุบันชำรุด ลบเลือน มีระเบียงล้อมรอบ พนักระเบียงประดับกระเบื้องมุงสีเขียว พื้น
หินขัด พระวิหำรวัดรังสี ก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้นเดียวมี 2 ตับ มุงกระเบื้องเคลือบมุขด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลั งของพระวิห ำรหน้ ำบั นเป็นลำยดอกพุ ดตำน ประดับกระจกสี ทองเช่นเดียวกับช่อฟ้ ำ
ใบระกำ หำงหงส์ และคันทวย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง ด้ำนในเป็นลำยดอกไม้ร่วง เสำเหลี่ยมลบมุม ไม่
มีลำยที่ปลำยเสำ พื้นหินอ่อนบนพระวิหำรเป็นฐำนปัทม์ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์, 2546)
2. พระเจดีย์ทององค์ใหญ่ สำหรับพระเจดีย์นั้นในสมัยสมเด็จพระบวรรำช
เจ้ำ มหำศักดิพลเสพ กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล น่ำจะเริ่มสร้ำงได้เพียงเล็กน้อย เพียงแค่ลำ น
ประทักษิณ ก่อพระฤกษ์ขึ้นเมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถำะ จุลศักรำช 1193 คือ พุทธศักรำช 2374
แนวพระเจดีย์คงเสมอทักษิณชั้นบน เมื่อสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ สวรรคตแล้ว ไม่ได้
ทำต่อมำจนถึงพระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรจึงทรงสร้ำง
ต่อจนแล้วเสร็จภำยในรัชกำลพระบำทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และได้มีกำรบูรณะเพิ่มเติมในปี
พ.ศ. 2409 โปรดฯให้บูรณะแก้ไขพระเจดีย์ที่ทรุดเอียงและให้หล่อรูปสิงห์ ม้ำ ช้ำง และนกอินทรีย์ด้วย
สำริ ดตั้งบนซุ้มพระเจดีย์ ในสมัย รัช กำลที่ 6 มีกำรโบกปูนใหม่ และติดสำยล่อฟ้ ำในปีพ .ศ. 2455
รวมทั้งในรัชกำลปัจจุบันได้มีกำรบูรณะปิดกระเบื้องสีทองที่องค์พระเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นต้น
ลักษณะของพระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมขนำดใหญ่ มีทักษิณสี่เหลี่ยมสอง
ชั้น องค์พระเจดีย์ประกอบด้วยซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอดปรำงค์
4 มุม ด้ำนทิศตะวันออกประดิษฐำนพระบรมรูปหล่อของพระบำทสมเด็จฯ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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ด้ำนเหนือมีเก๋งประดิษฐำนพระไพรี พินำศ ฐำนทักษิณชั้นล่ำงมีทิมคด หลังคำเก๋ง 4 มุม มีกำแพงล้อม
มีประตูด้ำนตะวันออกและตะวันตกด้ำนละ 2 ช่อง คูหำภำยในพระเจดีย์ ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่
ทองบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ มีฐำนศิลำสลักเรื่องปฐมสมโพธิและพุทธวัจนะ ซึ่งพระบำทสมเด็จฯ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดฯให้สร้ำงขึ้นเรียกว่ำ “พระไพรีพินำศเจดีย์” ในกำรบูรณะระหว่ำงปี พ.ศ.
2507-2508 ได้มีกำรสร้ำงเทวรูป 6 องค์มำประดิษฐำนชั้นล่ำงของพระเจดีย์ โดยกรมศิลปำกร เป็น
เทวรูปทำสีคล้ำยศิลำ ทิศเหนือประดิษฐำนรูปพระพรหม และพระวิสสุกรรม ทิศใต้ประดิษฐำนรูปพระ
ศิวะ และพระนำรำยณ์ ทิศตะวันตกประดิษฐำนพระปัญจสิงขร และพระประคนธรรพ
3. พระพุ ท ธรู ป ที่ ส าคั ญ ของไทย วั ด บวรนิ เวศวิ ห ำรเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐำน
พระพุทธรูปสำคัญของไทย ซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักคือพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศำสดำ ซึ่งสร้ำงโดย
พระมหำธรรมรำชำลิ ไทย สมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย สมั ย เดี ย วกั บ พระพุ ท ธชิ น รำช และทั้ ง 3 องค์ เคย
ประดิษฐำนอยู่ด้วยกัน ณ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก นอกจำกนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐำน
พระพุ ท ธบำทคู่บ นศิล ำแผ่ น ใหญ่ ส มัยสุ โขทั ย และพระไสยำ (พระนอน) ที่งดงำมสมัยสุโขทั ยด้ว ย
รวมทั้งพระไพรีพินำศ พระพุทธรูปศิลำสมัยทวำรวดีที่มีตำนำนอันน่ำสนใจอีกด้วย
1.2.7 ความสาคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่มีต่อทางคณะสงฆ์และทางบ้านเมือง
วัดบวรนิเวศวิหำร นับเป็นพระอำรำมที่มีควำมสำคัญทั้งในทำงคณะสงฆ์ และ
ในทำงบ้ำนเมือง กล่ำวคือ
1. ในทางคณ ะสงฆ์ วั ด บวรนิ เ วศวิ ห ำรเป็ น ที่ เ สด็ จ สถิ ต ของสมเด็ จ
พระสังฆรำช องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยถึง 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำ
ปวเรศวริ ยำลงกรณ์ สมเด็ จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิ รญำณวโรรส สมเด็ จพระสั งฆรำชเจ้ ำ
กรมหลวง วชิรญำณวงศ์ และ สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก
น อ ก จ ำก นี้ วั ด บ ว ร นิ เว ศ วิ ห ำร เป็ น จุ ด ก ำ เนิ ด ข อ งค ณ ะ ส งฆ์
ธรรมยุติกนิกำย เพรำะเป็นที่เสด็จสถิตของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขณะยังทรงผนวช
อยู่และทรงดำริริเริ่มปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุตขึ้น
ในเวลำต่อมำ วัดบวรนิเวศวิห ำรจึงนับว่ำเป็นวัดแรกและวัดต้นแบบของคณะธรรมยุต ธรรมเนียม
ประเพณี และแบบแผนต่ ำง ๆ ของคณะธรรมยุ ต ได้ เกิ ด ขึ้น ณ วั ดนี้ รวมทั้ งยั งเป็ น แหล่ งก ำเนิ ด
กำรศึกษำของคณะสงฆ์ คือ เป็นที่กำเนิดมหำมกุฎรำชวิทยำลัย สถำนศึกษำสำหรับพระภิกษุสำมเณร
ซึ่งได้พัฒนำมำเป็นมหำมกุฎรำชวิทยำลัย มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำแห่งแรกของไทยในปัจจุบัน
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เป็นที่กำเนิดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่เรียกกันสั้น ๆ ว่ำ นักธรรม อันเป็น กำรศึกษำ
พื้นฐำนของคณะสงฆ์ไทย
2. ในทางบ้านเมือง วัดบวรนิเวศวิหำรได้เคยเป็นที่ตั้งกองบัญชำกำรศึกษำหัว
เมือง เมื่อครั้งพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดให้มีกำรจัดกำรศึกษำ
หัวเมืองทั่วพระรำชอำณำจักรเมื่อ พ.ศ. 2441 โดยทรงอำรำธนำสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ
ยำวชิรญำณวโรรส ขณะทรงดำรงพระอิส ริยยศเป็นพระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหมื่นวชิรญำณวโรรส
ให้ทรงอำนวยกำรในกำรจัดกำรศึกษำในหัวเมือง อันเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรประถมศึกษำของไทย
รวมทั้งวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์ที่เสด็จออกทรง
ผนวชทุ กพระองค์ คื อพระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั ว รัช กำลที่ 4 พระบำทสมเด็ จพระ
จุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ 5 พระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำล
ที่ 6 พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ
ดุ ล ยเดช รั ช กำลที่ 9 ตลอดถึ งพระบรมวงศ์ ชั้ น สู ง ที่ ท รงผนวชเกื อ บทุ ก พระองค์ ตั้ ง แต่ รั ช กำล
ที่ 4 ต่อเนื่องมำจนถึงรัชกำลปัจจุบัน
1.3 การบริหารจัดการของวัดบวรนิเวศวิหาร
การบริหารงานภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ดำเนินกำรโดยเจ้ำอำวำส คือ สมเด็จพระ
ญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริ นำยก ทรงเป็นเจ้ำอำวำสองค์ปัจจุบัน เป็นผู้บริหำร
สูงสุด แต่ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัตเป็นผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส เนื่องด้วยสมเด็จพระญำณสังวร
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติด
เชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ
วิห ำร พระอำรำมหลวง ว่ำงลง สมเด็จพระมหำรัช มังคลำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดปำกน้ำ ภำษีเจริญ
กรรมกำรมหำเถรสมำคม ในฐำนะประธำนคณะผู้ ป ฏิ บัติ ห น้ ำที่ ส มเด็จพระสั งฆรำช จึงแต่งตั้ งให้
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) ดำรงตำแหน่งผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร พระ
อำรำมหลวงโดยอำศัย อำนำจตำมควำมในข้อ 4 แห่ งกฎมหำเถรสมำคม ฉบั บ ที่ 19 (พ.ศ. 2536)
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2535 มี ห น้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 พระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงอยู่ในโอวำทของผู้รักษำกำรแทน
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เจ้ำอำวำสที่ได้รั บ กำรแต่งตั้ง ซึ่ งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎมหำเถรสมำคม
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกำศของมหำเถรสมำคม
มี พระเทพสำรเวที (บุญยนต์ ปุญฺญฺำคโม) ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร
วัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรแบ่งกำรปกครองย่อยออกเป็นคณะต่ำง ๆ โดยเจ้ำคณะต่ำง
ๆ ดำรง มีหน้ำที่ในกำรดูแลบริหำรภำยในคณะต่ำง ๆ แทนเจ้ำอำวำสด้วย ปฏิบัติหน้ำที่ตำแหน่งผู้ช่วย
เจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร โดยมีกำรแบ่งเป็นคณะต่ำง ๆ ดังนี้ (วัดบวรนิเวศวิหำร,2546)
1. คณะตำหนัก มีพระประกำศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) เป็นเจ้ำคณะ
2. คณะบัญจบเบญจมำ มีพระครูวิสุทธิธรรมภำณ (สำโรจน์ ปิยโรจโน) เป็นเจ้ำคณะ
3. คณะขำบบวร มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นเจ้ำคณะ
4. คณะเขียวบวร มีพระรำชสุมนต์มุนี (ถำวร อธิวโร) เป็นเจ้ำคณะ
5. คณะแดงบวร มีพระรำชกวี (ลำภ ธนสำโร) เป็นเจ้ำคณะ
6. คณะเหลืองรังสี มีสมเด็จญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก
เป็นเจ้ำคณะ
7. คณะแดงรังสี มีพระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ฐิตสิริ) เป็นเจ้ำคณะ
8. คณะเขียวรังสี มีพระครูพิศำลวินัยวำท (สังฆ์ อำภสฺสโร) เป็นเจ้ำคณะ
9. คณะสูง (ลออ) มีพระธรรมวรำจำรย์ (แบน กิตฺติสำโร) เป็นเจ้ำคณะ
10. คณะสูง (รำมเดชะ) มีพระรำชวิสุทธิญำณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นเจ้ำคณะ
11. คณะสูง (นำนำชำติ) มีพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นเจ้ำคณะ
12. คณะกุฏิ มีพระเทพสำรเวที (บุญยนต์ ปุญฺญำคโม) เป็นเจ้ำคณะ
1.4 นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล พระผู้ทรงควำมรู้ และพระอำจำรย์ ประจำ
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย พบว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรมีนโยบำยกำรดำเนินกำรพัฒนำภำยวัดใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำน ตำมที่กองพุทธศำสน
สถำน สำนั กงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ กำหนดไว้เป็นแนวทำง ทั้งในด้ำนกำรพัฒ นำวัดในด้ำน
สำธำรณู ปกำร กำรดูแลรักษำศำสนสมบัติ ด้ำนกำรปกครองภำยในวัด ด้ำนศำสนศึกษำ และกำร
จัดกำรและกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ
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ซึ่งนโยบำยนี้ ถือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศ
วิหำร ในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรอีกด้วย กำรดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำนของวัดบวรนิเวศวิหำร แบ่งออก 5 ประเด็น ได้แก่
1. กำรจัดกำรปรับปรุงพัฒนำวัดในด้ำนกำรสำธำรณูปกำร
2. กำรจัดกำรและดูแลศำสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหำร
3. กำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร
4. กำรจัดกำรด้ำนกำรศำสนศึกษำ
5. กำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ
แผนพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำนของวัดบวรนิเวศวิหำร มีรำยละเอียดดังนี้
1. การจั ด การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาวั ด ในด้ า นการสาธารณู ป การ เป็ น กำรจั ด กำร
ทรัพ ยำกรวัฒ นธรรมอย่ำงหนึ่ ง เน้นไปที่สำธำรณู ปโภค และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่เหมำะสม และส่งเสริมให้ทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมีระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย ซึ่งทำงวัดบวรนิเวศวิหำร มีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรจัดกำรภำยในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหำรให้มีสิ่ง ต่ำง ๆ ที่จำเป็นเหมำะสม
ส่งเสริมสภำพควำมเป็ นรมณี ยสถำน และอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทั่วไป และผู้มำปฏิบัติ
ศำสนกิจ โดยดำเนินกำรในสิ่งต่ำง ๆ ได้แก่
1.1 ป้ำยชื่อวัดบวรนิเวศวิหำร ตั้งอยู่ในบริเวณด้ำนหน้ำวัด มีขนำดที่เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่ มีควำมสง่ำงำม
1.2 แผนผังแสดงตำแหน่งต่ำง ๆ ของทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศ
วิหำร ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอำณำเขตและรำยละเอียดสถำนที่ ต่ำง ๆ ภำยในวัด
ชัดเจน
1.3 ป้ ำ ยเผยแพร่ กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ของวั ด แสดงหรื อ เผยแพร่ ก ำรด ำเนิ น
กิจกรรมต่ำง ๆ ของวัดบวรนิเวศวิหำรมีตำมโอกำส
1.4 ป้ำยประวัติวัดบวรนิเวศวิหำรและทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยย่อ เพื่อแสดง
ประวัติวัด และข้อมูลทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดเพื่อ เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปจัดทำขึ้นเมื่อครั้งงำน
สมโภชวัดบวรนิเวศวิหำรครบรอบ 175 ปี
2. กำรปรับปรุง พั ฒนำ ดู แลรักษำสิ่ งแวดล้ อมและภูมิ ทัศน์ภำยในวัดบวรนิเวศ
วิหำร
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2.1 มีกำรดูแลให้บริเวณวัดบวรนิเวศวิหำรมีควำมสงบ ร่มรื่น มีบริเวณปลูก
ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ เพื่อควำมร่มรื่น สวยงำม
2.2 มีกำรจัดบริเวณวัด สถำนที่ เป็นระเบียบ โดยกำรแบ่ง ส่วนพุทธำวำสและ
สังฆำวำส และมีกำรจัดสถำนที่จอดรถ รวมทั้งดูแลอำคำรสถำนที่ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย
2.3 มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอย และกำรกำจัดขยะอย่ำงเป็นระเบียบไม่บด
บังทัศนียภำพภำยในวัด
2.4 มีกำรจัดพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน และร่วมประกอบพิธีกรรมโดยตั้งเต็นท์ ที่
ลำนด้ำนหน้ำพระอุโบสถ และ ลำนหน้ำหน้ำพระตำหนักเพ็ชร
3. กำรจัดกำรด้ำนควำมสะอำด/มั่นคงแข็งแรงของอำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ
3.1 มีกำรดูแลควำมสะอำด ของอำคำรเสนำสนะและภำยในบริเวณวัด โดย
กำรจ้ำงแม่บ้ำนและภำรโรงในกำรดูแลควำมสะอำด
3.2 มีกำรบำรุงรักษำควำมมั่ นคงแข็งแรง ของอำคำรเสนำสนะมีควำมมั่นคง
ปลอดภัยต่อกำรพำนักอำศัย ใช้ ประโยชน์ หรือดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. การจั ด การและดูแ ลศาสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหาร ถือเป็น กำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒ นธรรมของวัดบวรนิ เวศวิห ำร โดยทำงวัดวัดบวรนิเวศวิห ำรได้มีกำรดำเนิ นกำรให้ มี
เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรวัดอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่
1. กำรจัดทำบัญชีกำรเงินของวัด
2. กำรจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด
3. กำรแต่งตั้งไวยำวัจกรของวัด
4. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวัด
พระครูป ริตรโกศลยังให้ ข้อมูลอีกว่ำ ในกำรดำเนินกำรทุกอย่ ำงของวัดบวรนิเวศ
วิหำรนั้นจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรวัดทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนทรำบเรื่องและระดมควำมคิด ก่อนที่
จะแบ่งงำนหน้ำที่ต่ำง ๆ กันให้แต่ละคณะดูแลตำมควำมเหมำะสมโดยเจ้ำอำวำส และมติที่ประชุม
ในโครงกำรอนุรักษ์ หรือบูรณปฏิสังขรณ์ทรัพยำกรวัฒนธรรมใด ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรจึงต้อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วโครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์ต่ำง ๆ จะมำจำกทำง
ภำครัฐมีน โยบำยมำ โดยทำงวัดร่วมกับกรมศิลปำกรในกำรดูแลจัดทำโครงกำรโดยกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกทำงภำครัฐ และกรมศิลปำกรจะเป็นผู้นำเสนอและควบคุมกำรดำเนินงำนเพื่ อให้
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเนื่องจำกวัดบวรนิเวศวิหำรได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกทำงกรมศิลปำกรให้เป็น
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โบรำณสถำน ดั งนั้ น จึ งจ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแจ้ งให้ ก รมศิ ล ปำกรทรำบ และขอควำมร่ว มมื อ ในกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรนั้น ๆ ได้
3. การจัดการด้านการปกครองภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนบุคลำกรภำยในวัดเพื่อให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย และเหมำะสม มีแนวทำงกำรดำเนินกำร
ดังนี้
1. กำรจัดทำระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติสำหรับบุคลำกรภำยในวัด
1.1 มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสำมเณร
1.2 มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อำศัยในวัด
1.3 มีระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เข้ำมำร่วมหรือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในวัด
2. มีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
2.1 เจ้ำอำวำสได้มีกำรมอบหมำยหน้ำที่บุ คลำกรภำยในวัดตำมควำมรู้ควำม
สำมำรถ
2.2 จัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรภำยในวัดแต่ยังไม่
สมบูรณ์เนื่องจำกมีพระภิกษุเข้ำมำพักในวัดบวรนิเวศวิหำรมำกมำยโดยไม่ได้มีกำรลงทะเบียนเข้ำออก
บำงครั้ งเข้ำมำพั กชั่ วครำว บำงครั้ งมำเพื่ อกำรศึ กษำ จึงไม่ สำมำรถสรุปจ ำนวนพระภิ กษุ สำมเณรที่
แน่ชัดได้
2.3 จั ด ท ำประวัติ วั ด ไว้เป็ น หลั ก ฐำน มี ก ำรรวบรวมข้ อ มู ล ประวัติ วั ด และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมของวัดไว้บ้ำงแล้วและมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของวัดบวรนิเวศวิหำร
3. ด้ำนกำรพัฒนำและสวัสดิกำรของบุคลำกร
3.1 มีกำรประชุมอบรมพระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด
3.2 มีกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด
3.3 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวัดสม่ำเสมอ
3.4 มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและโครงกำรพัฒนำวัดอย่ำงต่อเนื่อง
4. การจัดการด้านการศาสนศึกษา ในฐำนะที่วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทรงคุณค่ำ เนื่ องด้วยมีพระผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรศำสนำ
รวมทั้งมีทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำในด้ำนต่ำง ๆ อันสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ำเป็น
อย่ำงยิ่ง อีกทั้งวัดบวรนิเวศวิหำรมีบทบำทในด้ำนกำรศึกษำของไทยมำโดยตลอด นับแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น มี กำรจั ดตั้งโรงเรี ย นวัดบวรนิเวศวิห ำรขึ้น เพื่ อให้ กำรศึ กษำแก่ นัก เรียน และมี กำรจั ดตั้ ง

63
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ขึ้น เพื่อเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีกำรจัดตั้ง
พิพิธ ภัณ ฑ์ วัดบวรนิ เวศวิห ำร และนิทรรศกำรต่ำง ๆ อีกด้ว ย ซึ่งวัดบวรนิเวศวิห ำรมีแนวทำงกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรจัดกำร/จัดให้มีกำรศึกษำภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร
1.1 จัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมในวัด
1.2 จัดสอนธรรมศึกษำให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ภำยในวัด
1.3 จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำ
1.4 จัดให้มีโครงกำรปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัด
1.5 จัดห้องสมุดทำงพระพุทธศำสนำในวัด
2. กำรส่งเสริมงำนด้ำนศำสนศึกษำ
2.1 ส่งเสริมให้พระภิกษุสำมเณรศึกษำพระปริยัติธรรม
2.2 ส่งเสริมให้พระภิกษุสำมเณรและบุคลำกรในวัดศึกษำต่อระดับ อุดมศึกษำ
2.3 ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รบกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
5. การจัดการและการดาเนินการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งบทบำท
ของวัดบวรนิเวศวิหำรในฐำนะของแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ นอกเหนือจำกด้ำนวิชำกำร ด้ำนศำสนำวัด
บวรนิเวศวิหำรยังคงมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรให้ควำมรู้ มีแนวทำงกำรดำเนินกำร
ดังนี้
1. กำรจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ เป็นต้น
1.1 กำรทำบุญตักบำตร
1.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ
1.3 กำรจัดปฏิบัติธรรม
1.4 กำรเวียนเทียน
1.5 กำรจัดนิทรรศกำรที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
2. กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์
2.1 กำรทำบุญตักบำตร
2.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ
2.3 กำรจัดปฏิบัติธรรม
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2.4 กำรจัดพระรำชพิธีต่ำง ๆ ทำงศำสนำ เช่น กำรทอดกฐินพระรำชทำน
3. กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตำมประเพณี/ท้องถิ่น
3.1 ทำบุญตักบำตร
3.2 กำรแสดงธรรมเทศนำ
3.3 ปฏิบัติธรรม
3.4 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี
4. กำรทำหน้ำที่อบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสำมเณร เช่น ในโรงเรียน
หน่วยงำน รำชกำร หน่วยงำนเอกชน หรือประชำชนตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เมื่อมีกำรร้องขอ
5. บุคลำกรของวัดทำหน้ำที่เผยแผ่พระพุทธศำสนำ เช่น เป็นพระธรรมทูต พระ
วิปัสสนำจำรย์ พระจริยำนิเทศน์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังอนุญำตให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ โดย
ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรจะจัดพระผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมำเป็นผู้นำชมทรัพยำกรวัฒ นธรรมต่ำง ๆ
ของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย
6. มีกำรเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำรทำงพระพุทธศำสนำ เช่น กำรแจกหนังสือธรรมะ
ซีดีธรรมะ จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่ำวสำร กำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหำร เป็นต้น
จำกนโยบำยข้ำงต้นจะพบว่ำ กำรดำเนินงำนของวัดบวรนิเวศวิหำร นอกจำกด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรที่ปรำกฏในข้อ 1. กำรจัดกำรปรับปรุงพัฒนำ
วัดในด้ำนกำรสำธำรณูปกำร ข้อ 2. กำรจัดกำรและดูแลศำสนสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหำร และข้อ 3.
กำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองภำยในวัดบวรนิ เวศวิหำร แล้ว วัดบวรนิเวศวิหำรยังมีบทบำทหน้ำที่ใน
ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังปรำกฏใน ข้อ 4. กำรจัดกำรด้ำนกำรศำสนศึกษำ และข้อ 5. กำรจัดกำร
และกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ เนื่องจำกในปัจจุบัน บทบำทของวัดมิได้เป็นเพียง
สถำนที่ซึ่งประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำเพียงอย่ำงเดียว วัดในฐำนะศูนย์กลำงของชุมชน มีบทบำทเป็น
อย่ ำ งมำกในด้ ำนกำรศึ ก ษำ และ กำรเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เนื่ อ งด้ ว ยวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำรเป็ น วั ด ที่ มี
ควำมส ำคัญ ทั้งด้ำนประวัติศ ำสตร์ บุ คลำกรภำยในวัด ที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทรัพ ยำกร
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงถือว่ำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
2. การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดสำคัญที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ปรำกฏในหมำย
รับสั่งในสมัยรัชกำลที่ 3 เรียกว่ำ วัดใหม่ หลักฐำนบำงแห่งเรียกว่ำ วัดวังหน้ำ เป็นวัดที่สมเด็จพระบวร
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รำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพทรงสถำปนำขึ้นใหม่ มีอำณำเขตติดกับวัดรังสีสุทธำวำส ภำยหลังจำกทรงทำ
กำรศพเจ้ำจอมมำรดำน้อยซึ่งเป็นเจ้ำจอมมำรดำของพระองค์เจ้ำดำรำวดี พระชำยำ สันนิษฐำนว่ำทรง
สถำปนำขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3 หลังจำกที่ได้ทรงอุปรำชำภิเษกเป็นกรมพระรำชวังบวรแล้ว เมื่อแรก
สร้ำงนั้นมีอำณำเขตดังนี้ ด้ำนทิศตะวันออกเป็นคู (ติดกับวัดรังสีสุทธำวำส) ด้ำนทิศใต้ และด้ำนทิศ
ตะวันตกเป็นคลอง ด้ำนทิศเหนือมีถนนพระสุเมรุเป็นเขต และมีคูอีกสำยหนึ่งต่อจำกพระเจดีย์ออกไป
ทำงด้ำนทิศใต้ ผ่ ำนบริเวณเสนำสนะไปบรรจบคูตะวันออกแบ่งเสนำสนะเป็น 2 ส่วน สิ่ งก่อสร้ำง
สำคัญภำยในวัดบวรนิ เวศวิห ำรในสมัยนั้น สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพทรงสร้ำงพระ
อุโบสถขึ้นก่อน นอกจำกนี้ยังทรงสร้ำงหอพระไตรปิฎก (หอไตร) ศำลำกำรเปรียญ และพระเจดีย์ขึ้น
ในครำวเดียวกัน เขตสังฆำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งน่ำจะสร้ำงโดยสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำ
ศักดิพลเสพ ในสมัยรัชกำลที่ 3 พร้อมกันกับกำรสร้ำงเขตพุทธำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย ซึ่ง
ทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรอันหลำกหลำยนั้น ถือเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำในด้ำน
ต่ำง ๆ และสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงดียิ่ง ผู้วิจัยจึงทำกำรสำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกร
วัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร เพื่อให้ทรำบถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของทรัพยำกรวัฒนธรรม
ต่ำง ๆ ที่อยู่ในวัดบวรนิเวศวิหำร และสำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่อกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งในห้อข้อนี้จะประกอบ ด้วย เนื้อหำดังต่อไปนี้
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม
2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม
2.3 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม
2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ
กำรศึกษำสำรวจและประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมขึ้นโดยอำศัยเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่ได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม และศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 2 ซึ่ง
ได้รับยอมรับ และใช้ในแวดวงวิชำกำรรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งจำกแนวคิดมรดกวัฒนธรรม และทรัพยำกร
วัฒ นธรรม ซึ่งมีควำมเกี่ยวเนื่ องและคล้ ำยคลึ งกัน มำปรับปรุงเป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณ ค่ำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ศึกษำ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่นำมำใช้เป็น
กรอบกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
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ลำดับที่
1.

2.

หลักเกณฑ์
กำรประเมินคุณค่ำ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำร
คุ้มครองมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม
(UNESCO, 2008)

แนวทำงกำรจัดกำร
แหล่งมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม

คุณค่ำที่ประเมิน
1. เป็นตัวแทนที่แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนศิลปกรรม
หรือตัวแทนของควำมงดงำม และเป็ นผลงำนขั้นเอกที่จะ
จัดทำขึ้นด้วยกำรสร้ำงสรรค์ที่ชำญฉลำด
2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้ เกิดกำรพัฒ นำสืบต่อมำใน
ด้ ำ นกำรออกแบบ ทำงสถำปั ต ยกรรม อนุ ส รณ์ ส ถำน
ประติ ม ำกรรม สวน และภู มิ ทั ศ น์ ตลอดจนกำรพั ฒ นำ
ศิล ปกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง หรือ กำรพั ฒ นำกำรตั้ งถิ่ น ฐำนของ
มนุษย์ ซึ่งกำรพัฒนำเหล่ำนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลำในเวลำหนึ่ง
หรือบนพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดของโลก
3. เป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม
4. เป็นตัวอย่ำงลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นตัวแทน
กำรพัฒ นำด้ำนวัฒ นธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี หรืออุตสำหกรรม
5. เป็ น ตั ว อย่ ำ งลั ก ษณะเด่ น ชั ด หรื อ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีแห่งสถำปัตยกรรม วิธีกำรก่อสร้ำงกำรตั้งถิ่นฐำน
ของมนุษย์ ที่มีควำมเปรำะบำงหรือเสื่อมสลำยได้ง่ำย เพรำะ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยน แปลงทำงสังคม วัฒนธรรมที่ไม่
สำมำรถกลั บ คื น ดั่ ง เดิ ม ได้ หรื อ กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
เศรษฐกิจ
6. มีควำมคิดหรือควำมเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์
หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมส ำคั ญ หรื อ มี ค วำมโดดเด่ น ยิ่ ง ใน
ประวัติศำสตร์
1. คุณค่ำด้ำนกำรแสดงอัตลักษณ์ (Identity Value)
2. คุณค่ำที่เกี่ยวกับ กำรออกแบบ/เทคนิค (Relative
Artistic / Technical Value)
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ลำดับที่

หลักเกณฑ์
กำรประเมินคุณค่ำ
Management
Guidelines For
world Cultural
Heritage Sites
(Feilden and
Jokilehto, 1993)

คุณค่ำที่ประเมิน
3. คุณค่ำด้ำนกำรหำยำก (Rarity Value)
4. คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำ (Educational Value)
5. คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economic Value)
6. คุณค่ำทำงกำรเมือง กำรปกครอง (Political Value)
7. คุณค่ำเชิงจิตวิญญำณ(Spiritual Significance)

3.

กฎบัตร Burra
Charter 1999
(Australia ICOMOS,
2000)

1.คุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ (Historical significance)
2.คุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์หรือควำมงำม (Aesthetic
Significance)
3.คุณค่ำทำงสังคม (Social Significance)
4.คุณค่ำทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Significance)

4.

Conservation
Management Plan
by NSW Sydney
Barbour Foreshore
Authority (2015)

5.

กำรประเมินคุณค่ำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
โดย วิลเลี่ยม ดี ไลป์

1. คุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ (Historical Significance)
2. คุณค่ำทำงด้ำนควำมสัมพันธ์
3. คุ ณ ค่ ำ ทำงสุ น ทรี ย ศำสตร์ ห รื อ ควำมงำม (Aesthetic
Significance)
4. คุณค่ำทำงสังคม (Social Significance)
5.คุณค่ำทำงกำรศึกษำวิเครำะห์ (Research Significance)
6. คุณค่ำทำงโบรำณคดี (Archaeological Significance)
7. คุณค่ำควำมหำยำก (Rarity Significance)
8.คุ ณ ค่ ำ ด้ ำ น กำรเป็ นตั ว แท น (Representativeness
Significance)
1. คุณค่ำที่แสดงนัยของอดีต
2. คุณค่ำทำงวิชำกำร
3. คุณค่ำทำงสุนทรีย์หรือควำมงำม
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ลำดับที่

หลักเกณฑ์
กำรประเมินคุณค่ำ
(วิลเลียม ดี. ไลป์ อ้ำง
ถึงในสำยันต์ ไพรชำญ
จิตร์, 2550: 25-27)

คุณค่ำที่ประเมิน
4. คุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์

6

แนวทำงกำรประเมิน
คุณค่ำทรัพยำกร
วัฒนธรรม โดย
สำนักงำนสิ่งแวดล้อม
ภำคที่ 8 (2551)

1. คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์ (Symbol Significance)
2. คุณค่ำเชิงวิชำกำร (Research Significance)
3. คุณค่ำเชิงสุนทรียะ (Art Significance)
4. คุณค่ำเชิงควำมงำม (Aesthetic Significance)
5. คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ (Economic Significance)
6. คุณค่ำเชิงจิตวิญญำณ (Spiritual Significance)
7. คุณค่ำเชิงกำรตลำด (Business Market Significance)
8. คุณค่ำสำหรับชุมชน (Local Significance)
9. คุณค่ำสำหรับควำมเป็นมนุษย์ (Humanity
Significance)

7.

แนวทำงกำรประเมิน
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
โดย ธนิก เลิศชำญฤทธิ์
(2554 :32)
กำรประเมินคุณค่ำ
มรดกวัฒนธรรม โดย
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

1. คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์
2. คุณค่ำเชิงวิชำกำร
3. คุณค่ำเชิงสุนทรียะ
4. คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ
1. คุณค่ำทำงสุนทรีย์ภำพ
2. คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
3. คุณค่ำทำงโบรำณคดี
4. คุณค่ำทำงศิลปกรรม
5. คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
6. คุณค่ำทำงวิทยำกำรและกำรศึกษำ
7. คุณค่ำในเรื่องขนำดโครงสร้ำงและวัสดุ

8.
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จำกตำรำงที่ 1 ในข้ ำงต้ น ซึ่ ง แสดงกำรเปรี ย บเที ย บหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ
ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่นำมำใช้เป็นกรอบกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
จะพบว่ำ มีกำรจัดกลุ่มกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกัน คล้ำยคลึงกัน เนื่อง
ด้วยควำมหมำยของทรัพยำกรวัฒนธรรม และ มรดกวัฒนธรรม มีควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกัน และใน
บำงบริบทหมำยถึงสิ่งเดียวกัน และในบำงกรณี กำรจัดกลุ่มโดยรวมคุณค่ำและหมำยถึงทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกันในกลุ่มเดียวกันเช่นคุณค่ำทำงโบรำณคดี ประวัติศำสตร์ อำจถูกจัดกลุ่มใน
คุณค่ำเชิงวิชำกำร เช่นเดียวกับคุณค่ำทำงสถำปั ตยกรรม และศิลปกรรม ในขณะที่บำงหลักเกณฑ์
อำยแบ่งกลุ่มย่อย ๆ ลงไปทำให้ คุณค่ำ ด้ำนโบรำณคดี กับประวัติศำสตร์อยู่คนละกลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับบริบทที่แตกต่ำงกันของกำรประเมินทรัพยำกรวัฒนธรรม ชนิดนั้น ๆ หรือ แหล่งนั้น ๆ ว่ำมีคุณค่ำ
อันโดดเด่นด้ำนใดบ้ำง
ซึ่งในที่นี้ ผู้วิจัยได้เลือกประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรในด้ำน
ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม เนื่องจำกพบว่ำทรัพยำกรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิห ำรล้วนแล้ ว
ทรงคุณค่ำในหลำกหลำยมิติ แต่ควำมโดดเด่นอยู่ที่คุณค่ำด้ำนศิลปกรรม และ สถำปัตยกรรม สมกับที่
วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมสำคัญ เนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมเกี่ยวพันกับพระ
บรมรำชวงศ์มำนับตั้งแต่เริ่มสถำปนำ กำรรังสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร จึงมีควำมงดงำม
ประณีต ถูกต้องสมบูรณ์ตำมหลักศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และแบบแผน จำรีต ประเพณีไทย สมเด็จ
พระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ ทรงได้สถำปนำวัดบวรนิเวศวิหำรขึ้น โดยแบ่งบริเวณปูชนียสถำนไว้
ส่วนหนึ่งเรียกว่ำเขตพุทธำวำสและบริเวณเสนำสนะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกิจของสงฆ์ เรียนว่ำเขตสังฆำวำส
ส่วนหนึ่งเหมือนอย่ำงวัดที่สำคัญโดยมำก ปูชนียสถำนอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกตั้งเรียงจำกทิศเหนือไป
ทำงทิศใต้คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิห ำรเก๋ง พระวิห ำรศำสดำ หอพระไตรปิฎ กอยู่ทำงทิ ศ
ตะวันออก ของพระเจดีย์ ศำลำกำรเปรียญ อยู่ทำงทิศตะวันตกของพระเจดีย์(มูลนิธิมหำมกุฎ รำช
วิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) อีกทั้งยังมีงำนศิลปกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรมที่
อยู่ภำยในเขตพุทธำวำสมำกมำย
ในส่วนเขตสังฆำวำสของวัดบวรนิเวศวิหำรนั้น แรกเริ่มน่ำจะสร้ำงขึ้นพร้อมกำรสถำปนำวัด
เสนำสนะทั้ งหลำยน่ ำจะสร้ ำงเป็ น เครื่อ งไม้ และยั งคงมิ ได้ ป ลู กสร้ำงอะไรมำกนั ก เนื่ องจำกหลั ง
สถำปนำวัดได้ไม่นำนสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพก็เสด็ จสวรรคต อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ยัง
เหลื อให้ เห็ น ได้ ในปั จ จุ บั น ก็คือแนวคลองกั้น ระหว่ำงเขตพุท ธำวำสและเขตสั งฆำวำสที่ มีมำตั้งแต่
แรกเริ่มสถำปนำพระอำรำม เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำริจะให้อัญเชิญ
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สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรจึงโปรดให้สร้ำงตำหนัก
ต่อมำเรียกว่ำพระปั้นหย่ำ และท้องพระโรงถวำย (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556) และในกำลต่อมำ
มีกำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ เพิ่มเติมอีกมำกมำย ล้วนแต่เป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่มีคุณค่ำ
เป็นอย่ำงยิ่ง
ในที่ นี้ มุ่ งเน้ น กำรศึ กษำ ส ำรวจและประเมิ น คุณ ค่ำทรัพ ยำกรวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ องได้
ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยเน้นกำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปกรรม และคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรมของ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีควำมโดดเด่นภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร โดยใช้แบบประเมินคุณค่ำทรัพยำกร
วัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่
2.1 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงศิลปกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ ควำมงดงำม
รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ควำมหำยำก ควำมเป็นของแท้ ควำมเป็นสัญลักษณ์ ควำมเป็นเอกลักษณ์
หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น
2.2 ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ รูปแบบ
อำคำร กำรก่อสร้ำง เทคนิคกำรสร้ำง กำรประดับตกแต่ง ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม ควำมสวยงำม
ประโยชน์ใช้สอย ควำมเป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่ำงลักษณะทั่วไป
ของสิ่งก่อสร้ำงที่เป็ นตั วแทนกำรพัฒ นำด้ำนวัฒ นธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
หรืออุตสำหกรรม เป็นต้น
หลังจำกที่ผู้วิจัยได้สำรวจและทำกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ
วิห ำรแล้ ว นั้ น ได้ จั ด ท ำผลกำรศึ ก ษำซึ่ งจะแสดงในตำรำงแสดงผลกำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำทรัพ ยำกร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร ในแต่ละด้ำน ซึ่งจะกล่ำวในหัวข้อถัดไป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นวัดที่มีควำมสำคัญเกี่ยวพันกับพระบรมรำชวงศ์นับตั้งแต่เริ่ม
สถำปนำโดยพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ทรงได้อำรำธนำพระพุทธรูปสำคั ญที่มีลักษณะงดงำม
และมีคุณค่ำมำประดิษฐำนไว้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรหลำยองค์ รวมทั้งยังมีพระพุทธรูปสำคัญอื่นที่ที่
ปรำกฏอยู่ ภ ำยในวัดบวรนิ เวศวิห ำรซึ่งมีคุณ ค่ำทำงพุ ทธศิล ป์ ประวัติศำสตร์ และสุ นทรียภำพอีก
มำกมำย นอกจำกนี้วัดบวรนิเวศวิหำรยังมีภำพจิตรกรรมฝำผนังอันทรงคุ ณค่ำมำกมำยโดยเฉพำะงำน
จิ ต รกรรมสกุ ล ช่ ำ งขรั ว อิ น โข่ ง อั น เป็ น จุ ด ก ำเนิ ด ของกำรวำดภำพแบบตะวัน ตกในประเทศไทย
นอกจำกนี้ยังมีงำนจิตรกรรมฝำผนังปรำกฏภำยในอำคำรสำคัญ ต่ำง ๆ กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
ทรัพยำกรวัฒนธรรม ที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนศิลปกรรมมำประเมินคุณค่ำ ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ
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ควำมงดงำม รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ควำมหำยำก ควำมเป็นของแท้ ควำมเป็นสัญลักษณ์ ควำม
เป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น โดยมีทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำง
ศิลปกรรม จำนวนทั้งสิ้น 15 รำยกำร ได้แก่
1. กลุ่มพุทธศิลป์ สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขต
พระศำสดำ พระไพรีพินำศ พระพุทธไสยำสน์ พระพุทธบำทโบรำณ พระเจดีย์กำไหล่ทอง พระรูป
สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ
2. กลุ่ ม งำนจิ ต รกรรม สำมำรถน ำชมสิ่ งที่ น่ ำสนใจ ดั งนี้ ภำพจิ ต รกรรมฝำผนั ง
ภำยในพระอุโบสถ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรพระศำสดำ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในหอ
พระไตรปิฎก และจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋ง
3.กลุ่ ม งำนศิ ล ปกรรมอื่ น ๆ สำมำรถน ำชมสิ่ ง ที่ น่ ำ สนใจ ดั ง นี้ พระบรมรู ป
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประตูเซี่ยวกำง มโหระทึก
ผลกำรประเมินคุณค่ำทำงศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
ได้ผลดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
ลำดับ ทรัพยำกร
ที่
วัฒนธรรม
คุณค่ำทำงศิลปกรรม
ที่ประเมิน
กลุ่มพุทธศิลป์
1.

