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การศึกษาเรื่ องแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์ มีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่แต่เดิมนันใช้
้ เป็ น
ที่บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ หากแต่ทว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็ นต้ นมาแนวคิดและคติการ
สร้ างดังกล่าวได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างมากจนกลายเป็ นว่าเจดีย์บรรจุอัฐิในปั จจุบนั เป็ นเพียง
สิ่งก่อสร้ างเชิงพาณิชย์ที่มีให้ พบเห็นได้ ตามร้ านค้ าโดยทั่วไป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นนี ้ในเบื ้องต้ นผู้
ศึกษาสันนิษฐานว่าคงมีสาเหตุปัจจัยสําคัญมาจากสภาพทางสังคมในแต่ละช่วงในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มี
การเปลีย่ นแปลงตามการขยายตัวทางสังคมและกระแสอิทธิพลต่างๆ
ในการศึกษาเบื ้องต้ นผู้ศกึ ษาได้ ทําการเก็บข้ อมูลเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่มีหลักฐานการสร้ างใน
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็ นช่วงรัชกาลเพื่อให้ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจในเบื ้องต้ น ซึ่ง
หลักฐานที่ศึกษาดังกล่าวจะถูกนํามาเป็ นตัวอย่างในการอธิ บายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้ า น
แนวคิดและรูปแบบการใช้ งานจากนันจึ
้ งนําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ร่วมกับสภาพสังคมในแต่ละช่วงสมัย
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์ นั ้นมี
การเปลี่ย นแปลงอิ งอยู่กับ สภาพสัง คม โดยแรกเริ่ มเป็ นที่บ รรจุ อัฐิ ของบุ คคลที่ คู่ควรแก่ก ารเคารพ 4
ประเภท ตามแบบแผนประเพณีเดิมที่เคยมีมา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงขยายการใช้ มาสูต่ ระกูลขุนนาง
ชั ้นผู้ใหญ่ที่อิทธิพลและเมื่อเข้ าสูช่ ่วงสมัยรัชกาลที่ 5 กระแสอิทธิ พลตะวันได้ ก่อให้ เกิดเป็ นการสร้ างสุสาน
หลวงและอนุสรณ์สถานตามแบบอย่างตะวันตก จวบจนสมัยหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
การค้ าเชิงธุรกิจพาณิชย์ได้ เข้ ามาขยายความนิยมและรู ปแบบในการใช้ เจดีย์บรรจุอัฐิจนกลายเป็ นว่าใน
ปั จจุบนั แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลได้ หมดหายไปจากสังคมไทย คงเหลือแต่เพียง
ความคิดที่เชื่อว่าการบรรจุอฐั ิ ของบุคคลลงในเจดีย์จะทําให้ บุคคลเหล่านันได้
้ ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าต่อไป
ค

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี ส้ ํ า เร็ จลงได้ ด้ วยความกรุ ณ าจากหลายท่ า น ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้ คือ
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ที่ปรึ กษารายงานเรื่ อง แนวคิดและ
คติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้ ให้ คําแนะนําและสละเวลาตรวจสอบ
แก้ ไขรายงานให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอขอบคุณอาจารย์ทกุ ๆท่านในภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี ที่ได้ ให้ ความรู้
และคําแนะนําในการทํารายงานครัง้ นี ้
ขอขอบคุณท่านเจ้ าอาวาสและพระสงฆ์ทกุ รูป ทุกวัดที่ได้ กรุณาให้ ความรู้และข้ อมูลต่างๆกับผู้
ศึกษา
ขอบคุณ ทศพร ทองคํ า ที่ใ ห้ คํ าแนะนํา เกี่ ยวกับ ข้ อ มูล วัด ต่า งๆ, พรรณธิ พ า สุว รรณี ที่ใ ห้
คําปรึกษาเกี่ยวกับข้ อมูลรายละเอียดบางอย่างที่ผ้ ูศึกษาไม่สนั ทัด, และเพื่อนๆชาวดาวนับร้ อยที่ลอย
อยูบ่ นท้ องฟ้าทุกคนที่คอยให้ กําลังใจและความช่วยเหลือในด้ านต่างๆมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ แม่และพี่ชายที่ได้ อ อกทุนทรั พย์ และสละเวลาในการพาผู้ศึกษาไปสํารวจ
ข้ อมูลยังวัดต่างๆซึง่ มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั ้งยังคอยดูแลในยามที่ผ้ ศู กึ ษาท้ อแท้ ตอ่ การทํางานตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เจดีย์ หมายถึง สิง่ ก่อสร้ างในพุทธศาสนาอันควรค่าแก่การเคารพบูชา สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุ พระอัฐิธาตุ หรื อสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่งจากงานพระนิพนธ์
ในสมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอกรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ได้ ทรงอธิ บ ายถึ ง เจดี ย์ ที่ มี อ ยู่ ใ น
พระพุทธศาสนาทัง้ 4 ประเภท 1 อันได้ แก่
- ธาตุเจดีย์ 2 หมายถึง สิง่ ก่อสร้ างที่สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า
- บริ โภคเจดีย์ หมายถึง สถานที่สาํ คัญที่เคยเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ อันได้ แก่ สังเวชนีย
สถาน
- ธรรมเจดีย์ หมายถึง พระธรรมคําสัง่ สอนทั ้งมวลของพระพุทธเจ้ า เช่น พระไตรปิ ฎก เป็ น
ต้ น
- อุเทสิกะเจดีย์ หมายถึง สิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศต่อพระพุทธเจ้ า เช่น พระพุทธรูป เป็ นต้ น
โดยในสมัยแรกเริ่ มนันเจดี
้ ย์ใช้ เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชา 4 ประเภท อันได้ แก่
พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระอรหันต์และพระจักรพรรดิ แต่ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
เกิ ดความเปลี่ยนแปลงเพิ่มแนวคิดในการบรรจุอัฐิของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพเป็ น 8 ประเภท
ได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก พระภิกษุ ณี พระโพธิ สตั ว์ พระสงฆ์และ
พระมหาจักรพรรดิ 3
การสร้ างเจดีย์ในพระพุทธศาสนานี ้มีพฒ
ั นาการมาจากการสร้ างสถูป ซึง่ หมายถึงเนินดินเหนือ
หลุมฝั งศพอันมีการทํามาตังแต่
้ สมัยอินเดียโบราณ โดปรากฏหลักฐานอยูใ่ นตํานานพุทธเจดีย์ กล่าวถึง
เมื่อครัง้ พระพุทธเจ้ าใกล้ เสด็จดับขันธปริ นิพพาน ได้ ตรัสกับเหล่าสาวกว่าให้ ทําฌาปนกิจแล้ วสร้ างสถูป
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สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (พระนคร:
แพร่พทิ ยา, 2514), 4.
2