พระพุทธ
ชินสีห์

ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีควำมงำมอย่ำงหำ
ทีเ่ ปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำชและพระศำสดำเป็นพระพุทธรูป
ส ำริ ด ปำงมำรวิ ชั ย มี ท รวดทรงอ่ อ นช้ อ ย และชำยจี ว รยำวแบบลั งกำ
ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำท
เสมอกัน พระพุทธชินสีห์มีหน้ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูงตั้งแต่ฐำนถึง
พระจุ ฬ ำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระรัศมี 1 ศอก พระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ ำเจ้ ำอยู่หั ว ทรงสรรเสริญ ว่ำ “พระพุท ธชิน รำชพระพุ ท ธชิ นศรีส อง
พระองค์นั้นงำมแหลมตำมำกกว่ำพระพุทธรูปใหญ่น้อยบันดำมีในแผ่นดิน
สยำม” (พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82)
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ลำดับ ทรัพยำกร
ที่
วัฒนธรรม
ที่ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

2.

พระสุวรรณ เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย ศิลปะอยุธยำ มีลักษณะ
เขต
แบบพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์
พระยำชำนิหัตถกำร นำยช่ำงกรมพระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ทำพระ
ศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้เล็ก ตำมที่เห็นว่ำงำมในเวลำนั้น

3.

พระศำสดำ ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำง
หำที่ เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุท ธชินรำช และพระพุ ทธชินสี ห์ ซึ่ง
สันนิษฐำนว่ำหล่อขึ้นในเวลำใกล้เคียงกัน มีลักษณะพระพักตร์กลม ขมวด
พระเกศำเล็กแหลม รัศมีเป็นเปลวเพลิง พระอังสำกว้ ำงลักษณะพระองค์
ด้ำนข้ำงแข็งเป็นเหลี่ยมไม่อ่อนช้อย อันเป็นลักษณะที่นักวิชำกำรกล่ำวว่ำ
เป็นศิลปะที่แปลงมำจำกพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ปำงมำรวิชัย

4.

พระไพรี
พินำศ

5.

พ ร ะ พุ ท ธ เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปำงปรินิพพำน ประทับสีหไชยำ มี พระเขนย
ไสยำ
หนุ น ที่ พ ระเศีย ร พระหั ต ถ์ข วำรองรับ พระเศี ยร พระหั ตถ์ ซ้ำยวำงแนบ
พระองค์ พระบำทซ้ อ นทั บ กั น อั ญ เชิ ญ มำจำกวั ด พระพำยหลวงเมื อ ง
สุ โ ขทั ย สมเด็ จ กรมพระยำด ำรงรำชำนุ ภ ำพทรงแสดงไว้ ใ นหนั ง สื อ
พระพุทธรูปสำคัญว่ำ มีลักษณะงำมกว่ำพระพุทธรูปไสยำองค์อื่น ๆ ทั้งสิ้น

6.

พ ร ะ พุ ท ธ 1. เป็นรอบพระพุทธบำทสลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่ โดยทั่วไปแล้วรอยพระ
บำทโบรำณ พุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ แต่
ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระบำท
ไว้เอง รอยพระพุทธบำทก็เลยกลำยเป็นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง คือเป็น

เป็นพระพุทธรูปศิลำขนำดย่อม เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร สมัยศรี
วิชัย มีผู้ น ำมำถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำฯเมื่อยังทรงผนวชอยู่
เป็ น เวลำติ ดต่ อ กับ ที่ ห ม่อมไกรสรถู กส ำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ
"พระไพรีพินำศ” เป็นที่ศรัทธำของคนทั่ว ไปว่ำมีควำมศักดิ์สิ ทธิ์ ช่ว ยให้
แคล้วคลำดและชนะศัตรูภัยพำล
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ของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง
2. ควำมโดดเด่นคือรอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี
ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีคำจำรึกภำษำ
มคธ อักษรขอม 7 บรรทัด คำจำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรม
รำชำที่ 3 (ไสยลื อไทย) พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้นำแผ่นหิ นมำยังเมือง
สุ โขทั ย ครั้น มำแผ่ น ดิ น พระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ)
พระสิริสุเมธังกรสังฆนำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช ได้สลัก
รอยพระพุทธบำททั้งคู่ล งบนแผ่นหิ นนั้นตำมแบบรอยพระพุ ทธบำทบน
ยอดเขำสุ ม นกู ฏ ในลั ง กำทวี ป เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี เดื อ น 6 ขึ้ น 4 ค่ ำ
พุทธศักรำช 1970
3. รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง
มีรูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธบำทคู่ของ
ลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ ถือว่ำมีคุณค่ำทำงศิลปกรรม
เนื่องด้วยคติกำรสลักรอยพระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธ
บำทคู่ของลังกำโดยตรง จึงแตกต่ำงกับรอยพระพุทธบำทจำลองของสุโขทัย
ก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง ตรงกลำงฝ่ำ
พระบำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก
4. นอกจำกนี้ยังมีคุณค่ำทำงโบรำณคดีด้วยเป็นศิ ลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลัก
ที่ 12

7.

พระเจดีย์
กำไหล่ทอง

เป็ น เจดี ย์ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐำนพระบรมสำรี ริ ก ธำตุ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐำนเป็ น องค์
ประธำนภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ที่แท่นประดิษฐำนรูปสี่เหลี่ยมประกอบ
ศิลำสลักภำพปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพำน เหลี่ยมละปำง
มีอักษรจำรึกพระวำจำ พระอุทำน พระวัจนะ ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ำทำง
ศิลปกรรม ด้วยรูปแบบกำรสร้ำง และคุณ ค่ำด้ำนจิตจิตใจ เป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศำสนิกชน และเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้ำ
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8.

พระรูป
มีควำมเสมือนจริงและงดงำม มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง และมี
สมเด็จ
คุณ ค่ำทำงจิตใจต่อประชำชนทั่ วไปเนื่องจำกเป็นรูปหล่อจำลองพระรูป
พระสังฆรำช สมเด็จพระสมณเจ้ำและสมเด็จพระสังฆรำชซึ่งเคยครองวัดบวรนิเวศวิหำร
เจ้ำ
กลุ่มจิตรกรรม

9.

จิตรกรรม 1.เป็ น จิ ต รกรรมสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น นั บ เป็ น ยุ ค ที่ มี ก ำรเริ่ ม
ภำยในพระ เปลี่ยนแปลงลักษณะจิตรกรรมจำกแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มำเป็น
อุโบสถ
จิตรกรรมไทยทีไ่ ด้อิทธิพลตะวันตก เรียกว่ำ จิตรกรรมสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
2. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพื้น (Tempera Technique)
3. เขียนเป็นภำพปริศนำธรรม แตกต่ำงจำกจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมที่
มักเขียนเป็นพระพุทธประวัติ และทศชำติชำดก
4. เขียนเป็นภำพบุคคลและสถำนที่แบบยุโรป
5. ไม่นิ ยมใช้สีฉูดฉำดระบำยสีพื้นด้วยสีทึบเพื่อแสดงบรรยำกำศและภูมิ
ประเทศตะวันตกที่มีควำมหนำวเย็นตำมจินตนำกำรของจิตกร
6. เป็นกำรเริ่มเขียนภำพที่มีมิติ มีกำรเน้นระยะใกล้ไกล และควำมเข้มของ
สี เพื่อแสดงระยะตำมแบบจิตรกรรมตะวันตก

10.

จิตรกรรมฝำ
ผนังภำยใน
วิหำรพระ
ศำสดำ

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่4 ถึงรัชกำลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น
ครำวที่มีกำรบูรณะวัดบวรนิเวศวิหำร
2. จัดอยู่ในสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
3. เรื่ อ งรำวที่ ป รำกฏบนจิ ต รกรรมฝำผนั ง มี ห ลำยเรื่ อ ง เป็ น เรื่ อ งทำง
พระพุทธศำสนำแต่มิใช่พระพุทธประวัติ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอน และ
ตำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปสำคัญ
4. เขียนด้วยเทคนิคสี ฝุ่นผสมกำวบนรองพื้นหนำ ส่วนใหญ่ ใช้สี เข้มเป็น
หลักซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น
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11.

จิตรกรรมฝำ
ผนังภำยใน
หอ
พระไตรปิฎก

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5
2. จัดอยู่ในสกุล ช่ำงรัตนโกสินทร์ แบบไทยประเพณีแต่มีกำรแทรกภำพ
อำคำรสถำปัตยกรรมตะวันตก และแบบจีน รวมทั้งบุคคลชำวต่ำงชำติ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อสัมพันธ์กับนำนำอำรยประเทศในยุคนั้น และเป็น
กำรเขียนแบบทัศนวิสัย(Perspective) ตำมแบบสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
3. เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง
4. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวมีรองพื้น

12.

จิตรกรรม
ฝำผนัง
ภำยใน
วิหำรเก๋ง

1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5
2. เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทย
แท้ ที่ สื บ ทอดมำจำกสมั ย อยุ ธ ยำตอนปลำย กั บ จิ ต รกรรมแบบอิ ท ธิ พ ล
ตะวันตก แต่มีเรื่องรำวในวรรณคดีจีน และใช้อักษรจีน จึงคำดว่ำมีช่ำงจีน
ร่วมเขียนด้วย
3. เรื่อ งรำวภำยในบนผนั งเป็ น เรื่อ งสำมก๊กตอนชีชีล ำเล่ ำปี่ ไปเมือ งฮูโต๋
จนถึงตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี ส่วนเพดำนเขียนภำพมังกรดั้นเมฆ และ
บำนประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนหรือเซี่ยวกำง
4. มีรูป แบบภำพทิว ทั ศน์เป็น ฉำกหลั ง มีสิ่ งก่อสร้ำงหรือตัว บุ คคลเพีย ง
เล็กน้อย มีระยะพอเหมำะ ดูง่ำย ลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตก
คือเป็นภำพเหมือนจริง (Realistic)
กลุ่มงำนศิลปกรรมอื่นๆ

13.

พระบรมรูป 1. เป็นพระบรมรูปที่มีควำมสำคัญมำกเพรำะเหตุว่ำเป็นพระบรมรูปของ
พระบำท
พระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกที่สร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ
สมเด็จ
อยู่
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พระจอม
เกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว

2. ยังเป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ซึ่งประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ทำงลงจำกทักษินชั้นบนของพระเจดีย์ วัดบวร
นิเวศวิหำร
3. เป็นต้นแบบพระบรมรูปฯซึ่งประดิษฐำน ณ ปรำสำทพระเทพบิดร โดย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็น
ผู้อำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414
4. มีลักษณะเด่นทำงประติมำกรรมโดยกำรผสมผสำนลักษณะรู ปเหมือน
บุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม
เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี

14.

ประตู
เซี่ยวกำง

เป็นประตูไม้จำหลักเป็นรูปทวำรบำลอย่ำงจีนแต่ทรงเครื่องอย่ำงไทย เป็น
ศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจำกจีนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์

15.

มโหระทึก

มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมด้วยเป็นของโบรำณที่มีควำมสวยงำมและหำได้ยำก
และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ในฐำนะเป็นสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำช
สมบัติ เพื่อใช้สำหรับสำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ-ค่ำ เป็นพระ
เกียรติยศ

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหำรข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรม ที่มีควำมโดดเด่นจำนวน
15 รำยกำร ดังรำยระเอียดต่อไปนี้
กลุ่มพุทธศิลป์
ทรั พ ยำกรวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ ำ ด้ ำ นศิ ล ปกรรมในกลุ่ ม นี้ มี จ ำนวน 8 รำยกำร มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 พระพุทธชินสีห์
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ตำมตำนำนเล่ำว่ำ พระเจ้ำศรีธรรมปิฎก เจ้ำเมืองนครเชียงแสน ทรงหล่อขึ้นพร้อมกับ
พระพุทธชินรำชและพระศำสดำ เมื่อประมำณปีพุทธศักรำช 1500 ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปทั้ง
3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำทเสมอกัน พระพุทธชินสีห์มีหน้ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูง
ตั้งแต่ฐำนถึงพระจุฬำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว พระรัศมี 1 ศอก พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์
หนึ่ งในหั ว เมื อ งฝ่ ำยเหนื อ ทั้ งโดยฐำนะเป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ งดงำมและโดยฐำนะเป็ น พระพุ ท ธรู ป
ศักดิ์สิ ทธิ์ กรมพระรำชวังบวรมหำศั กดิพลเสพ ทรงอัญ เชิญ มำประดิษฐำนในมุขหลั งพระอุโบสถ
วัดบวรนิ เวศวิห ำร ถึงรัช กำลที่ 4 จึงโปรดให้ อัญ เชิญ มำประดิษ ฐำน เป็นพระพุทธปฏิมำประธำน
ในพระอุโบสถดังปรำกฏทุกวันนี้ (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558)
พระพุทธชินสีห์ ประดิษฐำนอยู่ข้ำงหน้ำพระพุทธสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปสำริดปำง
มำรวิชัย ศิลปะสุโขทัย สองข้ำงพระพุทธชินสีห์มีรูปพระอัครสำวกคู่หนึ่ง สันนิษฐำนว่ำ สมเด็จพระ
ธรรมรำชำลิไทแห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้ำงขึ้นในเวลำใกล้เคียงกันกับพระพุทธชินรำช และพระศรี
ศำสดำ เดิมประดิษฐำนอยู่ที่พระวิหำรด้ำนทิศเหนือของวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จังหวัดพิษณุโลก
ต่ อ มำวิห ำรช ำรุ ด ทรุ ด โทรมลง สมเด็ จ พระบวรรำชเจ้ ำ มหำศั ก ดิ พ ลเสพ จึ งโปรดให้ อั ญ เชิ ญ มำ
ประดิษฐำนที่มุขหลังของพระอุโบสถจัตุรมุข วัดบวรนิเวศวิหำร เมื่อพุทธศักรำช 2374
พระพุทธชินสีห์นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้ำนคู่เมือง ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์
เสด็จมำถวำยสักกำรบูชำในโอกำสต่ำง ๆ เช่น พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำช
ดำเนินเลียบพระนครทำงสถลมำรคมำนมัสกำรและถวำยต้นไม้เงินและต้นไม้ทองเมื่อครำวประกอบ
พระรำชพิ ธีบ รมรำชำภิ เษก พระพุ ท ธชิ น สี ห์ พระพุ ท ธรูป คู่ บ้ ำนคู่เมือ งแต่ ครั้งสุ โขทั ย นั บ ว่ำเป็ น
พระพุทธรูปที่สวยงำมมำกที่สุดพระองค์หนึ่ง สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำพระองค์นั้น ได้ทรงอัญเชิญพระ
พุทธชินสีห์มำจำกพระวิหำรทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ เมืองพิษณุโลก มำประดิษฐำนไว้ ในมุข
หลังของพระอุโบสถ ซึ่งก่อขึ้นใหม่ อัญเชิญลงแพมำทั้งพระองค์ เมื่อฤดูน้ำ พ.ศ. ๒๓๗๒ แต่ได้ยินกัน
มำโดยมำกว่ำมุขหลังคำมีมำแต่เดิม จึงรวมเป็น 4 มุข ตำมรูปเมรุของเจ้ำจอมมำรดำ ของพระองค์เจ้ำ
ดำรำวดี พระรำชชำยำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ผู้ทรงรจนำตำนำนวัด
ทรงสันนิษฐำนว่ำ มุขหลังก่อทีหลัง ในเมื่อปรำรภว่ำจะเชิญพระพุทธชินสีห์ลงมำ เดิมคงมีแต่หลังหน้ำ
ซึ่งเป็นพระอุโบสถ หลังขวำงซึ่งเป็นพระวิหำร แต่สร้ำงติดกันจึงดูเป็น 3 มุข
พระพุทธชินสีห์นี้ มีตำนำนกล่ำวไว้ในพงศำวดำรเหนือว่ำ พระเจ้ำศรีธรรมไตรปิฎก เจ้ำ
เมืองนครเชียงแสน สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระชินรำชและพระศำสดำเมื่อก่อน พ.ศ. 1500 มีเรื่องโดยย่อ
ว่ำ พระศรีธรรมไตรปิฎก เจ้ำนครเชียงแสนยกกองทัพมำตีเมืองศรีสัชนำลัย (อยู่ในเมืองสวรรคโลก
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สมัยนั้น) แล้วสร้ำงเมืองพิษณุโลก พร้อมกับพระพุทธรูป 3 พระองค์ โดยให้พวกช่ำงที่มีฝีมื อในเมือง
ต่ำง ๆ มำประชุม ช่วยกันปั้นหุ่นเพื่อจะให้ได้งดงำมผิดกับพระพุทธรูปสำมัญแต่ท่ำนสันนิษฐำนว่ำ
พระเจ้ำพระศรีมหำธรรมไตรปิฎกผู้สร้ำง คือพระมหำธรรมรำชำที่ 1 รัชกำลที่ 5 แห่งรำชวงศ์พระร่วง
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี เรียกโดยพระนำมว่ำ พระเจ้ำลือไทหรือลิไท ข้อที่ทำให้สันนิษฐำนเช่นนั้น
มีห ลำยประกำร คือสอบสวนไม่ได้ค วำมจริงว่ำ มีเจ้ ำนครเชียงแสนองค์ใด มีค วำมรู้เชี่ย วชำญใน
พระไตรปิฎก จนควรแก่พระนำมนั้น และได้แผ่อำนำจลงมำทำงใต้ในสมัยที่อ้ำงนั้น พระมหำธรรม
รำชำที่ 1 ปรำกฏว่ำทรงรอบรู้เชี่ยวชำญในพระไตรปิฎก ทรงแต่งหนังสื อเรื่อง ไตรภูมิ ซึ่งในทุกวันนี้
เรียกกันว่ำไตรภูมิพระร่วง พระเกียรติยศที่ทรงรอบรู้พระไตรปิฎก คงเลื่องลือแพร่หลำย จึงเรียกพระ
นำมเฉลิมพระเกียรติว่ำ พระศรีธรรมไตรปิฎก และเมื่อก่อนแต่ทรงเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ได้เป็นพระ
มหำอุปรำชอยู่ที่เมืองศรีสัชนำลัย เมื่อพระเจ้ำ เลอไทพระรำชบิดำสวรรคต เกิดจลำจลขึ้นในพระนคร
สุโขทัย ต้องยกทัพลงมำปรำบปรำมจนรำบคำบแล้วจึงได้เสวยรำชย์ เรื่องนี้ตรงกับเค้ำเรื่องพระเจ้ำศรี
ธรรมไตรปิฎกยกกองทัพลงมำตีเมืองศรีสัชนำลัยในพงศำวดำรเหนือ อีกประกำรหนึ่ง ลักษณะพระชิน
รำช พระชินสีห์ ก็ด่ำงจำกพระพุทธรูปอื่น ในบำงอย่ำงเช่น มีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 นิ้ว พระบำททั้ง 4 นิ้ว
ยำวเสมอกัน ต้องตำมคัมภีร์มหำปุริสลักษณะแสดงว่ำผู้สร้ำงได้ทรำบคัมภีร์นั้น พระพุทธรูปที่ได้สร้ำง
กันขึ้นชั้นหลัง ได้ถือเป็นแบบสืบมำทุกวันนี้ พระพุทธรูปที่สร้ำงในเมืองเมืองไทยแต่ก่อนนั้น ทั้งทำง
เมืองเหนือและเมืองใต้ ทำปลำยนิ้วพระหัตถ์เป็นหลั่นกันเหมือนกับนิ้วมือคนสำมัญ อนึ่งมีทรวดทรง
และชำยจีวรยำวแบบลังกำ แสดงให้เห็นว่ำสร้ำงในสมัยพระเจ้ำเลอไทยหรือลือไทย เมื่อ พ.ศ. 1900
พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินรำช มีลักษณะงดงำมอย่ำงน่ำพิศวง และนับถือกันว่ำเป็น
พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ปรำกฏในประวัติศำสตร์ว่ำสมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินในกรุงสยำม ได้เสด็จฯไป
ถวำยนมัส กำรหลำยพระองค์ตั้งแต่ส มัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว (พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82) ทรงสรรเสริญว่ำ
“พระพุทธชินรำชพระพุทธชินศรีสองพระองค์นั้น งำมแหลมตำมำกกว่ำพระพุทธรูปใหญ่
น้อยบันดำมีในแผ่นดินสยำม”
กล่ำวเฉพำะพระพุทธชินสีห์เมื่อเมื่ออัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ที่มุขหลังของพระอุโบสถวัด
นี้ แล้ ว พระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ ำ ฯ เมื่อทรงเสด็จมำผนวชอยู่ครองวัดนี้ ได้ทูล ขอพระบรมรำ
ชำนุญำตพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ อัญเชิญย้ำยจำกมุขหลังออกสถิตหน้ำพระพุทธรูปองค์ใหญ่
หรือพระโต เมื่อ พ.ศ. 2380 ปิดทองกำไหล่พระรัศมีฝั่งพระเนตรใหม่ และติดพระอุนำโลม ส่วนมุข
หลังอัญเชิญพระไสยำสน์เข้ำไว้แทน ต่อมำได้รื้อมุขหลัง น่ำจะเพื่อขยำยทักษิณพระเจดีย์ออกมำอีก
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ชั้นหนึ่ง ส่วนพระไสยำสน์น่ำจะคงยังอยู่หลังพระอุโบสถ ณ ที่ติดพระบำทจำลองในบัดนี้ ต่อมำได้
อัญเชิญไปไว้ในวิหำรพระศำสดำเมื่อทรงลำผนวชเสด็จขึ้นครองรำชสมบัติแล้ว ตรัสให้แผ่ทองคำทำ
พระรัศมีลงยำรำชำวดีป ระดับ พระรัศมีเดิมอีกชั้นหนึ่ง ถวำยฉัตรตำด 9 ชั้นถวำยผ้ ำทรงสพักตำด
ต้นไม้ทองเงิน เมื่อพ.ศ. 2394 โปรดหล่อ ด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดทองใหม่ มีกำรสมโภช เมื่อ พ.ศ. 2398
ทรงสมโภชอีกและถวำยพระธำมรงค์หยกสวมนิ้วพระอังคุฐซ้ำย ( แหวนที่นิ้วหัวแม่มือซ้ำย) เมื่อ พ.ศ.
2409 ในรัช กำรที่ 5 ก็ได้ท รงปิ ดทองและโปรดให้ มีกำรสมโภช พร้อมด้วยกำรฉลองพระอำรำมที่
ทรงปฎิสังขรณ์ใหม่ และทรงสร้ำงเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2434 พระพุทธชินสีห์ มีพระอัครสำวกยืนคู่หนึ่ง
สันนิษฐำนว่ำสร้ำงภำยหลัง (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส, 2465)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระพุทธชินสีห์

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำงหำที่
เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำช และพระศำสดำ เป็นพระพุทธรูป
ปำงมำรวิชัย มีทรวดทรงอ่อนช้อย และชำยจีวรยำวแบบลังกำ ลักษณะพิเศษ
ของทั้ง 3 องค์ คือ นิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบำทเสมอกัน พระพุทธชินสีห์มี
หน้ ำตักกว้ำง 5 ศอกคืบ 7 นิ้ว สูงตั้งแต่ฐำนถึงพระจุฬำ 6 ศอกคืบ 10 นิ้ว
พระรัศมี 1 ศอก พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสรรเสริญว่ำ
“พระพุ ท ธชิ น รำชพระพุ ท ธชิ น ศรี ส องพระองค์ นั้ น งำมแหลมตำมำกกว่ ำ
พระพุทธรูปใหญ่น้อยบันดำมีในแผ่นดินสยำม”(พิชญำ สุ่มจินดำ, 2557: 82 )

ลาดับที่ 2 พระสุวรรณเขต (พระโต)
พระสุวรรณเขต (พระโต) เป็นพระพุทธรูปหล่อโบรำณ ลักษณะแบบพระขอมเรียกกันว่ำ
“พระโต” หน้ำตักกว้ำง 9 ศอก 21 นิ้ว กรมพระรำชวังบวรมหำศักดิพลเสพได้ทรงอัญเชิญจำกสระ
ตะพำน จังหวัดเพชรบุรีมำประดิษฐำนในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร
พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่ำหลวงพ่อโต หรือ “หลวงพ่อเพชร” คือพระประธำนองค์ใหญ่
ตั้งอยู่ด้ำนในสุด เป็นพระประธำนองค์แรกของพระอุโบสถนี้ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ
อัญ เชิญมำจำกวัดสระตะพำน จั งหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย
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ศิลปะอยุธยำ พระยำชำนิหัตถกำรได้ปั้นพอกพระศกให้มีขนำดดังที่เห็นในปัจจุบันแล้วลงรักปิดทอง
ด้ำนข้ำงพระพุทธรูปองค์นี้ มีพระอัครสำวกปูนปั้นหน้ำตัก 2 ศอก ข้ำงละ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูป
โบรำณเรียกว่ำ พระโต แต่ นำยอ่อน เจตนำแจ่ม ผู้รักษำพระอุโบสถเล่ำว่ำ เคย ได้ยินสมเด็จพระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนิ ศรำนุวัดติวงศ์ ตรัสกับสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิร
ญำณวโรรสว่ำ พระโตองค์นี้ ชำวพื้นเมืองเรียกกันว่ำ “หลวงพ่อเพชร” ชื่อท่ำนมีอยู่แล้วว่ำ “พระ
สุวรรณเขต” ไม่เรียก เมื่อเชิญมำรื้อออกเป็นท่อน ๆ ตำมรอยประสำนเดิม อัญเชิญลงแพมำคุมเข้ำเป็น
องค์เดิมอี ก ลักษณะที่ คุมเข้ำใหม่เป็ น ฝี มื อของช่ำงกรุงเทพฯ โดยมำก แต่ยังพอสั งเกตได้ว่ำเดิ มเป็ น
ลักษณะพระขอม พระศกของพระพุทธรูปนี้ เดิมโตอย่ำงของพระพุทธชินสีห์ พระยำชำนิหัตถกำร นำย
ช่ำงกรมพระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ทำพระศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้เล็ก ตำมที่เห็นว่ำงำมใน
เวลำนั้น ประดับเข้ำที่แล้วลงรักปิดทอง (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระสุวรรณเขต
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เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปำงมำรวิชัย ศิลปะอยุธยำ หน้ำตัก
กว้ำง 9 ศอก 21 นิ้ว มีลักษณะแบบพระขอม พระศกของพระพุทธรู ปนี้
เดิ ม โตอย่ ำ งของพระพุ ท ธชิ น สี ห์ พระยำช ำนิ หั ต ถกำร นำยช่ ำ งกรม
พระรำชวังบวรฯ เลำะออกเสีย ทำพระศกของพระโตนี้ใหม่ด้วยดินเผำให้
เล็ก ตำมที่เห็นว่ำงำมในเวลำนั้น

ลาดับที่ 3 พระศาสดา
เป็นพระพุทธรูปสำริดปำงมำรวิชัย สมัยสุโขทัย หน้ำตักกว้ำง 4 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว เดิม
ประดิ ษ ฐำนอยู่ ที่ วัดพระศรี รัต นมหำธำตุ พิ ษ ณุ โลก ต่ อมำในสมัย รัต นโกสิ น ทร์ เจ้ำอำวำสวัด บำง
อ้อยช้ำง จังหวัดนนทบุรี ให้อัญเชิญพระศำสดำจำกเมืองพิษณุโลกมำไว้ที่วัด ครั้นสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำพิชัยญำติ (ทัด บุนนำค) ทรำบเรื่อง จึงให้อัญเชิญพระศำสดำจำกวัดบำงอ้อยช้ำงมำไว้ ที่วัด
ประดู่ฉิมพลี ซึ่งเป็นวัดที่ท่ำนสร้ำงขึ้น ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงทรำบและมี
พระรำชดำริว่ำ พระศำสดำนั้นสร้ำงขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ซึ่งสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิ
พลเสพทรงให้ อั ญ เชิ ญ มำประดิ ษ ฐำนไว้ ณ พระอุ โ บสถวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำร พระศำส ดำก็ ค วร
ประดิษฐำนอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหำรที่เดียวกับพระพุทธชินสีห์ เป็นเสมือนพระพุทธรูปผู้พิทักษ์พระ
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พุทธชินสีห์ แต่ยังมิได้สร้ำงสถำนที่ประดิษฐำน จึงโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐำนยังมุขหน้ำพระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวรำรำมไปพลำงก่อนเมื่อพุทธศักรำช 2396 ครั้นสร้ำงพระวิห ำรพระศำสดำจวนแล้ว
เสร็ จ จึ งโปรดให้ อั ญ เชิ ญ พระศำสดำมำประดิ ษ ฐำน เมื่ อ พุ ท ธศั ก รำช 2407 (มู ล นิ ธิ ม หำมกุ ฎ รำช
วิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 156)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระศำสดำ
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ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นตัวอย่ำงของศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีควำมงำมอย่ำง
หำที่ เปรียบมิได้ เช่นเดียวกับพระพุทธชินรำช และพระพุทธชินสีห์ ซึ่ง
สันนิษฐำนว่ำหล่อขึ้นในเวลำใกล้เคียงกัน มีลักษณะพระพักตร์กลม ขมวด
พระเกศำเล็กแหลม รัศมีเป็นเปลวเพลิง พระอังสำกว้ำงลักษณะพระองค์
ด้ำนข้ำงแข็งเป็นเหลี่ยมไม่อ่อนช้อย อันเป็นลักษณะที่นักวิชำกำรกล่ำวว่ำ
เป็นศิลปะที่แปลงมำจำกพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ปำงมำรวิชัย

ลาดับที่ 4 พระพุทธไสยา
เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองปำงไสยำสน์ สมัยสุโขทัย ยำวตั้งแต่พระบำทถึงพระ
จุฬำ 6 ศอกคืบ 5 นิ้ว สร้ำงขึ้นรำว พุทธศักรำช 1800–1893 เดิมประดิษฐำน ณ วัดพระพำยหลวง
จังหวัดสุโขทัย ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จประพำส
เมืองสุโขทัย เมื่อพุทธศักรำช 1376 ทอดพระเนตรว่ำมีลักษณะงำมกว่ำพระไสยำองค์อื่น ๆ ครั้นเมื่อ
เสด็จประทับจำพรรษำ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร จึงได้โปรดให้อัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ที่มุขหลังของพระ
อุโบสถ เมื่อพุทธศักรำช 2390 ครั้นสร้ำงวิหำรพระศำสดำแล้วจึงได้อัญเชิญมำประดิษฐำนที่วิหำรพระ
ศำสดำห้องทิศตะวันตก ที่ฐำนพระพุทธไสยำบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำว
ชิรญำณวโรรส (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 157)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
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พระพุทธไสยำ

เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปำงปรินิพพำน ประทับสีหไชยำ มีพระเขนย
หนุ น ที่พ ระเศีย ร พระหั ตถ์ข วำรองรับ พระเศียร พระหั ตถ์ซ้ำยวำงแนบ
พระองค์ พระบำทซ้ อ นทั บ กั น อั ญ เชิ ญ มำจำกวั ด พระพำยหลวงเมื อ ง
สุ โ ขทั ย สมเด็ จ กรมพระยำด ำรงรำชำนุ ภ ำพทรงแสดงไว้ ใ นหนั ง สื อ
พระพุทธรูปสำคัญว่ำ มีลักษณะงำมกว่ำพระพุทธรูปไสยำองค์อื่น ๆ ทั้งสิ้น

ลาดับที่ 5 พระไพรีพินาศ
พระไพรีพินำศ เป็นพระพุทธรูปศิลำขนำดย่อม เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร สมัยศรี
วิชัย ประดิษฐำนอยู่ที่เก๋งบนทักษิณ ชั้นสองของพระเจดีย์ใ หญ่ มีขนำดหน้ำพระเพลำ 33 เซนติเมตร
เป็ น พระพุ ท ธรู ป แบบธยำนิ พุ ท ธเจ้ ำ ปำงประทำนพรสมั ย ศรี วิชั ย แต่ นั ก สั งเกตบำงคนสงสั ย ว่ ำ
พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยมีเพียงเกตุมำลำเป็นจอมคล้ำยสมัยทรำวดีเป็นพื้น พระพุทธรูปองค์นี้ มีผู้นำมำ
ถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เมื่อยังทรงผนวชอยู่ รำว พ.ศ.2391 ได้ถวำยพระนำมว่ำ “พระ
ไพรีพินำศ” (สำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 56)
ในหนังสือตำนำนวัดบวรนิเวศวิหำรมีกล่ำวว่ำ “พระไพรีพินำศ ใคร่ครวญตำมพระนำม
น่ำจะได้เชิญประดิษฐำนไว้ในเก๋งน้อยที่สร้ำงใหม่ ณ ทักษิณชั้นบนแห่งพระเจดีย์ในครั้งนั้น เว้นไว้แต่
จักได้ประดิษฐำนไว้แล้วในครั้งยังทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 2391 ที่เป็นครำวสิ้นเสี้ยนศัตรู ครั้งแรก” ซุ้มเก๋ง
ด้ำนเหนือแห่งพระเจดีย์นั้น เป็นที่ประดิษฐำนพระไพรีพินำศ ในกำรบูรณปฏิสังขรณ์ปีพุทธศักรำช
2507-8 นี้ ทำประตูเหล็ก 2 ชั้น ช่องหน้ำต่ำงใส่เหล็กทั้งสองข้ำง ฝำผนังปิดโมเสก พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หั ว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ได้ปิดทองพระไพรีพินำศ ในวันที่ 29
สิงหำคม 2508 ด้วย (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 116 )
ตำนำนพระไพรีพินำศ ปรำกฏในสำสน์สมเด็จ เล่ม 2 หน้ำ 85-90-116 ควำมว่ำสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัติวงศ์ ทูลสมเด็จกรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ ว่ำ สมเด็จพระวชิรญำณวงศ์
ตั้งปัญหำถำมกระหม่อมว่ำ พระไพรีพินำศนั้น เป็นพระอะไร มำแต่ไหน ทำไมจึงมำอยู่วัดบวรนิเวศ
เหตุใดจึงชื่อว่ำ ไพรีพินำศ เกล้ำกระหม่อมหงำยท้อง ไม่สำมำรถตอบได้ อยำกรู้เหมือนกัน เคยทูลถำม
ฝ่ำพระบำทก็ไม่ทรงทรำบเหมือนกัน หันไปหันมำเห็นกรมหมื่นพงศำ จึงลองเข้ำจดทูลถำมดู ตรัสบอก
ว่ำ ใครก็ทรงจำชื่อไม่ได้เสียแล้ว เป็นผู้นำมำถวำยทูลกระหม่อมเมื่อยังทรงผนวชอยู่ เป็นเวลำติดต่อกับ
ที่หม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ "พระไพรีพินำศ” (สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรม
พระยำวชิรญำณวโรรส, 2465)
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เป็นพระพุทธรูปศิลำโบรำณขนำดย่อม เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร
สมัยศรีวิชัย มีขนำดหน้ำพระเพลำ 33 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปแบบธ
ยำนิ พุ ทธเจ้ ำ มีลั กษณะสวยงำม ตำมแบบอย่ำงศิล ปะศรีวิชัย มีผู้น ำมำ
ถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯเมื่อยังทรงผนวชอยู่ เป็นเวลำติดต่อ
กับที่หม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนำมว่ำ "พระไพรีพินำศ”
เป็นที่ศรัทธำของคนทั่วไปว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้แคล้วคลำดและชนะ
ศัตรูภัยพำล

ลาดับที่ 6 พระพุทธบาทโบราณ (พระพุทธยุคลบาท หรือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 12)
พระพุทธยุคลบำท หรือ ศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 12 ประดิษฐำนภำยในศำลำติด
กำแพงด้ำนทิศตะวันตก รอยพระพุทธบำทนี้สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ทรงได้มำจำก
จังหวัดชัยนำท ประดิษฐำนไว้ที่วัดบวรสถำนสุทธำวำส ในรัชกำลที่ 5โปรดให้ย้ำยมำ เมื่อพุทธศักรำช
2452 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรม พระยำวชิรญำณวโรรส ทรงบูรณะต่อมุขศำลำนี้ เป็นที่ประดิษฐำน
ภำยในเจำะผนังเป็นคูหำประดิษฐำนพระพุทธรูปปำงลีลำ ตรงกลำงประดิษฐำนพระพุทธรูปนำคปรกศิลำ
สมัยลพบุรี 2 ข้ำง ๆ ละ 1 องค์ รอยพระพุทธบำทคู่ หรือพระยุคลบำทนี้ สลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่ ยำว
3.60 เมตร กว้ำง 2.17 เมตร หนำ 20 เซนติเมตร รอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี
ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีคำจำรึกภำษำมคธ อักษรขอม 7 บรรทัด คำ
จำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 3 (ไสยลือไทย) พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้นำแผ่นหิน
มำยังเมืองสุโขทัย ครั้นมำแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ) พระสิริสุเมธังกรสังฆ
นำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช ได้สลักรอยพระพุทธบำททั้งคู่ลงบนแผ่นหินนั้นตำมแบบ
รอยพระพุ ทธบำทบนยอดเขำสุ มนกูฏในลั งกำทวีป เมื่อวันพฤหั สบดี เดื อน 6 ขึ้น 4 ค่ำ พุ ทธศักรำช
1970 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 88) รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบ
สี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง มีรูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธ
บำทคู่ของลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ แต่ต่ำงกับลังกำที่ภำยในธรรมจักรมีกำรแบ่ง
พื้นที่เป็นช่องบรรจุรูปมงคล 108 ไว้ตำมแนววงกลมเป็นชั้น ๆ โดยจัดเรียงชั้นพรหมโลกและเทวโลก

84
อันเป็นภูมิสูงสุดในจักรวำลไว้วงในรอบจุดศูนย์กลำง ส่วนพระจักรพรรดิรัตนะ เครื่องประกอบบำรมี
เครื่องสูง รวมทั้งมงคลอื่นๆ ของโลกมนุษย์จัดเรียงไว้รอบนอก เป็นกำรเรียงลำดับตำมชั้นของไตรภูมิ
เรื่องสวรรค์อยู่รอบในสุด เรื่องหิมพำนต์อยู่รอบกลำง เรื่องของมนุษย์อยู่รอบนอกสุด คติกำรสลักรอย
พระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธบำทคู่ของลั งกำโดยตรง จึงแตกต่ำงกับรอยพระพุทธ
บำทจำลองของสุโขทัยก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง ตรงกลำงฝ่ำพระ
บำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก
พระพุทธยุคลบำทนี้มีคติกำรสร้ำ งเพื่อเป็นบริโภคเจดีย์โดยสมมติ โดยจำลองรอยพระ
บำทอันแท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบำทไว้บนเขำสุมนกูฏในเกำะลังกำอันเป็นบริโภค
เจดีย์ แต่รอยพระยุคลบำทนี้เป็นรอยพระบำทคู่ซึ่งต่ำงกับ รอยพระบำทบนเขำสุมนกูฏเป็นรอยพระ
บำทเดี่ยว โดยทั่วไปแล้วรอยพระพุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ
แต่ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระบำทไว้เอง รอยพระพุทธบำท
ก็เลยกลำยเป็ นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง คือ เป็นของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง (ศำนติ
ภักดีคำ และคณะ, 2556: 273)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระพุทธบำท
โบรำณ

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

1. เป็นรอบพระพุทธบำทสลักบนแผ่นศิลำแผ่นใหญ่ โดยทั่วไปแล้วรอย
พระพุทธบำทคู่นั้นถือว่ำเป็นอุเทสิกเจดีย์เป็นสิ่งอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้ำ
แต่ต่อมำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงประทับรอยพระ
บำทไว้เอง รอยพระพุทธบำทก็เลยกลำยเป็นบริโภคเจดีย์อีกอย่ำงหนึ่ง
คือเป็นของที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรง
2. ควำมโดดเด่นคือรอบรอยพระพุทธบำทสลักภำพพระอสีติมหำสำวกมี
ตัวอักษร บอกชื่อ และด้ำนข้ำงแผ่นหินด้ำนปลำยพระบำทมีคำจำรึกภำษำ
มคธ อักษรขอม 7 บรรทัด คำจำรึกมีใจควำมว่ำ ครั้นแผ่นดินพระธรรม
รำชำที่ 3 (ไสยลือไทย) พระวิทยำวงศ์มหำเถร ได้นำแผ่นหินมำยังเมือง
สุโขทัย ครั้นมำแผ่นดินพระธรรมรำชำที่ 4 (บรมบำลมหำธรรมรำชำ) พระ
สิริสุเมธังกรสังฆนำยกผู้เป็นศิษย์ของพระสิริสุเมธังกรสังฆรำช ได้สลักรอย
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

พระพุทธบำททั้งคู่ลงบนแผ่นหินนั้นตำมแบบรอยพระพุทธบำทบนยอดเขำ
สุมนกูฏในลังกำทวีป วันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ำ พุทธศักรำช 1970
3. รอยพระพุทธบำทคู่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม กลำงฝ่ำพระบำทแต่ละข้ำง มี
รูปธรรมจักรขนำดใหญ่ ลักษณะโดยทั่วไปคล้ำยกับรูปพระพุทธบำทคู่ของ
ลังกำสมัยอนุรำธปุระและอินเดียสมัยโบรำณ ถือว่ำมีคุณค่ำทำงศิลปกรรม
เนื่องด้วยคติกำรสลักรอยพระพุทธบำทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมำจำกพระพุทธ
บำทคู่ ข องลั งกำโดยตรง จึ งแตกต่ ำ งกั บ รอยพระพุ ท ธบำทจ ำลองของ
สุโขทัยก่อนหน้ำนั้นที่รับรูปแบบกำรจัดรูปมงคล 108 ในช่องตำรำง ตรง
กลำงฝ่ำพระบำทมีธรรมจักรขนำดเล็ก
4. นอกจำกนี้ยังมีคุณค่ำทำงโบรำณคดีเป็นศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 12
ลาดับที่ 7 พระเจดีย์กาไหล่ทอง
ภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ตรงกลำงมีแท่นฐำนประกอบด้วยเสำ 4 เสำ จำกสี่มุมของ
แท่นฐำนถึงซุ้มเพดำนโค้งด้ำนบน ระหว่ำงเสำมีช่องซุ้ม 4 ช่อง แท่นนี้ก่อขึ้นกลำงคูหำ มีทำงเดินได้
โดยรอบ ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ อันเป็นเจดีย์ประธำนอยู่ภำยใน
พระเจดีย์ใหญ่ ฐำนพระเจดีย์กำไหล่ทอง เป็นแท่นสี่เหลี่ยมประกอบฐำนศิลำสลักเรื่องปฐมสมโพธิ
พุทธประวัติ ปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพำน ด้ำนละปำง มีอักษรจำรึก พระวำจำ
พระอุทำน และพระพุทธวจนะ บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ สร้ ำงเมื่อพ.ศ.2386 (จ.ศ. 1206) ในรัชกำล
ที่ 3 ประดิษฐำนอยู่ภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหำร (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์, 2546: 113)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระเจดีย์กำไหล่

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

1.เป็ น เจดีย์ ซึ่งประดิษ ฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ ซึ่งประดิษ ฐำนเป็ นองค์
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ทอง

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

ประธำนภำยในคูหำพระเจดีย์ใหญ่ ที่แท่นประดิษฐำนรูปสี่เหลี่ยมประกอบ
ศิลำสลักภำพปำงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพำน เหลี่ยมละปำง
มีอักษรจำรึกพระวำจำ พระอุทำน พระวัจนะ ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ำทำง
ศิลปกรรมและด้ำนจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชน และเป็น
ตัวแทนพระพุทธเจ้ำ

ลาดับที่ 8 พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
บนฐำนชุกชีเบื้องหน้ำพระพุทธชินสีห์มีพระรูปสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำประดิษฐำนอยู่ 3
องค์ องค์กลำงด้ำนหน้ำพระพุทธชินสีห์ คือ พระรูปสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำ
ลงกรณ์ หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2459 ในรัชกำลที่ 6 องค์ซ้ำยพระพุทธชินสีห์ คือ พระรูปสมเด็จพระ
มหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2462 องค์ขวำพระพุทะชินสีห์ คือ
พระรูปของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ หล่อเมื่อพุทธศักรำช 2507 (มูลนิธิมหำ
มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 67)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระรูปสมเด็จ
พระสังฆรำชเจ้ำ

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

มีควำมเสมือนจริงและงดงำม มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง และมี
คุณ ค่ำทำงจิ ตใจต่อประชำชนทั่วไปเนื่องจำกเป็นรูปหล่อจำลองพระรูป
สมเด็จพระสมณเจ้ำและสมเด็จพระสังฆรำชซึ่งเคยครองวัดบวรนิเวศวิหำร

กลุ่มจิตรกรรม
ทรั พ ยำกรวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ ำ ด้ ำ นศิ ล ปกรรมในกลุ่ ม นี้ มี จ ำนวน 4 รำยกำร มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 9 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
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จิตรกรรมฝำผนังภำยในพระอุโบสถเป็น จิตรกรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ประมำณ
รัชกำลที่ 3-4 กล่ำวได้ว่ำจิตรกรรมฝำผนังแห่งนี้ เป็นยุคที่เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตรกรรม
จำกแบบไทยประเพณี ซึ่งเป็นภำพ 2 มิติ แสดงเฉพำะขนำดของภำพในส่วนควำมกว้ำง และควำมยำว
เท่ำนั้นภำพจึงมีลักษณะแบนรำบ และเป็นงำนในเชิงศิลปะตกแต่งที่เน้ นควำมงำมจำกกำรตัดเส้นและ
ปิดทอง มำเป็นจิตรกรรมอิทธิพลตะวันตกซึ่งพยำยำมที่จะแสดงภำพออกมำเป็น 3 มิติ มีกำรใช้หลัก
ทัศนียวิทยำ (Perspective) แสดงระยะใกล้ไกลด้วยขนำด และสีของวัตถุ (Aerial perspective) กำร
ใช้ ห ลั ก ทั ศ นี ย วิท ยำเพื่ อ ต้ อ งกำรควำมสมจริงนี้ กลุ่ ม ภำพจะวำงอยู่ป ระมำณ 3/4 ของผนั ง ส่ ว น
ตอนบนจะเป็นภำพในระยะไกลออกไป สัดส่วนของภำพตอนล่ำงของผนังซึ่งเป็นภำพระยะใกล้จะมี
ขนำดใหญ่ และจะค่อย ๆ เล็กลงเรื่อย ๆ แต่หลักทัศนียวิทยำนี้ก็ยังไม่ถูกต้องตำมทฤษฎีเพรำะในแต่
ละห้ อ งภำพจุ ด รวมสำยตำ (Vanishing Point) มี ม ำกกว่ ำ 1 จุ ด และไม่ มี ค วำมเป็ น เอกภำพ จุ ด
เปลี่ ย นแปลงของงำนจิ ต รกรรมไทยนี้ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจำกในรัช กำลพระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หั วนั้ น พระองค์ทรงดำเนิ น นโยบำยเปิ ดประเทศกับชำติตะวัน ตก จึงท ำให้ มีวิทยำกำรจำก
ตะวันตกหลั่งไหลเข้ำสู่ประเทศเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย จิ ตรกรที่สำคัญใน
สมัยนี้คือ พระอำจำรย์อิน (ขรัวอินโข่ง) วัดรำชบูรณะ (สุธำ ลีนะวัต, 2555) ซึ่งเป็นจิตรกรท่ำนแรกที่
เป็นผู้ริเริ่มและรับวิทยำกำรเขียนภำพแบบตะวันตกมำใช้ ดังจะเห็นได้จำกจิตรกรรมฝำผนังในพระ
อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรแห่งนี้ ซึ่งต่อมำลักษณะจิตรกรรมนี้ได้ เป็นแบบอย่ำงของสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
(สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558)
เรื่องรำวของงำนจิตรกรรมผนังภำยในพระอุโบสถนี้ประกอบด้วยเรื่องรำวต่ำง ๆ (สำนัก
รำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51) ดังนี้
1. ห้องภำพระหว่ำงประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องพิธีทำงพระพุทธศำสนำและกิจของสงฆ์
2. ฝำผนังช่วงบนเหนือประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องปริศนำธรรม
3. เสำภำยในพระอุโบสถเขียนลำยดอกไม้ และภำพในกรอบสี่ เหลี่ ยมที่ โคนเสำเป็ น
ปริศนำธรรมเรื่อง ฉฬำภิชำติ
4. กรอบด้ำนข้ำงซุ้มพระประธำนเป็นลำยกระบวนจีน
5. ส่วนหลังพระพุทธรูปเป็นลำยประภำมณฑลที่ผนังด้ำนหลังพระประธำนผนังด้ำน ข้ำง
ทั้ง 2 ข้ำงห้องพระประธำน ซุ้มหน้ำพระประธำนด้ำนในและคอสองด้ำนในทั้ง 4 ด้ำน เขียนภำพเทพ
ชุมนุม ด้ำนล่ำงเขียนภำพเจกันดอกไม้
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6. ผนังมุขด้ำนหลังพระอัฏฐำรสเป็นลำยดอกไม้ร่วง ผนังมุขด้ำนอื่น ๆ เป็นภำพเครื่อง
ประกอบสมณศักดิ์ของพระในลำดับชั้นต่ำง ๆ
7. ภำพหลังบำนหน้ำต่ำงเป็นภำพเครื่องบูชำแบบจีน
8. ภำพหลังบำนประตูเป็นภำพเขียนสีน้ำมันลำยทวำรบำลแบบจีน
9. ผนังบำนแผละ เป็นภำพเขียนใหม่เรื่องกำรปลงอสุภกรรมฐำน
เรื่องรำวของภำพจิตรกรรมนั้นยังคงเป็นเรื่องรำวทำงพุทธศำสนำอยู่ แต่ก็มีควำมแตกต่ำง
ออกไปในเรื่องของเนื้อหำ กล่ำวคือภำพจิตรกรรมเดิมนิยมเขียนเรื่องรำวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ
ชำติชำดก แต่ภำพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรกลับเขียนเรื่องปริศนำธรรมซึ่งต้องกำร
ชี้ให้เห็นถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเขียนไปบนผนังตอนบน และ
ปริศนำธรรมที่เสำในประธำน 6 คู่ ซึ่งต้องกำรเปรียบถึงน้ำใจคน 6 ประเภท ว่ำตั้งแต่บุคคลที่มีใจ
หยำบช้ำ เทียบได้กับสีดำ จนถึงบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยกุศลธรรม สีของใจจะเป็นสีขำวอย่ำงยิ่ง (ณัฐภัทร
จันทวิช และคณะ, 2551: 13) ส่วนที่ผนังตอนล่ำงของพระอุโบสถระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำงเขียนเป็น
เรื่องรำวเกี่ยวกับสภำพชีวิตแบบไทยๆ เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับพุทธศำสนำและกำรทำบุญสุนทำนของ
ชำวบ้ำน เช่น กำรบวชนำค กิจวัตรของพระภิก ษุส งฆ์ กำรถวำยผ้ ำจำนำพรรษำ กำรรักษำศีลใน
เทศกำลเข้ำพรรษำ และอื่ น ๆ เป็ น ต้น ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึงศำสนกิ จของพุ ท ธศำสนิก ชน และข้ อ
ประพฤติปฏิบัติของสงฆ์ (สุธำ ลีนะวัต, 2555)
ภำพจิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร แบ่งเป็นสองตอน คือจิตรกรรมฝำ
ผนังพระอุโบสถตอนบน เป็นภำพฝรั่งแสดงปริศนำธรรม ฝีมือขรัวอินโข่ง จิตรกรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯให้ เขียนขึ้นเพื่อแสดง
ปริศนำเนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัย มีทั้งหมด 16 ตอน (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) ดังนี้
ปริศนำธรรมช่องที่ 1 เป็นรูปหมอยำกำลังเยียวยำหมู่ชนผู้มีพยำธิ ให้หำยจำกพยำธิด้วย
ยำ ที่ได้ประกอบไว้โดยชอบแล้ว ณ ภำยในตึกโรงพยำบำล เบื้ องหน้ำตึกมีหมู่ชนผู้มีพยำธิเดินเข้ำไปสู่
ตึกเองบ้ำง มีผู้อื่นช่วยนำเข้ำไปบ้ำง
ที่นี้มีควำมหมำยว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอยำผู้ฉลำด เพรำะพระองค์เป็นผู้สำมำรถ
ในกำรที่จะกำจัดพยำธิ คือกิเลสกับทั้งอนุสัยเสียได้ พระธรรมเปรียบดังยำที่หมอได้ประกอบไว้โดย
ชอบแล้ ว พระสงฆ์ผู้ มีอนุ สั ยแห่ งพยำธิคือกิเลสสงบด้ว ยดีแล้ ว เปรียบดังหมู่ช นมีพยำธิส งบด้ว ยดี
เพรำะปะโยคยำแล้ว
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ปริ ศ นำธรรมช่ อ งที่ 2 เป็ น รู ป มหำเมฆหลั่ ง น้ ำฝนลงมำระงั บ สงบละอองในชนบท
ที่ประกอบด้วยหมู่ชน ผู้ที่ได้รับน้ำฝนพำกันเป็นสุข
ที่นี้มีควำมหมำยว่ำ พระพุทธเจ้ำ เปรียบดังมหำเมฆ พระธรรมเปรียบดังน้ำฝน พระสงฆ์
ผู้มีละอองคือกิเลสอันพระธรรมนั้นให้ระงับสงบแล้ว เปรียบดังชนบทที่มีละอองอันควำมตกลงแห่งฝน
ให้สงบแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 3 เป็นรูปสนำมม้ำมีนำยสำรถีขี่ควบม้ำที่ฝึกดีแล้ว มีมหำชนยืนดู
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรีย บดังนำยสำรถีอันดี พระธรรมเปรียบดังอุบำยเครื่องฝึก
ม้ำอำชำไนย พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้ำได้ฝึกดีด้วยพระธรรมนั้นแล้ว เปรียบดังหมู่ม้ำอำชำไนยที่นำย
สำรถีขี่นั้นได้ฝึกดีแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 4 เป็นรูปหมอผ่ำลูกศรถอนลูกศรขึ้นจำกประชุมชนผู้ถูกลูกศรแทง
ที่หน้ำตึก
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอผ่ำลูกศร เพรำะเหตุถอนลูกศรคือทิฏฐิทั้งปวง
เสีย พระธรรมเปรียบดังอุบำยสำหรับถอนลูกศรข้น พระสงฆ์ผู้มีลูกศรคือทิฏฐิอันถอนขึ้นด้วยดีแล้ว
เปรียบดังประชุมชนมีลูกศรที่หมอได้ถอนขึ้นเสียด้วยดีแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 5 เป็นรูปท่ำนผู้ให้อุ่นใจ กำลังให้เครื่องอุ่นใจแก่ประชุมชน ที่เนินดิน
เป็นลำนกว้ำง ถัดเข้ำไปมีหมู่ไม้ มีตึกทำนองหอคอยหรือหอพัก
ที่นี้ มีควำมว่ำ พระพุ ทธเจ้ำเปรียบดังท่ำนผู้ ให้ อุ่นใจ พระธรรมเปรียบดังเครื่องอุ่น ใจ
พระสงฆ์ผู้อุ่นใจโดยชอบแล้ว เปรียบดังประชุมชนผู้อุ่นใจ
ปริศนำธรรมช่องที่ 6 เป็นรูปหมอเชือดฝ้ำในจักษุ กำลังเพิกถอนฝ้ำในจักษุของประชุมชน
ผู้มีฝ้ำในจักษุที่หน้ำตึก
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังหมอเชือดฝ้ำในจักษุ เพรำะเหตุเพิกถอนฝ้ำคือโมหะ
ขึ้นเสีย พระธรรมเปรียบดังอุบำยสำหรับเพิกถอนฝ้ำขึ้น พระสงฆ์ผู้มีฝ้ำคือโมหะอันเพิกถอนขึ้นแล้ว มี
ดวงตำคือญำณผ่องใสวิเศษ เปรียบดังประชุมชนที่มีฝ้ำอันหมอได้เพิกถอนขึ้นเสียแล้ว มีดวงตำผ่องใส
วิเศษ
ปริศนำธรรมช่องที่ 7 รูปในช่องนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนบนเป็นรูปพระจันทร์เพ็ญส่องช่อ
รัศมีถอนควำมร้อนที่ให้กระวนกระวำยของสัตว์โลก ตอนต่ำลงมำเป็นรูปต้ นจันทน์ มีประชุมชนกำลัง
เข้ำไปบริโภคแก่นจันทน์สงบกระวนกระวำย ตอนต่ำลงมำอีก เป็นรูปมิตรดีกำลังเข้ำไปตั้งประโยชน์
ให้แก่ประชุมชน มีประชุมชนพร้อมทั้งม้ำต่ำงสิ่งของ ผู้ได้บรรลุประโยชน์เรียงรำยอยู่
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ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังพระจันทร์เพ็ญ พระธรรมที่พระพุ ทธเจ้ำทรงแสดง
นั้น เปรียบดังช่อรัศมีพระจันทร์ พระสงฆ์ผู้มีกิเลสเครื่องร้อยรัดอันพระธรรมนั้นถอนขึ้นด้วยดีแล้ว
เปรียบดังสัตว์โลกที่กระวนกระวำยอันรัศมีพระจันทร์ถอนขึ้นด้วยดีแล้ว
อนึ่ ง พระพุท ธเจ้ ำเปรียบดังต้น จันทน์ พระธรรมเปรียบดังแก่นจัน ทน์ อันเกิด ณ ต้ น
จันทน์นั้น พระสงฆ์ผู้มีกระวนกระวำยอันสงบล่วงส่วนแล้ว ด้วยบริโภคพระสัทธรรม เปรียบดังประชุม
ชนมีกระวนกระวำยเข้ำวิเศษแล้วด้วยเข้ำไปบริโภคแก่นจันทน์
อนึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ ำเปรีย บดั งมิ ต รดี พระธรรมเปรี ย บดั ง ควำมเข้ ำ ไปตั้ งประโยชน์ ไว้
พระสงฆ์ผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ด้วยประกอบธรรมนั้น เปรียบดังประชุมชนอันได้บรรลุประโยชน์ตน
แล้ว ด้วยประกอบตำมประโยชน์
ปริศนำธรรมช่องที่ 8 รูปในช่องนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนบนเป็นรูปภูเขำหิมพำนต์เป็นที่
เกิดโอสถ มีประชุมชนได้บริโภคโอสถนั้นหำยป่วยไข้ ตอนล่ำงเป็นรูปบิดำกำลังให้ทรัพย์มรดกแก่บุตร
ธิดำ เบื้องหน้ำอำคำรหรือวัง
ที่นี้ มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ ำเปรียบดังภู เขำหิ มพำนต์ พระธรรมเปรียบดังโอสถยำที่เกิด
ณ หิมพำนต์นั้น พระสงฆ์ผู้หำยป่วยไข้คือกิเลสแล้ว เปรียบดังประชุมชนหำยป่วยไข้เพรำะได้บริโภคยำ
นั้น อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบิดำ เหตุประทำนด้วยดีซึ่งทำยัชชมรดก คือ พระธรรม พระธรรมเปรียบ
ดังทรัพย์มรดก พระสงฆ์ผู้ควรทรัพย์มรดกคือพระสัทธรรม เปรียบดังหมู่บุตรอันควรซึ่งทรัพย์มรดก
ปริศนำธรรมช่องที่ 9 เป็นรูปพระทวำรพระรำชวัง เบื้องหน้ำทำงด้ำนขวำพระทวำรเป็น
รูปบุคคลผู้ให้สนำน กำลังให้พระรำชกุมำรสนำนด้วยเครื่องสนำนอันดี ทำงด้ำนซ้ำยพระทวำรเป็นรูป
ผู้รับประดับ กำลังประดับพระรำชกุมำรด้วยเครื่องประดับ
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังผู้ให้พระรำชกุมำรสนำน พระธรรมเปรียบดังเครื่อง
สนำนอันดี พระสงฆ์ผู้อำบแล้วด้วยดีด้วยน้ำคือพระสัทธรรม เปรียบดังหมู่รำชกุมำรอันสนำนแล้ ว
ด้วยดี อนึ่งพระพุทธเจ้ำเปรียบดังผู้ประดับพระรำชกุมำร พระธรรมเปรียบดังเครื่องประดับ พระสงฆ์ผู้
ซึ่งพระสัทธรรมประดับแล้วเปรียบดังหมู่พระรำชกุมำร ซึ่งผู้ประดับได้ประดับแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 10 รูปในช่องนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนบนเป็นพระอำทิตย์อ่อน
แรกขึ้น ส่ องรั ศมีกำจัดมืดในโลก ตอนต่ำลงมำเป็นรูป บุรุษ ผู้ เผำป่ำ กำลั งเผำป่ ำด้วยเพลิ ง ทำพื้ น
แผ่นดินให้เป็นนำ ตอนถัดมำเป็นรูปผู้ให้อภัย (ควำมไม่มีภัย) กำลังยืนให้อภัยแก่ประชุมชน ผู้พำกัน
เดินออกมำจำกภำยในตึกเพื่อพ้นภัยด้วยดี
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ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังพระอำทิตย์อ่อนแรกขึ้ น พระธรรมเปรียบดังรัศมี
พระอำทิตย์ พระสงฆ์มีมืดคือควำมหลง อันพระธรรมนั้นกำจัดเสียแล้ว เปรียบดังโลกมีมืดอันรัศมีพระ
อำทิตย์นั้นกำจัดเสียแล้ว
อนึ่ง พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้เผำป่ำ พระธรรมเครื่องเผำป่ำคือกิเลสเสีย เปรียบดัง
เพลิงอันไหม้ป่ำ พระสงฆ์เป็นนำบุญเพรำะมีกิเลสอันเผำเสียแล้ว เปรียบดังพื้นแผ่นดินเป็นที่นำ เพรำะ
มีป่ ำอั น บุ รุ ษ นั้ น เผำเสี ย แล้ ว อนึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ ำเปรียบดั งบุ รุษ ผู้ ให้ อ ภั ย พระธรรมเปรีย บดังอภั ย
พระสงฆ์ผู้ได้ถึงอภัยล่วงส่วนแล้ว เปรียบดังประชุมชนอันพ้นภัยด้วยดีแล้ว
ปริศนำธรรม ช่องที่ 11 เป็นรูปบุรุษผู้ชี้ทำงดี กำลังชี้มรรคำไปสู่ภูมิที่เกษมแก่หมู่ชน มี
หมู่ชนเดินไปตำมทำงที่ชี้นั้นเป็นแถว
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังบุรุษผู้ชี้ทำงดี พระธรรมเปรียบดังมรรคำและภูมิที่
เกษม พระสงฆ์ผู้ได้ไปยังมรรคำนั้นแลได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว เปรียบดังหมู่ชนผู้ได้ไปยัง มรรคำนั้นแล้ว
และได้ถึงภูมิที่เกษมแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 12 เป็นรูปคนผู้ให้ทรัพย์แก่ประชุมชนอยู่ที่หน้ำรั้ว
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังคนให้ทรัพย์ พระธรรมเปรียบดังทรัพย์ พระสงฆ์ผู้ได้
อริยทรัพย์โดยชอบแล้ว เปรียบดังประชุมชนอันได้ทรัพย์แล้วตำมประสงค์
ปริศนำธรรมช่องที่ 13 เป็นรูปสำเภำใหญ่มีนำยสำเภำคุมไป แล่นอยู่กลำงทะเลด้วยใบ
ประชุมชนพร้อมด้วยสมบัติและผู้โดยสำรได้ถึงฝั่งด้วยสำเภำนั้น
ที่นี้ มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังนำยส ำเภำ พระธรรมเปรียบดังส ำเภำ พระสงฆ์
พร้อมด้วยคุณสมบัติถึงฝั่งนั้นด้วยพระธรรมนั้นแล้ว เปรียบดังประชุมชนพร้อมสมบัติได้ถึงฝั่งนั้น ด้วย
สำเภำนั้นแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 14 เป็นรูปท่ำนผู้ชี้ที่แร่ทองให้แก่ประชุมชน มีประชุมชนกำลังขุดแร่ทอง
ที่ นี้ มีค วำมว่ำ พระพุ ท ธเจ้ำเปรีย บดั งท่ ำนผู้ ชี้ที่ แร่ท อง พระธรรมเปรีย บดั งที่ แ ร่ท อง
พระสงฆ์ผู้บรรลุโลกุตตรทรัพย์แล้ว เปรียบดังประชุมชนอันบรรลุแร่ทองแล้ว
ปริศนำธรรมช่องที่ 15 เป็นรูปดอกบัวใหญ่ บำนเต็มอยู่ที่กลำงสระ มีห มู่ผึ้งกำลังเข้ำ
บริโภครสหวำนที่เกิดขึ้น ณ ดอกบัวนั้น และมีหมู่ชนยืนชมอยู่ที่ริมสระ
ที่นี้มีควำมว่ำ พระพุทธเจ้ำเปรียบดังดอกบัวอันบำนแล้ว พระธรรมเปรียบดังรสหวำน
เกิดขึ้น ณ ดอกบัวนั้น พระสงฆ์ผู้เข้ำไปบริโภคพระธรรมเปรียบดังหมู่ผึ้งอันเข้ำไปบริโภครสหวำนนั้น
ปริศนำธรรมช่องที่ 16 เป็นรูปบ่อรัตน์ที่เป็นแก่นสำร มีประชุมชนเข้ำไปบริโภค
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ที่ นี้ มี ค วำมว่ำ พระพุ ท ธเจ้ ำเปรียบดั งบ่ อรัต น์ พระธรรมเปรีย บดั งรัต น์ เป็ น แก่ น สำร
พระสงฆ์ผู้เข้ำไปบริโภครัตนสำร เปรียบดังประชุมชนผู้เข้ำไปบริโภครัตน์ที่เป็นแก่นสำร
จิตรกรรมฝำผนังตอนล่ำงพระอุโบสถเป็นภำพแสดงเหตุกำรณ์สำคัญ ๆ สำคัญ ๆ เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมไทยและประเพณีสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ จำนวน 15 ภำพ (สำนักงำนวัดบวรนิเวศ
วิหำร, 2558) ดังต่อไปนี้
ภำพที่ 1 ฤดูบวช นำนำคถวำยตัว พิธีภัณฑุกรรมโกนหัวทำขวัญนำค แห่นำคไปวัด
ภำพที่ 2 พิธีอุปสมบท ตอนสอบถำมอันตรำยิกธรรม มีโรคเรื้อน เป็นต้น เมื่ออุปสมบท
เสร็จแล้วฟังคำสอน
ภำพที่ 3 กิจประจำวัน ฟังอุปัชฌำจำรย์อบรม และทำวัตรไหว้พระในพระอุโบสถ
ภำพที่ 4 ฟังพระปำฏิโมกข์ ชำวบ้ำนมำทำบุญเลี้ยงพระ ทำอุปัชฌำยำจริยวัตร รับอบรม
อำจำรย์สอนหนังสือแก่ศิษย์วัด
ภำพที่ 5 ถวำยผ้ำจำนำพรรษำ ศิษย์เก่ำมำทำวัตรอุปัชฌำย์ ถวำยพุ่มพรรษำ
ภำพที่ 6 ประชำชนมำวัด ถือศีล รักษำอุโบสถ ฟังธรรมในพรรษำ
ภำพที่ 7 วัน อุโบสถ กลำงเดือ นสิ บสอง พระที่ จำริกหรือธุดงควัตรต่ำงพำกัน มำร่ว ม
อุโบสถสังฆกรรม ชำวบ้ำนลอยกระทง
ภำพที่ 8 กิจวัตรประจำวันของผู้อยู่ในวัด
ภำพที่ 9 ออกพรรษำแล้ว ทอดกฐิน ถวำยกระถิน รับกฐิน ตัด เย็บ ย้อมผ้ำและกรำนกฐิน
ภำพที่ 10 สิ้นกฐินเข้ำหน้ำผ้ำป่ำ แห่ผ้ำป่ำ ทอดผ้ำป่ำตำมป่ำช้ำ
ภำพที่ 11 วันมำฆะ วิสำขะ ทำบุญตักบำตร ทำทำน กลำงคืนตำมประทีปโคมไฟตำม
กำแพงแก้วเที่ยวไหว้พระบำท พระเจดีย์ พระธำตุ ชักพระ ถวำยผ้ำห่มพระเป็นต้น
ภำพที่ 12 กรำบลำเจ้ำอำวำสออกธุดงค์เดินทำงเข้ำป่ำ เดินผ่ำนทุ่ง ข้ ำมแม่น้ำลำธำร
ฝึกหัดปฏิบัติกัมมัฏฐำน
ภำพที่ 13 พระอยู่ ป ริว ำสกรรมเพื่ อออกจำกอำบั ติสั งฆำทิ เสส และพระสอนหนั งสื อ
สำมเณร เด็ก
ภำพที่ 14 รูปพระจำนวนมำกเป็นภำพแสดงถึงพิธีอัพภำณเพื่อออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส
ซึ่งเป็นสังฆกรรม ที่จะต้องมีพระ 20 รูปขึ้นไป
ภำพที่ 15 ชำวบ้ำนใส่บำตร... “ตัวน้ำตำลอำฆำต”แสดงเป็นปิศำจไล่พระกระเจิง
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ภำพเขียนเสำในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร ซึ่งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น เรียกว่ำฉฬำภิชำติ หรื อ หกชำติ แสดงถึงจิตใจของบุคคล 6
ประเภท ตั้งแต่ดำสนิทจนถึงขำวสะอำด คือ ใจ บริสุทธิ์ ลำยดอกไม้แต่ละเสำแสดงสีแต่ละชำติ (สำนัก
รำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51) ดังต่อไปนี้
ฉฬำภิชำติ ภำพ 1 : กัณหำภิชำติ ชำติคนดำ คือคนใจหยำบช้ำทำรุณ เช่น พรำนใจบำป
ต่ำง ๆ
ฉฬำภิชำติ ภำพ 2 : นีลำภิชำติ ชำติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมำกขึ้น
เช่น พิจำรณำก่อน จึงนำตัวไปลงโทษ
ฉฬำภิชำติ ภำพ 3 : โลหิตำภิชำติ ชำติคนสีเลือด คือคนที่มีจิตใจสูงขึ้น ใฝ่หำศำสนำที่
ถูกต้อง เหมือนดังกษัตริย์ พรำหมณ์ พ่อค้ำ คนรับใช้กำลังเดินไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ
ฉฬำภิชำติ ภำพ 4 : หลิททำภิชำติ ชำติคนเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ยิ่งขึ้น เช่นผู้มี
ศีลธรรม เปรียบเหมือนอย่ำงคนนุ่งขำวห่มขำวหรืออุบำสกอุบำสิกำ
ฉฬำภิชำติ ภำพ 5 : สุขขำภิชำติ ชำตินักบวช
ฉฬำภิชำติ ภำพ 6 : ปรมสุกกำภิชำติ ชำติคนขำวอย่ำงยิ่ง คือท่ำนผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่
พระพุทธเจ้ำ และพระอรหันต์ทั้งหลำย
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

จิ ต รกรรมภ ำยใน 1. เป็ น จิ ต รกรรมสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น นั บ เป็ น ยุ ค ที่ มี ก ำรเริ่ ม
พระอุโบสถ
เปลี่ยนแปลงลักษณะจิตรกรรมจำกแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มำเป็น
จิ ต รกรรมไทยที่ ไ ด้ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก เป็ น กำรเขี ย นแบบทั ศ นวิ สั ย
(Perspective) เรียกว่ำ จิตรกรรมสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
2. เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวบนรองพื้น (Tempera Technique)
3. เขียนเป็นภำพปริศนำธรรม แตกต่ำงจำกจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมที่
มักเขียนเป็นพระพุทธประวัติ และทศชำติชำดก
4. เขียนเป็นภำพบุคคลและสถำนที่แบบยุโรป
5. ไม่นิยมใช้สีฉูดฉำดระบำยสีพื้นด้ วยสีทึบเพื่อแสดงบรรยำกำศและภูมิ
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

ประเทศตะวันตกที่มีควำมหนำวเย็นตำมจินตนำกำรของจิตกร
6. เป็นกำรเริ่มเขียนภำพที่มีมิติ มีกำรเน้นระยะใกล้ไกล และควำมเข้มของ
สี เพื่อแสดงระยะตำมแบบจิตรกรรมตะวันตก
(ศำนติ ภักดีคำ, 2556) (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 13)
ลาดับที่ 10 จิตรกรรมฝาผนังวิหารพระศาสดา
เป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 5 จำกรูปแบบของภำพจิตรกรรมอำจกล่ำวได้ว่ำ
เป็ น ฝี มื อลู ก ศิษ ย์ ของขรั ว อิน โข่ง เรื่องรำวในภำพจิต รกรรมฝำผนังภำยในวิห ำรพระศำสดำแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน (สมศักดิ์ แตงพันธ์ และ วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์, 2533: 124-125) ดังนี้
1. ภำพจิตรกรรมในห้องพระศรีศำสดำ
2. ผนังตอนล่ำงระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องกำรปฏิบัติธุดงควัตร 13
3. ผนังตอนบนเหนือช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นภำพเล่ำเรื่องตำนำน พระพุทธชินรำช
พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศำสดำ
4. หลังบำนประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพกระบวนจีน
5. กกประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพอสุภกรรมฐำน 10 และภำพปริศนำธรรม
2. ภำพจิตรกรรมในห้องพระไสยำ
1. ผนังสกัดด้ำนหลังพระไสยำ เป็นภำพพุทธประวัติตอนปรินิพพำน
2. ผนังตอนล่ำงด้ำนทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นภำพบุคคลต่ำงชำติ
3. ผนังตอนล่ำงด้ำนทิศเหนือเป็นภำพโต๊ะบูชำแบบจีน
4. ผนังตอนบนทั้ง 3 ด้ำน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก เป็นภำพเทพชุมนุม
5. หลังประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพกระบวนจีน
6. กกประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพอสุภกรรมฐำน และปริศนำธรรม (เกี่ยวกับกำรทำบำป
ปำณำติบำต
เรื่องรำวที่ปรำกฏในงำนจิตรกรรมฝำผนังช่วงรัชกำลที่ 4-5 ในสกุลช่ำงขรัวอินโข่งนิยม
เขียนเรื่องที่เป็นพงศำวดำร หรือปริศนำธรรม เป็นส่วนใหญ่ (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ 255: 135)
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ในวิห ำรพระศำสดำนี้ ก็ เป็ น เรื่ อ ง ธุ ด งควัต ร 13 เป็ น เรื่อ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ที่ พ ระสงฆ์ ป วำรณำตั ว เพื่ อ
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อกำจัดกิเลส เรื่องตำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธชินสีห์ พระ
ศรีศำสดำ ก็เป็นเรื่องแสดงควำมยึดมั่นนับถือและศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ส่วนภำพจิตรกรรมใน
ห้องพระไสยำแม้จะเป็นภำพเรื่อพุทธประวัติตอนปรินิพพำน แต่ก็มีรูปแบบต่ำงไปจำกภำพเขียนใน
อดีตที่มักเขียนเป็นภำพเรื่องรำวตั้งแต่ทรงปรำรภเรื่องปรินิพพำนกับพระอำนนท์ กำรเดินทำงไปเมือง
กุสินำรำ กำรรับบิณฑบำตและฉันอำหำรมื้อสุดท้ำยจำกนำยจุนนะ ทรงอำพำธ สุภัทธะปริพำชกบวช
เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทำเป็นรูปสุดท้ำย และภำพตอนมหำปรินิพพำนใต้ต้นสำละส่วนจิตรกรรมในห้อง
พระไสยำนั้ นใช้พระไสยำเป็นองค์ประกอบภำพแทนพระพุทธเจ้ำทรงปรินิพพำนและเขียนภำพไม้
สำละคู่ และเหล่ำพระสำวกซึ่งเป็นรูปแบบกำรเขียนที่แปลกออกไปจำกเดิม (สำนักงำนวัดบวรนิเวศ
วิหำร, 2558)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