พัฒนามาจากเนินดินเหนือหลุมฝั งศพในสมัยพุทธกาล

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ประเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49.
3

1

2

บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุเหมือนอย่างพระเจ้ าจักรพรรดิ 4 ทังในคั
้ มภีร์มหาปริ นิพพานสูตรก็ปรากฏการ
กล่าวถึงพระพุทธเจ้ าตรัสให้ ฝังพระธาตุของบุคคล 4 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธ
เจ้ า พระอรหันต์และพระจักรพรรดิ ลงในสถูปดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ น อีกทั ้งยังพบความหมาย
ของเจดีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ องการสร้ างสถูป หมายถึง สถานที่อันควรแก่การเคารพบูช า
สําหรับบุคคล 8 ประเภท ได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก พระภิกษุณี พระ
โพธิสตั ว์ พระสงฆ์และพระมหาจักรพรรดิ 5 ด้ วยเหตุนี ้เองการสร้ างเจดีย์ที่มีพฒ
ั นาการมาจากการสร้ าง
สถู ป จึ ง กลายมาเป็ นแนวคิ ด และคติ สํา คัญ ในวัฒ นธรรมพุท ธศาสนา ทัง้ ยัง เปรี ย บเสมื อ นเป็ น
สัญลักษณ์ตวั แทนขององค์พระศาสดาและพระธรรมคําสอนของพระองค์ ตัวอย่างสถูปรุ่ นแรกที่พบใน
ประเทศอินเดีย อันเป็ นดินแดนต้ นกําเนิดของพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ที่ สถูปสาญจี
โดยมีลกั ษณะเป็ นสถูปทรงโอควํ่า มีแนวกัน้ โดยรอบ ด้ านบนปั กฉัตรและมีรัว้ สี่เหลี่ยมล้ อมรอบ เมื่ อ
พุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ การสร้ างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารรี ริกธาตุหรื อ อัฐิธาตุของ
บุคคลที่คคู่ วรแก่การเคารพจึงมีปรากฏขึ ้นสืบไปยังดินแดนเหล่านั ้นด้ วย ตัวอย่างเช่น สถูปถูปาราม ที่
ประเทศศรี ลงั กา หรื อแม้ กระทัง่ ในดินแดนไทยแนวคิดและคติในการสร้ างเจดีย์ดงั กล่าวก็มีปรากฏสืบ
มาด้ วยเช่นเดียวกัน
แนวคิดและคติในการสร้ างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและอัฐิธาตุของบุคคลที่ควรค่า
แก่การเคารพในดินแดนไทยมีปรากฏสืบมาตังแต่
้ ครัง้ สมัยสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึ กความ
ตอนหนึง่ ว่า “...ให้ขดุ เอาพระธาตุออกทัง้ หลายเห็น กระทํ าบํ าเรอแก่พระธาตุได้เดื อนหกวัน จึ งเอาฝั ง
ในกลางเมื องศรี สชั นาลัยก่อพระเจดีย์...” 6
สมัยอยุธยาพบหลักฐานอันแสดงให้ เห็นถึงแนวคิดเช่นนีอ้ ย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ จากการ
สร้ างเจดีย์ประธานที่วดั พระศรี สรรเพชญ หลักฐานทางด้ านเอกสารระบุว่า พ.ศ. 2035 มีการสร้ างพระ
มหาสถูปเพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระราชโอรส 7 ซึ่งการบรรจุ
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5

49.
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สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, 5.
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ประเปลี่ยน,

จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย
พุทธศักราช 2526), 19.
7
พระราชพงศาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (พระนคร: คลังวิทยา, 2515), 452.

3

พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย์เช่นนี ้นอกจากจะสอดคล้ องกับแนวคิดที่มีมาแต่ครัง้ สมัยพุทธกาล ยัง
มี ความเกี่ ยวพันกับคติความเชื่ อ ที่ว่าพระมหากษัตริ ย์ เปรี ยบเสมื อ นสมมติเทวราชและยังทรงเป็ น
เหมือนพระพุทธเจ้ าหรื อเป็ นพระโพธิสตั ว์ผ้ จู ะเสด็จมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตามที่
วัดแห่งเดียวกันยังปรากฏมีการสร้ างเจดีย์เรี ยงรายกันอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ่งสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ ทรงตั ้งข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับประเพณีการสร้ างเจดีย์สําหรับบรรจุ
อัฐิธาตุของบุคคลอื่นไว้ วา่
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“คงเริ่ มสร้างกันในสมัยสุโขทัยหรื อบางทีจะมี มาก่อนนัน้ แล้ว มานิยมสร้างกันชุกชุมตัง้ แต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา ข้อนีพ้ ึงสังเกตเห็นได้ที่ในวัดพระศรี สรรเพชญอันอยู่ในพระราชวังกรุงศรี อยุธยา มีเจดีย์ใหญ่นอ้ ยทุก
ขนาดแทบนับจํานวนไม่ถว้ นล้วนเป็ นทีบ่ รรจุอฐั ิ เจ้านายในพระราชวงศ์ทงั้ นัน้ ถึงเจดีย์รายซึ่งชอบสร้างกัน
ตามวัดราษฎร์ ก็เพือ่ ประโยชน์อย่างเดียวกัน” 8

จากความดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการปรับเปลีย่ นแนวคิดจากการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิที่แต่เดิม
คงไว้ แต่พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระอรหันต์และพระจักรพรรดิราชเพียงเท่านั ้น กลับกลายมา
เป็ นเจดีย์บรรจุอฐั ิ ธาตุที่แม้ แต่เป็ นบุคคลที่เป็ นเพียงเจ้ านายเชื ้อพระวงศ์หรื อบุคคลธรรมดาก็สามารถ
ใช้ ได้ เช่ น เดีย วกัน แต่อ ย่า งไรก็ ต ามการบรรจุ อัฐิ ของบุ ค คลธรรมดาในเจดี ย์ ก็ ยัง ไม่ มี ก ารค้ น พบ
หลักฐานเป็ นที่แน่ชัด คงมีแต่ความปรากฏอยู่ในหนังสือตํานานพุทธเจดีย์ที่กล่าวถึงการทําศพบุคคล
ธรรมดา ซึง่ เมื่อทําการฌาปนกิจเรี ยบร้ อยแล้ วจึงนําฝั งไว้ ที่วดั
สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลยังมีการคงไว้ ตาม
แบบแผนเดิม เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรู ปร่ างให้ มีขนาดเล็กลงกว่าแต่ก่อน ตัวอย่างเช่น เจดีย์ทองที่
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพระบรมอัฐิของปฐมบรมราชชนกในราชวงศ์จักรี ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน
พระมณฑปของวัดมหาธาตุฯ ครัง้ กาลมาถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ปรากฏมี
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ประจําตระกูลทั ้งที่เป็ นของเจ้ านายในพระราชวงศ์และของขุนนางตระกูลต่างๆ
แนวความคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอย่างเด่นชัดอีก
ครัง้ เมื่อคราวหลังการเกิดเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสร้ างเจดีย์เพื่อบรรจุ
อัฐิ มิได้ จํ ากัดวงอยู่เพียงแค่บุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพดังแต่เดิมเท่านัน้ หากแต่แพร่ หลายขยาย
ออกไปยังคนทุกกลุ่ม ทุกชนชัน้ ทุกอาชี พ กระทัง่ เกิ ดเป็ นธุ รกิ จโรงงานเชิ งพาณิชย์ มีการหล่อ เจดีย์
8

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, 196.
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ซีเมนต์ไว้ จําหน่ายให้ แก่บุคคลที่มีความต้ องการและมีกําลังทรัพย์ ทังยั
้ งมีความหลากหลายทางด้ าน
รู ปแบบของเจดีย์ ไม่ว่าจะเป็ นเจดีย์บรรจุอัฐิที่มีรูปทรงแบบเจดีย์ทรงระฆัง แบบเจดีย์ทรงเครื่ องหรื อ
แม้ กระทัง่ แบบพระธาตุพนมก็มี เป็ นต้ น จวบจนปั จจุบนั สภาพสังคมเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วทํา
ให้ การบรรจุอฐั ิ ของบุคคลลงในเจดีย์ ได้ ขยายขอบเขตพื ้นที่การบรรจุกว้ างออกไป กลายเป็ นการซื ้อที่ที่
กําแพงแก้ วของวัดเพื่อไว้ บรรจุ หรื อบรรจุไว้ ที่ฐานพระพุทธรูปก็มีให้ พบได้ โดยทัว่ ไป
จากความเปลีย่ นแปลงทางด้ านแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลข้ างต้ นนี ้เอง
จึงเกิดเป็ นประเด็นปั ญหาอันนําไปสูค่ วามสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลงและ
ปั จจัยอันเป็ นเหตุที่ทําให้ เกิดการปรับเปลี่ยนดังกล่าว เพื่อนําไปสนับสนุนกับหลักฐานที่ปรากฏพบใน
สมัยต่างๆ ตังแต่
้ สมัยสุโขทัย อยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรั ตนโกสินทร์ อันเป็ นช่วงเวลาที่เกิ ด
ความเปลีย่ นแปลงในด้ านแนวคิดและคติการสร้ างอย่างเห็นได้ ชัด การศึกษาแนวคิดและคติการสร้ าง
ที่เกิดการเปลีย่ นแปลงนี ้จะช่วยเติมเต็มความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับเจดีย์บรรจุอัฐิของบุ คคล ซึ่งมี
พัฒนาการจากการเป็ นสิ่งก่อ สร้ างอันนับได้ ว่าเป็ นจุดสูงสุดแห่งสัญลักษณ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ในพุทธ
ศาสนา กลับกลายมาเป็ นสิง่ ก่อสร้ างเชิงพาณิชย์ที่พบเห็นการใช้ งานอยูแ่ พร่หลายได้ โดยทัว่ ไป
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2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคล
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการความเปลีย่ นแปลงของแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
ในประเทศไทย โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์
3. เพื่อศึกษาสาเหตุและปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิ
ของบุคคล
3

3

3

3. สมมติฐานของการศึกษา
แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลน่าจะเริ่ มเกิดมีขึ ้นในสมัยพุทธกาลและขยาย
ความนิยมออกไปพร้ อมกับการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ในระยะเวลาต่อมาจึงเกิดการ
เปลีย่ นแปลงฐานะจากเดิมที่ใช้ เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและอัฐิธาตุของบุคคลที่ควรแก่การเคารพ
4 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระอรหันต์ และพระจักรพรรดิ มาเป็ น 8
ประเภทและแพร่ ห ลายมาเป็ นการสร้ างเพื่ อ บรรจุอัฐิ ข องเจ้ า นายเชื อ้ พระวงศ์ ขุนนาง สามัญ ชน
ลดหลัน่ ลงมาตามลําดับและระยะเวลา ความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิ
3

5

ของบุคคลที่เกิดขึ ้นนี ้สันนิษฐานเอาไว้ ในเบื ้องต้ นว่า น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวทาง
สังคมในแต่ละยุคสมัย ที่ทําให้ ผ้ คู นเกิดความเชื่อว่าการบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษหรื อผู้ที่ตนเคารพไว้ ใน
เจดีย์นนจะช่
ั ้ วยให้ บุคคลเหล่านันได้
้ รับอานิสงค์ผลบุญและทําให้ สามารถเข้ าถึงหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธองค์ได้ จึงเกิดการแพร่ ขยายการบรรจุอัฐิของบุคคลลงในเจดีย์เรื่ อยมาเป็ นลําดับ และน่าจะ
มาได้ รับความรับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นําไปสูก่ าร
ผลิตสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่หล่อด้ วยซีเมนต์ในเชิงธุรกิจพาณิชย์ดงั เช่นปั จจุบนั
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4. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในประเทศไทย โดยเน้ นศึกษาในสมัย
รัตนโกสินทร์ ที่เกิดความเปลีย่ นแปลงในแนวคิดและคติการสร้ างอย่างเห็นได้ ชัด ส่วนในสมัยก่อนหน้ า
อันได้ แก่ สมัยสุโขทัยและอยุธยานั ้นจะกล่าวถึงเฉพาะช่วงสมัยที่พบหลักฐานอย่างชัดเจนแต่เพียง
เท่านัน้ เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ถึงความต่อเนื่อ งในการเปลี่ยนแปลงในสมัย
รัตนโกสินทร์ นอกจากนี ้ในการศึกษาผู้ศกึ ษาจะขอเน้ นใช้ คําว่า “เจดีย์” อันมีความหมายถึงสิ่งก่อสร้ าง
ที่สร้ างขึ ้นเนื่องในงานพระพุทธศาสนาอันมีต้นแบบพัฒนาการมาจากการสร้ างสถูปในสมัยพุทธกาล
3