จิ ต รกรรมฝำผนั ง 1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่4 ถึงรัชกำลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้ำฯให้เขียนขึ้น
วิหำรพระศำสดำ
ครำวที่มีกำรบูรณะวัดบวรนิเวศวิหำร
2. เป็น กำรเขียนแบบทัศนวิสัย (Perspective) จัดอยู่ในสกุลช่ำงขรัวอิน
โข่ง
3. เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง เป็นเรื่องทำงพระ
พุทธ ศำสนำแต่มิใช่พ ระพุ ทธประวัติ แต่เป็น เรื่องเกี่ยวกับคำสอน และ
ตำนำนกำรสร้ำงพระพุทธรูปสำคัญ
4. เขียนด้วยเทคนิคสี ฝุ่นผสมกำวบนรองพื้นหนำ ส่วนใหญ่ ใช้สี เข้มเป็น
หลักซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น
(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551 : 133)
ลาดับที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังในหอพระไตรปิฎก
เรื่ อ งรำวในพระพุ ท ธศำสนำที่ ยั ง สมบู ร ณ์ อ ยู่ ม ำก ไม่ ป รำกฏหลั ก ฐำนว่ ำ เขี ย นขึ้ น
เมื่อใด สันนิษฐำนว่ำเขียนขึ้นในสมัยที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงครองวัด (ณัฐภัทร
จันทวิช และคณะ, 2551: 71) เพรำะรำยกำรบูรณะพระอำรำมสมัยต่อๆมำ ไม่มีกำรกล่ำวถึงกำรเขียน
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ภำพในหอพระไตรปิฎก ซึ่งคงเป็นเพรำะว่ำได้เขียนไว้แล้ว (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558) ใช้วิธี
เขียนแบบสำกล คือเขียนแบบมีทัศนีวิสัย เป็นลักษณะสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง ลักษณะเส้นและลวดลำยที่
ประกอบเป็นตัวบุคคลอำคำรบ้ำนเรือนและอื่นๆ มีลักษณะอ่อนช้อย สวยงำมเป้นควำมงำมแบบศิลปะ
ไทย มีกำรใช้ทองคำเปลวตกแต่งตัวบุคคลและอำคำรบ้ำนเรือนทำให้ภำพดูโดดเด่น และมีกำรสะท้อน
ให้เห็นสภำพสังคมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จิตรกรรมฝำผนังภำยในหอพระไตรปิฎกเป็นรำว
ต่ำง ๆ ดังนี้
1. จิตรกรรมบนผนังตอนล่ำงระหว่ำงช่องประตูหน้ำต่ำง เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับประเพณี
ทำงพุทธศำสนำ
2. จิ ต รกรรมบนผนั ง ตอนบนเหนื อ ช่ อ งประตู ห น้ ำ ต่ ำ งเป็ น เรื่ อ งกำรท ำสั ง คำยนำ
พระไตรปิฎกตั้งแต่กำรทำปฐมสังคำยนำ จนถึงกำรสังคำยนำครั้งที่ 4
3. จิตรกรรมที่บนหน้ำต่ำงด้ำนในเขียนเป็นลวดลำยสัญลักษณ์มงคลของจีน
4. จิตรกรรมที่บำนประตูด้ำนทิศเหนือและทิศใต้เขียนเป็นภำพทวำรบำลแบบจีน
5. จิตรกรรมที่กกประตูหน้ำต่ำงเขียนเป็นรูปกอบัว
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

จิตรกรรมฝำผนั งใน 1.อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5
หอพระไตรปิฎก
2.จั ดอยู่ ในสกุลช่ำงรัตนโกสิ นทร์ แบบไทยประเพณี แต่มีกำรแทรกภำพ
อำคำรสถำปัตยกรรมตะวันตก และแบบจีน รวมทั้งบุคคลชำวต่ำงชำติ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อสัมพันธ์กับนำนำอำรยประเทศในยุคนั้น และเป็น
กำรเขียนแบบทัศนวิสัย (Perspective) ตำมแบบสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง
3.เรื่องรำวที่ปรำกฏบนจิตรกรรมฝำผนังมีหลำยเรื่อง
4.เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมกำวมีรองพื้น
(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 74)
ลาดับที่ 12 จิตรกรรมฝาผนังในวิหารเก๋ง
จิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋งมีลักษณะแปลกตำไปจำกที่อื่น เนื่องจำกเขียนภำพเป็น
เรื่องรำวในสำมก๊กได้รับอิทธิพลจำกจีนเข้ำมำมำก แต่ลักษณะภำพยังคงเป็นสกุลช่ำงขรัวอินโข่ง ทั้ง
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จำกกำรใช้สี กำรวำดแบบมีวิสัยทัศน์ จึงยังคงเป็นช่ำงสกุลเดียวกัน ภำยในวิหำรเก๋งมี ภำพจิตรกรรม
อยู่ 3 ส่วนได้แก่ เรื่องจิตรกรรมฝำผนังในพระวิหำรเก่งจำแนกเป็นเรื่องรำวต่ำง ๆ ดังนี้ 1 ผนังทั้ง 4
ด้ำนเขียนเรื่องสำมก๊กตั้งแต่สมั ยตอน ซีซีลำเล่ำปี่ไปเมืองฮูโต๋จนถึงตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี บำน
ประตูหน้ำต่ำงด้ำนในเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนเซี่ยวกำงหรือเสี้ยวกำงส่วนเพดำนเขียนภำพมังกร
ดั้นเมฆ นิยมเขียนภำพรูปแบบวิวทิวทัศน์เป็นฉำกหลังศึกมีสิ่งก่อสร้ำงหรือตัวบุคคลเพียงเล็กน้อยกำร
เขียนมีระยะพอเหมำะดูง่ำยและสวยงำมลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตกคือเป็นภำพเหมือนจริง
คำดว่ำน่ำจะเป็นฝีมือช่ำงประมำณรัชกำลที่ 4 หรือรัชกำลที่ 5 เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอน
ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทยแท้ (ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551 : 161) อั น ได้ รั บ มำจำก
อยุธยำตอนปลำยกับจิตรกรรมแบบอิทธิพลตะวันตกซึ่งลักษณะกำรเขียนแบบอิทธิพลตะวันตกที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในช่วงเวลำนั้นคือสกุลช่ำงขรัวอินโข่งแต่หำกสังเกตจำกกิจกรรมที่นี่มีเรื่องรำวในวรรณคดี
ของจีน และมีกำรใช้อักษรจีนซึ่งคำดว่ำคงมีช่ำงจีนร่วมเขียนภำพในพระวิหำรนี้ด้วย
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

จิตรกรรมฝำผนั งใน 1. อำยุประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 5
วิหำรเก๋ง
2.เป็นจิตรกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจิตรกรรมไทยแท้ที่
สืบทอดมำจำกสมัยอยุธยำตอนปลำย กับจิตรกรรมแบบอิทธิพลตะวันตก แต่
มีเรื่องรำวในวรรณคดีจีน และใช้อักษรจีน จึงคำดว่ำมีช่ำงจีนร่วมเขียนด้วย
3. เรื่องรำวภำยในบนผนังเป็นเรื่องสำมก๊กตอนชีชีลำเล่ำปี่ไปเมืองฮูโต๋ จนถึง
ตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนี ส่วนเพดำนเขียนภำพมังกรดั้นเมฆ และบำนประตู
หน้ำต่ำงเขียนภำพทวำรบำลแบบจีนหรือเซี่ยวกำง
4. มี รู ป แบบภำพทิ ว ทั ศ น์ เป็ น ฉำกหลั ง มี สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งหรื อ ตั ว บุ ค คลเพี ย ง
เล็กน้อย มีระยะพอเหมำะ ดูง่ำย ลักษณะกำรเขียนเริ่มเป็นแบบตะวันตก คือ
เป็นภำพเหมือนจริง (Realistic)
(ณัฐภัทร จันทวิช และคณะ, 2551: 163)
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กลุ่มงานศิลปกรรมอื่น ๆ
ทรั พ ยำกรวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ ำ ด้ ำ นศิ ล ปกรรมในกลุ่ ม นี้ มี จ ำนวน 3 รำยกำร มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 13 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในตาหนักเพ็ชร
พระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวนี้ วัดบวรนิเวศได้ดำเนินกำรให้กรม
ศิลปำกรจำลองจำกพระบรมรูปองค์เดิม ซึ่งประดิษฐำนอยู่ ณ ตำหนักเพ็ชร ด้วยทุนบริจำคของ หม่อม
เจ้ำจงจิตรถนอม ดิศกุล นับเป็นพระบรมรูปจำลององค์ที่ 2 และในพุทธศักรำช 2508 อัฐเชิญพระบรม
รูปหล่อโลหะรัชกำลที่ 4 ขึ้นประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ บนทักษิณชั้นที่ 2 ของพระเจดีย์ใหญ่ด้ำนทิศ
ตะวันออก
พระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ องค์ต้นแบบซึ่งประดิษฐำน ณ ตำหนักเพ็ชรนี้
เป็นพระบรมรูปที่มีควำมสำคัญมำก เพรำะเหตุว่ำเป็นพระบรมรูปของพระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกที่
สร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ และยังเป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ซึ่งประดิษฐำนในปรำสำทพระเทพบิ ดร โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
ประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็นผู้อำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414 (ศำนติ
ภักดีคำ, 2556)
ประวั ติ ค วำมเป็ น ของพระบรมรู ป ซึ่ ง ประดิ ษ ฐำน ณ ต ำหนั ก เพ็ ช ร เนื่ อ งด้ ว ย
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชประสงค์จะให้หล่ อพระบรมรูปไปตอบถวำยพระ
เจ้ำนโปเลียนที่ 3 แห่งประเทศฝรั่งเศส เวลำนั้นยังไม่มีช่ำงไทยที่มีฝีมือถึงขนำด จึงพระรำชทำนพระ
บรมฉำยำลั กษณ์ ออกไปให้ ช่ำงฝรั่งหล่ อพระบรมรูปขึ้น ช่ำงผู้ นี้ คือ เอมิล ฟรังซัว ชำตรูส (Emile
Francois Chatrousse) ประติมำกรชำวฝรั่งเศส ลูกศิษ ย์ของ ฟรังซัว รูด(Francois Rude) และดำ
เบล เดอ ปู จอล (d’Abel de Pujol) ศิลปินได้จำลองหุ่นพระบรมรูปด้วยปูนปลำสเตอร์สูงตลอด
พระองค์รวมฐำนด้วย 53 เซนติเมตร ทำบรอนซ์ฉลองพระองค์เปิดพระอุระ ทรงพระภูษำโจง และทรง
พระมำลำสก็อต เหมือนพระบรมฉำยำลักษณ์ที่ฉำยด้วยกันกั บสมเด็จพระเทพศิรินทรำมำตย์ พระ
บรมรำชินีในรัชกำลที่ 4 พระบรมรูปทรงยืนในท่ำตริภังค์ (Contrapposto) โดยพระเพลำข้ำงซ้ำยรับ
น้ำหนักของพระสรีระ พระวรกำยบิดเอี้ยวเล็กน้อย รำยละเอียดของพระพักตร์ รอยยับของพระภูษำ
ทรงตลอดจนตรำดำรำและเครื่องประดับมำควำมเหมือนจริงมำก ปั้นเมื่อ คริสตศักรำช 1863 ตรงกับ
พุทธศักรำช 2406 ที่กรุงปำรีส (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 2546) แล้วส่ง
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เข้ำมำถวำยทอดพระเนตร แต่ไม่ทรงโปรดเพรำะไม่เหมือนพระองค์เพรำะประติมำกรเห็นเพียงแต่
พระบรมฉำยำลักษณ์จึงได้ปั้นหล่อพระวรกำยผิดส่วนไปจำกควำมเป็นจริง แม้แต่เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ซึ่งควรเป็นตรำดำรำไอรำพตซึ่งไม่มีสำยสะพำยนั้น ก็ทำเป็นสำยสะพำยห้อยดวงตรำเลจอง ดอนเนอร์
(Legion d’Honneur) ของฝรั่งเศส จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ช่ำงไทยทดลองปั้นถวำย ช่ำง
ไทยผู้นี้สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์เข้ำพระทัยว่ำ อำจเป็นหลวงเทพ
รจนำ (พลับ) ซึ่งภำยหลังได้เป็นพระยำจินดำรังสรรค์ ถึงแม้ว่ำหลวงเทพรจนำยังไม่เคยปั้นรูปเหมือน
บุคคลสำคัญ แต่เนื่องจำกมีควำมสำมำรถในกำรปั้นรูปช้ำงและงำนเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ได้เหมือนจริง จึง
ได้รับมอบหมำยให้ทดลองปั้นพระบรมรูปโดยยึดคติใหม่เป็นแบบตะวันตก กำรครั้งนี้พระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นแบบ โดยทรงแต่งพระองค์ตำมรูปแบบที่ซำตรูสปั้นขึ้นมำ จึงถือได้ว่ำ
เป็นกำรปั้นพระบรมรูปมหำกษัตริย์ไทยที่ยังดำรงพระชนม์อยู่เป็นครั้งแรกของไทย
พระบรมรูปองค์นี้อยู่ในพระรำชอิริยำบถยืนตรง ทรงฉลองพระองค์เสื้อเยียรบับ ทรง
พระภูษำโจงขอบเชิง ทรงพระมำลำทรงหม้อตำล ทรงสำยสะพำยเลจองดอนเนอร์ของฝรั่งเศส ทรง
ฉลองพระบำท พระหัตถ์ขวำทรงจับพระแสงดำบหัตถ์นำรำยณ์ ทอดปลำยพระแสงดำบลงพื้น พระ
หัตถ์ซ้ำยทรงถือหนังสือ ลักษณะพระบรมรูปมีควำมเหมือนที่พระพักตร์ และพระวรกำยซึ่งไม่อ้วนท้วน
จนมีกล้ำมเนื้อเป็นฝรั่งเหมือนอย่ำงผลงำนของซำตรูส
ครั้น พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่ หัว ได้ทอดพระเนตรแล้ วก็ทรงโปรด เพรำะ
หลวงเทพรจนำได้แสดงถึงฝีมือในกำรปั้นพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยกำร
ผสมผสำนลักษณะรูปเหมือนบุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม
เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ยังได้ลบล้ำงควำมเชื่อเดิมที่ห้ำม
จำลองรูปเหมือนบุคคลขณะมีชีวิตอยู่ เพรำะเกรงว่ำ จะเป็นกำรบั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อย่ำงไรก็ตำม
มิได้มีกำรหล่อพระบรมรูปองค์นี้ เพรำะมีผู้แย้งว่ำเป็นเรื่องอัปมงคลที่จะนำพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งสุมไฟ
หลอมให้ละลำยจึงได้แต่เพียงหล่อด้วยปูนปลำสเตอร์และทำสีแทน แล้วอัญเชิญไปเก็บไว้ในหอเสถียร
ธรรมปริตร ต่อมำเมื่อหอเสถียรธรรมปริตรรื้อลง จึงย้ำยไปเก็บไว้ที่หอรำชพงษำนุสรณ์ในรัชกำลที่ 5
ถึงรัชกำลที่ 7 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงลพบุรีรำเมศวร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนำบดี
รกระทรวงมหำดไทย ขอพระรำชทำนไปประดิษฐำนไว้ ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปรำสำท ในพระ
นครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ตำมพระรำชดำรัสแนะนำของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำดำรงรำ
ชำนุภำพ เมื่อ พุทธศักรำช 2470 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
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ต่อมำเมื่อพุทธศักรำช 2503 อสุนิบำตต้องพระที่นั่งองค์นี้ แม้มิได้ต้องตรงถึงกับทำลำย
พระที่นั่งก็ดี แต่ควำมสะเทือนทำให้พระกรของพระบรมรูปชำรุด พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว
รัชกำลปัจจุบันได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ซ่อมแซมพระที่นั่ งและพระบรมรูปให้คืน
ดีดังเดิม ถึง พุทธศักรำช 2505 บรรดำพระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง
เห็นว่ำน่ำจะคิดหล่อพระบรมรูปด้วยโลหะให้เป็นกำรถำวรเสียทีเดียว จึงได้นำควำมกรำบบังคมทู ล
เจ้ำนำยชั้นพระบรมวงศ์ ก็ทรงดำริเห็นชอบ ต่ำ งก็ทรงประทำนทุนทรัพย์ช่วยเหลือ รวบรวมเงินได้
56,733.63 บำท จึ งได้ดำเนิน กำรให้กรมศิล ปำกรหล่อ พระบรมรูปดังกล่ำวด้วยโลหะ เสร็จแล้วจึง
อัญเชิญพระบรมรูปหล่อโลหะนั้นไปประดิษฐำนไว้ ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปรำสำท เมื่ อวันที่ 12
พฤษภำคม 2505
ต่อมำสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระสำสนโสภณ)
ทรงทรำบเรื่อง พระบรมรูปองค์เดิมยังคงอยู่ที่กรมศิลปำกร ทรงพระดำริว่ำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวก็เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร เป็นเวลำนำน ควรที่จักได้ มีพระบรมรูปประดิษฐำนไว้ที่
วัดนี้ด้วยเช่นกัน จึงนำพระดำริปรึกษำผู้เกี่ยวข้องหลำยท่ำนมีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลำภพฤฒิยำ
กร เป็นต้น และต่อมำควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท ก็ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน
พระบรมรำชำนุ ญำตให้ อั ญเชิ ญ พระบรมรูปดั งกล่ ำวมำประดิ ษฐำนที่ วัดนี้ ได้ ตำมพระด ำริ ครั้นวั น
เข้ำพรรษำปี 2506 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชดำเนินวัดบวรนิ เวศวิหำร ทรงถวำยพุ่ม
เข้ำพรรษำ สมเด็จพระญำณสังวรฯ จึงได้ถวำยพระพรเรื่องที่ประดิษฐำนพระบรมรูป พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่ หั วทรงเลื อกที่ในฉำกพระตำหนักเพ็ชร และ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ เครำะห์ ในกำร
อัญเชิญพระบรมรูป และมีพระมหำกรุณำเสด็จพระรำชดำเนินในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปด้วย (มูลนิธิมหำ
มกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546) นอกจำกนี้ยังมีรูปหล่อโลหะพระบรมรูปพระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประดิษฐำนอยู่ ณ ซุ้มปรำงค์บนทักษิณชั้นบนของ พระเจดีย์ ด้ำนทิศตะวันออก
เป็นพระบรมรูปที่หล่อขึ้นใหม่ จำลองจำกพระบรมรูปองค์เดิม ซึ่งปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ที่ตำหนักเพ็ชร
พระบรมรูปจำลององค์นี้ หม่อมเจ้ำหญิงจงจิตถนอม ดิศกุล ทรงให้กรมศิลปำกรหล่อ และอัญเชิญมำ
ประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์นี้ เมื่อวั นที่ 27 สิงหำคม พุทธศักรำช 2508 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 118)
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

พระบรมรูป
1.เป็ น พระบรมรู ป ที่ มี ค วำมส ำคั ญ มำกเพรำะเหตุ ว่ ำ เป็ น พระบรมรู ป
พระบำทสมเด็จพระ พระมหำกษัตริย์ไทยรูปแรกที่สร้ำงขึ้นในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์
จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ชีพอยู่
2.เป็นต้นแบบของพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่ง
ประดิษฐำน ณ ซุ้มปรำงค์ทำงลงจำกทักษินชั้นบนของพระเจดีย์ วัดบวร
นิเวศวิหำร
3.เป็นต้นแบบพระบรมรูปฯซึ่งประดิษฐำน ณ ปรำสำทพระเทพบิดร โดย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำประดิษฐวรกำร อธิบดีกรมช่ำงสิบหมู่ทรงเป็น
ผู้อำนวยกำรปั้นและหล่อ ในพุทธศักรำช 2414
4.มีลักษณะเด่นทำงประติมำกรรมโดยกำรผสมผสำนลักษณะรูปเหมือน
บุคคลตำมคติตะวันตกกับกำรยึดถือควำมเกลี้ยงเกลำและควำมสวยงำม
เรียบง่ำยตำมคติอุดมคติไทยโบรำณเข้ำด้วยกันได้เป็นอย่ำงดี
ลาดับที่ 14 ประตูเซี่ยวกาง (เสี้ยวกาง)
เป็นซุ้มประตูใหญ่ของกำแพงด้ำนหน้ำพระอำรำม มีลักษณะเลียนแบบศิลปะจีน หลังคำ
ซุ้มมุงกระเบื้องกำบกล้วย หน้ำบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลำยดอกพุดตำนใบเทศกลำงหน้ำบั น
เป็ นลำยหน้ำขบคำยเถำดอกพุดตำน หน้ำต่ำง 2 ข้ำงประดับด้วยกระเบื้องปรุ บำนประตูสลักเป็น
อำรักษ์ท วำรบำลแบบที่เรีย กว่ำ เซี่ยวกำง (เสี้ยวกำง) ปัจจุบันประตูนี้เปิดเฉพำะงำนพระรำชพิ ธี
โอกำสพิเศษหรือวันธรรมสนะเท่ำนั้น (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 90)
ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่
ประเมิน

ประตูเซี่ยวกำง

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ เป็ น ประตู ไ ม้ จ ำหลั ก เป็ น รู ป ทวำรบำลอย่ ำ งจี น แต่
ทรงเครื่ อ งอย่ ำ งไทย เป็ น ศิ ล ปกรรมที่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจำกจี น ในช่ ว งต้ น
รัตนโกสินทร์ผสมผสำนกับศิลปกรรมแบบไทยได้อย่ำงกลมกลืนสวยงำม
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ลาดับที่ 15 มโหระทึก
สำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ-ค่ำ เป็นพระเกียรติยศ พระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ปัจจุบันเก็บรักษำไว้ที่
ตำหนักเพ็ชร (สำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 46-51)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
มโหระทึก

คุณค่ำทำงศิลปกรรม

มีคุณค่ำทำงศิลปกรรมด้วยเป็นของโบรำณที่มีควำมสวยงำมและหำได้ยำก
และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ในฐำนะเป็นสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงถวำยบูชำพระพุทธชินสีห์เมื่อแรกเสด็จเถลิงถวัลยรำช
สมบัติ เพื่อใช้สำหรับสำหรับประโคมในเวลำพระสงฆ์บูชำเช้ำ -ค่ำ เป็นพระ
เกียรติยศ

2.3 คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิ เวศวิห ำรเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญ เป็นอย่ำงยิ่ง มีควำมผูก พันกับพระบรม
รำชวงศ์นับตั้งแต่เริ่มสถำปนำโดยพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ำเจ้ำอยู่หั ว ทรงได้ สร้ำงพระอุโบสถขึ้นก่อน นอกจำกนี้ยังทรงสร้ำงหอพระไตรปิฎ ก พระเจดีย์
(แล้วเสร็จในสมัยรัชกำลที่ 4) และศำลำกำรเปรียญขึ้นในครำวเดียวกัน ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำร
แบ่งเขตพุทธำวำสกับเขตสังฆำวำสอย่ำงชัดเจน ในภำยหลังที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ขณะยั ง ทรงผนวชอยู่ ได้ เสด็ จ มำครองวั ด ได้ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งศำสนสถำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ใช้ ในกำร
ประกอบศำสนพิธีพิธีกรรม และประดิษฐำนศำสนวัตถุ และมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ เพื่อ
ใช้เป็นที่อยู่อำศัยของพระภิกษุสงฆ์ และใช้เป็นอำคำรที่ทำกำรต่ำง ๆ มำกมำย บำงแห่งมีควำมสำคัญ
ในทำงประวัติศำสตร์ ในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้งอำคำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนเพียบพร้อมไปด้วยควำมสวยงำม
และมีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม จำนวน 24 รำยกำร อันได้แก่
1. กลุ่มศำสนสถำน ได้แก่ พระอุโบสถ วิหำรพระศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิหำร
เก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป
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2. กลุ่มอำคำรเสนำสนะ ได้แก่ พระตำหนักเพชร พระตำหนักจันทร์ พลับพลำสม
เด็จพระศรีสุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระตำหนักล่ำง พระตำหนักใหญ่ พระตำหนักทรง
พรต หอสหจร ตำหนักซ้ำย ตำหนักบรรจบเบญจมำ
3. กลุ่มอำคำรอื่น ๆ ได้แก่ พลับพลำเปลื้องเครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลัง
อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน
ดั ง ปรำกฏในตำรำงแสดงแสดงผลกำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ด้ ำ นสถำปั ต ยกรรมของ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร มีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำน
สถำปัตยกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรต่อไปนี้

ตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรประเมินคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร
ลำดับ ทรัพยำกร
ที่ วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
กลุ่มศำสนสถำน

1.

พระอุโบสถ

1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมและสถำปัตยกรรมผสมผสำน 3 รูปแบบ
คือ มีสถำปัตยกรรมแบบพระรำชนิยมสมัยรัชกำลที่3 มีศิลปกรรมสกุล
ช่ ำ งวั ง หน้ ำ สมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ และกำรออกแบบโดยผสำนกั น
ระหว่ำงศิลปกรรมไทยแนวใหม่ผสมอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกำลที่4
2. เป็นพระอุโบสถรูปแบบตรีมุข
3. หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบัน
เป็นตรำพระมหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ
4. มีเสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่อนเซำะร่องตลอดแนว
ยำวของเสำ ปลำย เสำประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระ
อุโบสถเป็นเสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ

2.

วิหำรพระ

1. เป็ น อำคำรทรงเก๋งจีน ฐำนเดี ยวกับ วิห ำรเก๋ง มี ระเบีย งรอบพระ
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ลำดับ ทรัพยำกร
ที่ วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ศำสดำ

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
วิหำร มีกำแพงระเบียงกั้นระหว่ำงแนวเสำรำยซึ่ง2.เป็นเสำสี่ เหลี่ยม
ปลำยเสำเรียวเล็กน้อย
2. หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีลำยอง ลวดลำยหน้ำบัน
เป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษ ฐำน
บนพำน มีฉัตร 2 ข้ำง ซึ่งเป็นพระบรมรำชสัญลักษณ์ประจำรัชกำลที่ 4
หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย
3. ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็นลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศ
ปิดทอง ตรงกลำงซุ้มด้ำนบนทำเป็นรูปพระมหำมงกุฎมีฉัตรอยู่ 2 ข้ำง
เช่นเดียวกับหน้ำบัน

3.

พระอุโบสถ
วัดรังสี

เป็นอำคำรศำสนสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำย ลักษณะเด่นคือหลังคำ
พระอุโบสถออกแบบเป็น "ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำย
ไม่มีชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง

4.

วิหำรเก๋ง

1. เป็น อำคำรรูปทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัย ร.3 ขนำด 3
ห้อง
2. หลังคำชั้นลดซ้อน 3 ชั้น
3. หน้ำบันประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน

5.

หอ
1. เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัย ร.3
พระไตรปิฎก 2. ประตู ห น้ ำต่ ำ งรดน้ ำปิ ด ทองลำยกระบวนจี น ซุ้ ม ประตู ห น้ ำต่ ำ ง
ภำยนอกประดับด้วยปูนปั้นปิดทอง ลำยดอกพุดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ
รองรับด้วยปูนปั้นเสำรูปเกลียว มีชำนชำลำโดยรอบ
3. หลั งคำทรงเก๋ ง จี น มุ ง กระเบื้ อ งกำบกล้ ว ย หน้ ำ บั น ประดั บ ด้ ว ย
กระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ
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ลำดับ ทรัพยำกร
ที่ วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

6.

ศำลำกำร
เปรียญ

1. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย ไม่มี
พำไลครอบ ซึ่งแตกต่ำงจำกอำคำรอื่นที่นิยมทำพำไลรอบ
2. หน้ำต่ำงไม่มีกำรทำซุ้มหน้ำต่ำงซึ่งแตกต่ำงจำกสถำปัตยกรรมพระ
รำชนิยมโดยทั่วไปที่สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3
3. หน้ำบันเป็นหน้ำบันก่ออิฐถือปูนแบบชนิดไม่ มีไขรำหน้ำจั่ว กรอบ
หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นในส่วนของช่อฟ้ำและหำงหงส์เป็นลวดลำย
แบบศิลปะตะวันตก
4. ลวดลำยประดับ ปู นปั้ น เป็ นลำยดอกไม้ใบไม้อย่ ำงเทศ มี ดอกไม้
ประธำนและมีก้ำนใบประกอบขึ้นจนเป็นที่ลำยดอกไม้คือดอกพุดตำน
ชนใบไม้จะเป็นใบอคันซุสในแบบตะวันตก

7.

พระเจดีย์
ใหญ่

1. เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่ทรงระฆังคว่ำ มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น
ที่องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้ม
ยอดปรำงค์ 4 มุม
2. เป็ น ลั กษณะเจดีย์ ที่นิ ยมสร้ำงในสมัยรัช กำลที่ 4 อย่ำงทรงลั งกำ
แตกต่ ำงจำกเจดี ย์ ที่ นิ ย มสร้ำงในสมั ย ต้ น รัต นโกสิ น ทร์คื อ เป็ น เจดี ย์
ลักษณะแบบฝั กข้ำวโพด ถือเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบเจดีย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์

8.

ซุ้มปรำงค์
พระพุทธรูป

1. เป็ นอำคำรขนำดเล็กมีผั งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนฐำนบัวยกสู ง
บริเวณท้องไม้เจำะเป็นช่องโค้งตัวเรือนเจำะเป็นซุ้มเพื่อประดิษฐำน
พระพุทธรูป โดยมีกำรเจำะทำเป็นประตูด้ำนหน้ำ ส่วนผนังด้ำนข้ำง
เจำะเป็นช้องหน้ำต่ำง
2. มีกำรประดับลวดลำยที่กรอบประตูห น้ำต่ำงทำเป็นซุ้มวงโค้งยอด
แหลมคล้ำยซุ้มเรือนแก้ว
3. ส่วนยอดออกแบบเป็นเจดีย์ทรงปรำงค์ มีปรำงค์ประธำนและปรำงค์
เล็ก ๆ ประดับมุมทั้ง 4
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คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
กลุ่มอำคำรเสนำสนะ

9.

พระตำหนัก
เพ็ชร

1. รู ป แบบสถำปั ต ยกรรมไทยผสมผสำนกั บ ตะวั น ตกผั ง เป็ น รู ป
สี่ เหลี่ ย มผื นผ้ ำ ด้ำนหน้ ำออกแบบให้ มี ระเบี ยงยำวตลอดและยื่นมุ ข
ระเบียงที่มุมอำคำรด้ำนหน้ำเพื่อใช้เป็นทำงขึ้นอำคำร
2. หลังคำเป็นทรงปั้นหยำมีกำรยกคอสองหลังคำขึ้นโดยรอบ คอสอง
ออกแบบเป็ น ช่องแสง และมีก ำรท ำค้ ำยัน ไม้แกะฉลุ ล ำยประดับ อยู่
โดยรอบชำยคำของหลังคำ
3. มุขทำงเข้ำออกแบบเป็นหลังคำจั่วหั วเสำรับหน้ำจั่ว และมีปั้นลม
ประดับลำยปูนปั้นอย่ำงตะวันตก แต่ลำยหน้ำบันเป็นอย่ำงไทย ลำย
ก้ ำ นขดพุ ด ตำน กึ่ งกลำงออกแบบเป็ น รูป พระมหำพิ ชั ย มงกุ ฎ และ
วชิรำวุธ
4. เสำระเบียงตกแต่งด้วยซุ้มสำหร่ำยรวงผึ้งลำยดอกพุดตำนผสมกับ
ลวดลำยอย่ ำ งจะวั น ตก ซุ้ ม ประตู แ ละหน้ ำ ต่ ำ งเป็ น ซุ้ ม โค้ ง อย่ ำ ง
สถำปัตยกรรมแบบตะวันตก

10. พระตำหนัก
จันทร์

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นเรือนตึกแบบตะวันตก
2. ชั้นล่ำงยกพื้นสูงประมำณ 1.20 เมตร เป็นใต้ถุนอำคำร มี บันได้ขึ้น
ชั้น 2 โดยตรงแยกต่ำงหำกอยู่ภำยนอกอำคำร
3. มีหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำวทำเป็นไม้ฉลุลำยโดยรอบ
4. โครงสร้ำงเป็นแบบก่ออิฐถือปูน แบบผนังรับน้ำหนัก มีลวดลำยแบบ
ตะวันตกประดับผนัง มีมุขอำคำรเชื่อมต่อถึงตำหนักเพ็ชรได้

11. พลับพลำ
1. รู ป แบบสถำปั ตยกรรมเป็ นพลั บพลำโถงสร้ำงด้ว ยไม้รูป ทรงแบบ
สมเด็จพระศรี สถำปัตยกรรมไทยประเพณี
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2. ตัวพลับพลำไม้ตั้งอยู่บนฐำนก่ออิฐถือปูน
3. ส่วนบนมุงกระเบื้องแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณีประกอบด้วย
ช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ และรวยระกำแบบไม่ทำนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่
มีลวดลำยแต่ประดับกระจกสีเต็มแผงหน้ำบัน

12. ศำลำจำน

1. มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบเก๋งจีนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
2. ภำยในเก็บจำกลำยครำมของเก่ำจำรึกสุภำษิตโบรำณ โดยใช้วิธีฝัง
จำนลำยครำมต่ำง ๆ ลงไปในผืนผนัง ถูกออกแบบจัดวำงอย่ำงสวยงำม
น่ำดูเป็นอย่ำงยิ่ง 132

13. พระปั้นหย่ำ

1.มี ลั ก ษณ ะเป็ น สถำปั ต ยกรรมแบบยุ โ รป ฝี มื อ ช่ ำ งไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. สร้ ำงเป็ นอำคำร 3 ชั้น โดยแต่ล ะชั้นจะออกแบบเดินเส้ นลวดบั ว
ขนำดใหญ่รัดรอบอำคำรแสดงให้เห็นว่ำเน้นลักษณะกำรเป็นอำคำรสูง3
ชั้นอย่ำงชัดเจน
3. หลังคำออกแบบให้ มีลั กษณะผสมผสำนระหว่ำงกุฏิพระแบบงำน
สถำปัตยกรรมไทยประเพณีกับเก๋งจีนเข้ำด้วยกัน
4. หน้ำบันพระปั้นหยำ เป็นลวดลำยปั้นเครือเถำดอกพุดตำนล้อมรอบ
รำชลัญจกรประจำพระองค์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ตำมแบบพระรำชนิยมในสมัยนั้น
5. มีลวดลำยมงคลจีนประดับบำนหน้ำต่ำง และประตู

14. พระตำหนัก
ล่ำง

1. เป็ นอำคำรก่ออิฐถือปูน โครงสร้ำงเป็นผนังรับน้ำหนักหลังคำทรง
ปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีหน้ำจั่วยื่น
ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพื่อเน้นทำงเข้ำ
2. หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้
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3. ชำยคำประดับตกแต่งด้วยเชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และ
ซุ้มประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด

15. พระตำหนัก
ใหญ่ (พระ
ตำหนักเดิม)

1. เป็ นอำคำรที่มีสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพล
แบบยุโรป
2. โครงสร้ำงแบบก่ออิฐถือปูนแบบผนังรับน้ำหนัก โดยปลูกเป็นเรือน
ยำว มีระเบียงมุขยื่นออกมำ
3. ผนังอำคำรตกแต่งด้วยลำยเสำและบัวหัวเสำแบบตะวันตกทั้งหมดf

16. พระตำหนัก
ทรงพรต

1.เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป
2.ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ
ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก

17. หอสหจร

1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป
2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ
ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก

18. ตำหนักซ้ำย

1. สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลที่ 5
2. ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพื้นสูง
3. มีหลังคำยื่น ประดับลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ

19. ตำหนัก
บัญจบ
เบญจมำ

1. สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรป
2. โครงสร้ำงเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก
3. ผนังชั้นล่ำงทำลวดลำยโดยเซำะผนังเป็นร่องแนวนอนรอบอำคำร
4. บริเวณชั้น2ทำเป็นลำยเสมือนหินก่อที่มุมผนังอำคำร
5.หน้ำต่ำงเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมแบบตะวันตก
กลุ่มอำคำรอื่นๆ
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กลุ่มอำคำรอื่นๆ

20. พลับพลำ
1. เป็ น อำคำรสร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ แสดงเกี ย รติ ย ศว่ ำ เป็ น วั ด ที่ รับ พระกฐิ น
เปลื้องเครื่อง พระรำชทำนโดยขบวนพยุหยำตรำ
2. ใช้เป็นที่ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องทรงพระอิสริยยศ ก่อน
พระรำชดำเนินเข้ำสู่วัด
3. เป็นลักษณะอำคำรที่มีรูปทรงแบบสถำปั ตยกรรมไทยประเพณี ที่มี
ควำมสวยงำม
21. ศำลำแดง 2
หลัง

22. ศำลำฤๅษี 4
หลัง

1. ใช้เป็นที่ประทับในงำนออกพระเมรุ
2. ศำลำแดงทั้งสองหลังมีรูปแบบและขนำดเดียวกัน ตั้งอยู่ในตำแหน่ง
สมมำตรกันทั้ง 2 ข้ำง
3. เป็นอำคำรโถงทรงโรงเครื่องไม้ รูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี
มีเสำกลมรับน้ำหนัก หน้ำบันเป็นแบบีไขรำหน้ำจั่ว มี ช่อฟ้ำ ใบระกำ
หำงหงส์ รวยระกำแบบนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่มีลวดลำยใด ๆ
4. แต่เดิมเป็นอำคำรโถงไม่มีผนัง ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงใหม่โดยกำรกั้น
กระจกโดยรอบอำคำร