5. ขัน้ ตอนการศึกษา
1. ทําการค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น ตํานาน พงศาวดารและจารึ ก รวมถึง
งานวิจยั หรื อบทความที่มีความเกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาและเก็บข้ อมูลต่อไป
2. ทําการสํารวจและเก็บข้ อมูลภาคสนาม โดยทําการบันทึกภาพและสัมภาษณ์ จากผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้ อง เพื่อนําข้ อมูลเหล่านี ้มาใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันต่อไป
3. ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อ มูลทังด้
้ านเอกสารและข้ อมูลจากภาคสนาม โดยดําเนินการ
ศึกษาวิจยั ข้ อมูลที่ได้ ทําการรวบรวมมาตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
4. สรุปผลและนําเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา
3

3

3

3

6. แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศบุรีเพชรบุรี
3

3

3
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4.
5.
6.
7.

3

3

3

3

ห้ องสมุด ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล
ห้ องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ข้ อมูลจากการสํารวจภาคสนาม
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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บทที่ 2
ประวัติความเป็ นมาและหลักฐานการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิในพุทธศาสนา
จากอินเดียสู่ประเทศไทย
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นวัฎจักรที่มนุษย์มิอาจหลบเลี่ยงพ้ นไปได้ เมื่อตายไปร่ างกายจะถูก
นําไปประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้ องถิ่น แตกต่างกันไปตามฐานะของบุคคล
เหล่านัน้ บ้ างอาจนําไปฝั งลงใต้ ดิน บ้ างอาจนําลอยนํ ้าหรื อบ้ างอาจนําศพไปเผาคงเหลือไว้ แต่เถ้ า
กระดูกแล้ วจึงนําไปบรรจุไว้ ในภาชนะต่างๆ เป็ นต้ น การจัดการทําศพดังกล่าวมีร่อ งรอยปรากฏเป็ น
หลัก ฐานให้ เ ห็ น อยู่ใ นวัฒ นธรรมพุท ธศาสนาเช่ น เดี ย วกั น ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการถวายพระเพลิ ง
พระพุทธเจ้ าแล้ วนําเอาพระบรมสารี ริกธาตุไปบรรจุไว้ ในสถูป เจดีย์ สมัยพุทธกาล
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ประวัติความเป็ นมาและแนวคิด คติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคล
“สถูป” คือ เนินดินที่สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า
“เจดีย์” คือ สิง่ ก่อสร้ างเนื่องในพุทธศาสนา สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระอัฐิธาตุ ทั ้งยังใช้ เป็ นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้ เหล่า
บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ ใช้ เป็ นสถานที่เคารพ สักการะ หรื อรํ าลึกถึงพระพุทธเจ้ า
การสร้ างเจดีย์ มีพฒ
ั นาการมาจากการสร้ างสถูปฝั งศพ 1ในสมัยก่อนพุทธกาล คือนําศพไปฝั ง
แล้ วก่อหินรูปวงกลมล้ อมรอบ จากนันจึ
้ งทําเนินดิน มีการปั กร่ มหรื อฉัตรเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องหมายแสดง
ฐานันดรศักดิ์หรื อใช้ เป็ นเครื่ องหมายให้ ร้ ูวา่ เป็ นที่ฝังอัฐิธาตุของผู้ใด ต่อมาเมื่อสถูปได้ รับความนิยมใน
สมัยพุทธกาลจึงมีการเปลีย่ นแปลงโดยทําการฌาปนกิจให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อนจากนั ้นจึงนํามาบรรจุหรื อ
ฝั งลงในเนินดินและมีการตกแต่งสถูป ให้ มีความงดงามมากยิ่งขึน้ 2 ในสมัยต่อมาการสร้ างสถูปจึงมี
พัฒนาการกลายมาเป็ นเจดีย์ดงั ที่เราให้ ได้ ในปั จจุบนั ดังนั ้นในการศึกษาสารนิพนธ์ เล่มนี ้จึงจะขอใช้ คํา
ว่า เจดี ย์ อันมี ความหมายแทนสิ่งก่ อ สร้ างที่ส ร้ างขึ ้นเพื่ อ บรรจุ พระบรมสารี ริ กธาตุโดยมี ต้ นแบบ
พัฒนาการมาจากการสร้ างสถูปในสมัยพุทธกาลและใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา
1

สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ : ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้
ที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 5.
2
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (พระนคร:
แพร่พทิ ยา, 2514), 6-7.
7

8

ประวัติ ค วามเป็ นมาของการสร้ างเจดี ย์ ในพุท ธศาสนามี ป รากฏหลัก ฐานอยู่ใ นหนัง สื อ
“ตํานานพุทธเจดีย์” กล่าวถึงเมื่อ ครัง้ ตอนที่พระพุทธเจ้ าทรงประชวรใกล้ เสด็จดับขันธ์ ปริ นิพพาน ได้
ตรัสแก่เหล่าพระภิกษุทงหลายว่
ั้
า
...พระภิ กษุทงั้ หลายมุ่งหมายดับทุกข์ ดับกิ เลสอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเถิด อย่าเป็ นกังวลด้วยการบูชา
สรี รของพระตถาคตเลยพวกกษัตริ ย์และฆราวาสทัง้ หลายเขาคงทําฌาปนกิ จแล้วสร้างสถูปบรรจุสรี รธาตุ
เหมือนอย่างพระเจ้าจักรพรรดิแต่ก่อนมานี.้ .. 3
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เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธ์ ปริ นิพพานเหล่าสาวกและกษัตริ ย์ทั ้งหลายจึงช่วยกันถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรี ร แล้ วจึงแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุอ อกเป็ น 8 ส่วนให้ แก่บรรดากษัตริ ย์ที่มีความ
เลือ่ มใสในพระพุทธเจ้ านําไปประดิษฐานไว้ ในพระสถูปที่สร้ างขึ ้น
เจดีย์ ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการสร้ าง 4 อัน
ได้ แก่
1. ธาตุเจดีย์ หมายถึ ง สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ ส ร้ างขึ น้ เพื่ อ บรรจุ พ ระบรมสาสารี ริ ก ธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้ า
2. บริ โภคเจดีย์ หมายถึง สถานที่ที่พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ เหล่าสาวกใช้ ปลงธรรม เพื่อ
ระลึกถึงพระพุทธองค์เมื่อปริ นิพพานไปแล้ ว เรี ยกรวมว่า “สังเวชนียสถาน 4” ได้ แก่
- สถานที่ประสูติ ณ ป่ าลุมพินีวนั เมืองกบิลพัสดุ์
- สถานที่ตรัสรู้ ณ ต้ นโพธิ์ ตําบลพุทธคยา เมืองมคธ
- สถานที่ปฐมเทศนา ณ ตําบลอิสปิ ั ตนะมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
- สถานที่เสด็จดับขันธ์ ปริ นิพพาน ณ ตําบลสาละวัน เมืองกุสนิ ารา
3. ธรรมเจดีย์ หมายถึง พระธรรมคําสัง่ สอนทังมวลของพระพุ
้
ทธเจ้ า ทังที
้ ่จารึ กลงเป็ น
“พระคัมภีร์” หรื อ หนังสือ เช่น คัมภีร์พระไตรปิ ฎก หรื อ แผ่นจารึกอักษรธรรมใบลาน เป็ นต้ น

3

เรื่ องเดียวกัน, 4.
4
สมคิด จิรทัศนกุล, รู้เรื่อง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส,
2554), 52-53.

9

4. อุเทสิกะเจดีย์ หมายถึง สิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศถวายพระพุทธเจ้ า ไม่ว่าสิ่งนั ้นจะเป็ นอะไรก็
ตามหากนอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริ โภคเจดีย์และธรรมเจดีย์แล้ ว ถือเป็ นอุเทสิกะเจดีย์ทงสิ
ั ้ ้น เช่น
พระพุทธรูป พระพุทธบัลลังก์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ในคัมภีร์มหาปริ นิพพานสูตรก็ได้ ปรากฏการกล่าวถึงพระพุทธเจ้ าตรัสให้ ฝังอัฐิของถู
ปารหบุคคลหรื อบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาลงในสถูป ดังความที่กล่าวว่า
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...ดูก่อนอานันทะ บุคคนทีค่ วรแก่สถูปนี ้ มีอยู่ 4 คน บุคคล 4 คนคือใครบ้าง บุคคล 4 คน คือ พระ
ตถาคตเจ้าผูพ้ ระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า สาวกของพระตถาคตเจ้า ราชันผูจ้ กั รพรรดิ
ย่อมเป็ นผูค้ วรแก่สถูป... 5

นอกจากการบรรจุอัฐิ ข องถูป ารหบุ คคลทัง้ 4 ลงในสถูป เจดีย์แล้ ว ยัง ได้ ปรากฏแนวคิ ด
เกี่ยวกับการบรรจุอฐั ิ ของบุคคล 8 ประเภทลงในสถูป เจดีย์อีกเช่นเดียวกัน ดังปรากฏตามความหมาย
ของเจดีย์ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ องการสร้ างสถูป ซึง่ กล่าวว่า สถูป หมายถึง สถานที่อนั ควรแก่การเคารพ
บูชาสําหรั บบุคคล 8 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก พระ
ภิกษุณี พระโพธิสตั ว์ พระสงฆ์ และพระมหาจักรพรรดิ 6
การเกิ ดขึน้ ของแนวความคิดในการบรรจุอัฐิของบุคคลลงในเจดีย์ดังกล่าวได้ กลายมาเป็ น
แนวคิดและคติสําคัญในวัฒนธรรมพุทธศาสนา ทัง้ ยังเปรี ยบเสมือ นเป็ นสัญลักษณ์ ตวั แทนขององค์
พระศาสดาและพระธรรมคําสัง่ สอนของพระองค์ในเวลาต่อมา
หลักฐานการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคล
การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยแรกนัน้ มีลกั ษณะเป็ นสถูปที่สร้ างขึน้ เพื่อใช้ เป็ นที่
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าและถูปารหบุคคลก่อนและในชันสมั
้ ยหลังต่อมาจึงเกิดการ
พัฒนามาเป็ นการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิ ของบุคคลดังที่ได้ ปรากฏมี หลักฐานหลงเหลือ ให้ ศึกษา ดังนั ้น
หลักฐานการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่จะยกตัวอย่างมาศึกษาในชั ้นแรกนี ้จึงจะขอศึกษา สถูป ซึ่ง

5

พระเทพโมลี (ฟื น้ ปาสาทิโก), คําแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทึกความคิดเห็นประกอบ) (พระ
นคร: นิธิเผยแผ่พทุ ธธรรม, 2512), 172-173.
6
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49.

10

บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุในประเทศอินเดียและศรี ลงั กาก่อน จากนั ้นจึงจะทําการศึกษาหลักฐานการ
สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่พบในประเทศไทยในสมัยต่อมา
สถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุทีพ่ บในประเทศอิ นเดีย
สถูปรุ่ นแรกที่พบปรากฏหลักฐานลงเหลืออยู่ที่ “สถูปสาญจี” ตั ้งอยู่ที่หมู่บ้านสาญจี ในเขต
Raisen ของรัฐมัธยประเทศ ก่อสร้ างด้ วยอิฐ (ภายหลังมีการเพิ่มเติมโดยใช้ ศิลาหุ้มไว้ ) สร้ างขึ ้นโดย
พระเจ้ าอโศกมหาราช กษัตริ ย์แห่งราชวงศ์เมารยะ เมื่อ พ.ศ.295 7 เพื่อใช้ เป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า องค์สถูปมีลกั ษณะเป็ นเนินดินทรงโอควํ่าขนาดใหญ่
เหนือ เนินดินมี การปั กฉัตร(ฉัตรวลี)เพื่อ แสดงสถานะอันสูงส่งของพระพุทธเจ้ าและมี การทําบัลลังก์
รองรับฉัตร (หรรมิกา) มีรัว้ ล้ อมรอบสถูป(เวทิกา) ซุ้มประตูทางเข้ าทั ้ง 4 ทิศ(โตรณะ) มีลกั ษณะเป็ น
คานตังคานนนอน
้