1. เป็น สถำปัตยกรรมที่เหมือนกันทั้ง 4 หลัง เป็นสถำปัตยกรรมไทย
แบบพระรำชนิยม
2. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย
ตัวอำคำรก่อด้วยผนังทึบทั้งหมด
3. ที่ผนังทำช่องไว้รูปฤๅษีดัดตน ประดับตำรำยำ จึงมีคุณค่ำทำงด้ำน
กำรศึกษำกำรแพทย์แผนโบรำณ
23. อำคำร
1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประยุกต์
มหำมกุฎ
2. โครงสร้ ำงคอนกรีต เสริม เหล็ ก หลั งคำทรงไทยซ้ อ น 3 ชั้ น 2 ตั บ
รำชวิทยำลัย หลังคำ โดยตรงกลำงออกแบบเป็นมุขทำงเข้ำอำคำร
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24. ตึกมนุษย์นำค 1. รูปแบบอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมโกธิค แบบตะวันตก
วิทยำทำน
2. ผังอำคำรออกแบบเป็นรูปตัว E แบบสถำปัตยกรรมคลำสสิค
3. โครงสร้ำงอำคำรเป็นแบบผสมระหว่ำงระบบกำแพงรับน้ำหนักกับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
4.กำรประดับตกแต่งเป็นแบบผสม ชั้นล่ำงมีโครงสร้ำงแบบคำนโค้ง ชั้น
สองหน้ำต่ำงซุ้มโค้งแหลม มีเสำเอ็น ชั้นสำมเป็นหลังคำจั่วประดับด้วย
ช่องแสง ส่วนหอคอยขนำบสองข้ำงออกแบบเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ชั้น
ล่ำงทำเป็นหน้ำต่ำงแฝดประดับลำยปูนปั้น ชั้นสองทำเป็นช่องหน้ำต่ำง
ซุ้มโค้งแหลมที่ประกอบด้วยซุ้มโค้งแหลม2ซุ้มเล็กภำยใน ส่วนบนสุด
ของหอคอยออกแบบเป็นใบเสมำคล้ำยป้อมปรำกำร
5.กำรตกแต่งภำยในอำคำรมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงซุ้มโค้งแหลม
แบบโกธิคกับซุ้มเรือนแก้วแบบงำนสถำปัตยกรรมไทย
จำกตำรำงที่ 3 แสดงผลกำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ด้ ำนสถำปั ต ยกรรมของทรั พ ยำกร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม
ที่มีควำมโดดเด่นซึ่งพิจำรณำจำก ประวัติ รูปแบบอำคำร กำรก่อสร้ำง เทคนิคกำรสร้ำง กำรประดับ
ตกแต่ง ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม ควำมสวยงำม ประโยชน์ใช้สอย ควำมเป็นเอกลักษณ์ หำยำกยิ่ง
หรื อ เป็ น ของแท้ ดั้ งเดิ ม เป็ น ตั ว อย่ ำงลั ก ษณะทั่ ว ไปของสิ่ งก่ อ สร้ำงที่ เป็ น ตั ว แทนกำรพั ฒ นำด้ ำ น
วัฒ นธรรม สังคม สถำปัตยกรรม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี จำนวน 24 รำยกำร ดังรำย
ระเอียดต่อไปนี้
กลุ่มศาสนสถาน
มีจำนวน 8 รำยกำร ได้แก่ พระอุโบสถ วิหำรพระศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิหำร
เก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
(ลำดับที่ 1-8)
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ลาดับที่ 1 พระอุโบสถ
สร้ำงขึ้นโดยฝีมือช่ำงวังหน้ำในรัชกำลที่ 3 (ฉลวย จำรุภำนำนนท์ และอิสรำวรรณ
อยู่ป้อม, 2551: 19) ก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงไทยชั้นเดียว เป็นอำคำรตรีมุข คือมีลักษณะเป็นอำคำร
3 หลังต่อกัน คือหลังยำวอยู่กลำง มีมุขหน้ำต่อออกไปทำงด้ำนเหนือ พระอุโบสถหันหน้ำไปทรงทิศ
เหนือ หลังคำมุงกระเบื้องเคลือบกำบกล้วย (กำบู) ไม่มีช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ หลังคำ 2 ชั้นซ้อนมุง
ด้วยกระเบื้ องรำงแบบจีน หลั งคำพระอุโบสถเป็นแบบตรีมุข ชั้นล่ำงเป็นปีกนกโดยรอบ หน้ำบัน
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและลวดลำยปูนปั้นเขียนสี ฐำนหน้ำบันเป็นลักษณะคล้ำ ยคอสองรองรับ
หน้ำบันประดับลำยกระเบื้องเป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ เนื่องจำกเป็นอำคำรแบบตรีมุข จึงมีหน้ำบัน
รวมทั้งสิ้น 3 ด้ำน หน้ำบันประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบันเป็นตรำพระ
มหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ ที่มุขด้ำนหน้ำพระอุโบสถตรงกลำงทำเป็น
พำไลยื่นออกมำมีหลังคำคลุมเป็นมุขลด จึงมีหน้ำบันซ้อน 2 ชั้น หน้ำบันของมุขลดประดับด้วยลำย
ดอกพุดตำนใบเทศ แต่ต่ำงกันที่กลำงหน้ำบันเปลี่ยนเป็นรูปเกียรติมุข (หน้ำกำล) คำบกระเช้ำดอกไม้
ผนังภำยนอกบุ ด้วยหินอ่อนหั วเสำสลักเป็นลำยใบผักกำดเทศ (Acanthus) ที่ผนังมุขด้ำนหน้ำมีใบ
เสมำติด อยู่ ที่ ผ นั ง ซุ้ ม ประตู ห น้ ำต่ ำงเป็ น ปู น ปั้ น ปิ ด ทองลำยใบเทศ บำนประตู ห น้ ำต่ ำงด้ำนนอก
แกะสลักปิดทอง บำนหน้ำต่ำงด้ำนหน้ำพระอุโบสถ 2 คู่ เป็นภำพปริศนำเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงควำม
เป็นพระมหำกษัตริย์คือเบญจรำชกกุธภัณฑ์ กับ สิ่งที่แสดงควำมเป็นสงฆ์ คืออัฐบริขำร บำนประตู
ด้ำนหน้ำ 2 คู่ แกะสลักเป็นลำยสัตตพิพิธ แก้ว 7 ประกำรอันคู่ควรแก่พระมหำจักรพรรดิ ได้แก่ จักร
แก้ว ช้ำงแก้ว ม้ำแก้ว มณี รัตน นำงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุน คลั งแก้ว บำนประตูห น้ำต่ำงพระอุโบสถ
นอกเหนือจำกด้ำนหน้ำนั้นเป็นลำยตรำประจำตำแหน่งขุนนำง นักษัต ร เครื่องรำชกกุธภัณฑ์หมวด
พระแสง เครื่องรำชูปโภค เครื่องสูง พระมำลำ พระรำชยำน หน้ำบันทั้ง 3 ด้ำน มีลวดลำยเหมือนกัน
คือมีกรอบล้อมหน้ำบันเป็นพำนรองรับพระขรรค์ มีพระมหำมงกุฎครอบ ลำยเหล่ำนี้ประดับกระจกสี
ปิดทอง ล้อมรอบด้วยลำยพุดตำน ซึ่งประดับกระเบื้องสีซุ้มประตู หน้ำต่ำงเป็นปูนปั้น ประดับกระจกสี
ปิดทองลำยพุดตำน บำนประตู ด้ำนนอก เป็นไม้สักแกะสลักปิดทอง ลำยสัตตพิธรัตน์ (แก้ว 7 ประกำร
อันคู่ควรแก่พระมหำจักรพรรดิ ได้แก่ บัวแก้ว วังแก้ว นำงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว จักรแก้ว และ
แก้วมณี) บำนประตูด้ำนในเป็นภำพเขียนสีน้ำมั นลำยทวำรบำลแบบจีน ลวดลำยที่ปรำกฏ บนบำน
หน้ำต่ำงด้ำนนอก เป็นไม้แกะสลักปิดทอง ได้แก่ลำยหมวดเครื่องรำชกุธภัณฑ์หมวดพระแสง เครื่อง
รำชูป โภค เครื่องสู ง เครื่ องแต่งกำย พระมำลำ เครื่องอั ฏ ฐะบริขำร สิ งสำรำสั ตว์ เรือส ำเภำ เรือ
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สุพรรณหงส์ ทหำรสมัยโบรำณ ดอกบัว จักรอยู่ในวิมำน ขนำบข้ำงด้วยเสมำ แม่พระธรณีบีบมวยผม
กินรี คนธรรพ์ เทพพนมและลำยก้ำนแย่ง มุขหน้ำต่ำงด้ำนในเป็นภำพสีน้ำมัน ลำยเครื่อง บูชำแบบจีน
เสำพระอุโบสถมีอยู่ 2 ชนิด (ฉลวย จำรุภำนำนนท์ และอิสรำวรรณ อยู่ป้อม, 2551:
22) ได้แก่ เสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่ อนเซำะร่องตลอดแนวยำวของเสำ ปลำย เสำ
ประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระอุโบสถเป็นเสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ
พื้นอุโบสถและบันไดเป็น หินอ่อนเช่นเดียวกัน บนเสำบันไดประดับด้วยสิงโตหิน พนักกำแพงแก้ว
ประดับ ด้วยกระเบื้ องปรุลำยประจำยำม บันไดทำงขึ้น ทั้ง 3 ทำงของพระอุโบสถมีตัวเหรำเป็นรำว
บันได รอบ ๆ พระอุโบสถประดับด้วยตุ๊กตำจีน ฐำนปัทม์พื้นหินอ่อน ภำยในพระอุโบสถหลังใหม่ นี้ยัง
มีภำพจิตกรรมฝำผนัง ซึ่งมีควำมงดงำมอยู่มำกและยังแยกเป็น 2 ตอน คือ ตอนล่ำงกับตอนบน โดย
ตอนล่ำงของฝำผนังในพระอุโบสถจะเป็นภำพเกี่ยวกั บขนบธรรมเนียมและประเพณีทำงพุทธศำสนำ
และชีวิตประจำวันของชำวไทย ตอนบน ของฝำผนังในพระอุโบสถ จะเป็นเรื่องรูปฝรั่งแสดงปริศนำ
ธรรมที่ผนังพระอุโบสถ สันนิษฐำนไว้ในหนังสือ ตำนำน วัดบวรนิเวศวิหำร ว่ำท่ำจักได้เขียนแต่ครั้ง
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ทรงครองวัด ทรำบกันว่ำ รัชกำลที่ 4 ได้ทรงคิดเขียน ขึ้นทุกตอน
แสดงปริศนำธรรมเนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 เป็นของแปลกไม่มีในที่อื่น รูปภำพเหล่ำนี้
มี 16 ตอนเท่ำจำนวนประตู และหน้ำต่ำง ตอนหนึ่ง ๆ ก็อยู่ขื่อประตู และหน้ำต่ำงช่องหนึ่ง ๆ
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำรนี้ สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพทรงสร้ำง
แต่ยังนับว่ำไม่บริบูรณ์ เมื่อพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จมำครองพระอำรำมนี้ขณะ
ทรงดำรงสมณเพศในรัชกำลที่ 3 ได้ทรงบูรณะเพิ่มเติม เช่น เขียนจิตรกรรมภำยใน ทำซุ้มสำหร่ำยมี
ตรำมงกุฎ เบื้ องหน้ ำพระพุทธชิน สีห์ ซึ่งกล่ ำวได้ ว่ำเป็นตรำประจำพระองค์ซึ่งสร้ำงเป็นแห่ งแรกใน
รัชกำลที่ 3 เป็นต้น เมื่อเสด็จขึ้นครองรำชย์แล้วได้ทรงบูรณะอีก สังเกตได้จำกลำยพระมหำมงกุฎและ
พระแสงขรรค์ที่หน้ำบัน (ศำนติ ภักดีคำ, 2556)
พระอุโบสถแห่งนี้เดิมผูกพัทธสีมำเพียงมุขหน้ำ ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวเมื่อยังทรงผนวช ได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตจำกรัชกำลที่ 3 ผูกพัทธสีมำใหม่
ทั้ง 3 มุข ต่อมำพุทธศักรำช 2390 ได้ทรงขยำยพัทธสีมำออกไปอีก โดยกำหนดนิมิต 6 แห่ง ด้ำนหน้ำ
กำหนดด้วยรุกขนิ มิต คือ ต้น จัน 2 ต้น ด้ำนข้ำงกำหนดด้วยอุทกนิมิตคือ บ่อน้ำ 2 แห่ ง ด้ำนหลั ง
กำหนดด้วยปำสำณนิ มิตคือ หลั ก ศิล ำ 2 แห่ ง รอบพระอุโบสถล้ อมด้ว ยกำพงแก้ว กรุกระเบื้ องปรุ
(ศำนติ ภักดีคำ, 2556)
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ประเมิน
พระอุโบสถ

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมและสถำปัตยกรรมผสมผสำน 3 รูปแบบคือ
มีสถำปัตยกรรมแบบพระรำชนิยมสมั ยรัชกำลที่3 มีศิลปกรรมสกุลช่ำงวัง
หน้ ำ สมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ และกำรออกแบบโดยผสำนกั น ระหว่ ำ ง
ศิลปกรรมไทยแนวใหม่ผสมอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกำลที่4
2. เป็นพระอุโบสถรูปแบบตรีมุข
3. หน้ำบัน ประดับด้วยปูนปั้นลำยดอกพุดตำนใบเทศ ตรงกลำงหน้ำบัน
เป็นตรำพระมหำมงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐำนเหนือพำนแว่นฟ้ำ
4. มีเสำรับมุขพระอุโบสถ เป็นเสำเหลี่ยมหินอ่อนเซำะร่องตลอดแนวยำว
ของเสำ ปลำย เสำประดับด้วย ใบอคันซุส และเสำด้ำนข้ำงพระอุโบสถเป็น
เสำเหลี่ยมลบมุม หินอ่อนไม่มีลำยที่ปลำยเสำ

ลาดับที่ 2 วิหารพระศาสดา
วิห ำรพระศำสดำตั้ งอยู่ ท ำงทิ ศ ใต้ข องเขตพุ ท ธำวำส ต่ อจำกพระเจดี ย์ และวิห ำรเก๋ ง
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสร้ำงในพุทธศักรำช 2402 เดิมที่นี้เป็นคูและที่ตั้งคณะ
ลังกำ แต่โปรดให้ถมและรื้อเพื่อสร้ำงพระวิหำร พระวิหำรหลังนี้มีขนำด 5 ห้อง มีเฉลียงรอบ ภำยใน
แบ่ ง เป็ น 2 ตอน คื อ ทำงทิ ศ ตะวั น ออก 3 ห้ อ ง ประดิ ษ ฐำนพระศำสดำ ทิ ศ ตะวั น ตก 2 ห้ อ ง
ประดิษฐำนพระพุทธไสยำ หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีลำยอง ลวดลำยหน้ำบันเป็น
ปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบนพำน มีฉัตร 2 ข้ำง ซึ่งเป็นพระ
บรมรำชสัญลักษณ์ประจำรัชกำลที่ 4 หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็น
ลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศปิดทอง ตรงกลำงซุ้มด้ำนบนทำเป็นรูปพระมหำมงกุฎมีฉัตรอยู่
2 ข้ำงเช่นเดียวกับหน้ำบัน กำรก่อสร้ำงวิหำรพระศำสดำค้ำงมำจนถึงรัชกำลที่ 5 โปรดให้ดำเนินกำร
ต่อ โปรดให้ปิดทองพระศำสดำ พระพุทธไสยำและซุ้มประตูหน้ำต่ำง เขียนภำพจิตรกรรมที่บำนประตู
หน้ำต่ำง เพดำนและผนัง (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 154)
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คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน ฐำนเดียวกับวิหำรเก๋ง มีระเบียงรอบพระวิหำร มี
กำแพงระเบียงกั้นระหว่ำงแนวเสำรำยซึ่ง2.เป็นเสำสี่เหลี่ยมปลำยเสำเรียว
เล็กน้อย
2. หลังคำซ้อนชั้น 2 ชั้น หน้ำบันรวยระกำไม่มีลำยอง ลวดลำยหน้ำบัน
เป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตำน ตรงกลำงเป็นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบน
พำน มี ฉั ต ร 2 ข้ ำ ง ซึ่ งเป็ น พระบรมรำชสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ ำรั ช กำลที่ 4
หลังคำมุงกระเบื้องกำบกล้วย
3. ซุ้มประตูหน้ำต่ำงด้ำนนอกเป็นลวดลำยปูนปั้นรูปดอกพุดตำนใบเทศ
ปิ ด ทอง ตรงกลำงซุ้ม ด้ำนบนท ำเป็น รูป พระมหำมงกุฎ มีฉัต รอยู่ 2 ข้ำง
เช่นเดียวกับหน้ำบัน

ลาดับที่ 3 พระอุโบสถวัดรังสี
ในอดีตวัดรังษีสุทธำวำส เป็นวัดโบรำณ สถำปนำขึ้ นในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ำนภำลัย บนพื้นที่ริมกำแพงพระนคร ด้ำนเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้ำงวัดรังษีสุทธำวำส
คือ พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนอิศรำนุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรม
พระศรีสุดรักษ์ (พระเจ้ำหลำนเธอในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก) ซึ่งต่อมำในรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชดำริว่ำ วัดรังษีสุทธำวำสซึ่งอยู่ติดกับวัดบวร
นิเวศวิหำรนั้นมีสภำพทรุดโทรมมำก จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยุบรวมเข้ำเป็นวัดเดียวกับวัด
บวรนิเวศวิหำร เรียกว่ำ คณะรังษี จึงเป็นเหตุที่วัดบวรนิเวศวิหำรมี 2 พระอุโบสถ และต่อมำหลังจำก
ถวำยพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว แล้ ว พระบำทสมเด็ จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โปรดเกล้ำฯ ให้อัญเชิญพระสรีรังคำรมำบรรจุไว้ ณ ใต้บัลลังก์พระพุทธชินสีห์
ในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๔๖๘ (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558)
พระอุโบสถวัดรังษี เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง หลังคำพระอุโบสถออกแบบเป็น
"ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำยไม่มีชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง
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ประตูหน้ำต่ำงเดิมเป็นลำยรดน้ำ ปัจจุบันชำรุด ลบเลือน มีระเบียงล้อมรอบ พนักระเบียงประดับ
กระเบื้องมุงสีเขียว พื้นหินขัด เป็นพระอุโบสถขนำดเล็ก ขนำด 7 ช่วงเสำ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
กว้ำงประมำณ 13 เมตร ยำวประมำณ 21 เมตร ฐำนพระอุโบสถออกแบบเป็นฐำนปัทม์สูง 1.2 เมตร
ผังพื้นพระอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนในที่มีแนวผนังกั้นโดยรอบ ผนังเจำะเป็นช่อง
ประตู 4 ช่อง และหน้ำต่ำง 10 ช่อง พื้นที่สองคือ พื้นที่พำไลรอบ ระหว่ำงเสำพำไลแต่ละต้นออกแบบ
เป็ น พนั กเตี้ย ๆ กระกระเบื้ องปรุแบบจีน ตัวพระอุโบสถออกแบบให้ มีบันใดทำงขึ้นด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลังด้ำนละ 2 บันได(ศำนติ ภักดีคำ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

พระอุโบสถวัดรังสี

เป็ น อำคำรศำสนสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำย ลั กษณะเด่นคือหลั งคำ
พระอุโบสถออกแบบเป็น "ทรงโรง" แบบมีพำไลรอบ หลังคำเรียบง่ำยไม่มี
ชั้นช้อน หน้ำบันไม่มีลวดลำย ไม่มีซุ้มประตูหน้ำต่ำง

ลาดับที่ 4 วิหารเก๋ง
ตั้งอยู่ บนฐำนเดียวกับ วิหำรพระศำสดำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง
สร้ำงตรงคลองที่โปรดให้ถม มีพระรำชประสงค์ให้เป็นที่สำหรับประดิษฐำนพระพุทธรูปฉลองพระองค์
ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ แต่กำรก่อสร้ำงยังคงค้ำงอยู่ไม่ทันได้ป ระดิษฐำนในรัชกำลของพระองค์
พระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หั ว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ จนแล้ วเสร็จและโปรดให้ ประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลำยอย่ำงจีน เขียนภำพจิตรกรรมเรื่องสำมก๊กที่ผนังทั้ง 4 ด้ำน ตั้งแต่ตอนชีซีลำเล่ำปี่
ไปเมืองฮูโต๊จนถึง ตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนีไป ที่เพดำนเขียนลำยมังกรดั้นเมฆ (สมศักดิ์ แตงพันธ์ และ
วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์, 2533: 83-84) วิหำรเก๋งมีลักษณะเป็นรูปทรงเก๋งจีน ขนำด 3 ห้อง หลังคำชั้น
ลดซ้อน 3 ชั้น หน้ำบันประดับ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ ส่วนใหญ่เป็น
สัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน วิหำรเก๋งมีมุขโถงยื่นออกมำจำกตัวอำคำร 2 ข้ำง
ทำงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ปัจจุบันมุขทำงทิศตะวันตกปิดทึบ มุขทั้งสองมีบันไดขึ้นทั้งสอง
ข้ำงทำงทิศเหนือและใต้ มุขทิศตะวันออกประดิษฐำนพระพุทธปฏิมำทีฆำยุมหมงคล วิหำรเก๋งมีประตู
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เข้ำทำงทิศใต้ บำนประตูหน้ำต่ ำงภำยนอกเป็นลำยรดน้ำรูปสัตว์ในป่ำหิมพำนต์ภำยในเป็นรูปทวำร
บำลแบบจี น ภำยในประดิษ ฐำนพระพุ ท ธรูป 3 องค์ (มู ล นิ ธิ ม หำมกุฎ รำชวิทยำลั ย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์, 2546: 152-153) คือ
1. พระพุทธวชิรญำณ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่ำงจักรพรรดิรำช ปำงห้ ำมสมุทร
ประดิษฐำนตรงกลำงหันพระพักตร์ไปทิศใต้ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงหล่อเป็น
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมชนกนำถ ผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหำรเป็นองค์ที่ 1 อัญเชิญ
มำประดิษฐำนเมื่อพุทธศักรำช 2428 พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้นำมตำมพระบรมนำมฉำยำ ขณะ
ทรงผนวชว่ำ “วชิรญำโณ”
2. พระพุทธปัญญำอัคคะ เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรม
พระยำปวเรศวริ ย ำลงกรณ์ ผู้ ค รองวัด บวรนิ เวศวิห ำรเป็ น องค์ ที่ 2 ประดิ ษ ฐำนทำงด้ำนสกั ด ทิ ศ
ตะวันออก หล่อและประดิษฐำนพร้อมกับพระพุทธวชิรญำณ ในพุทธศักรำช 2428 เป็นพระพุทธรูป
ยืนปำงห้ำมสมุทร ครองจีวรคลุม 2 พระอังสำ ประดับด้วยฉัตรทองฉลุลำย 5 ชั้น เบื้องล่ำงบรรจุพระ
อังคำรสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้นำมตำมสร้อยพระนำมของพระองค์
ว่ำ “ปัญญำอัครอนำคำริยรัตโนดม”
3. พระพุทธมนุสสนำค เป็นพระพุทธรูปยืนครองจีวรคลุมทั้ง 2 พระอังสำ ประดิษฐำน
ด้ำนสกัดทำงทิศตะวัน ตกเป็น พระพุทธรูปฉลองพระองค์และบรรจุพระอังคำรของสมเด็จพระมหำ
สมณเจ้ ำ กรมพระยำวชิ ร ญำณวโรรส ผู้ ค รองวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำรเป็ น องค์ ที่ 3 พระบำทสมเด็ จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสร้ำงนำมำประดิษฐำนในพุทธศักรำช 2473 พระพุทธรูปฉลองพระองค์นี้ได้
นำมตำมพระนำมฉำยำของพระองค์ว่ำ “มนุสฺสนำโค”
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
วิหำรเก๋ง

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1.เป็นอำคำรรูปทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัยร.3 ขนำด 3 ห้อง
2.หลังคำชั้นลดซ้อน 3 ชั้น
3.หน้ำบันประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบรูปคน ดอกไม้ หงส์ ปลำ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์มงคลตำมคติพุทธศำสนำมหำยำนของจีน
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ลาดับที่ 5 หอพระไตรปิฎก
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของพระเจดีย์ สมเด็จกรมพระรำชวังบวร มหำศักดิพลเสพทรง
สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระอุโบสถในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน
ขนำดยำว 5 ห้อง กว้ำง 2 ห้อง มีประตูทำงเข้ำออกด้ำนหน้ำและด้ำนหลังด้ำนละ 1 บำน หน้ำต่ำง
ด้ำนละ 5 บำน ประตูหน้ำต่ำงรดน้ำปิดทองลำยกระบวนจีน ซุ้มประตูหน้ำต่ำงภำยนอกประดับด้วย
ปู น ปั้ น ปิ ดทอง ลำยดอกพุ ดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ รองรับ ด้ ว ยปู น ปั้น เสำรูป เกลี ยว มีช ำนชำลำ
โดยรอบ หลังคำทรงเก๋งจีนมุงกระเบื้องกำบกล้วย หน้ำบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม
ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ สันนิษฐำนว่ำได้นำพระไตรปิฎกฉบับพระรำชวังบวรสถำนมงคลมำ
ประดิ ษ ฐำนเมื่ อ ครั้ ง พระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว เสด็ จ มำครองวั ด แล้ ว ภำยในหอ
พระไตรปิฎกมีตู้พระธรรมรดน้ำปิดทองที่ใ หญ่ที่สุดในประเทศไทย (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
ที่ประเมิน

หอพระไตรปิฎก

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม
1.เป็นอำคำรทรงเก๋งจีน แบบพระรำชนิยมในสมัยร.3
2.ประตู ห น้ ำ ต่ ำ งรดน้ ำปิ ด ทองลำยกระบวนจี น ซุ้ ม ประตู ห น้ ำ ต่ ำ ง
ภำยนอกประดับด้วยปูนปั้นปิดทอง ลำยดอกพุดตำนใบเทศ ศำสตรำวุธ
รองรับด้วยปูนปั้นเสำรูปเกลียว มีชำนชำลำโดยรอบ
3.หลั ง คำทรงเก๋ ง จี น มุ ง กระเบื้ อ งกำบกล้ ว ย หน้ ำ บั น ประดั บ ด้ ว ย
กระเบื้องเคลือบสีเขียว ส้ม ชมพู เป็นลำยดอกพุดตำนใบเทศ

ลาดับที่ 6 ศาลาการเปรียญ
สร้ำงสมัยเดียวกับพระอุโ บสถและหอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของพระเจดีย์
ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูปลีลำสมัยสุโขทัย 3 องค์ องค์กลำงมีขนำดใหญ่กว่ำยกพระหัตถ์ซ้ำย
องค์ขนำบข้ำงมีขนำดย่อมลงมำยกพระหัตถ์ขวำองค์ หนึ่ง ยกพระหัตถ์ซ้ำยองค์หนึ่ง ศำลำกำรเปรียญ
ได้รับกำรบูรณะทั้งหลังเมื่อ พุทธศั กรำช 2451 แต่เดิมศำลำกำรเปรียญนี้ใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนำ
ซึ่งมีประจำทุกวัน และมีเครื่องกัณฑ์เทศน์ของหลวง คือ ผ้ำอำบน้ำฝนผืนหนึ่ง 7 วันยก ธรรมเนียมนี้มี
มำตั้ ง แต่ รั ช กำลที่ 3 หรื อ ในรั ช กำลที่ 4 ไม่ ป รำกฏแน่ ชั ด เพรำะแต่ เ ดิ ม ไม่ ไ ด้ มี ธ รรมเทศนำ
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ประจ ำทุ ก วั น คงมี แ ต่ วั น ที่ มี ผู้ ต้ อ งกำรจะฟั ง และนิ ม นต์ พ ระไปแสดงเช่ น ในเทศกำลเข้ ำ พรรษำ
บำงครำว ไม่ส ำมำรถเข้ำไปภำยในศำลำกำรเปรียญได้เพรำะผู้ รักษำใส่ กุญ แจ ผู้ที่ปรำรถนำจะฟั ง
ต้ อ งนิ ม นต์ พ ระไปแสดงบนแท่ น ปู น ทำงทิ ศ ใต้ ข องศำลำกำรเปรี ย ญก็ มี ในเทศกำลเข้ ำพรรษำ
เคยมีผู้มำพักค้ำงพรรษำในศำลำกำรเปรียญ (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558)
เมื่อพิจำรณำจำกตำแหน่งที่ตั้งและแผนผังโดยรวมของวัด จะเห็นว่ำหอพระไตรปิฎ ก
และศำลำกำรเปรียญ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สมมำตรกันของทำงวัด ทั้งขนำดและรูปแบบสถำปัตยกรรม
ใกล้เคียงกัน ทำให้สันนิษฐำนได้ว่ำหอพระไตรปิฎกและศำลำกำรเปรียญ น่ำจะเป็นอำคำรที่ถูกสร้ำง
ขึ้นในเวลำเดียวกัน กับพระอุโบสถ(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)

ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ศำลำกำรเปรียญ

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็ น อำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้ วย ไม่มี
พำไลครอบ ซึ่งแตกต่ำงจำกอำคำรอื่นที่นิยมทำพำไลรอบ
2. หน้ำต่ำงไม่มีกำรทำซุ้มหน้ำต่ำง ซึ่งแตกต่ำงจำกสถำปัตยกรรมรำชนิยม
โดยทั่วไปที่สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 3
3.เป็นหน้ำบันก่ออิฐถือปูนแบบชนิดไม่มีไขรำหน้ำจั่ว กรอบหน้ำบันประดับ
ด้วยปูนปั้นในส่วนของช่อฟ้ำและหำงหงส์เป็นลวดลำยแบบศิลปะตะวันตก
4.ลวดลำยประดับปูนปั้น เป็นลำยดอกไม้ใบไม้อย่ำงเทศ มีดอกไม้ประธำน
และมีก้ำนใบประกอบขึ้นจนเป็นที่ลำยดอกไม้คือดอกพุดตำนชนใบไม้จะ
เป็นใบอคันซุสในแบบตะวันตก

ลาดับที่ 7 พระเจดีย์ใหญ่
พระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหำรก่อพระฤกษ์เมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถำะ ตรีศก จ.ศ.
1193 (วันเสำร์ที่ 17กันยำยน พุทธศักรำช 2374) ในสมัยรัชกำลที่ 3 และใช้เวลำก่อสร้ำงต่อมำจนถึง
สมัยรัชกำลที่ 4 องค์พระเจดีย์มีสัณฐำนกลม มีคูหำภำยในเป็นที่ประดิ ษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ มี
ทั ก ษิ ณ 2 ชั้ น เป็ น สี่ เหลี่ ย ม ที่ อ งค์ พ ระเจดี ย์ มี ซุ้ ม เป็ น ทำงเข้ ำ สู่ คู ห ำ 4 ซุ้ ม กลำงคู ห ำพระเจดี ย์

119
ประดิ ษ ฐำนพระเจดี ย์ ก ำไหล่ ท องบรรจุ พ ระบรมสำรีริก ธำตุ และมี พ ระเจดี ย์ องค์ ป ระดิ ษ ฐำนอยู่
โดยรอบพระเจดีย์กำไหล่ทองอีก 4องค์ คือ ด้ำนตะวันตก พระไพรีพินำศเจดีย์ ด้ำนใต้ พระเจดีย์บรม
รำชำนุสรณ์พระชนมพรรษำ 5 รอบ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ด้ำนตะวันออก
เป็นพระเจดีย์ไม้ปิดทอง ไม่ปรำกฏประวัติ ด้ำนตะวันตก พระเจดีย์โลหะปิดทอง ไม่ปรำกฏประวัติ
(สำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 52)
สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำศักดิพลเสพ ทรงโปรดให้สร้ำงในพุทธศักรำช 2374 เริ่มสร้ำงได้
เพียงเล็กน้อยก็สวรรคต พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเจ้ำอยู่หัวทรงสร้ำงต่อในรัชกำลที่ 3 และ
ในรัชกำลของพระองค์ทรงบูรณะเพิ่มเติม เช่น พุทธศักรำช 2409 โปรดให้บูรณะแก้ไขพระเจดีย์ที่ทรุด
เอียงให้ตรง พุทธศักรำช 2395 โปรดให้หล่อรูป ช้ำง ม้ำ สิงห์โต และนกอินทรีด้วยสำริด ช้ำง-ออก ม้ำตก นก-เหนื อ สิ งห์ -ใต้ ตั้ งหลั งซุ้ มพระเจดี ย์เป็ นต้ น ในรัชกำลที่ 6 มี กำรโบกปู นใหม่ ในพุ ทธศั กรำช
๒๔๕๕ และติดสำยล่อฟ้ำในรัชกำลปัจจุบันได้มีกำรบูรณะปิดกระเบื้องโมเสกสีทองที่องค์พระเจดีย์ใน
พุทธศักรำช 2506 (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 2546: 99-104) ลักษณะพระ
เจดีย์ เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ที่องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1
ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอดปรำงค์ 4 มุม ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืน ซุ้มด้ำนหน้ำประดิษฐำนพระบรม
รูปหล่ อของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ ำอยู่หั ว ด้ำนเหนื อมีเก๋งประดิษฐำนพระไพรีพินำศ ฐำน
ทักษิณชั้นล่ำงมีทิมคดหลังคำเก๋ง 4 มุม มีกำแพงล้อมมีประตูด้ำนตะวันออกและด้ำนตะวันตกด้ำนละ 2
ช่อง คูหำภำยในพระเจดีย์ประดิษฐำนพระเจดีย์กะไหล่ทอง ด้ำนหน้ำพระเจดีย์ทองนี้ มีพระเจดีย์ศิลำ
บรรจุ พระพุ ทธวจนะ ซึ่ งพระบำทสมเด็ จพระจอมเกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั วโปรดให้ ส ร้ำงขึ้ น 1 องค์ เรี ยกว่ ำ
“พระไพรีพินำศเจดีย์” (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
บนทั ก ษิ ณ ชั้ น ที่ 1 ประดิ ษ ฐำนเทวรู ป 1 องค์ คื อ ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ พระพรหม พระ
วิสสุกรรม ด้ำนทิศใต้ พระนำรำยณ์ พระศิวะ ด้ำนทิศตะวันตก พระปัญจสิขะ พระประคนธรรพ และ
มีเก๋งประจำทิศ
บนทั ก ษิ ณ ชั้ น ที่ 2 มี ซุ้ ม ปรำงค์ ป ระจ ำทิ ศ และนพลำนทั ก ษิ ณ ชั้ น นี้ ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ
ประดิ ษ ฐำนเก๋ ง พระไพรี พิ น ำศ ด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ออก มี ซุ้ ม ปรำงค์ ป ระดิ ษ ฐำ นพระบรมรู ป ปั้ น
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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พระเจดีย์ใหญ่

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็นเจดีย์กลมขนำดใหญ่ทรงระฆังคว่ำ มีฐำนทักษิณสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ที่
องค์เจดีย์มีซุ้ม 4 ซุ้ม เป็นทำงเข้ำภำยใน 1 ซุ้ม ที่ทักษิณชั้นบนมีซุ้มยอด
ปรำงค์ 4 มุม
2. เป็ น ลั ก ษณะเจดี ย์ ที่ นิ ย มสร้ ำ งในสมั ย รั ช กำลที่ 4 อย่ ำ งทรงลั ง กำ
แตกต่ำงจำกเจดีย์ที่นิยมสร้ำงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือเป็นเจดีย์ลักษณะ
แบบฝักข้ำวโพด ถือเป็นจุดเปลี่ยนของรูปแบบเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์

ลาดับที่ 8 ซุ้มปรางค์พระพุทธรูป
ซุ้มปรำงค์พระพุทธรูป อยู่ข้ำงพระอุโบสถนอกกำแพงแก้วข้ำงละซุ้ม ซุ้มปรำงค์นี้เดิมเป็น
หอระฆั งน้ อ ย แล้ ว ซ่ อ มแปลงเป็ น ซุ้ ม พระพุ ท ธรูป เมื่ อ พุ ท ธศั ก รำช 2455 ด้ ำนหน้ ำทิ ศ ตะวัน ออก
ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืนปำงเสด็จลงจำกดำวดึงส์ ศิลปะทวำรวดี สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระ
ยำวชิ รญำณวโรรส ทรงอั ญ เชิ ญ มำจำกวัดตองปุ จังหวัด ลพบุ รี ซุ้ม ปรำงค์ ทิ ศตะวันตก ด้ำนหน้ ำ
ประดิษฐำนรูปพระธยำนิพุทธไวโรจนะ ศิลำภูเขำไฟ ปำงทรงแสดงธรรม (วิตรรกมุทรำ) ศิลปะชวำ
ภำคกลำง อัญเชิญมำจำกบุโรพุทโธในเกำะชวำ เมื่อพุทธศักรำช 2439 ในครำวที่พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชดำเนินเกำะชวำ ด้ำนหลังซุ้มปรำงค์ทั้ง 2 ประดิษฐำนพระพุทธรูป
นำคปรก ศิลำทรำย ศิลปะลพบุรี สำหรับพระองค์ที่ประดิษฐำนอยู่ซุ้มปรำงค์ทิศตะวันตก พระเศียร
เดิมหำยไปเป็นพระเศียรปูนปั้นต่อใหม่ องค์ที่ประดิษฐำนอยู่ซุ้มปรำงค์ทิศตะวันออก ที่ฐำนบรรจุสริ
รำงคำรของพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้ำอำวำสรูปที่ 5 ของวัดบวรนิเวศวิหำร (ศำนติ ภักดีคำ และ
คณะ, 2556: 264)
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ซุ้มปรำงค์
พระพุทธรูป

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็ น อำคำรขนำดเล็ ก มี ผั งเป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส ส่ ว นฐำนบั ว ยกสู ง
บริ เวณท้ อ งไม้ เจำะเป็ น ช่ อ งโค้ ง ตั ว เรื อ นเจำะเป็ น ซุ้ ม เพื่ อ ประดิ ษ ฐำน
พระพุทธรูป โดยมีกำรเจำะทำเป็นประตูด้ำนหน้ำ ส่วนผนังด้ำนข้ำงเจำะ
เป็นช้องหน้ำต่ำง
2. มีกำรประดับลวดลำยที่กรอบประตูหน้ำต่ำงทำเป็นซุ้มวงโค้งยอดแหลม
คล้ำยซุ้มเรือนแก้ว
3. ส่วนยอดออกแบบเป็นเจดีย์ทรงปรำงค์ มีปรำงค์ประธำนและปรำงค์
เล็ก ๆ ประดับมุมทั้ง 4

กลุ่มอาคารเสนาสนะ
จำนวน 11 รำยกำร ได้แก่ พระตำหนักเพชร พระตำหนักจันทร์ พลับพลำสมเด็จพระศรี
สุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระตำหนักล่ำง พระตำหนักใหญ่ พระตำหนักทรงพรต หอสหจร
ตำหนักซ้ำย ตำหนักบรรจบเบญจมำ (ลำดับที่ 9-19)
ลาดับที่ 9 พระตาหนักเพ็ชร
พระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั ว ทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ ำฯ ให้ ส ร้ำงพระ
ตำหนักเพ็ชร ถวำยเป็นท้องพระโรงแด่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เมื่อปี
พุทธศักรำช 2457 ที่ตั้งพระตำหนักนี้ เคยเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์ที่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำ อยู่หัว
โปรดให้สร้ำงขึ้นเมื่อครั้งทรงครองวัดนี้ สำหรับพิมพ์บทสวดมนต์ และหนังสือพุทธศำสนำอื่นๆแทน
หนั งสื อใบลำน โดยใช้ ตัว พิ มพ์ เป็ น อักษรอริยกะที่ท รงประดิษ ฐ์ ขึ้ นใหม่ ภำยในห้ องพระฉำกพระ
ต ำหนั ก เพ็ ช รประดิ ษ ฐำนพระบรมรู ป ปั้ น เท่ ำพระองค์ จ ริง ของพระบำทสมเด็ จ พระจอมเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 ทำด้วยปูนปลำสเตอร์ ฝีมือช่ำงไทย (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์, 2546)
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คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. รู ป แบบสถำปั ต ยกรรมไทยผสมผสำนกั บ ตะวั น ตกผั ง เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนหน้ำออกแบบให้มีระเบียงยำวตลอดและยื่นมุขระเบียง
ที่มุมอำคำรด้ำนหน้ำเพื่อใช้เป็นทำงขึ้นอำคำร
2. หลั งคำเป็ น ทรงปั้ น หยำมี กำรยกคอสองหลั งคำขึ้น โดยรอบ คอสอง
ออกแบบเป็นช่องแสง และมีกำรทำค้ำยันไม้แกะฉลุลำยประดับอยู่โดยรอบ
ชำยคำของหลังคำ
3. มุ ข ทำงเข้ ำออกแบบเป็ น หลั งคำจั่ ว หั ว เสำรั บ หน้ ำ จั่ ว และมี ปั้ น ลม
ประดับลำยปูนปั้นอย่ำงตะวันตก แต่ลำยหน้ำบันเป็นอย่ำงไทย ลำยก้ำน
ขดพุดตำน กึ่งกลำงออกแบบเป็นรูปพระมหำพิชัยมงกุฎและวชิรำวุธ
4. เสำระเบี ย งตกแต่ ง ด้ ว ยซุ้ ม สำหร่ำยรวงผึ้ งลำยดอกพุ ด ตำนผสมกั บ
ลวดลำยอย่ ำ งจะวั น ตก ซุ้ ม ประตู แ ละหน้ ำ ต่ ำ งเป็ น ซุ้ มโค้ ง อย่ ำ ง
สถำปัตยกรรมแบบตะวันตก

ลาดับที่ 10 พระตาหนักจันทร์
ตั้งอยู่ในอำณำเขตบริเวณเดียวกับพระตำหนักเพ็ชร พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ทรงสร้ำงสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เป็นเรือน 2 ชั้น ยกสูงจำกพื้น อิทธิพลแบบยุโรป
อุทิศด้วยพระรำชทำนทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจันทรำสรัทวำร กรมขุนพิจิตรเจษฏจันทร์
เพื่อถวำยเป็นที่ประทับสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส และทรงขนำนนำมให้
พระตำหนักนี้ว่ำพระตำหนักจันทร์ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระตำหนักจันทร์

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. รูปแบบสถำปัตยกรรมเป็นเรือนตึกแบบตะวันตก
2. ชั้นล่ำงยกพื้นสูงประมำณ1.20เมตร เป็นใต้ถุนอำคำร มีบันได้ขึ้นชั้น2
โดยตรงแยกต่ำงหำกอยู่ภำยนอกอำคำร
3. มีหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำวทำเป็นไม้ฉลุลำยโดยรอบ
4. โครงสร้ำงเป็นแบบก่ออิฐถือปูน แบบผนังรับน้ำหนัก มีลวดลำยแบบ
ตะวันตกประดับผนัง มีมุขอำคำรเชื่อมต่อถึงตำหนักเพ็ชรได้

ลาดับที่ 11 พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ
พลับพลำนี้ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรำบรมรำชินี พระบรมรำชชนนี
ในรั ช กำลที่ 4 ในสมั ย รั ช กำลที่ 3 เรีย กสมเด็ จ พระพั น วัส สำ ปลู ก อยู่ ในสวนพระรำชวังเดิม เมื่ อ
สวรรคต (พ.ศ. 2379) แล้ว ได้โปรดให้รื้อมำปลูกที่วัดนี้ เป็นอำสนศำลำ ที่ริมคูด้ำนหน้ำออกถนนพระ
สุมเมรุ หน้ำพระตำหนัก ต่อมำ จึงย้ำยมำปลูกใหม่ในบริเวณตำหนักจันทร์นี้ เมื่อ พ.ศ. 2455 เมื่อครั้ง
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ ใช้เป็นที่สอนภำษำบำลีด้วย (ศำนติ ภักดีคำ
และคณะ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

พลับพลำสมเด็จ
1. รู ป แบบสถำปั ต ยกรรมเป็ น พลั บ พลำโถงสร้ ำ งด้ ว ยไม้ รู ป ทรงแบบ
พระศรีสุริเยนทรำฯ สถำปัตยกรรมไทยประเพณี
2. ตัวพลับพลำไม้ตั้งอยู่บนฐำนก่ออิฐถือปูน
3. ส่วนบนมุงกระเบื้องแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณีประกอบด้วย ช่อ
ฟ้ ำ ใบระกำ หำงหงส์ และรวยระกำแบบไม่ ท ำนำคสะดุ้ ง หน้ ำบั น ไม่ มี
ลวดลำยแต่ประดับกระจกสีเต็มแผงหน้ำบัน
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ลาดับที่ 12 ศาลาจาน
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ ทรงสร้ ำงขึ้นเพื่อเก็บจำนลำย
ครำมของเก่ำ มีฝำผนังประดับจำนลำยครำมจำรึกสุภำษิตโบรำณภำยในศำลำจำน ลวดลำยอิทธิพลจำก
จีน อยู่บริเวณประตูทำงเข้ำพระตำหนักเพ็ชร(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ศำลำจำน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบเก๋งจีนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
2. ภำยในเก็บจำกลำยครำมของเก่ำจำรึกสุภำษิตโบรำณ โดยใช้วิธีฝังจำน
ลำยครำมต่ำง ๆ ลงไปในผืนผนัง ถูกออกแบบจัดวำงอย่ำงสวยงำมน่ำดูเป็น
อย่ำงยิ่ง 132

ลาดับที่ 13 พระปั้นหย่า
เป็นตึก 3 ชั้น พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้รื้อมำ
จำกสวนขวำในพระบรมมหำรำชวั ง ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 2 มีลักษณะเป็นสถำปัตยกรรมแบบ
ยุโรป มำสร้ำงเป็นที่ประทับของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวช ต่อมำ
เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จมำประทับ ณ
วัดนี้ ภำยในพระปั้นหย่ำแบ่งเป็น ห้องพระ ห้องพระบรรทม และห้องทรงพระอักษร (มูลนิธิมหำมกุฎ
รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
หน้ ำบั น พระปั้ น หยำ เป็นลวดลำยปั้น เครือเถำดอกพุ ดตำนล้ อมรอบรำชลั ญ จกร
ประจำพระองค์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ฝี มือช่ำงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
(ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระปั้นหย่ำ

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. มีลักษณะเป็นสถำปัตยกรรมแบบยุโรป ฝีมือช่ำงไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น
2. สร้ำงเป็นอำคำร 3 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะออกแบบเดินเส้นลวดบัวขนำด
ใหญ่ รัดรอบอำคำรแสดงให้ เห็ นว่ำเน้นลั กษณะกำรเป็นอำคำรสูง 3 ชั้น
อย่ำงชัดเจน
3. หลั ง คำออกแบบให้ มี ลั ก ษณะผสมผสำนระหว่ ำ งกุ ฏิ พ ระแบบงำน
สถำปัตยกรรมไทยประเพณีกับเก๋งจีนเข้ำด้วยกัน
4. หน้ำบันพระปั้นหยำ เป็นลวดลำยปั้นเครือเถำดอกพุ ดตำนล้อมรอบรำช
ลัญจกรประจำพระองค์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตำมแบบ
พระรำชนิยมในสมัยนั้น
5. มีลวดลำยมงคลจีนประดับบำนหน้ำต่ำง และประตู

ลาดับที่ 14. พระตาหนักล่าง
เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมตะวันตก เป็นตึกลักษณะจัตุรมุข สูง 2 ชั้น สั้น 3 มุข ยำว
1 มุข พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้สร้ำงถวำยเพื่อเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน โครงสร้ำง
เป็นผนังรับน้ำหนักหลังคำทรงปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีหน้ำจั่วยื่น
ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพื่อเน้นทำงเข้ำ หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้ ชำยคำประดับตกแต่งด้วย
เชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และซุ้มประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด ต่อมำ
ใช้เป็นที่ตั้งของมหำมกุฎรำชวิทยำลัย เมื่อแรกตั้ง ต่อมำใช้เป็นสำนักงำนคณะธรรมยุต. (ศำนติ ภักดี
คำ และคณะ, 2556: 150)
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พระตำหนักล่ำง

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็ น อำคำรก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น โครงสร้ ำ งเป็ น ผนั ง รับ น้ ำหนั ก หลั งคำทรง
ปั้นหยำ ชำยคำยื่นยำว มีค้ำยันโดยรอบหลังคำออกแบบให้มีห น้ำจั่วยื่น
ออกมำด้ำนหน้ำอำคำรเพื่อเน้นทำงเข้ำ
2. หน้ำบันเป็นปูนปั้นลำยดอกไม้ใบไม้
3. ชำยคำประดับตกแต่งด้วยเชิงชำยไม่ฉลุ ผนังอำคำร ลำยหัวเสำ และซุ้ม
ประตูหน้ำต่ำงตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกทั้งหมด

ลาดับที่ 15 พระตาหนักใหญ่ (พระตาหนักเดิม)
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้ นในขณะที่
พระองค์ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบ
ยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขยื่นออกมำ เมื่อทรงลำผนวชแล้ว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
ให้สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ เสด็จมำประทับจำพรรษำที่พระตำหนัก
ใหญ่แทนพระองค์(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

พ ระต ำห นั กให ญ่ 1. เป็นอำคำรที่มีสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบ
(พระตำหนักเดิม) ยุโรป
2. โครงสร้ำงแบบก่ออิฐถือปูนแบบผนั งรับน้ำหนัก โดยปลูกเป็นเรือนยำว
มีระเบียงมุขยื่นออกมำ
3. ผนังอำคำรตกแต่งด้วยลำยเสำและบัวหัวเสำแบบตะวันตกทั้งหมด
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ลาดับที่ 16. พระตาหนักทรงพรต
ทรงพระกรุ ณ ำโปรดให้ ส ร้ำงขึ้ น ในรัช กำลที่ 5 ต่ อมำในรัช กำลที่ 7 พระบำทสมเด็ จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และดั ดแปลงขึ้นใหม่ เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสิทร์ตอนต้น ที่
ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ เพื่อถวำยแด่วัดบวรนิเวศวิหำรที่
เสด็จประทับ เมื่อทรงผนวช เพื่อทรงอุทิศส่วนพระรำชกุศลถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำ
เจ้ำอยู่หั ว และสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌำย์ พระ
ตำหนักทรงพรตใช้เป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์และเจ้ำฟ้ำที่ทรงผนวชหลังจำกประทับที่พระ
หนักปั้นหยำ 1 คืน ตำมพระรำชประเพณี พระตำหนักทรงพรต เป็นพระตำหนักที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 และรัชกำลที่ 5 ทรงประทับเมื่อครั้งทรงพระผนวช รวมทั้งพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หั วฯ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ก็ทรงประทับ ณ พระตำหนักทรงพรตนี้ เช่นกัน เมื่อ
ครำวทรงผนวช พ.ศ. 2499 (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

พ ระ ต ำห นั ก ท รง 1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ได้รับอิทธิพลจำกยุโรป
พรต
2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงมุขด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบ
ง่ำย ไม่มีลวดลำยมำกนัก

ลาดับที่ 17 หอสหจร
สร้ำงขึ้นพร้อมกับพระตำหนักทรงพรต เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับ
อิทธิพลแบบยุ โรป โดยปลู กเป็ น เรื อนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ ำ พระบำทสมเด็จพระมหำปรมิ นทร
ประชำธิปกฯ พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่ เพื่อทรงอุทิศส่วนพระรำช
กุศลถวำยแด่สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌำย์ ปัจจุบันใช้สำหรับเป็นที่อยู่ของผู้ที่บวชโดยเสด็จพระมหำกษัตริย์ และพระ
บรมวงศำนุ วงศ์ ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ พระตำหนักทรงพรต (มูล นิธิมหำมกุฎ รำชวิทยำลัย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์, 2546)
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ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
หอสหจร

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็นสถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป
2. ปลูกเป็นเรือนยำว มีระเบียงด้ำนหน้ำ มีรูปแบบกำรตกแต่งที่เรียบง่ำย
ไม่มีลวดลำยมำกนัก

ลาดับที่ 18 ตาหนักซ้าย
ตำหนักซ้ำยสร้ำงขึ้นในสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5
สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพื้นสูงหลังคำยื่น ประดับ
ลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
เคยทรงใช้เป็นที่ประทับทรงงำน(มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2546: 116 )
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ตำหนักซ้ำย

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. สถำปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลที่ 5
2. ปลูกเป็นเรือนยำวมีระเบียงมุขยื่นออกมำ ยกพื้นสูง
3. มีหลังคำยื่น ประดับลวดลำยและแกะฉลุลำยไม้เป็นแนวยำวโดยรอบ

ลาดับที่ 19 ตาหนักบัญจบเบญจมา
ตำหนักบัญจบเบญจมำสร้ำงขึ้นโดยทุนทรัพย์ของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบัญ
จบเบญจมำ ซึ่งในครั้งทรงประชวรครำวจะสิ้นพระชนม์ ในปีพุทธศักรำช 2434 ได้ทรงอุทิศประทำน
ทุนทรัพย์ไว้เพื่อสร้ำงเสนำสนะถวำยให้กับวัด สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ วชิรญำณวโรรส
ทรงโปรดให้สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรปและทรงขนำนนำมว่ำ "กุฏิบัญจบเบญจมำ" มีกำรฉลองขึ้น
โดยพระเจ้ ำบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุ ด ำ เสด็ จ ท ำพิ ธี ฉ ลอง และอุ ทิ ศ ถวำยกุ ฏิ ในวั น ที่ 7
กุมภำพันธ์พุทธศักรำช 2439 “กุฏิพักตรพิมลพรรณ” สร้ำงขึ้นในพุทธศักรำช 2482 หม่อมเจ้ำหญิง
จรัสโฉม เกษมสันต์ ทรงสร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้น ด้ำนหน้ำของกุฏิบัญจบเบญจมำโดยมีสะพำนเชื่อมถึง
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กันได้ ถวำยแด่สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้ำบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้ำพักตรพิมลพรรณ (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ตำหนักบัญจบ
เบญจมำ

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. สร้ำงเป็นกุฏิตึก 2 ชั้นทรงยุโรป
2. โครงสร้ำงเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก
3. ผนังชั้นล่ำงทำลวดลำยโดยเซำะผนังเป็นร่องแนวนอนรอบอำคำร
4. บริเวณชั้น 2 ทำเป็นลำยเสมือนหินก่อที่มุมผนังอำคำร
5. หน้ำต่ำงเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมแบบตะวันตก

กลุ่มอาคารอื่น ๆ
จำนวน 5 รำยกำรได้แก่ พลั บพลำเปลื้ องเครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลั ง
อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน
ลาดับที่ 20 พลับพลาเปลื้องเครื่อง
อยู่ติดกำแพงด้ำนหน้ำ ใกล้ซุ้มประตูเซี่ยวกำง เป็นพลับพลำขนำดย่อม หลังคำลด 2 ชั้น
มีช่อฟ้ำใบระกำ หน้ำบันมีลำยปูนปั้นรูปพระมหำมงกุฎประดิษฐำนบนพำนแว่นฟ้ำแวดล้อมด้วยฉัตร
บำนประตูหน้ำต่ำงเขียนสีลำยพุ่มข้ำวบิณฑ์ ด้ำนหน้ำกำแพงมีเกยเทียบพระรำชยำนด้ำนในกำแพงมี
บัน ได 2 ข้ำง (ฉลวย จำรุภ ำนำนนท์ และอิส รำวรรณ อยู่ป้อม, 2551)พลับพลำเปลื้องเครื่องเป็น
อำคำรที่สร้ำงขึ้นเป็นพิ เศษสำหรับ เฉพำะพระอำรำมหลวงที่สำคัญ ๆ เพรำะเป็นอำคำรที่ไม่ได้เอื้อ
ประโยชน์ ใช้ส อยที่ เกี่ย วเนื่ องกับ ศำสนพิ ธีของสงฆ์ และฆำรวำสโดยตรง หำกแต่เอื้อประโยชน์ต่ อ
พระมหำกษัตริย์ ที่จ ะทรงใช้ก่อนเสด็จพระรำชดำเนินเข้ำไปบำเพ็ญ พระรำชกรณี ยกิจทำงศำสนำ
ภำยในพระอุโบสถ (มูลนิธิมหำมกุฎรำชวิทยำลัย, 2546: 89) กล่ำวคือเมื่อทรงเสด็จพระรำชดำเนินมำ
บำเพ็ญพระรำชกุศล ณ วัดบวรนิเวศวิหำร เช่น กำรพระรำชทำนถวำยผ้ำพระกฐิน ไม่ว่ำจะเสด็จทำง
ชลมำรคหรือสถลมำรคก็ตำม ซึ่งตำมประเพณีโบรำณนั้นจะทรงเครื่องขัตติยภูษำภรณ์อย่ำงโบรำณ
รำชประเพณี เมื่อเสด็จถึงพระอำรำมก็จะต้องมีอำคำรหลังหนึ่งเพื่อทรงใช้เป็นที่สำหรับเปลี่ยนเครื่อง
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พระภูษำทรงเหล่ำนั้น ปรำกฏตำมตำนำนวัดบวรนิเวศวิหำร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ
กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2465) ว่ำ
“ครั้งรัชกำลที่ 4 เสด็จพระรำชดำเนินโดยทำงสถลมำรคโดยขบวนรำบ แต่ในบำงปีเสด็จ
พระรำชดำเนินโดยขบวนพยุหยำตรำ พลับพลำเบื้องเครื่องที่วัดนี้สร้ำงขึ้นไว้เพื่อแสดงเกียรติยศว่ำเป็น
วัดรับพระกฐินโดยขบวนพยุหยำตรำ”
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
พลับพลำ
เปลื้องเครื่อง

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็ น อำคำรสร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ แสดงเกี ย รติ ย ศว่ ำ เป็ น วั ด ที่ รั บ พระกฐิ น
พระรำชทำนโดยขบวนพยุหยำตรำ
2. ใช้เป็นที่ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องทรงพระอิสริยยศ ก่อนพระ
รำชดำเนินเข้ำสู่วัด
3. เป็นลักษณะอำคำรที่มีรูปทรงแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี

ลาดับที่ 21 ศาลาแดง 2 หลัง
ตั้งอยู่ทำงด้ำนห้ำนพระอุโบสถ เดิมเป็นพลับพลำที่ประทั บในงำนพระเมรุตั้งแต่รัชกำลที่
4 ตั้งอยู่ริมกำแพงนอกวัดทำงด้ำนทิศตะวันตก ต่อมำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง
โปรดให้ย้ำยมำสร้ำงในกำแพงวัดเมื่อพุทธศักรำช 2452 (สำนักรำชเลขำธิกำร, 2528: 106) เป็นศำลำ
โถงทรงไทยทำสีแดง (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ศำลำแดง 2 หลัง

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. ใช้เป็นที่ประทับในงำนออกพระเมรุ
2. ศำลำแดงทั้ งสองหลั งมีรูปแบบและขนำดเดียวกัน ตั้งอยู่ในตำแหน่ ง
สมมำตรกันทั้ง 2 ข้ำง
3. เป็นอำคำรโถงทรงโรงเครื่องไม้ รูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประเพณี มี
เสำกลมรับน้ำหนัก หน้ำบันเป็นแบบมีไขรำหน้ำจั่ว มี ช่อฟ้ำ ใบระกำ หำง

131
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

หงส์ รวยระกำแบบนำคสะดุ้ง หน้ำบันไม่มีลวดลำยใดๆ
4. แต่เดิมเป็นอำคำรโถงไม่มีผนัง ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงใหม่โดยกำรกั้น
กระจกโดยรอบอำคำร
ลาดับที่ 22 ศาลาฤๅษี 4 หลัง
ศำลำฤๅษี 4 หลัง ตั้งอยู่ 4 มุมพระเจดีย์ มุมละ1 หลัง เมื่อพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ประชวรใกล้จะสวรรคต ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์ถวำยพระสงฆ์เป็นปัจจัยมูลองค์ละ 20
บำท พระสงฆ์วัดนี้จึงบริจำคเงินนั้นร่วมกันสร้ำงศำลำเหล่ำนี้ขึ้นภำยในศำลำทำช่องไว้รูปฤๅษีดัดตน
บ้ำงและศิลำจำรึกตำรำยำบ้ำง (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน
ศำลำฤๅษี 4 หลัง

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

1. เป็นสถำปัตยกรรมที่เหมือนกันทั้ง 4 หลัง เป็นสถำปัตยกรรมไทยแบบ
พระรำชนิยม
2. เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน หลังคำทรงโรง มุงด้วยกระเบื้องกำบกล้วย ตัว
อำคำรก่อด้วยผนังทึบทั้งหมด
3. ที่ ผ นั งท ำช่ อ งไว้ รูป ฤๅษี ดั ด ตน ประดั บ ต ำรำยำ จึ งมี คุ ณ ค่ ำทำงด้ ำ น
กำรศึกษำกำรแพทย์แผนโบรำณ

ลาดับที่ 23 อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย
ปัจจุบั นนิยมเรียกว่ำตึกสมำคมโหร เป็นอำคำรทรงโคโลเนียลตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ
สร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 6 พ.ศ. 2455 เพื่อเป็นสถำนศึกษำของวัดบวรนิเวศวิหำร ผู้สร้ำงประสงค์จะ
สร้ำงอุทิศถวำยพระรำชกุศลแด่รัชกำลที่ 5 ด้วยเงินบริจำคของบรรดำมหำดเล็กในรัชกำลที่ 5 ทำพิธี
เปิดในวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2455 ลักษณะอำคำร 2 ชั้นหลังคำมุงกระเบื้องว่ำว ชั้นบนมีมุขกระจกตี
ด้วยขอบไม้ทำสีแดง ภำยในประดิษฐำนพระบรมรู ปรัชกำลที่ 5 ประทับภำยในซุ้มที่มีเสำกลมแบบ
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คอรินเธียนรองรับ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำกำรของอำยุรเวชวิทยำ ซึ่งเปิดสอนวิชำแพทย์แผนโบรำณและ
ใช้เป็ น ที่ท ำกำรสมำคมโหรด้ว ย ซึ่ งมีกำรให้ บ ริกำรกำรเรียน-กำรสอนทั้ งแพทย์แผนโบรำณ และ
เรื่องรำวของโหรำศำสตร์มำจนถึงปัจจุบั น อำคำรยังคงรูปเดิมแม้จะเสื่อมโทรมตำมกำลเวลำ แต่ยัง
มั่นคงแข็งแรง และใช้งำนได้ (สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร, 2558)
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

อำคำรมหำมกุฎรำช 1. เป็นรูปแบบสถำปัตยกรรมไทยประยุกต์
วิทยำลัย
2. โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กหลั งคำทรงไทยซ้อน 3 ชั้น 2 ตับหลังคำ
โดยตรงกลำงออกแบบเป็นมุขทำงเข้ำอำคำร หลังคำมุงกระเบื้องว่ำว
ลาดับที่ 24 ตึกมนุษย์นาควิทยาทาน
ลักษณะสถำปัตยกรรมเลียนแบบศิลปะโกธิค ลักษณะคล้ำยป้อมปรำสำทในยุโรป หำก
อำคำรหลั งนี้ พระบำทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว ทรงโปรดเกล้ ำฯ ให้ ส ร้ำงขึ้นเพื่ อถวำยแด่
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระนำมเดิม พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำ
มนุ ษ ยนำคมำนพ - พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว พระรำชทำนนำมนี้ เนื่อ งจำกในวัน
ประสูติเกิดมีฝนตกหนัก รำวกับพญำนำคให้น้ำทั่วกรุงเทพฯ)
มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีต 2 ชั้น หน้ำจั่วของอำคำรประดับตกแต่งด้วยเสำกลมติด
ผนัง รองรับซุ้มโค้ง หน้ำต่ำงประดับกระจกสี ตรงกลำงของตัวอำคำรเป็นนำฬิกำ เหนือนำฬิกำนี้มีชื่อ
อำคำรว่ำ “มนุษย์นำควิทยำทำน” พ.ศ. 2466 อำคำรลูกกรงหน้ำจั่วขนำบข้ำงด้วยอำคำรซึ่งมีลักษณะ
คล้ำยป้อมโบรำณ หน้ ำต่ำงของอำคำรที่ขนำบนั้นประดับกระจกสีและมีซุ้มโค้งแหลม เสำรองรับซุ้ม
เป็นเสำกลมติดผนังเช่นกัน ประตูมีลำยปูนปั้นเป็นลำยดอกไม้อยู่ภำยในซุ้ม หน้ำต่ำงประดับกระจกสีที่
ช่องแสง ชั้นที่ 1 ซุ้มหน้ ำต่ำงโค้งครึ่งวงกลม มีเสำกลมติดผนังข้ำงละ 4 ด้ำน ช่องแสงเหนือประตู
ประดับกระจกสีเป็นลำยดอกไม้อยู่ภำยในวงกลม (ศำนติ ภักดีคำ และคณะ, 2556)
นอกจำกจะเป็นตัวอย่ำงของอำคำรที่ได้รับรูปแบบสถำปัตยกรรมมำจำกตะวันตกที่นำมำ
ปรับใช้กับบ้ำนเรำได้เป็นอย่ำงดี ยังประกอบไปด้วยศิลปะกำรตกแต่งอันงดงำมทั้งภำยในและภำยนอก
เดิมทีเคยใช้เป็นอำคำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงมีร่องรอยของห้องเรียนหลงเหลืออยู่
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บ้ำง ปัจจุบันปรับใช้มำเป็นห้องจัดแสดงพระรำชประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน อัฐบริขำรและสิ่งของ
เครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรตั้งแต่พระองค์แรก คือ
1. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช
2. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์
3. สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
4. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์
5. พระพรหมมุนี (ผิน วสุวโจ ธรรมประทีป)
6. สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก
นิทรรศกำรถ่ำยทอดพระรำชประวัติของแต่ละพระองค์ได้อย่ำงน่ำสนใจ ประกอบกับ
สิ่งของที่นำมำจัดแสดงกล่ำวได้ว่ำเป็น "ชิ้นเอก" และ "ชิ้นประวัติศำสตร์" ทั้งสิ้น หำกเหนือสิ่งอื่นใด
นิ ท รรศกำรได้ พ ำเรำย้ อ นกลั บ ไปสั ม ผั ส ถึ งพระอั จ ฉริย ภำพของทุ ก พระองค์ ที่ มี คุ ณู ป กำรแก่ ช ำติ
บ้ำนเมืองสืบมำกระทัง่ ปัจจุบัน
ทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่
ประเมิน

คุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม

ตึ ก ม นุ ษ ย์ น ำ ค 1. รูปแบบอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมโกธิค แบบตะวันตก
วิทยำทำน
2. ผังอำคำรออกแบบเป็นรูปตัวE แบบสถำปัตยกรรมคลำสสิค
3. โครงสร้ ำงอำคำรเป็ น แบบผสมระหว่ำงระบบก ำแพงรับ น้ ำหนั ก กั บ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
4. กำรประดับตกแต่งเป็นแบบผสม ชั้นล่ำงมีโครงสร้ำงแบบคำนโค้ง ชั้น
สองหน้ำต่ำงซุ้มโค้งแหลม มีเสำเอ็น ชั้นสำมเป็นหลังคำจั่วประดับด้วยช่อง
แสง ส่วนหอคอยขนำบสองข้ำงออกแบบเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ชั้นล่ำงทำ
เป็ น หน้ำต่ำงแฝดประดับลำยปูนปั้น ชั้นสองทำเป็นช่องหน้ำต่ำงซุ้มโค้ง
แหลมที่ประกอบด้วยซุ้มโค้งแหลม2ซุ้มเล็กภำยใน ส่วนบนสุดของหอคอย
ออกแบบเป็นใบเสมำคล้ำยป้อมปรำกำร
5. กำรตกแต่งภำยในอำคำรมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำงซุ้มโค้งแหลมแบบ
โกธิคกับซุ้มเรือนแก้วแบบงำนสถำปัตยกรรมไทย
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จำกผลกำรประเมินคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรมดังกล่ำวเป็นสิ่งที่พิสู จน์ได้เป็นอย่ำงดีว่ำ
วัดบวรนิ เวศวิห ำรซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยำกรวัฒ นธรรมที่ทรงคุณ ค่ำทั้งทำงด้ำนศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรม ทำให้วัดบวรนิเวศวิหำรเป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำยิ่ง และเห็นได้ว่ำวัดบวร
นิเวศวิหำรมีควำมสมบูรณ์ตำมหลักกำรประเมินคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒ นธรรมทั้งคุณ ค่ำทำงด้ำน
ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม ควำมสำคัญของทรัพยำกรวัฒ นธรรมโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งคุณค่ำของ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร เป็นสิ่งที่เปี่ยมด้วยคุณค่ำเหมำะสมที่จะดำเนินกำรเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ ได้ ทั้ งด้ ำ นศิ ล ปกรรม และสถำปั ต ยกรรม ซึ่ งปรำกฏเห็ น ได้ ชั ด ถึ ง คุ ณ ค่ ำ ในตั ว ทรั พ ยำกร
วัฒ นธรรม เมื่อบวกรวมกับ ประวัติควำมเป็นมำอันน่ำสนใจของทรัพยำกรวัฒ นธรรมต่ำง ๆ และ
ประวัติควำมเป็นมำของวัด นับว่ำยิ่งเพิ่มควำมน่ำสนใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัด
บวรนิเวศวิหำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ อย่ำงดียิ่ง ดังนั้น กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒ นธรรมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในวัดบวรนิ เวศวิห ำรจึ งเป็ นเรื่องที่มีควำมจำเป็นเพื่อให้ เกิดกำรอนุรักษ์ บำรุงรักษำ และใช้
ประโยชน์ของทรัพยำกรวัฒนธรรมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำทรัพยำกรวัฒ นธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิห ำรมีคุณ ค่ำในด้ำน
ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม อีกทั้งมีควำมโดดเด่นไม่ว่ำจะเป็น ควำมสวยงำม ควำมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมคุณค่ำทำงจิตใจ และประวัติควำมเป็นมำอันน่ำสนใจ รวมทั้งควำมหลำกหลำย
ของทรัพยำกรวัฒนธรรม สำมำรถดึงดูดใจและเหมำะสมแก่กำรเป็น แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปกรรม
และสถำปัตยกรรม จำกตัวทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำ ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ซึ่งมีคุณค่ำในตัวเองโดย
สภำพของทรัพยำกรวัฒนธรรมเหล่ำนี้ ซึ่งสำมำรถให้ควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิน และควำมพึงพอใจแก่
ผู้สนใจได้เป็นอย่ำงดีหำกแต่กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่ อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศ
วิหำรนั้น จะอำศัยเพียงคุณค่ำของแหล่งทรัพยำกรวัฒนธรรมแต่เพียงอย่ำงเดียวนั้นไม่สำมำรถทำให้
เกิดกำรเรียนรู้ที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผลที่ดีได้ เนื่องจำกกำรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นั้นจำเป็นต้องมี
กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมที่เหมำะสมเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวร
นิเวศวิหำรได้ จึงต้องมีกำรศึกษำและวำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยใน
วัดบวรนิเวศวิหำรให้เหมำะสม
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3.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
จำกกำรสั มภำษณ์ พระครูปริตรโกศล วัดบวรนิเวศวิห ำรได้มีรูปแบบของกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปเพื่อกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำ ควำมรู้
และคุณธรรม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุล
กัน มีกำรจัดรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ให้ ผู้สนใจได้สัมผัสกับประสบกำรณ์จริง สอดคล้องกับควำมสนใจ
และควำมถนั ดของผู้เรียน ทำให้ ทรำบข้อมูลว่ำวัดบวรนิเวศวิห ำรมีรูปแบบแหล่ งเรียนรู้ภ ำยในวัด
ดังต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาในระบบ ได้ แ ก่ กำรจั ด กำรศึ ก ษำในโรงเรี ย นวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำร
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน กำรส่งพระออกไป
สอนตำมโรงเรียนต่ำง ๆ ในวิชำพระพุทธศำสนำ
ถือว่ำเป็ น กำรจัด กำรศึก ษำในระบบเนื่ อ งจำกเป็ น กำรศึ กษำที่ มี ก ำรก ำหนด
เงื่อนไขของกำรสำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน ดังที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (2542) มำตรำ 15
(1) ได้ ก ำหนดว่ ำ กำรศึ ก ษำในระบบ เป็ น กำรศึ ก ษำที่ ก ำหนดจุด มุ่ งหมำยวิธีก ำรศึ ก ษำหลั ก สู ต ร
ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรสำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอนและ
มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำมำตรำ 24 (1) ที่กำหนด
ไว้ว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน
2. การจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ กำรศึกษำพระปริยัติธรรมตำมหลักสูต รบำลี
ในปัจจุบันมีผู้เรียนอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ พระภิกษุสำมเณร และผู้ มิใช่ภิกษุสำมเณร กำรสอนกำรนั่ง
สมำธิ
จัดได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบที่มีบทบำทสำคัญยิ่ง นอกจำกจะจัดกำร
เรียนกำรสอนด้ำนนักธรรมบำลีและ พระปริยัติธรรม แล้ว ยังมุ่งเน้นกำรปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ มำตรำที่ 6 ที่ระบุไว้ว่ำ
กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยจิตใจสติปัญญำ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
3. การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ กำรจัดทัศนศึกษำนำชมวัดเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษำ
เรียนรู้ทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่ทรงคุณค่ำโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม ซึ่งทำงวัด
จะมีพระวิทยำกรผู้ทรงควำมรู้ในกำรนำชม กำรจัดทำพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ
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วิหำร ณ อำคำรมนุษยนำควิทยำทำน ซึ่งภำยในเป็นกำรจัดแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน
อัฐบริขำรและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่นอกจำกจะมุ่งเผยแผ่ศำสนำธรรมแล้วยังมุ่ง
ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เรียกว่ำกำรศึกษำตลอดชีวิต ดังพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (2542) มำตรำ
4 กล่ำวว่ำกำรศึกษำตลอดชีวิตหมำยถึงกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเพื่อให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และในมำตรำ 8 วงเล็บ 1 กล่ำวไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
สำหรับประชำชน และ มำตรำ 23 กำหนดไว้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต้องเน้นควำมสำคัญทั้งควำมรู้คุณธรรมกระบวนกำรเรียนรู้ และ
บูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ และมำตรำที่ 25กำหนดว่ำรัฐต้องส่งเสริม
กำรดำเนินกำร และกำรจัดตั้งกำรแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชำชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสำธำรณะ สวนพฤกษศำสตร์ อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์กีฬำและนันทนำกำร แหล่งข้อมูล และแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงพอเพียงและมีประสิทธิภำพ
3.2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นกำรจัดแหล่งเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยกำรนำทรัพยำกร
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำ ในวัดบวรนิเวศวิหำรโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมมำนำเสนอ
เนื่ อ งด้ว ยวัดบวรนิ เวศวิห ำรเป็ น วัดที่ มี ประวัติเก่ำแก่ยำวนำนนั บ ตั้งแต่ช่ว งต้น รัตนโกสิ นทร์ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำมำกมำยโดยเฉพำะด้ำนศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม ซึ่ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญของวัดบวรนิเวศวิหำรซึ่งมีควำมโดดเด่น จำกกำรสัมภำษณ์พระรำชสุมนต์มุนี และพระ
ครูปริตรโกศล ทำให้ทรำบว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศ
วิหำรมีแนวทำงดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. การจัดทัศนศึกษานาชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด ซึ่งวัดบวร
นิเวศวิหำรอนุญำตให้มีกำรเข้ำชมเป็นหมู่คณะเมื่อมีกำรร้องขอผ่ำนทำงสำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำร
โดยกำรทำหนังสือมำก่อน เพื่อนัดหมำยวันเวลำ และทำงวัดจะจัดเตรียมพระวิทยำกรเป็นผู้ ชมจริงไป
ตำมที่ตั้งของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่สำคัญ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร เพื่อศึกษำถึงคุณค่ำของทรัพยำกร
วัฒนธรรมใน 2 ด้ำน ได้แก่
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1.1 ทรัพยำกรวัฒ นธรรมที่มีคุณค่ำทำงศิลปกรรม เป็นกำรจัดทัศนศึกษำเพื่อ
เยี่ยมชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมซึ่งมีควำมโดดเด่นเป็นอย่ำงมำก อันได้แก่
1.1.1 พุ ทธศิลป์ สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระพุทธชินสี ห์ พระ
สุวรรณเขต พระศำสดำ พระไพรีพินำศ พระพุทธไสยำสน์ พระพุทธบำทโบรำณ พระเจดีย์กำไหล่ทอง
พระรูปสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ
1.1.2 งำนจิตรกรรม สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ ภำพจิตรกรรมฝำ
ผนัง ภำยในพระอุโบสถ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรพระศำสดำ ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยใน
หอพระไตรปิฎก และจิตรกรรมฝำผนังภำยในวิหำรเก๋ง
1.1.3 งำนศิลปกรรมอื่น ๆ สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระบรมรูป
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประตูเซี่ยวกำง มโหระทึก
1.2 ทรัพยำกรวัฒ นธรรมที่มีคุณค่ำทำงสถำปัตยกรรม เป็นกำรจัดทัศนศึกษำ
เพื่อเยี่ยมชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรมซึ่งมีควำมสวยงำมและกำรใช้หลักกำร
ทำงสถำปัตยกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ มำก่อสร้ำง ทำให้มีควำมโดดเด่นทำงสถำปัตยกรรม อันได้แก่
1.2.1 ศำสนสถำน สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระอุโบสถ วิหำรพระ
ศำสดำ พระอุโบสถวัดรังสี วิห ำรเก๋ง หอพระไตรปิฎก ศำลำกำรเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรำงค์
พระพุทธรูป
1.2.2 อำคำรเสนำสนะ สำมำรถนำชมสิ่งที่น่ำสนใจ ดังนี้ พระตำหนักเพชร
พระตำหนักจันทร์ พลับพลำสมเด็จพระศรี สุริเยนทรำฯ ศำลำจำน พระปั้นหยำ พระตำหนักล่ำง พระ
ตำหนักใหญ่ พระตำหนักทรงพรต หอสหกรณ์ ตำหนักซ้ำย ตำหนักบรรจบเบญจมำ
1.2.3 อำคำรอื่น ๆ สำมำรถน ำชมสิ่ งที่ น่ำสนใจ ได้แก่ พลั บพลำเปลื้ อ ง
เครื่อง ศำลำแดง 2 หลัง ศำลำฤๅษี 4 หลัง อำคำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย และตึกมนุษย์นำควิทยำทำน
2. การจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละห้ อ งสมุ ด เจ้ า อาวาสวั ด บวรนิ เวศวิ ห าร โครงกำร
บูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหำรได้ดำเนินกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศ
วิหำร ขึ้น ณ อำคำรมนุษยนำควิทยำทำน เพื่อรวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงำน อัฐบริขำร
และสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำร นับตั้งแต่พระองค์แรก คือพระบำทสมเด็จพระ
จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระผนวช จนถึงเจ้ำอำวำสวัดบวรนิเวศวิหำรพระองค์ปัจจุบัน คือ
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยกมำจัด แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่ง
ได้รวบรวบสิ่งของต่ำง ๆ ที่ถือเป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำยิ่งของวัดบวรนิเวศวิหำร ที่จะทำ
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ให้ผู้เข้ำชมได้รู้จักแต่ละพระองค์ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่ำแก่ผู้มำศึกษำและ
เยี่ยมชมเพื่อให้เกิดพลังควำมคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสำนและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำของ
ชำติบ้ำนเมือง
รูป แบบกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณ ฑ์แบ่งเป็น ห้องจัดแสดงที่โถงกลำงชั้น 1
เป็นกำรจัดแสดงห้องฉำยภำพวีดิทัศน์ “ตำนำนวัดบวรนิเวศวิหำร” มีควำมยำวประมำณ 7 นำที ส่วน
ห้องจัดแสดงโถงกลำงที่ชั้น 2 เป็นห้องที่จัดแสดงพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระมหำกษัตริย์แห่งรำช
จักรีวงศ์ที่ทรงพระผนวชและเสด็จฯมำประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร นอกจำกนี้ยังมีกำรนำเสนอข้อมูล
ประวัติและควำมเป็นมำของวัดบวรนิเวศวิหำรด้วยสื่อมัลติมีเดียสัมผัส ที่ผู้ชมสำมำรถรับชมได้อย่ำง
น่ ำสนใจ และที่ ด้ ำนข้ำงของห้ อ งโถงกลำงที่ ชั้ น 2 ทั้ ง 2 ข้ำงยังน ำเสนอบอร์ด ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ วั ด
ต้นแบบคณะธรรมยุต และบอร์ด แสดงเรื่องพระอำรำมแห่งกำรเรียนรู้ของพระมหำกษั ตริย์ และพระ
บรมวงศำนุวงศ์
ห้องจัดแสดงที่ 1 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นกำรจัดแสดงพระรำช
ประวัติ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภำพ และผลงำนของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้ง
ทรงพระผนวช และเสด็ จมำครองวัดบวรนิ เวศวิหำร กำรจั ดแสดงประกอบไปด้ วย พระบรมรูปของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และมีกำรนำเสนอพระรำชประวัติด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่อง มหำโพธิ์
แห่งพุทธธรรม และสื่อมัลติมีเดียสัมผัส พร้อมทั้งตู้จัดแสดงเครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วนพระองค์เมื่อ
ครั้งทรงพระผนวช เช่น บำตร อังสะ ย่ำม กรองน้ำ เครื่องมือดำรำศำสตร์และเครื่องมือกลศำสตร์
ห้องจัดแสดงที่ 2 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ เป็น
กำรจัดแสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลง
กรณ์ พร้ อ มทั้ งตู้ จั ด แสดงพั ด ยศสมณศั ก ดิ์ มี ก ำรน ำเสนอข้ อ มู ล พระประวั ติ ด้ ว ยสื่ อ วีดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง
“ปรำชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” และสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส นอกจำกนี้ยังจัดแสดงนำฬิกำเรือนหิน
ที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนแด่พระรำชอุปธยำจำรย์เมื่อครั้งทรงพระ
ผนวชเป็นพระภิกษุด้วย
ห้องจัดแสดงที่ 3 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นกำร
จัดแสดงพระประวัติ และประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโร
รส มีกำรนำเสนอข้อมูลพระประวัติและผลงำนด้วยสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส , แท่นรูปภำพดิจิตอล
เฟรม เรื่อง เรื่องกำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ และ กำรจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งตู้จัดแสดง
เครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วนพระองค์ และมีกำรแสดงในด้ำนพระอัจฉริยภำพ และผลงำนของ