ภาพที่ 1 : สถูปสาญจี
ที่มา : Singkhon Hirunkoopt, มหาสถูป “สาญจี” , เข้ าถึงเมื่อ 22 ตุลาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.indiaindream.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539469095&Ntype=49
1

7

0

ประยูร อุลชุ าฎะ, ความเป็ นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 1.
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สถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุทีพ่ บในประเทศศรี ลงั กา
สถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่พบในประเทศศรี ลงั กา ปรากฏอยู่ที่ “สถูปถูปาราม” เมืองอนุ
ราธปุระ เป็ นสถูปองค์แรกที่สร้ างขึ ้นเนื่องในงานพุทธศาสนา โดยสร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าเทวานัมปิ ย
ติสสะ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 3 เพื่อใช้ เป็ นที่ประดิษฐานพระรากขวัญหรื อพระบรมสารี ริกธาตุสว่ น
ไหปลาร้ าข้ างขวา ซึง่ พระบรมสารี ริกธาตุนี ้พระสุมนสามเณรได้ อัญเชิญมาจากอินเดียพร้ อมด้ วยพระ
ธาตุสว่ นอื่นๆและบาตรของพระพุทธเจ้ า 8 ลักษณะของสถูปถูปารามแห่งนี ้สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงสร้ าง
จากดินและมีรูปทรงคล้ ายลอมฟาง แต่ในภายหลังกษัตริ ย์องค์ตอ่ ๆมาได้ ทําการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ แล้ วครัง้
เล่า จนกระทัง่ ในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึง่ เป็ นงานในสมัยหลังเมื่อราว พ.ศ.2405 9

ภาพที่ 2 : แบบจําลองสถูปถูปาราม
ที่มา : ห้ องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, สถูปถูปาราม, เข้ าถึงเมื่อ 22 ตุลาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?check=suit&keyword
4

8

4

พุทธศาสนา 250 ปี ไทย-ศรีลังกา (กรุงเทพฯ: โกลเด้ น ไทม์ พริน้ ติ ้ง, 2547. ฉบับแจกในงานการ
อัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ จากเมืองแคนดี ้ ประเทศศรี ลงั กา), 27-28.
9
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื อง, “ความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และศิลปะศรี ลงั กา” (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 310 212 ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554),
24-25.
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เจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลทีพ่ บในประเทศไทย
การสร้ างสถูป เจดี ย์ ในประเทศไทยเริ่ ม ปรากฏขึน้ เมื่ อ พุท ธศาสนาเดิ นทางเข้ ามาตังมั
้ ่น
หลักฐานที่พบนันล้
้ วนแล้ วแต่เป็ นการสร้ างสถูป เจดีย์ เพื่อใช้ ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุทั ้งสิ ้น ใน
ขณะเดียวกันดินแดนประเทศไทยก็เริ่ มปรากฏการสร้ างสถูป เจดีย์ เพื่อไว้ ใช้ ประดิษฐานพระอัฐิธาตุ
ขององค์พระมหากษัตริ ย์ ซึง่ นอกจากจะสอดคล้ องเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในคัมภีร์มหาปริ นิพพานสูตร ที่
กล่าวถึงให้ มีการประดิษฐานพระอัฐิธาตุของพระจักรพรรดิลงในสถูป เจดีย์แล้ ว ยังเป็ นการสะท้ อนให้
เห็ น ถึ ง แนวความคิ ด และความเชื่ อ ที่ ว่า องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นหน่ อ พุ ท ธางกู ล เมื่ อ พระ
พระมหากษัตริ ย์ทรงสิ ้นพระชนม์จะได้ กลายเป็ นพระพุทธเจ้ า ดังนั ้นการบรรจุอฐั ิ ธาตุของพระองค์ลงใน
สถูป เจดีย์ เฉกเช่นเดียวกันกับการบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าลงในสถูป เจดีย์ จึงแปล
ความได้ เช่นเดียวกัน
สมัยสุโขทัย
การสร้ างสถูป เจดีย์ ไว้ สําหรับประดิษฐานอัฐิธาตุของบุคคลในสมัยสุโขทัยโดยภาพรวมเป็ น
ลักษณะการสืบมาตามคติของลังกาตัง้ แต่ครัน้ เมื่ อพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ ามาตั ้งมั่นอยู่ในดินแดน
สุโขทัย โดยพบปรากฏการสร้ างสถูป เจดีย์ ทั ้งเพื่อไว้ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ บรรจุพระอัฐิธาตุของ
องค์พระมหากษัตริ ย์และยังปรากฏความกล่าวถึงการบรรจุอฐั ิ ธาตุของบุคคลธรรมดาไว้ ตามวัดอีกด้ วย
การสร้ างสถูป เจดีย์ ไว้ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุนนปรากฏหลั
ั้
กฐาน อยู่ในศิลา
จารึ กพ่อขุนรามคําแหง หลักที่ 1 ความว่า “...1209 ศก ปี กุร ให้ขุดเอาพระธาตุอ อกทัง้ หลายเห็ น
กระทํ าบํ าเรอแก่พระธาตุได้เดื อนหกวัน จึ งเอาฝั งในกลางเมื องศรี สชั นาลัยก่อพระเจดี ย์...” 10 และยัง
ปรากฏมีจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) กล่าวถึงเรื่ องการสร้ างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้ ที่เมืองนครชุม
โดยศิลาจารึ กหลักนี ้ได้ จารึ กเมื่อศักราช 1279 ปี ระกา(พ.ศ.1900) เดือนแปดออกห้ าคํ่า กล่าวถึง “...
พระยาฦๅไทยคือพระธรรมราชาที ่ 1 ได้ประดิ ษฐานพระศรี รัตนมหาธาตุซึ่งได้ปลูกต้นพระศรี มหาโพธิ
ซึ่ งได้มาจากลังกาทวี ป...” 11 ความดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าแนวความคิดในเรื่ องการสร้ างสถูป เจดีย์
เพื่อใช้ สาํ หรับประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุในดินแดนสุโขทัยได้ สบื สายต่อมาจากดินแดนศรี ลงั กา
10

จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย
พุทธศักราช 2526), 19.
11
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพพระราชประสิทธิคณ
ุ ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 8 เมษายน 2515), 44.
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ส่วนสถูป เจดีย์ สําหรับไว้ ใช้ บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริ ย์ มีข้อ สันนิษฐานของ
นักวิชาการระบุว่าพบหลักฐานการสร้ างในสมัยภายหลังพระมหาธรรมราชาลิไทยสวรรคต ได้ มีการ
สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของพระองค์ขึ ้น ปรากฏข้ อความในจารึ กลานทองคํา หลักที่ 94 ซึง่ ในสมัยก่อนได้ มี
การลักลอบขุดขโมยขุดของโบราณขายอยู่ทั่ว ไปในเมื อ งเก่ าสุโ ขทัย โดยจารึ กลานทองนีไ้ ด้ ถูกนํ า
ออกมาขายและนางหลิน่ ปรี ชาชาติพบเข้ าจึงขอซื ้อไว้ เมื่อพระบาทเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสเมืองสุโขทัยเมื่ อปี พ.ศ.2507 นางหลิ่นจึงได้ นําจารึ กลานทองนี ้ทูลเกล้ าฯ
ถวาย ซึง่ ข้ อความในจารึกจารไว้ เป็ นลายสือไทย ระบุปีที่สร้ าง คือ พ.ศ.1927 ใจความสําคัญของจารึ ก
หลักนี ้คือ “...พระมหาสังฆราชเจ้าครู แก่มหาธรรมราชาให้เอาหิ นผามากระทํ าเป็ นเจดี ย์ 4 ด้านพระ
ธาตุแห่งมหาธรรมราชา ด้วยกว้างได้ 14 วา 2 ศอก สูง17 วาแขน... 12” จากข้ อความในจารึ กดังกล่าว
อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ ได้ ตีความสาระสําคัญของจารึกหลักนี ้ โดยมีใจความว่า
“...พระมหาสังฆราชผูเ้ ป็ นครูของพระมหาธรรมราชา ได้มาทําบุญเมือ่ ปี จุลศักราช 746 ซึ่งตรงกับ
พ.ศ.1927 โดยการพาคนมาช่วยซ่อมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของพระมหาธรรมราชา คือ ก่อเจดีย์ขึ้นทัง้ 4 ด้านของ
เจดีย์องค์เดิมซึ่งมีอยู่แล้ว...”

แม้ ว่าจารึ กลานทองหลักนี ้ได้ ถูกลักลอบขุดขโมยมา ไม่สามารถระบุได้ อ ย่างชัดเจนว่าเคย
ตังอยู
้ ท่ ี่ใดและไม่ทราบได้ แน่ชัดว่าเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระมหาธรรมราชาเป็ นเจดีย์องค์ใด แต่จาก
การศึกษาค้ นคว้ าของอาจารย์พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ ได้ ทําการสันนิษฐานเอาไว้ ในเบื ้องต้ นว่าเจดีย์ที่ถูก
ระบุถึงไว้ ในจารึกน่าจะหมายถึงเจดีย์บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชา และเมื่ อพิจารณาประกอบกับ
รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ที่ปรากฏมีอยูภ่ ายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย จึงทําให้ อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์
พงษ์ เชื่อว่าเจดีย์บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาน่าจะตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของเจดีย์ประธาน ภายในวัด
มหาธาตุ สุโขทัย และมีขนาดใหญ่เป็ นที่ 2 รองจากเจดีย์ประธานซึง่ เป็ นเจดีย์ที่ใช้ สาํ หรับบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ หรื อก็คือ เจดีย์ 5 ยอดนัน่ เอง

12

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์, “อัฐิธาตุเจดีย์มหาธรรมราชาลิไท เจดีย์บรรจุกระดูก,” ศิลปวัฒนธรรม 10, 2
(ธันวาคม 2536): 93-98.
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เจดีย์ประธาน

เจดีย์ 5 ยอด

แผนผังที่ 1 : ผังวัดมหาธาตุ สุโขทัย
ที่มา : ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช และคนอื่นๆ, ลักษณะไทย ภูมิหลัง,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2551), 245.
ในขณะที่อีกด้ านหนึ่งนักวิชาการท่านต่างๆ กลับมี การตีความและให้ ความสําคัญกับจารึ ก
หลักนี ้อยูท่ ี่การระบุแหล่งที่มาและเจดีย์ที่ถกู กล่าวถึง โดยมิได้ มีการตีความอันนําไปสูก่ ารระบุหาเจดีย์
บรรจุอฐั ิ ของพระมหาธรรมราชาแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร ได้ ให้ ข้อ
สันนิษฐานว่าจารึกหลักนี ้น่าจะมาจากเจดีย์ราย(เจดีย์ประจําทิศ) วัดมหาธาตุ สุโขทัย โดยการคํานวณ
จากขนาดของเจดีย์และได้ ตงข้
ั ้ อสันนิษฐานสรุปว่า เจดีย์ประธานที่วดั มหาธาตุ สุโขทัยนี ้น่าจะสร้ างขึ ้น
ในสมัยของพญาลิไทยและพระเจดีย์รายสร้ างโดยมหาสังฆราชครูของพญาลิไทยในปี พ.ศ.1927 13
แต่อย่างไรก็ ตามการตีความหมายของจารึ กของอาจารย์ พิเศษ เจี ยจันทร์ พงษ์ ที่ปรากฏ มี
ลักษณะเป็ นการตีความที่เป็ นไปตามความเข้ าใจและความคิดของตน แต่ทว่าการตีความดังกล่าวนั ้น
กลับมีความแตกต่างไปจากการตีความโดยนักวิชาการท่านอื่นๆ จึงทําให้ ไม่อาจทราบและระบุได้ อย่าง
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงาน
การวิจัย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 69.
13
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แน่ชดั ว่าข้ อสันนิษฐานเรื่ องเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของพระมหาธรรมราชาที่ตั ้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่
อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ ได้ ทําการสันนิษฐานไว้ นนมี
ั ้ ความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด ซึ่งความ
ชัดเจนในเรื่ องนี ้ยังคงเป็ นปริ ศนาที่คลุมเครื ออยูม่ าจนถึงปั จจุบนั
ส่วนการสร้ างสถูป เจดีย์ สําหรั บเป็ นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลไว้ ตามวัดอย่างที่เรี ยกกันว่า
“เจดีย์ราย” ได้ มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ ้นตังแต่
้ สมัยนี ้เป็ นต้ นมา ด้ วยเจดีย์รายเช่นที่กล่าวถึงนี ้มี
ปรากฏอยูท่ ี่วดั เจดีย์เจ็ดแถวในเมืองศรี สชั นาลัย 14 ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ได้ ทรงสันนิษฐานไว้ ว่าบรรดาเจดีย์ภายในวัดเจดีย์เจ็ ดแถวนี ้คงบรรจุอัฐิธาตุข องพระราชวงศ์
สุโขทัย 15 หากเป็ นไปตามข้ อสันนิษฐานของพระองค์ ในคราวแรกสร้ างนั ้นเจดีย์ประธานทรงยอดดอก
บัวตูมของวัดก็คงจะใช้ เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุหรื อพระธาตุก่อน ภายหลังจึงมีการบรรจุพระ
บรมอัฐิขององค์พระมหากษัตริ ย์เข้ าไปเพิ่ม ส่วนเจดีย์รายหรื อเจดีย์บริ วารก็คงไว้ สําหรับบรรจุอัฐิธาตุ
ของเจ้ านายเชื ้อพระวงศ์ชนรองลงมา
ั้
อย่างไรก็ตามในสมัยสุโขทัยยังได้ เกิดความนิยมในฝ่ ายคฤหัสถ์ ที่ว่าที่บรรจุอัฐิธาตุของวงศ์
ตระกูลควรจะสร้ างเป็ นเจดีย์วตั ถุอุทิศต่อพระศาสนา เวลาผู้ซึ่งเป็ นต้ นตระกูลถึงมรณภาพเผาศพแล้ ว
จึงมักสร้ างพระสถูปแล้ วบรรจุเจดีย์วตั ถุ เช่น พระพุทธรู ปหรื อพระธาตุไว้ เบื ้องบน ส่วนเบื ้องใต้ ทําเป็ น
กรุบรรจุอฐั ิ ธาตุของผู้มรณภาพนั ้นและสําหรับบรรจุอฐั ิ ของเชื ้อสายในวงศ์ตระกูลต่อมา 16