139
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส จัดแสดงต้นฉบับพระนิพนธ์ ผลงำนพระนิพนธ์
เอกสำรลำยพระหัตถ์ และบอร์ดข้อมูลพระประวัติ
ห้องจัดแสดงที่ 4 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ เป็นกำรจัด
แสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ มีกำร
นำเสนอข้อมูลพระประวัติเมื่อครั้งทรงเป็นพระรำชอุปั ธยำจำรย์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ อยู่หั ว
ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง พระรำชพิธีทรงพระผนวชของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และนำเสนอพระ
ประวัติและผลงำนด้วยสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส และ กำรจัดตู้แสดงเครื่องอัฐบริขำรและของใช้ส่วน
พระองค์ พร้อมทั้งมีแท่นรูปภำพดิจิตอล เฟรม เรื่อง พระนักพัฒ นำ และมีกำรจัดแสดงในด้ำนพระ
อัจฉริยภำพและผลงำนของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ จัดแสดงลำยพระหัตถ์
ผลงำนพระนิ พ นธ์ เอกสำรร่ ำ งพระนำมสมเด็ จ พระเจ้ ำ ลู ก ยำเธอและสมเด็ จ พระเจ้ ำ ลู ก เธอใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และบอร์ดข้อมูลพระประวัติ
ห้องจัดแสดงที่ 5 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ธรรมประทีป) เป็นกำรจัดแสดงพระ
ประวั ติ ประกอบด้ ว ยรู ป หล่ อ ของพระพรหมมุ นี มี กำรน ำเสนอข้อ มู ล ประวั ติแ ละผลงำนด้ว ยสื่ อ
มัลติมีเดียเรื่อง งำนด้ำนกรรมฐำนและกำรศึกษำ และ งำนด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ มีกำรนำเสนอ
บอร์ดข้อมูลและตู้จัดแสดงของใช้ส่วนตัวของพระพรหมมุนี เช่น หนังสือสุทธิ ตำลปัตรที่ระลึกในงำน
พระรำชทำนเพลิงศพ ใบประกำศพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งสมณศักดิ์ นำฬิกำที่ระลึกงำนสำคัญ
ผลงำนนิพนธ์ต่ำง ๆ
ห้องจัดแสดงที่ 6 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำ
ยก เป็นกำรจัดแสดงพระประวัติ ประกอบด้วยพระรูปของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
สกลมหำสังฆปริณำยก เป็น พระรูปหล่อบรอนซ์แบบเต็มองค์ประดิษฐำนภำยในห้อง รวมทั้งมีกำร
นำเสนอสื่อมัลติมีเดียระบบสัมผัส พระประวัติและผลงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ, ข้อมูลพระ
ประวัติด้วยสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “เมล็ดพันธุ์แห่ งธรรม” แท่น รูปภำพดิจิตอล เฟรม เรื่องทรงเป็นพระ
อภิบำลและที่ปรึกษำทำงธรรมของรำชจักรีวงศ์ และ เรื่อง บันทึกของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก และมีกำรจำลองห้องบันทึกเสียงที่ใช้ในกำรบันทึกเสียงเพื่อจัด
รำยกำร กำรบริหำรทำงจิต ทำงสถำนีวิทยุ อส.พระรำชวังดุสิต พร้อมทั้งเสียงบรรยำยธรรมของเจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯ นอกจำกนี้ยังมีตู้จัดแสดงเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พัดยศสมณศักดิ์ และของใช้ส่วน
พระองค์ เช่น สมุดบันทึกที่ทรงบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ของพระองค์ ลำยพระหัตถ์ ผลงำนนิพนธ์ และ
โต๊ะทรงงำน เป็นต้น รวมทั้งยังมีบอร์ดข้อมูลพระประวัติและคำสอนของพระองค์
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3. การดูแล อนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์ ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัด ให้มี
สภำพสมบูรณ์ สวยงำม มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยควำมร่วมมือของกรมศิลปำกร
รวมทั้งมีก ำรปรับ สภำพแวดล้ อม และภู มิทั ศ น์ภ ำยในวัด ให้ ส วยงำมร่มรื่น เป็ น สั ดส่ ว นสะอำด มี
สำธำรณูปโภครองรับอย่ำงเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำย รำบรื่นและน่ำ
เรียนรู้
4. การจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ เป็ น กำรน ำเสนอเกร็ ด ควำมรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำร ตลอดจนกิจกรรมและผลงำนต่ำง ๆ ที่วัดจัดขึ้น และมอบ
เป็นอภินันทนำกำรให้สถำบันกำรศึกษำในงำนต่ำง ๆ หรือผู้มำเยือน รวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
5. การจั ด ท าเว็บ ไซต์ วัด บวรนิ เวศวิห าร www.watbowon.com เพื่ อน ำเสนอ
ประวัติ ควำมเป็ น มำ ของวัดบวรนิเวศวิห ำร และทรัพยำกรวัฒ นธรรมภำยในวัด รวมทั้งเผยแพร่
ข่ำวสำร กำหนดกำร และกิจ กรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิห ำร โดยทำงวัดได้จัดทำขึ้นโดยมี
รูปแบบกำรใช้งำนที่เข้ำใจง่ำยมีกำรแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหำหลัก ๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบ และมีข้อมูลที่
ครบถ้ ว นท ำให้ ง่ ำ ยต่ อ กำรสื บ ค้ น โดยมี ร ำยละเอี ย ดในกำรจั ด กิ จ กรรมและมี บ ทบำทท ำหน้ ำ ที่
ประชำสัมพันธ์แก่วัดบวรนิเวศวิหำรอีกหนึ่งช่องทำง
นอกจำกนี้ ยั งมี ก ำรน ำเสนอวี ดิ ทั ศ น์ ส ำรคดี ต ำนำนวัด บวรนิ เวศวิ ห ำร ภำยใน
เว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์วัดบวรนิเวศนิหำรนี้เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่คือแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ซึ่งสะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงได้จำกทุกสถำนที่โดยไม่จำเป็นต้องเดินทำงมำที่วัดบวร
นิเวศ จึงเป็น ช่องทำงหนึ่ งที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้สำหรับผู้ ที่อยู่ไกล และผู้ พิกำร หรือผู้ สูงอำยุ ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงมำยังวัดบวรด้วยตนเองได้อีกด้วย นับว่ำเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหำรจึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีควำมโดดเด่นภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรอีกประกำรหนึ่ง
จะเห็นได้ว่ำวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้ที่โดดเด่นใน 3 รูปแบบซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่ำคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบ
ของแหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนทำงทรัพยำกรวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และสำมำรถเข้ำถึงประชำชนทั่วไปได้
โดยง่ำยหลำยช่องทำง ทำให้เกิดควำมสะดวก และสอดคล้องกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยที่
เหมำะกับผู้สนใจทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล
และพระรำชสุมนต์มุนี ท่ำนได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดซึ่งเป็นปัญหำและอุ ปสรรคในกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร ดังต่อไปนี้
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3.3.1ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร
ข้อจำกัดซึ่งเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัด
บวรนิเวศวิหำรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ วัดบวรนิเวศวิหำรไม่ ได้มีบทบำทเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง จึง
ยังมิได้มีกำรจัดกำรใด ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มำกนัก ทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหำรดำรงบทบำทในฐำนะเป็น
ศำสนสถำนมำกกว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยพื้นฐำนจึงเป็นไปเพื่อกำรอนุรักษ์ และกำร
ดำรงอยู่ของศำสนสถำน แต่เนื่องด้วยทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรมีคุณค่ำโดดเด่นในด้ำน
ศิล ปกรรมและสถำปั ตยกรรม ท ำให้ วัดบวรนิ เวศวิห ำรจึงกลำยเป็น แหล่ งเรียนรู้ด้ว ยลั กษณะทำง
กำยภำพของวัดบวรนิ เวศวิห ำรเอง กำรเป็ นแหล่ งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิห ำรด้ำนวัฒ นธรรมจึง
เกิดขึ้นจำกคุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มี คุณค่ำในตัวเอง ผ่ำนกำรนำชมทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มี
คุ ณ ค่ ำ ทำงด้ ำนศิ ล ปกรรมและสถำปั ต ยกรรมที่ มี อ ยู่ ภ ำยในวั ด อย่ ำ งไรก็ ดี ก ำรเข้ ำ ชมทรัพ ยำกร
วัฒนธรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรยังมีข้อจำกัดอยู่เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำชมเองได้ทุกอำคำร
เนื่ อ งจำกทำงวัด เป็ น ห่ ว งเรื่ อ งควำมปลอดภั ย ของทรัพ ยำกรต่ ำง ๆ ที่ มี อ ยู่ และไม่ มี ผู้ ดู แ ลควำม
ปลอดภัย ทำงวัดจึงใช้วิธีปิดอำคำรหลำยๆอำคำรไม่ให้เข้ำชม เช่น พระวิหำรพระศำสดำ พระวิหำร
เก๋ง หอพระไตรปิฎก เป็นต้น กำรไม่สำมำรถเปิดให้ชมทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยอิสระนี้เป็นข้อจำกัด
อย่ ำงหนึ่ งในกำรเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แต่ทำงวัดได้เปิดโอกำสให้ เข้ำชมได้ในวันส ำคัญ ต่ำง ๆ ซึ่งจะมี
อำสำสมัครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหำวัดมำช่วยดูแลประจำตำมจุด ต่ำง ๆ จึงสำมำรถบรรเทำปัญหำนี้ไปได้
ส่วนหนึ่ง นอกจำกนี้ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรยังเปิดโอกำสให้ผู้สนใจที่จะเข้ำชมหรือทัศนศึกษำเป็นหมู่
คณะสำมำรถติดต่อได้ที่ สำนักงำนวัดบวรนิเวศวิหำรโดยกำรทำหนังสือเข้ำมำขอเข้ำชม ทำงวัดบวร
นิเวศวิหำรจะนัดวันเวลำ และจัดเตรียมพระวิทยำกรเพื่อนำชมภำยในวัดให้
ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ำมำเรียนรู้ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรจำนวนไม่มำกนัก
ในแต่ละวัน และมีจำนวนไม่สม่ำเสมอ เป็นอีกปัจจั ยหนึ่งที่ทำให้ทำงวัดยังไม่มีกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้
อย่ำงเป็นกำรเฉพำะ เนื่องจำกกำรลงทุนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหำรต้องใช้งบประมำณ
และกำลังคนในกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัดจึงยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรในฐำนะเป็น
แหล่งเรียนรู้ และพร้อมจะสนับสนุนผู้สนใจทุกคนที่จะเข้ำมำเรียนรู้ทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อวัด
ข้อจำกัดอีกประกำรหนึ่งในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรคือ กำรไม่มี
องค์ควำมรู้ที่เป็นระบบและทันต่อเหตุกำรณ์ จำกกำรสัมภำษณ์พระครูปริตรโกศล ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็น
พระวิทยำกรในวัดบวรนิเวศวิหำรด้วย ให้ควำมเห็นว่ำ วัดบวรนิเวศวิหำรมีทรัพยำกรวัฒนธรรมเป็น
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จำนวนมำก กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ กำรบำรุงรักษำ มีกำรดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง แต่ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรยังไม่มีกำรรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้เดียวกันเพื่อถ่ำยทอดเป็นองค์ควำมรู้
ให้ชัดเจน และไม่ทันสมัย ข้อมูลหลำยอย่ำงยังไม่ตรงกับสภำพในปัจจุบัน ทำให้ กำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้แก่ผู้เรียนรู้ยังไม่เป็นเนื้อหำเดียวกัน ขำดกำรถ่ำยทอดที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพำะควำมรู้
เกี่ย วกับ ทรัพ ยำกรวัฒ นธรรม และยังไม่มีกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรนำชม หรือ เอกสำรเพื่ อ
เผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรวัฒนธรรมต่ำง ๆ ที่สำคัญในวัดบวรนิเวศวิหำร อย่ำงไรก็ดี
ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดทำป้ำยให้ข้อมูลทรัพยำกรวัฒนธรรมโดยสังเขป ติดตั้งอยู่ตำมจุด ต่ำง ๆ
ที่ทรัพยำกรวัฒนธรรมเหล่ำนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้ข้อมูล ประวัติ และรำยละเอียดของทรัพยำกรวัฒนธรรม
นั้น ๆ อยู่ด้วย แต่มีเฉพำะในเขตพุทธำวำส และไม่ครบทุกจุด
กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒ นธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรยังมี
ประเด็นด้ำนงบประมำณมำเป็นข้อจำกัดอย่ำงหนึ่ง เนื่องจำกวัดบวรนิเวศวิหำรดำรงบทบำทในฐำนะ
ศำสนสถำนมำกกว่ำ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงยังไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณมำให้แก่กำรดำเนินงำน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรจึงเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น
ตำมกำรดำเนินกำรอนุรักษ์ บำรุง รักษำ และกำรดำเนินงำนด้ำนอื่นของวัด ก่อเกิดเป็ นควำมสมบูรณ์
ของทรัพยำกรวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่ำ ที่เหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แม้วัดบวร
นิเวศวิหำรจะไม่มีงบประมำณหรือหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้โดยตรง
แต่ผลพลอยได้จำกกำรที่วัดบวรนิเวศวิหำรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมในรูป แบบต่ำง ๆ ก็ทำให้
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำทำงด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมในวัด
บวรนิเวศวิหำรเกิดขึ้นได้เอง ในขณะที่มีกำรจัดสรรงบประมำณส่วนหนึ่งในกำรจัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์
และห้ อ งสมุ ด เจ้ ำอำวำสวั ด บวรนิ เวศวิ ห ำรขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละเก็ บ รวบรวมทรัพ ยำกร
วัฒนธรรมต่ำง ๆ ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรเกี่ยวกับอดีตเจ้ำอำวำสเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเล่ำ
เรื่องประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจของวัดบวรนิเวศวิหำรแก่ผู้สนใจได้เข้ำมำเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์มีบทบำท
ในกำรเติมเต็มแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติแ ละเรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในวัด ในขณะที่
ทรัพยำกรวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำยภำพ ทำงศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม
จำกกำรศึกษำจะเห็นว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
วัดบวรนิเวศวิหำรได้มีกำรดำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว แม้จะยังไม่เต็มรูปแบบ เนื่องด้วยมิได้มีนโยบำยใน
ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง แต่คุณค่ำของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหำรมีศักยภำพใน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพำะคุณค่ำด้ำนศิลปกรรมและคุณค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม แม้
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มิได้มีนโยบำยโดยตรง แต่ทำงวัดได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ ในฐำนะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม
สืบเนื่องด้วยวัดบวรนิเวศวิหำรมีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์และ
เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศ์จักรีมำ นับตั้งแต่เริ่มสถำปนำโดย สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ มหำศักดิพลเสพ
ในสมัยรัชกำลที่ 3 จวบจนพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จมำครองวัดบวรนิเวศวิหำรใน
สมัยยังทรงผนวชก่อนขึ้นครองรำชย์ และทรงพัฒนำวัดบวรนิเวศวิหำรในหลำย ๆ ด้ำน ทำให้วัดบวร
นิเวศวิหำรกลำยเป็นวัดที่มีควำมสำคัญทั้งทำงบ้ำนเมืองและทำงคณะสงฆ์ รวมทั้งมีกำรก่อสร้ำงอำคำร
สถำนที่ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำรมำกมำย ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำโดยเฉพำะ
คุณ ค่ำด้ำนศิล ปกรรมและคุณ ค่ำด้ำนสถำปัตยกรรม ซึ่งทำงวัดทรำบดีว่ำมีศักยภำพสูงมำกในกำร
พัฒนำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงดี แม้จะมีข้อจำกัดมำเป็นปัญหำและอุปสรรคบ้ำง แต่ก็มิอำจทำ
ให้คุณค่ำและควำมสำคัญของกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหำรลดน้อยลงไปได้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผลผลการศึกษาที่ได้ โดยใช้ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จั ด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม และแนวคิ ด เกี่ย วกั บ การเป็ น แหล่ งเรียนรู้ เพื่ อ มาเป็ น กรอบในการ
อภิปรายผล โดยผู้วิจัยได้สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลาดับ ซึ่งการวิจัยเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสารวจ ประเมินและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
จากผลการศึกษาที่ผ่านมา สามารถนาข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นผลการศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้
1. สรุปผลการศึกษา
วัดบวรนิ เวศวิห ารเป็ น วัด ที่ มี ความส าคั ญ จั ดเป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอก ชนิ ด ราช
วรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ก่ อ สร้ า งสถาปนาขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 3 โดยสมเด็ จ พระบวรราชเจ้ า มหาศั ก ดิ พ ลเสพ ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนา สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งผนวช
เป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) เสด็จมาครอง เมื่อ พ.ศ. 2537 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แล้วทรงบูรณปฏิสังขรณ์ และมีการ
ก่อสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง นอกจากนี้พระอารามแห่งนี้เคยเป็น
ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
และเป็น ต้นกาเนิ ดของธรรมยุตินิกายอีกด้วย ในสมัยต่อมาวัดบวรนิเวศวิห ารได้เป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 4 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ตลอดถึ ง พระบรมวงศ์ ชั้ น สู ง ที่ ท รงผนวชเกื อ บทุ ก
พระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน จึงทาให้วัดนี้ได้รับการทะนุบารุงให้คง
สภาพดีอยู่เสมอ และถือเป็นวัดประจารัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เนื่องด้วยทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดารงพระอิสริยยศที่สยามมกุฎราชกุมาร และใต้ฐานพุทธ
บั ล ลั งก์ พระพุท ธชิน สี ห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิห าร เป็น ที่บ รรจุพ ระบรมราช
สรีรางคาร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวอีกด้วย ในปัจจุบัน วัดบวรนิเวศวิหารยังเป็น
สถานที่ประกอบพระราชพิธีสาคัญอยู่ตลอดมา
จากผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรวิหารมีประวัติความเป็นมา
และมีคุณค่าอัน โดดเด่นโดยเฉพาะ คุณค่าด้านศิลปกรรม และด้านสถาปัตยกรรม มีความสวยงาม
คุ ณ ค่ าทางจิ ต ใจ และประวั ติ ค วามเป็ น มาอั น น่ า สนใจ รวมทั้ งความหลากหลายของทรัพ ยากร
วัฒ นธรรม สามารถดึ งดู ด ใจและเหมาะสมแก่ ก ารเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ซึ่ งสามารถให้ ค วามรู้ ความ
เพลิ ด เพลิ น ความพึ งพอใจแก่ ผู้ ส นใจได้ เป็น อย่างดี วัด บวรนิ เวศวิห ารมี ความสมบู รณ์ แบบตาม
หลั กการประเมิน คุณ ค่าของทรัพยากรวัฒ นธรรม เนื่องจากมีความสมบูรณ์ พ ร้อมทั้งความงดงาม
ลักษณะการก่อสร้างรูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติความเป็นมา ความสาคัญของทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยเฉพาะคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม และความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม ในวัด
บวรนิเวศวิหาร เป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่จะต้องตระหนักถึง ดังนั้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
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การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ในวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การอนุ รั ก ษ์
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การจัดการทรัพยากรวั ฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จาเป็นต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายด้าน และเป็นเรื่องที่ควรมีการใช้วิทยาการหลายๆรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุม
แต่ละมิติในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั้งองค์กร และเชิงธุรกิจ
การบารุงดูแล การอนุรักษ์ รักษาศาสนสถานต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในวัด การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บรักษา และจัดแสดงศิลปวัตถุ และการ
เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ เนื่ อ งจากวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารเป็ น วั ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ทางบ้ า นเมื อ งและทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรวัฒ นธรรมที่สาคัญ มากมาย รวมทั้งเป็น
สถานที่ ซึ่ งมีป ระวัติ ศ าสตร์ และเรื่ อ งราวเกี่ ยวพั น กั บ บุ ค คล และเหตุ การณ์ ส าคัญ ของไทยหลาย
ประการ ที่ ส ามารถจั ด การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ศิ ล ปกรรม สถาปั ต ยกรรม
ประวัติศาสตร์ เป็ น ต้น การจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิห ารยังมีข้อจากัดอยู่มาก
พอสมควร ทั้งด้านกายภาพ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย ได้ทา
การสารวจ และประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเฉพาะด้านที่มีความโดด
เด่น สูง ได้แก่ คุณ ค่าทางศิล ปกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และ อย่างเป็นระบบเพื่อนาไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป
1.1 คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
(วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1 เพื่ อ ส ารวจ ประเมิ น และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร)
ทรั พ ยากรภายในวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารไม่ ว่ า จะเป็ น งานศิ ล ปกรรม จิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ล้วนแต่มีความสาคัญ มีความสวยงาม และมีคุณค่า เนื่องด้วยวัดบวร
นิเวศวิหารเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันกั บพระบรมราชวงศ์มานับตั้งแต่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพ ได้ ส ถาปนาวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารขึ้ น โดยแบ่ งบริเวณ ปู ช นี ย สถานไว้ ส่ ว นหนึ่ งเรี ย กว่ าเขต
พุทธาวาส และบริเวณเสนาสนะต่างๆที่ใช้ในกิจของสงฆ์ เรีย กว่าเขตสังฆาวาสส่วนหนึ่งเหมือนอย่าง
วัดที่สาคัญโดยมากปูชนียสถานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งเรียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ คือ พระ
อุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหารเก๋ง พระวิหารศาสดา หอพระไตรปิฎกอยู่ทางทิศตะวันออกของพระเจดีย์
ศาลาการเปรียญ อยู่ทางทิศตะวันตกของพระเจดีย์ (มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
2546) อีกทั้งยังมีงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเขตพุทธาวาสมากมาย
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ในส่ วนเขตสั งฆาวาสของวัดบวรนิเวศวิห ารนั้น แรกเริ่มน่าจะสร้างขึ้นพร้อมการ
สถาปนาวั ด เสนาสนะทั้ งหลายน่ า จะสร้ า งเป็ น เครื่ อ งไม้ และยั งคงมิ ได้ ป ลู ก สร้ า งอะไรมากนั ก
เนื่องจากหลังสถาปนาวัดได้ไม่นานสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพก็เสด็จสวรรคต อย่างไรก็
ตามสิ่งที่ยังเหลือให้เห็นได้ในปัจจุบันก็คือแนวคลองกั้นระหว่างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสที่มีมา
ตัง้ แต่แรกเริ่มสถาปนาพระอาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริจะให้
อัญเชิญสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชมาครองวัดบวรนิเวศวิหารจึงโปรดให้สร้าง
ตาหนัก ต่อมาเรียกว่าพระปั้นหย่า และท้องพระโรงถวาย (ศานติ ภักดีคา และคณะ, 2556) และใน
กาลต่อมามีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สาคัญ ที่
มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเองโดยทาการ
ส ารวจ สั งเกตการณ์ โดยใช้ แ บบประเมิ น คุ ณ ค่ าทรัพ ยากรวัฒ นธรรม ร่ว มกั บ การวิ จั ย เอกสารที่
เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล และมุ่งเน้นไปที่การประเมินทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของวัด
บวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและ คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ผลการศึกษาแบ่งคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็น 2 กลุ่ม
ในที่นี้มุ่งเน้นการศึกษา สารวจและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้
ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยเน้นการประเมินคุณค่าทางศิลปกรรม และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยใช้แบบประเมินคุณค่าทรัพยากร
วัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มสาคัญ ได้แก่
1.1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม ซึ่งพิจารณาจากประวัติ ความ
งดงาม รูปแบบ ลักษณะของศิลปะ ความหายาก ความเป็นของแท้ ความเป็นสัญลักษณ์ ความเป็น
เอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นต้น
1.1.2 ทรัพยากรวัฒ นธรรมที่มีคุณ ค่าทางสถาปัตยกรรม ซึ่งพิจารณาจากประวัติ
รูปแบบอาคาร การก่อสร้าง เทคนิคการสร้าง การประดับตกแต่ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ความ
สวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความเป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่างลักษณะ
ทั่ ว ไปของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ เป็ น ตั ว แทนการพั ฒ นาด้ า นวั ฒ นธรรม สั ง คม ศิ ล ปกรรม วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น
ผลการประเมิน คุ ณ ค่าทรัพ ยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิห าร ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
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1.1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรม วัดบวรนิเวศวิหารเป็น
วัดที่ ส ถาปนาโดยพระบวรราชเจ้ า มหาศั กดิ พ ลเสพ มี ค วามส าคั ญ เกี่ ยวพั น กับ พระบรมราชวงศ์
นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ทรงได้ อ าราธนาพระพุ ท ธรู ป ส าคั ญ ของไทยที่ มี ลั ก ษณะงดงาม และมี คุ ณ ค่ า มา
ประดิษฐานไว้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารหลายองค์ ที่ปรากฏอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งมีคุณค่าทาง
พุทธศิลป์ ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพอีกมากมาย นอกจากนี้วัดบวรนิเวศวิหารยังมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันทรงคุณค่ามากมายโดยเฉพาะงานจิตรกรรมสกุลช่างขรัวอินโข่ง อันเป็นจุดกาเนิดของการ
วาดภาพแบบตะวันตกในประเทศไทย ในวัดบวรนิเวศวิหารจะมีทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นจานวนมาก
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ คัดเลื อกทรัพ ยากรวัฒ นธรรมมาท าการประเมิ นคุ ณ ค่าทางศิล ปกรรม
จานวน 15 รายการ เนื่องจากเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งความงดงาม รูปแบบทาง
ศิล ปะ ประวัติความเป็ น มา และความสาคัญ ของทรัพยากรวัฒ นธรรม ผลการประเมินคุณ ค่าทาง
ศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร พบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้าน
ศิลปกรรม ที่มีความโดดเด่นทัง้ 15 รายการ แบ่งได้เป็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.พุทธศิลป์ ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ พระสุวรรณเขต พระศาสดา พระ
ไพรีพิน าศ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธบาทโบราณ พระเจดีย์กาไหล่ทอง และพระรูปสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า
2. งานจิตรกรรม ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระศาสดา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎก และจิตรกรรม
ฝาผนังภายในวิหารเก๋ง
3. งานศิล ปกรรมอื่น ๆ ได้แก่ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประตูเซี่ยวกาง และมโหระทึกโบราณ
คุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็น สามารถรับรู้ได้ทางความงดงามทางศิลปกรรม ของพุทธศิลป์
รูปแบบการสร้าง และเรื่องราวที่สะท้อนออกมาผ่านทางภาพจิตรกรรมที่มีความสวยงาม และโดดเด่น
เนื่องด้วยเป็นจิตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ที่รู้จักกันดีในนามศิลปะสกุลช่างขรัวอินโข่ง
ซึ่งเป็ น งานจิ ต รกรรมที่ แตกต่างจากจิ ตรกรรมแบบไทยประเพณี ที่ พ บเห็ น ได้ ในวัด ทั่ ว ๆไป มี ก าร
ผสมผสานรูปแบบจิตรกรรมแบบตะวันตกเข้ามาทั้งการใช้โทนสีหม่น และการเขียนภาพแบบมีทัศน
วิสัยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ในขณะที่งานพุทธศิลป์ทั้งหลายล้วนมีคุณค่าในรูปแบบศิลปกรรม
สมัยต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะพระพุทธชินสีห์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธที่มี
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ลักษณะอันงดงามยิ่ง เทียบได้กับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ซึ่งหล่อขึ้นในเวลาใกล้เคียงกั นและ
เคยประดิ ษ ฐานที่ วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกร่ ว มกั น มา ก่ อ นที่ จ ะอั ญ เชิ ญ ลงมา
ประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ล้วนเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งในด้านศิลปกรรม
คุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษารูปแบบ ลักษณะทางศิลปะ
ประวัติความเป็นมา และความเพลินเพลินเจริญใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ผ่านทางการนาชม
สาหรับประชาชนทั่วไป และ การทัศนศึก ษาหรือศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะสาหรับ นักเรียน และ
นักศึกษา ที่มีความสนใจและศึกษาทางด้าน ศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม
โบราณคดี ประวัตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ
1.1.2 ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ มีคุ ณ ค่า ด้า นสถาปัต ยกรรม วัด บวรนิ เวศ
วิหารเป็นวัดที่มีงานสถาปัตยกรรม และอาคารที่มีความโดดเด่นสวยงามมากมาย และมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่มีความผูกพันกับพระบรมราชวงศ์นับตั้งแต่เริ่มสถาปนาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ ทรงได้สร้างพระอุโบสถขึ้น แล้วทรงสร้าง
หอพระไตรปิฎก พระเจดีย์ (แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4) และศาลาการเปรียญขึ้นในคราวเดียวกัน
ส่วนภายในวัดบวรนิ เวศวิห ารมีการแบ่งเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาสอย่างชัดเจน ในภายหลังที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จมาครองวัด ได้มีการก่อสร้าง
ศาสนสถานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีพิธีกรรม และประดิษฐานศาสนวัตถุ และมีการ
ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ และใช้เป็นอาคารที่ทาการ
ต่างๆมากมาย บางแห่งมีความสาคัญในทางประวัติศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งอาคารต่าง ๆ เหล่านี้
ล้ว นเพีย บพร้อมไปด้วยความสวยงามและมีคุณ ค่าทางสถาปัตยกรรม มีความสวยงามและการใช้
หลักการทางสถาปั ตยกรรมในรูป แบบต่างๆ มาก่อสร้าง ทาให้ มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
จานวน 24 รายการ อันได้แก่
1.2.1 ศาสนสถาน ได้แก่ พระอุโบสถ วิหารพระศาสดา พระอุโบสถ
วัดรังสี วิหารเก๋ง หอพระไตรปิฎก ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่ ซุ้มปรางค์พระพุทธรูป
1.2.2 อาคารเสนาสนะ ได้แก่ พระตาหนักเพชร พระตาหนักจันทร์
พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ ศาลาจาน พระปั้นหยา พระตาหนักล่ าง พระตาหนักใหญ่ พระ
ตาหนักทรงพรต หอสหจร ตาหนักซ้าย ตาหนักบรรจบเบญจมา
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1.2.3 อาคารอื่น ๆ ได้แก่ พลับพลาเปลื้องเครื่อง ศาลาแดง 2 หลัง
ศาลาฤๅษี 4 หลัง อาคารมหามกุฎราชวิทยาลัย และตึกมนุษย์นาควิทยาทาน
คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒ นธรรมภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร มีความโดดเด่นเนื่องด้วยมีลักษณะผสมผสานกันทางสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบระหว่าง
สถาปั ตยกรรมแบบไทยประเพณี แบบตะวันตก และแบบจีน (พระราชนิยม) อัน สะท้อนถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองสมความเป็นอารยะที่นานาประเทศให้การยอมรับ รวมทั้ง สามารถสื่อให้
เห็นสภาพสังคมในขณะนั้น ที่มีการติดต่อสื่อสารกับนานาอารยประเทศ จนมีการได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและรูปแบบอันก้าวหน้าจากต่างชาติดังที่ปรากฏในทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศ
วิหารนี้ สืบเนื่องด้วยความสาคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพระบรมราชวงศ์มาโดย
ตลอด การก่ อสร้ าง ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะต่ าง ๆ จึ งมี ความประณี ต พิ ถี พิ ถัน สวยงามและ
ทรงคุณค่าในหลาย ๆ ทาง การมีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ เช่น พระอุโบสถแบบไทย
ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามอย่างไทย และมีการประยุกต์รูปแบบหัวเสาแบบตะวันตกเข้ามาอย่ างลงตัว
แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างในสมัยนั้น รวมทั้งอาคารรูปแบบพระราชนิยมทั้งหลายซึ่งเฟื่องฟู
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นการผสมรู ปแบบสถาปัตยกรรมไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นับว่าเป็ น
เอกลักษณ์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญยิ่งของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความโดดเด่นของทรัพยากรวัฒนธรรมอีกอย่าง ได้แก่ อาคาร
เสนาสนะ และอาคารอื่น ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจาก
ทางตะวัน ตก ซึ่งมีความสวยงามด้วยรูปแบบการก่อสร้าง การประดับ ตกแต่ง การออกแบบ ซึ่งมี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมหลายอาคาร เช่น พระตาหนักเพ็ ชร และพระตาหนักจันทร์ซึ่งเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามมากหลังหนึ่ง มีรูปทรงหลังคาเป็น
ทรงปั้ น หยา มีก ารท าค้ ายั น แกะฉลุ ล ายประดับ อยู่โดยรอบชายของหลั งคา และมี การตกแต่ งทั้ ง
ภายนอกและภายในอย่างวิจิตร ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมใน
รูปแบบอาคารอื่นๆอีกมากมาย ล้วนเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งในด้านสถาปัตยกรรม
คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ จึง
สามารถ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้แก่ผู้ ส นใจ นักท่องเที่ ยว นั กเรียน และนักศึกษา ในการศึกษารูปแบบ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ประวัติความเป็นมา และสร้างความเพลิน
เพลินเจริญใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ผ่านทางการนาชมสาหรับประชาชนทั่วไป และการทัศน
ศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะสาหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจและศึกษาทางด้าน
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สถาปั ต ยกรรม มั ณ ฑณศิ ล ป์ วิ ศ วกรรม ศิ ล ปกรรม จิ ต รกรรม โบราณคดี ประวั ต ศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
1.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
(วัต ถุป ระสงค์ข้อ 2 เพื่ อศึกษาปัญ หาและอุ ปสรรคที่ พบในการจัดการทรัพ ยากร
วัฒนธรรมด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร)
เมื่อได้ศึกษาคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมใน
วัดบวรนิเวศวิหารพบว่ามีศักยภาพสูงที่สามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ และจากการศึกษาสภาพและการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ทาให้ได้ทราบรูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ในวัดบวร
นิเวศวิหาร ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
เนื้อหาต่างๆแบ่งเป็น 3 ประเด็นได้แก่
1.2.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
1.2.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร
ดังมีรายละเอียดตามที่จะกล่าวถึงทีละหัวข้อดังต่อไปนี้
1.2.1 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหารได้มีรูปแบบของการเป็นแหล่ งเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปเพื่อการ
พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกายจิ ตใจสติ ปั ญ ญา ความรู้แ ละคุ ณ ธรรม โดยผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
สามารถนามาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทาให้ทราบข้อมูลว่า
วัดบวรนิเวศวิหารมีรูปแบบแหล่งเรียนรู้ภายในวัดที่มีความสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาในระบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดบวรนิ เวศ
วิหาร มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน การส่งพระ
ออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆในวิชาพระพุทธศาสนา
2. การจั ด การศึ ก ษานอกระบบ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธ รรมตาม
หลักสูตรบาลี ในปัจจุบันมีผู้เรียนอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ พระภิกษุสามเณร และผู้มิใช่ภิกษุสามเณร การ
สอนการนั่งสมาธิ
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3. การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การจัดทัศนศึกษานาชมวัดเป็นหมู่คณะ
เพื่อศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ซึ่งทางวัดจะมีพระวิทยากรผู้ทรงความรู้ในการนาชม การจัดทาพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ซึ่งภายในเป็นการจัดแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ
ผลงาน อัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการจัดทาเว็บไซต์วัด
บวรนิเวศวิหารเพื่อเผยแพรา ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยนี้เองเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมเพื่อการเป็นแหล่งเรีย นรู้ที่สาคัญของวัดบวร
นิเวศวิหาร
เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่นอกจากจะมุ่งเผยแผ่ศาสนาธรรมแล้วยัง
มุ่งให้ เกิดการเรีย นรู้ที่เรีย กว่าการศึกษาตลอดชีวิต ดังพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ (2542)
มาตรา 4 กล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา 8 วงเล็บ 1 กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน และ มาตรา 23 กาหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และมาตราที่ 25 กาหนดว่ารัฐ
ต้องส่งเสริมการดาเนินการ และการจัดตั้ง การแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศู น ย์ กี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อ ย่ า งพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ควบคู่กับการ
จัดการศึกษาในระบบผ่านทางโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
และวัดบวรนิเวศวิหารยังมีการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรม ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนอีกด้วย
เมื่อวิเคราะห์การจัดรูปแบบการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหารทั้ง 3
รูปแบบแล้ว ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดให้มีการเผยแผ่ศาสนธรรมไปพร้อมกับการจัดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้มาโดยตลอด เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอยู่มากมาย การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยภายในบวรนิเวศวิหารจึงเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ โ ดยตรง จึ ง ถื อ ว่ า วั ด บวรนิ เวศวิ ห ารเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ค วามครบถ้ ว นสอดคล้ อ งตาม
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พระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติอย่างแท้จริง ในการศึกษาครั้งนี้ได้สนใจรูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยของวัดบวรนิเวศวิหารเป็นการเฉพาะเนื่องจากเป็นการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็นการนาทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่และมีคุณค่าทางด้านศิ ลปกรรม และคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
1.2.2 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีประวัติ
เก่าแก่ยาวนานนับตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมายโดยเฉพาะ
ด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่ง
เรีย นรู้ภ ายในวัดบวรนิ เวศวิห ารมีรูปแบบที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะการนาทรัพยากรวัฒ นธรรมที่
ทรงคุณค่าโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมานาเสนอ
1.2.2.1 การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารตามแนวทางการ
จัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ซึง่ แนวทางการเรียนรู้ที่สาคัญของวัดบวรนิเวศวิหารที่มีความโดดเด่น
ซึ่งการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่วัดบวรนิเวศวิหารดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
นั้นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ซึ่งกาหนดโดยกองพระพุทธศาสน
สถาน กรมการศาสนา (2532) การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้
1. ด้ า นบริ เวณและอาคารสถานที่ วั ด บวรนิ เวศวิ ห ารได้ มี ก าร
ดาเนินการตามแนวทางการจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ดังนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน และมีจัดให้มีบริเวณภายในวัดบวรนิเวศวิหารร่มรื่นสวยงามสะอาดสงบและมีสภาพเป็น
อุทยานที่มีความร่มรื่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน
รวมทั้งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งมีการจัดวางแผนผังวัด วัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส อย่างเป็นสัดส่วน และมีระเบียบ การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารวัดบวรนิเวศวิหาร
ได้จัดให้มีหอกระจายข่าวในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อสอดแทรกความรู้และบริการข่าวสารต่างๆให้แก่
ชุมชน และจัดทาพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง
ศิล ปกรรม จั ดแสดงโบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และวัฒ นธรรม เพื่ อเป็ นการสนั บสนุนวัดให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดทาธรรมสถานหรือสวนธรรม เพื่อเป็น
สถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นนั้นด้วย
2. ด้า นกิจกรรม วัดบวรนิเวศวิห ารได้มีการดาเนิ นการตามแนว
ทางการจัดวัดให้เป็ นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งที่ให้ ความรู้ไม่จากัดเพศและวัย ในการให้ความรู้
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ทางตรง ได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีครูหรือวิทยากรบรรยาย เช่น การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ มีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ส่วนการจัดแหล่งให้ความรู้ทางอ้อม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีครูผู้สอนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ มีเนื้อหาสาระอยู่ที่อยู่ในความสนใจและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน หมวดหมู่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย เช่น
มีการจัดนิทรรศการ ในวาระสาคัญต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ มีการจัดต้นไม้พูดได้ในเขตคติธรรมหรือคติ
พจน์ การจัดสวนสมุนไพรโดยบอกสรรพคุณของต้นไม้ไว้ มีการจัดทาแผ่นป้ายบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ มีอ ยู่ ภ ายในวัดบวรนิ เวศวิห าร มีก ารจัดท าพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานเพื่ อเก็ บ รัก ษา
โบราณวัตถุ และของเก่าต่าง ๆ ที่อาคารมนุษยนาควิ ทยาทาน จัดทาเอกสารเกี่ยวกับธรรมะ หรือ
เทศน์ธรรมะเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
1.2.2.2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้
ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มีแนวทางดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. การจัดทัศนศึกษาน าชมของจริงภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
สามารถท าให้ เข้าทั ศนศึก ษา เกิดความสนใจ รับรู้ และเข้าใจได้ชัด เจนยิ่งขึ้น โดยมี แนวทางการ
นาเสนอสภาพความเป็นจริงของทรัพยากรวัฒนธรรม แต่จะมุ่งเน้นการอนุรักษ์ของเดิมที่มีอยู่จริง เพื่อ
นาเสนอคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม
ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารอนุญาตให้มีการเข้าชมเป็นหมู่คณะเมื่อมีการ
ร้องขอผ่านทางสานักงานวัดบวรนิเวศวิหารโดยการทาหนังสือมาก่อน เพื่อนัดหมายวันเวลา และทาง
วัดจะจัดเตรียมพระวิทยากรเป็นผู้ชมจริงไปตามที่ตั้งของทรัพยากรวัฒนธรรมที่สาคัญ ภายในวัดบวร
นิเวศวิหาร เพื่อศึกษาถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมใน 2 ด้าน ได้แก่
1.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม เป็นการจัดทัศน
ศึกษาเพื่อเยี่ยมชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็น พุทธศิลป์ งานจิตรกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ
1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นการจัด
ทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสวยงาม และการ
ใช้หลักการทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ มาก่อสร้าง ทาให้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
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2. การจัดการพิพิธภัณ ฑ์ และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหารเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพัฒนาสิ่งต่างๆที่เก่าแก่ และมีคุณค่าเพื่อให้รุ่น
หลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารได้ดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
และห้ องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิ เวศวิห าร ขึ้น ณ อาคารมนุ ษยนาควิทยาทาน เพื่อรวบรวมพระ
ประวัติ พระเกียรติคุณ ผลงาน อัฐบริขาร และสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่
พระองค์แรก คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระผนวช จนถึงเจ้าอาวาสวัด
บวรนิเวศวิหารพระองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มาจัดแสดงในพิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้ แม้จะไม่ครบถ้วนทุกสิ่ง แต่ก็เพียงพอที่จะทาให้ ผู้เข้าชมได้รู้จักแต่ละ
พระองค์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่ผู้มาศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดพลัง
ความคิดในอันที่จะช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมือง
วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร มุ่ งหวั งที่ จ ะให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละห้ อ งสมุ ด เจ้ า
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่ประกาศพระเกียรติคุณและเกียรติคุณของผู้ครองวัดบวร
นิเวศวิหารทุกพระองค์ทุกท่านให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย และ.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่ผู้มา
ศึ ก ษาและเยี่ ย มชม ทั้ งเป็ น แหล่ ง สร้ างพลั ง รู้แ ละพลั งคิ ด ในอั น ที่ จ ะช่ ว ยกั น สื บ สานและอนุ รั ก ษ์
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมืองสืบไป
3. การดู แ ล อนุ รั ก ษ์ บู ร ณปฏิ สั งขรณ์ ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม
ต่างๆภายในวัด ให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยความร่วมมื อ
ของกรมศิล ปากร รวมทั้งมี การปรับสภาพแวดล้ อม และภูมิทัศน์ภ ายในวัด ให้ ส วยงามร่มรื่นเป็ น
สั ด ส่ ว นสะอาด มี ส าธารณู ป โภครองรั บ อย่ า งเพี ย งพอ และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบาย ราบรื่นและน่าเรียนรู้
4. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ เป็ นการน าเสนอเกร็ดความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนกิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่วัดจัดขึ้น
และมอบเป็ นอภินั น ทนาการให้ สถาบันการศึกษาในงานต่าง ๆ หรือผู้มาเยือน รวมทั้งเผยแพร่แก่
ผู้สนใจทั่วไป
5. การจัดทาเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร www.watbowon.com
เพื่อนาเสนอประวัติ ความเป็นมา ของวัดบวรนิเวศวิหาร และทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด รวมทั้ง
เผยแพร่ข่าวสาร กาหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยทางวัดได้จัดทาขึ้นโดย
มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายมีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาหลัก ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูล
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ที่ ค รบถ้ ว นท าให้ ง่า ยต่ อ การสื บ ค้ น โดยมี ร ายละเอี ยดในการจั ด กิ จ กรรมและมี บ ทบาทท าหน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์แก่วัดบวรนิเวศวิหารอีกหนึ่งช่องทาง
นอกจากนี้ ยังมี การน าเสนอวี ดิทั ศน์ ส ารคดีต านานวัดบวรนิเวศ
วิหาร ภายในเว็บไซต์อีกด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์วัดบวรนิเวศนิหารนี้เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่คือ แหล่ งเรีย นรู้ ออนไลน์ ซึ่งสะดวกและง่ายต่ อการเข้าถึงได้จากทุ กสถานที่โดยไม่จาเป็น ต้อ ง
เดินทางมาที่วัดบวรนิเวศ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สาหรับผู้ที่อยู่ไกล และผู้พิการ
หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมายังวัดบวรด้วยตนเองได้อีกด้วย นับว่าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นภายในวัดบวรนิเวศวิหารอีกประการหนึ่ง
จะเห็นได้ว่าวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่โดดเด่น
ผ่านทาง 5 ช่องทางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้
ถูกนาเสนอในรูปแบบของแหล่งการเรียนรู้ผ่านทางทรัพยากรวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถ
เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้โดยง่ายหลายช่องทาง ทาให้ เกิดความสะดวก และสอดคล้องกับการเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เหมาะกับผู้ สนใจทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่จากผลการศึกษาจะพบว่า
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ
1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร
จากการการศึกษาโดยการสัมภาษณ์พระครูปริตรโกศล พระราชสุมนต์มุนี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ และผู้เชียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ แล้วนามามา
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อจากัดซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน
วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ วัดบวรนิเวศวิหารไม่ได้มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง
จึงยังมิได้มีการจัดการใด ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มากนัก ทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหารดารงบทบาทในฐานะ
เป็นศาสนสถานมากกว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยพื้นฐานจึงเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ และ
การดารงอยู่ของศาสนสถาน แต่เนื่องด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารมีคุณค่าโดดเด่นใน
ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ทาให้วัดบวรนิเวศวิหารจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยลักษณะทาง
กายภาพของวัดบวรนิ เวศวิห ารเอง การเป็ นแหล่ งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิห ารด้านวัฒ นธรรมจึง
เกิดขึ้นจากคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง ผ่านการนาชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
คุ ณ ค่ า ทางด้ านศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมที่ มี อ ยู่ ภ ายในวั ด อย่ า งไรก็ ดี ก ารเข้ า ชมทรัพ ยากร
วัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศวิหารยังมีข้อจากัดอยู่เนื่องจากไม่สามารถเข้าชมเองได้ทุกอาคาร
เนื่ อ งจากทางวัด เป็ น ห่ ว งเรื่ อ งความปลอดภั ย ของทรัพ ยากรต่ าง ๆ ที่ มี อ ยู่ และไม่ มี ผู้ ดู แ ลความ
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ปลอดภัย ทางวัดจึงใช้วิธีปิดอาคารหลายๆอาคารไม่ให้เข้าชม เช่น พระวิหารพระศาสดา พระวิหาร
เก๋ง หอพระไตรปิฎก เป็นต้น การไม่สามารถเปิดให้ชมทรัพยากรวัฒนธรรมโดยอิสระนี้เป็นข้อจากัด
อย่ างหนึ่ งในการเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แต่ทางวัดได้เปิดโอกาสให้ เข้าชมได้ในวันส าคัญ ต่าง ๆ ซึ่งจะมี
อาสาสมัครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดมาช่วยดูแลประจาตามจุดต่าง ๆ จึงสามารถบรรเทาปัญหานี้ไปได้
ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะเข้าชมหรือทัศนศึกษาเป็นหมู่
คณะสามารถติดต่อได้ที่สานักงานวัดบวรนิเวศวิหารโดยการทาหนังสือเข้ามาขอเข้าชม ทางวัดบวร
นิเวศวิหารจะนัดวันเวลา และจัดเตรียมพระวิทยากรเพื่อนาชมภายในวัดให้
ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารจานวนไม่มาก
นักในแต่ละวัน และมีจานวนไม่สม่าเสมอ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ทางวัดยังไม่มีการจัดการแหล่ง
เรียนรู้อย่างเป็น การเฉพาะ เนื่ องจากการลงทุนพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิห ารต้องใช้
งบประมาณและกาลังคนในการจัดการเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัดจึงยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใน
ฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ และพร้อมจะสนับสนุนผู้สนใจทุกคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัด
ข้อจากัดอีกประการหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารคือ การ
ไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นระบบและทัน ต่อเหตุการณ์ จากการสัมภาษณ์พระครูปริตรโกศล ผู้ให้ข้อมู ลซึ่ง
เป็นพระวิทยากรในวัดบวรนิเวศวิหารด้วย ให้ความเห็นว่า วัดบวรนิเวศวิหารมีทรัพยากรวัฒนธรรม
เป็นจานวนมาก การจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมด้านการอนุรักษ์ การบารุงรักษา มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง แต่ด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่มีการรวบรวมเป็นองค์ความรู้เดียวกัน เพื่อถ่ายทอดเป็นองค์
ความรู้ให้ชัดเจน และไม่ทันสมัย ข้อมูลหลายอย่างยังไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบัน ทาให้การถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ผู้เรียนรู้ยังไม่เป็นเนื้อหาเดียวกัน ขาดการถ่ายทอดที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะความรู้
เกี่ย วกับ ทรัพ ยากรวัฒ นธรรม และยังไม่มีการจัดทาเอกสารประกอบการนาชม หรือเอกสารเพื่ อ
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สาคัญในวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ดี
ทางวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดทาป้ายให้ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมโดยสังเขป ติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ
ที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ เพื่อให้ข้อมูล ประวัติ และรายละเอียดของทรัพยากรวัฒนธรรม
นั้น ๆ อยู่ด้วย แต่มีเฉพาะในเขตพุทธาวาส และไม่ครบทุกจุด
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารยังมี
ประเด็ น ด้านงบประมาณมาเป็ น ข้อจากัด อย่างหนึ่ ง เนื่ องจากวัด บวรนิ เวศวิห ารดารงบทบาทใน
ฐานะศาสนสถานมากกว่า การเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ จึ งยั งไม่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณมาให้ แ ก่ ก าร
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ดาเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรง การเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นผลพลอยได้
ทีเ่ กิดขึ้นตามการดาเนินการอนุรักษ์ บารุง รักษา และการดาเนินงานด้านอื่นของวัด ก่อเกิดเป็นความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แม้วัด
บวรนิ เวศวิห ารจะไม่มีงบประมาณหรือหน่วยงานภายในที่รับผิ ดชอบด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้
โดยตรง แต่ผลพลอยได้จากการที่วัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ
ก็ทาให้การเป็นแหล่งเรียนรู้ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ในวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารเกิ ด ขึ้ น ได้ เอง ในขณะที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณส่ ว นหนึ่ งในการจั ด สร้ า ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และห้ อ งสมุ ด เจ้ าอาวาสวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้แ ละเก็ บ รวบรวม
ทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัดบวรนิเวศวิหารเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของวัดบวรนิเวศวิหารแก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์มี
บทบาทในการเติมเต็มแหล่ งเรีย นรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในวัด
ในขณะที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกายภาพ ทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม
2. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาจะพบว่า รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในวัดบวรนิเวศวิหาร นั้น มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดทัศนศึกษานาชมของจริงภายในวัดบวรนิเวศ
วิห าร 2. การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละห้ อ งสมุ ด เจ้า อาวาสวั ด บวรนิ เวศวิ ห าร 3. การดู แ ล อนุ รัก ษ์
บูรณปฏิสังขรณ์ ทรัพยากรวัฒ นธรรมต่างๆภายในวัด 4. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ 5. การจัดทา
เว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร มีความคล้ายคลึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสิกา อังกูร และคณะ (2547)
เรื่องวัดพระเชตุพน : ต้นแบบการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบททั่วไป
ของวัดพระเชตุพ นตลอดจนสภาพการจัดการกระบวนการจัดการแหล่ งเรียนรู้ สภาพการบริห าร
จัดการแหล่งการเรียนรู้ ความต้องการและงานทางส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการ
จั ดการและแหล่ งเรีย นรู้ ของวัด พระเชตุพ น พบว่ารูป แบบการจัดวัดให้ เป็ น แหล่ งการเรีย นรู้ที่ วัด
พระเชตุพน ดาเนินการอยู่มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. การจัดทัศนศึกษา นาชมวัดที่มีพระวิทยากรเป็นผู้นา
ชมเผยแผ่หลักธรรมความรู้และเกร็ดประวัติของวัด 2. การจัดตั้งหอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน
เป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารตาราโบราณวัต ถุ ศิลปวัตถุรูปหล่ออดีตอธิบดีสงฆ์ของวัด
พระเชตุพนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ สาหรับการศึกษาค้นคว้าสาหรับนักเรียนนักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป 3. ศิลาจารึก 8 หมวด การได้รับยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศ
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ไทยของวัดพระเชตุพนนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
มีการรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นระบบระเบียบสะดวกต่อการค้นคว้า องค์ความรู้ดังกล่าว
แยกออกเป็ น 8 หมวด ได้ แก่ พระพุ ทธศาสนา วรรณคดี ทาเนี ยบ ประเพณี ประวัติ วัด สุ ภ าษิ ต
อนามัยการนวด ตารายา เภสัชศาสตร์ และ 4. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณเดินเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทวัดนั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากการมี
ทรัพยากรวัฒ นธรรมภายในวัดที่ทรงคุณค่า ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่
รูปแบบการจัดการออกมาคล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ดี การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดพระเชตุพน
เป็นระบบกว่าวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้เนื่องจากวัดพระเชตุพน มีนโยบายการจัดการแหล่งเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนกว่า โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะขึ้นเพื่อบริหารจัดการ
ทุกด้านในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเนื่องด้วยวัดพระเชตุพนมีจานวนผู้มาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็น
จานวนมาก ทาให้ต้องมีการจัดการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ และคล่องตัว
ในการดาเนินงานแต่ละส่วน ต่างจากที่วัดบวรนิเวศวิหาร ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันมีจานวนไม่
มากนัก และจานวนไม่คงที่สม่าเสมอในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลให้วัดบวรนิเวศวิหารยังไม่มีนโยบายด้าน
การเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน แต่ การที่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัดมีศักยภาพใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ จึงเกิดรูปแบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการขึ้น และทางวัดบวร
นิเวศวิหารเองก็ตระหนักถึงบทบาทนี้โดยมีการส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารด้วย
การจั ดรูป แบบการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้ ทั้ง 5 รูปแบบ โดยรูปแบบที่มี
เพิ่มเติมมาในภายหลังของทั้งสองวัดคือการจัดทาเว็บไซต์ ของวัด ซึ่งในส่ วนของวัดพระเชตุพนใน
ปัจจุบัน ได้มีการจัดทาเว็บไซต์ขึ้นภายหลังจากที่มีการทางานวิจัย(พ.ศ.2547)
นอกจากนี้ ใ นงานวิ จั ย ฉบั บ ดั ง กล่ า วยั ง พบว่ า การจั ด แหล่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายในวั ด
พระเชตุพน มีปัญ หาและอุป สรรค (รสิ กา อังกูร, 2547) ดังนี้ 1. ปัญ หาด้านข้อมูล 2. ปัญ หาด้าน
บุคลากร 3. ปัญหาด้านทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอด 4 ปัญหาด้านการดูแลรักษาองค์ความรู้
ต่างๆ และ 5. ปัญหาด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาข้อปัญหาดังกล่าวของวัดพระเชตุพน เปรียบเทียบกับ
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในวัดบวรนิเวศวิหาร มีปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกัน เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารมิได้มีนโยบายใน
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้มาแต่ต้น ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การบริหารจัดการต่าง ๆ
จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองบทบาทด้านอื่นของวัดบวรนิเวศวิหาร ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากความไม่
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พร้อมในการจัดการมากกว่า ซึ่งปัญหาของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ การไม่ได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยตรง จึงทาให้ไม่มีการจัดรวบรวมองค์ความรู้ ไม่มีการ
จัดทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน อีกทั้งจานวนทรัพยากรวัฒนธรรมมีมาก จึงไม่สามารถดูแล
ด้านความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงทาให้วัดบวรนิเวศวิหารจึงต้องปิดอาคารหลายๆหลังไม่เปิดให้เข้าชม
โดยอิส ระ ปั ญ หาต่ างๆ เหล่ านี้ เมื่อพิ จารณาให้ ดีแ ล้ วล้ ว นเกิดจากการที่วัดบวรนิเวศวิห ารยังไม่ มี
นโยบายด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นเอง เนื่องจากวัด บวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงที่มี
การประกอบศาสนพีธี และพระราชพิธีต่างๆอยู่สม่าเสมอ บทบาทที่เด่นชัดของวัดบวรนิเวศวิหารจึง
เป็นการดารงสถานะการเป็นศาสนสถานนั่นเอง แต่ก็มิอาจเป็นอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัด
บวรได้เนื่องด้วยความสาคัญและคุณค่าของทรัพยากรวัฒ นธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีความโดด
เด่นสูง และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยมิจาเป็นต้องมีการจัดการใด ๆ เพิ่มเติมในปัจจุบัน
ในขณะที่ งานวิจั ย เรื่องความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยผ่านการนาชมศิลปวัฒนธรรม จานวน 15 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย รสิกา
อังกูร (2544) เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่ง รสิกา อังกูรได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนเพิ่มเติม ซึ่ง
ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ดังนี้ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพของวั ด ต่ า ง ๆ พบว่ า วั ด ส่ ว นใหญ่ มี ก ารดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ การปลูก
ต้ น ไม้ การจั ด สวนหย่ อ ม ความสะอาดของบริเวณวั ด ความเป็ น สั ด ส่ ว นของเขตพุ ท ธาวาสและ
สังฆาวาส นอกจากนี้โดยภาพรวมยังพบว่า วัดส่วนใหญ่มีความพร้อ มในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด เช่นเดียวกับที่วัดบวร
นิเวศวิหารที่มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในวัด
2. ด้ า นนโยบายของวั ด ในเรื่ อ งการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา โดยผ่ า นการน าชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด พบว่า วั ดส่วนใหญ่มีนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบดังกล่าว
แต่ยัง ไม่มีการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากขาดแคลนด้านบุคลากร ประกอบกับนโยบายของ
วัดเองยั งไม่ ชัด เจนเท่ าที่ ค วร ซึ่งทางวัด บวรนิ เวศวิห ารเองก็มี ก ารน าชมทรัพ ยากรวัฒ นธรรมอั น
ทรงคุณค่าภายในวัดอยู่แล้วแม้ จะเป็นการนาชมเฉพาะเป็นหมู่คณะที่ต้องมีการทาหนังสือร้องขอมา
ก่อน ก็ตามทั้งนี้สืบเนื่องมากจากข้อจากัดด้านการรักษาความปลอดภัยดังที่เคยกล่าวมาแล้วในหัวข้อ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
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3. ด้านความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ พบว่าวั ดส่ วนใหญ่ มีพระสงฆ์ที่ส ามารถท า
หน้ า ที่ ใ นการน าชมวั ด ถ่ า ยทอดความรู้ และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาควบคู่ ไ ปกั บ การน าชม
ศิลปวัฒ นธรรมในวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีข้อจากัดในเรื่องของภาษาและทักษะที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด โดยภาพรวม ซึ่งในส่วนนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารเองก็มีพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถเป็น
จานวนมาก เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารเองเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางศาสนาผ่านทางโรงเรียนสอน
ปริยั ติธ รรม และมหาวิท ยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีพ ระภิกษุ ที่เป็ น
ชาวต่างชาติจากหลายประเทศ ทาให้มีความหลากหลายทางภาษาของบุคลากร ทาให้สามารถเชิญมา
อบรมพัฒนาให้เป็นพระวิทยากรได้เป็นจานวนมาก แต่ติดตรงข้อจากัดตรงความเคร่งครัดของระเบียบ
ปฏิบัติของธรรมยุติกนิกาย ส่วนหนึ่งทาให้อาจไม่เหมาะสมนักที่พระจักมาปฏิสัมพันธ์กับประชาชน
หรือนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากๆ ทางวัดจึงไม่ได้มีนโยบายในด้านนี้มากนัก
สาหรับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผ่าน
การนาชมศิลปวัฒนธรรมในวัด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัย
ด้านนโยบายของวัดตามลาดับ
ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหาร พบว่าโดยเฉพาะในเรื่องลักษณะทางกายภาพและศักยภาพในการเป็นแหล่ง เรียนรู้ของวัด
บวรนิเวศวิหาร ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัดที่ มีศักยภาพและมีคุณค่าด้านศิลปกรรม และ
คุณค่าด้านสถาปัตยกรรม สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการจัดการภายในวัดในการ
ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายใน การแย่งแยกเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสออกเป็นสัดส่วน ความสะอาด
ภายในวัด และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด
ส่วนด้านนโยบายของวัดบวรนิเวศวิหารและความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ในวัดนั้น
ทางวั ด บวรนิ เวศวิห ารเองไม่ ได้ มี น โยบายจะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ แต่ เห็ น ด้ ว ยที่ จ ะใช้
ทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการนาชมศิลปะและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัด แต่บุคลากรในวัดที่มีความสามารถในการนาชมหรือให้ความรู้ต่างๆ ยังไม่
มี แม้จะมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถหลายรูปแต่ทางวัดเห็นว่ามิใช่กิจของสงฆ์ที่จะต้องมานาชม
และใกล้ชิดกับ นักท่องเที่ยวมากเกินไป ด้วยว่าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ที่มีความ
เคร่งครัดด้านการปฏิบัติของสงฆ์ ทางวัดเห็นว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดอบรมมัคคุเทศก์
หรือนานักศึกษามาฝึกงาน และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเพื่อการนาชมทางวัดบวรนิเวศวิหารยินดีจะ
ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลและคาแนะนาได้ ซึ่งการดาเนินการทุกอย่างจะทาตามความเหมาะสม
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และกาลังของวัดเท่านั้น ทางวัดเองก็ยังไม่มีนโยบายจะจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบอีก
เช่นกัน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้ทางวัดไม่พร้อม เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้าน
กาลังคน ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาของวัดด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้จึงทาอย่างค่อย
เป็นค่อยไปปรับปรุงไปตามสถานการณ์ และความเหมาะสมที่ทางวัดจะพิจารณาเห็นสมควร
พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และทีมวิจัยจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะวัด 9 แห่งที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัด
โพธิ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และศึกษาขีด
ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ลักษณะกิจกรรม แนวทางการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยว ความคิดเห็ น ของนั กท่องเที่ยว ชุมชนที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารูปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า วัดทั้ง 9 แห่งมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารของวัด การปรับปรุ ง
สภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งอานวยความสะดวก นอกจากนี้วัดยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย โดยวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมากและใกล้
กับแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างวัดพระแก้ว จะมีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในระดับสูง
ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดเบญจมบพิตร ส่วนวัดที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง
การท่องเที่ยวหลักจะมีขีดความสามารถในด้านต่างๆค่อนข้างน้อย ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดไตรมิตร
และวัดชนะสงครามเป็นต้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการจัดการ
ท่องเที่ยว มี 4 รูป แบบ ได้แก่ 1. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม 2. รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ 3. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู้
(เชิงนามธรรมการเรียนรู้) 4. รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
จะเห็นว่าสอดคล้องกับ การศึกษาเรื่องทรัพยากรวัฒ นธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้
พอสมควร แม้การศึกษาข้างต้นจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวแต่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแต่ละ
วั ด นอกจากจะตอบสนองด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ยั ง ตอบสนองการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยใน
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ขณะเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการนาชมทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการนา
ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้จากทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณวัด ทั้งนี้
สามารถเรียนรู้ เกร็ดประวิติศาสตร์ หรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรมต่างๆภายในวัดได้
ด้วยแทนที่จะเป็นการเดินชมและถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความรู้อะไรกลับไปเลย อีกทั้ง แม้วัดบวรนิเวศ
วิห ารจะไม่ อ ยู่ ในเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วไหว้พ ระ 9 วัด โดยตรง แต่ มี ก ารปรับ เปลี่ ยนเข้ าร่ว มเส้ น ทาง
ท่องเที่ยวดังกล่าวในบางครั้ง เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล เป็นต้น เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ ย วที่ ส าคัญ เช่น กัน ส่ ว นขีดความสามารถในการรองรับ นักท่ องเที่ ยวจัดว่าอยู่ในกลุ่ มที่ ไม่ มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวมากเท่าวัดในเส้นทางหลั กอย่างวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร หรือวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารมีสภาพเหมาะสมกับรูปแบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้
มากกว่าการเป็ น แหล่งท่องเที่ย ว ด้วยขีดความสามารถในการรองรับจานวนผู้มาเยือนมีไม่มากนัก
เพราะวัดมีอาณาบริเวณเล็ ก ไม่มีที่จอดรถมากพอ จึงเหมาะสมในการพัฒ นาเป็นแหล่ งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมมากกว่า อาจมีการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม เพื่อศึกษาทรัพยากร
และคติคาสอนผ่านทางพุทธศิลป์ หรือรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวพุทธ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคาสอน และเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่อยู่ภายในวัดบวรนิเวศ
วิหารในด้านต่างๆ เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิห ารมีทรัพยากรวัฒ นธรรมที่หลากหลายทั้งพระพุทธรูป
สาคัญ พระเจดีย์ ภาพเขียนปริศนาธรรม หรืออาคารสาคัญต่างๆภายในวัดซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงพุทธ และวัตถุธรรมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาของวั ด บวรนิ เวศวิ ห ารล้ ว นมี ค วามน่ า สนใจทั้ ง ทาง
ประวัติศาสตร์และทางศาสนา ทาให้ เป็ นปัจจัยที่ สาคัญ ที่จะนามาพัฒ นาเป็น แหล่ งท่ องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรมที่น่ าสนใจได้ และสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในขณะเดียวกันก็จะมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายคือผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒ นธรรมและศาสนาพุทธ ที่จะเข้ามาศึกษาผ่านการเที่ยวชม
ทรัพยากรวัฒนธรรม ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่ เนื่องด้วย
ด้วยศักยภาพในด้านการรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถจัดการให้มีการท่องเที่ยวที่ต้องรองรับ
นักท่องเที่ยวจานวนมากๆ ในแต่ละวันได้
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
จากผลการศึกษาที่ได้นาเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิได้นาเสนอแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญ หาในการจั ดการทรั พ ยากรวัฒ นธรรมเพื่ อ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ อ้างอิ งตามปั ญ หาและ
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อุปสรรคที่พบมานาเสนอเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
วัดบวรนิเวศวิหาร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 แนวทางพัฒนาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวร
นิเวศวิหาร สาหรับแนวทางพัฒนาในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ในวัดบวร
นิเวศวิหาร ที่ได้จากการศึกษา พอจะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า การจัดพิพิธ ภัณฑ์และห้ องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหาร เพื่อเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่เก่าแก่ และมีคุณค่าให้อนุชนรุ่น
หลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป มีการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบดีแล้ว แต่ยังมีปัญหาในด้าน
การเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ของทรัพ ยากรวัฒ นธรรม เนื่องจากขาดการรวบรวมองค์ค วามรู้ให้ ครบถ้ว น
สมบูรณ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควรมีการให้การสนับสนุน และควรมีการส่งเสริมพระวิทยากรทางด้าน
การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และทักษะ ในการถ่ายทอด ความรู้
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา และเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเรียนรู้อย่างสูงสุด ดังนั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดและ
ทรัพยากรทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดที่จะถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับวัดบวรนิเวศวิหาร จึงควร มีการชาระตรวจสอบข้อมูลให้ถู กต้องตรงกัน ก่อนที่จะถ่ายทอด หรือ
เผยแพร่ออกไป ซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารมีการจัดทาข้อมูล ไว้จานวนหนึ่งแล้ ว อาจจะมีการจัดทา
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างวัดบวรนิเวศวิหารกับหน่วยงานอื่นเช่นกรมศิลปากร หรือมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในการร่วมกันจัดทาข้อมูลเพื่อรวบรวม ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ
ทันสมัย และเป็นระบบ
2. บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดบวรนิเวศวิหารนั้นเกิดจากการมีทรัพยากร
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะคุณค่าด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม การนาชม ทัศนศึกษา
โดยการเข้าชมของจริงภายในวัด สามารถทาให้ผู้เรียนรู้เกิดความสนใจ รับรู้ และเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และควรมีเอกสารประกอบในการนาเสนอสภาพความเป็นจริงของทรัพยากรวั ฒนธรรมมานาเสนอนี้
อีกทั้งการจัดทัศนศึกษานาชมวัดบวรนิเวศวิหารที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมทัศน
ศึกษา ซึ่งการประเมินผลการเข้ารับการนาชมนี้ จะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีในการพัฒนารูปแบบวิธีการ
ในการนาชมของพระวิทยากร และเป็นเครื่องมือช่วยประเมินข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้การจัดอบรมพระวิทยากรเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้ง
ในเชิงความรู้และทักษะดังนั้นจึงควรมีการวางแผนกาหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็น
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ระยะนอกจากนี้ควรจัดอบรมเพิ่มเติมสาหรับการใช้ภาษาอั งกฤษในการนาชมด้วย เนื่องจากปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เป็นจานวนมาก
3. จากการผลศึกษายังแสดงให้เห็น ว่าวัดบวรนิเวศวิหารยังไม่มีนโยบายที่เด่นชัดใน
เรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากวัดดารงบทบาทเป็นศาสนสถานเป็ นหลัก การเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
วัดบวรนิเวศวิหารจึงเกิดจากการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารในด้านการอนุรักษ์
แต่เกิดผลพลอยได้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ จากทรัพยากรวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่าที่มีอยู่ภายในวัดที่
ได้รับการดูแล ดั้งนั้นวัดบวรนิเวศวิหารจึงควรมีนโยบายและการจัดทาระเบียบวัดบวรนิเวศวิหารว่า
ด้วยการบริหารงานด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสะดวกต่อ
การปฏิ บั ติ งานส าหรั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย เนื่ อ งจากการด าเนิ น การใด ๆ โดยไม่ มี น โยบาย และ
เป้าหมายในการดาเนินงาน จะไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิผลได้จึงควรมีการจัดทานโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลในการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมและประสบความส าเร็ จและเกิดประโยชน์ต่อเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ มากที่ สุ ด และเกิดผล
กระทบให้น้อยที่สุดเช่นกัน
4. การจัดทาเอกสารเผยแพร่เป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับวัด
บวรนิเวศวิหาร ตลอดจนกิจกรรมและผลงานต่างๆที่วัดจัดขึ้น จะทาให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้
อย่ างเป็ น ระบบขึ้น ทาให้ ง่ายต่อการศึกษา และสามารถมอบเป็นอภินันทนาการให้ แก่ ประชาชน
ผู้ส นใจในระดับ ต่างๆ หรือ สถาบั น การศึกษาที่มาเยี่ยมชมวัด ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่เป็ น
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษา ผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับวัดหรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการที่ควรคานึงถึงคือ
1.1 ความพร้อมทางกายภาพ ได้แก่ การจัดให้มีการดูแลจัดการสภาพภูมิทัศน์
ของวัด ทรัพ ยากรวัฒ นธรรมที่ส ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ความเป็นสั ดส่ วนของเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาส ความสะอาด ร่มรื่น และสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการจัดการองค์ความรู้ที่จะใช้ในการ
ถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
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1.2 ความพร้ อ มในเชิ งนโยบาย ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ วั ด มี ก ารจั ด การทรัพ ยากร
วัฒ นธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสม และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกาลต่อไปได้
1.3 ความพร้อมด้านบุคลากรภายในวัด โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญที่จะทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นสู่ผู้ฟังหรือผู้เรียน และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆ
ภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
1.4 ความพร้ อ มในด้ านการบริห ารจั ด การ มี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถเอื้อต่อการดาเนินกิจการ
ต่างๆให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. การสนับสนุน บทบาทของพระสงฆ์ ให้มีบทบาทในการเป็นผู้นาในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรแบบอย่างด้านการ
เรียนรู้ที่มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของสังคม โดยการพัฒนาบุคลากร และพระภิกษุสงฆ์
ในวัดบวรนิเวศวิห ารให้ ได้รับ การศึกษาเพิ่มเติมทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพ และ
เพิ่มพูนความรู้ให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง การ
พัฒนาประชาคมสงฆ์ภายในวัดให้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เป็นบุคลากรทาง
ศาสนาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด หลักธรรม คาสอน แนวปฏิบัติ และความรู้
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในสังคมได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เพื่อให้มีความคล่องตัว และถูกต้องในการดาเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ประการสุดท้ายคือ การพิจารณาถึงศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม พิจารณาจุดเด่นขององค์ความรู้
ที่มีอยู่ ในวัด บวรนิ เวศวิห ารที่พ ร้อมจะถ่ายทอด และเผยแพร่ ตลอดจนสภาพภู มิทัศน์ ทรัพ ยากร
วัฒนธรรมของวัดแล้วจึงบูรณาการสิ่งเหล่านี้สู่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างมีทิศทางต่อไป
3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการประเมินคุณ ค่าของทรัพ ยากรวัฒ นธรรมใน 2 ด้าน
ได้แก่ คุณ ค่าทางด้านศิลปกรรม และคุณ ค่าทางด้านสถาปัตยกรรม จานวน 39 รายการ จึงควรมี
การศึ ก ษา และประเมิ น คุ ณ ค่ า ของทรัพ ยากรวั ฒ นธรรมเพิ่ ม เติ ม ในด้ านต่ าง ๆ ให้ ล ะเอี ย ด และ
ครบถ้วนยิ่งขึ้น เนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารยังมีทรัพยากรวัฒนธรรมอีกมากที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ
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2. การศึกษาครั้ งต่อไปควรมีการเสริมกระบวรการเก็บ ข้อมูล เพิ่ม เติม เพื่ อให้ ผู้ มี
บทบาทเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น กระบวนการ
เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และการ
วิพากษ์โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเก็บข้อมูลให้ มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ เกิดการ
ตระหนักถึงความสาคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้
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แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
ใช้ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
คาชี้แจง:
ข้อ 1 แบบประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารฉบับนี้ จุดมุ่งหมาย
เพื่อทาการประเมิน คุณค่าทรั พยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิห าร มาใช้ในแสดงคุณค่าในด้าน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
ครั้งนี้ จักสามารถเป็นประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหาร ต่อไป
ข้อ 2 แบบแสดงความคิดเห็นนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินคุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวร
นิเวศวิหาร
ตอนที่ 2 การประเมินคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัด
บวรนิเวศวิหาร
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ตอนที่ 1 การประเมินคุณค่าทางด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
คาชี้แจง: กรอกข้อมูลเพื่อแสดงคุณค่าทางศิลปกรรมในตารางการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม
ในวัดบวรนิเวศวิหาร
ตารางการประเมินคุณค่าด้านศิลปกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่ประเมิน
พระพุทธชินสีห์
พระสุวรรณเขต
พระศาสดา
พระไพรีพินาศ
พระพุทธไสยา
พระพุทธบาทโบราณ
พระเจดีย์กาไหล่ทอง
พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประตูเซี่ยวกาง
มโหระทึก
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
พระศาสดา
จิตรกรรมฝาผนังภายในหอ
พระไตรปิฎก
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิ หาร
เก๋ง

คุณค่าทางศิลปกรรม
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ตอนที่ 2 การประเมินคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
คาชี้แจง: กรอกข้อมูล เพื่อแสดงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในตารางการประเมินคุณค่าทรั พ ยากร
วัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
ตารางการประเมินคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเมิน
พระอุโบสถ
วิหารพระศาสดา
พระอุโบสถวัดรังสี
วิหารเก๋ง
หอพระไตร ปิฎก
ศาลาการเปรียญ
พระเจดีย์ใหญ่
ซุ้มปรางค์ระพุทธรูป
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
ศาลาแดง 2 หลัง
ศาลาฤๅษี 4 หลัง
พระตาหนัก เพ็ชร
พระตาหนักจันทร์
พลับพลา
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ
ศาลาจาน
พระปั้นหย่า
พระตาหนักล่าง
พระตาหนักใหญ่ (พระตาหนัก
เดิม)
พระตาหนักทรงพรต
หอสหจร
ตาหนักซ้าย
ตาหนักบัญจบเบญจมา
อาคาร มหามกุฎราชวิทยาลัย
ตึกมนุษย์นาควิทยาทาน

คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ใช้ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง
ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร
คาชี้แจง:
ข้ อ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมในวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารฉบั บ นี้
จุดมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศ
วิหาร ในประเด็นต่างๆได้แก่ ด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จักสามารถเป็นประโยชน์ต่อการทา
วิทยานิพนธ์เรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อไป
ข้อ 2 ผู้ ตอบแบบแสดงความคิดเห็น ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีความรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ข้อ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
1.สาหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อมูลด้านการบริหาร
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการดาเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
2.สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
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ตอนที่ 1 สาหรับพระสงฆ์
1.นโยบายวัดบวรนิเวศวิหารในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.ปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อพระผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................................................................................
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ตอนที่ 2 สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในวัดบวรนิเวศวิหาร
1.การศึกษาในระบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

3.การศึกษาตามอัธยาศัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
1.การจัดทัศนศึกษานาชมทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าภายในวัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

3.การจัดทาเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเป็นแหล่งเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................................................

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2553

นายเดชชาติ นิลวิเศษ
333/177 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ซอย 14/1 ตาบลราชาเทวะ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ศึกษาต่อระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