14

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, 153.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , เที่ยวเมืองพระร่ วง (คําอธิบายเพิ่มเติมของสมเด็จพระ
เจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ), พิมพ์ครัง้ ที่ 8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2519.
จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งสมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงบําเพ็ญในวันคล้ ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ครบ 51 ปี ณ วัดบวรนิเวศฯ 26 พฤศจิกายน 2519), 172.
16
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแห่ งการสร้ างวัดในประเทศสยาม
(พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471. พิมพ์แจกในงานศราทธกรรม ปั ณณาสมวาร นางศรายุธโกศล
(กระจ่าง ไชยสุต) 15 ธันวาคม 2471), 21.
15
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ภาพที่ 3 : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
ที่มา : Sarayut, วัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี สชั นาลัย, เข้ าถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.panoramio.com/photo/64113880.
สมัยล้านนา
การสร้ างสถู ป เจดี ย์ สํ า หรั บ บรรจุ อั ฐิ ของบุ ค คลในสมั ย อาณาจั ก รล้ า นนา มี ล ัก ษณะ
เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย คือมีการสร้ างเพื่อบรรจุอัฐิทั ้งพระบรมสารี ริกธาตุและบรรจุพระบรมอัฐิของ
พระมหากษัตริ ย์ ซึง่ หลักฐานการสร้ างเจดีย์เพื่อไว้ บรรจุพระอัฐิของพระมหากษัตริ ย์ที่ชัดเจนมีปรากฏ
หลัก ฐานอยู่ ที่ “กู่ พ ระเจ้ าติ โ ลกราช วัด มหาโพธาราม(วัด เจ็ ด ยอด)” โดยมี ข้ อมู ล บั น ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ ระบุวา่ สร้ างขึ ้นโดยพระยอดเชียงรายเพื่อไว้ สําหรับบรรจุพระอัฐิของพระเจ้ าติโลกราช
ในปี พ.ศ. 2034 17
กู่พระเจ้ าติโลกราช ที่วดั เจ็ดยอด มี ลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้ านนา ประกอบไป
ด้ วย ส่วนฐาน ส่วนเรื อนธาตุที่อยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มเพิ่มมุมประดับซุ้มจระนําที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 4
ด้ าน เหนือเรื อนธาตุเป็ นชัน้ หลังคาเอนลาด 1 ชัน้ และส่วนยอดมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ที่มีชุดรองรับองค์
ระฆังเป็ นชุดบัวควํ่า-บัวหงายในผังกลม 18
17
18

สงวน โชติสขุ รัตน์, ประชุมตํานานล้ านนาไทย, เล่ม 2 (พระนคร: โอเดียนสโตร์ , 2515), 114.
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะล้ านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 120.
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ภาพที่ 4 : กู่พระเจ้ าติโลกราช วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด)
ที่มา :ทรูปลูกปั ญญา, วัดโพธารามมหาวิหาร, เข้ าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_temple_detail.php?cms_id=13874
สมัยอยุธยา
การสร้ างสถูป เจดีย์ บรรจุอฐั ิ ธาตุของบุคคลในสมัยนี ้พบลักษณะการสร้ างเช่นเดียวกันกับใน
สมัยสุโขทัยและล้ านนา คือ มีการสร้ างสถูป เจดีย์ ไว้ ใช้ สําหรับบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ พระอัฐิธาตุ
ขององค์ พระมหากษัตริ ย์และไว้ สําหรั บบรรจุอัฐิ ธาตุของเจ้ านายเชื อ้ พระวงศ์ อื่ นๆ ซึ่งในสมัยนี ้พบ
ปรากฏแนวคิดและหลักฐานการสร้ างให้ เห็นได้ อ ย่างชัดเจน กล่าวคือ สถูป เจดีย์ ที่มีหลักฐานบ่ง
ชี ้ให้ เห็นอย่างแน่ชดั ว่าสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริ ย์ ก็คือ เจดีย์ประธานที่
วัดพระศรี สรรเพชญ โดยมีบนั ทึกหลักฐานการสร้ างอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐ ระบุ

18

ว่า “ศักราช 854 ชวดศก ประดิ ษฐานมหาสถูปพระบรมธาตุสมเด็จพระบรมไตรโลกนาแลสมเด็จพระ
บรมราชาธิ ราชเจ้า” 19

ภาพที่ 5 : เจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์
ที่มา : pkwann, วัดพระศรี สรรเพชญ์ อยุธยา, เข้ าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.panoramio.com/photo/14989999
การสร้ างเจดีย์ บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริ ย์ในสมัยกรุ งศรี อยุธยานอกจากจะมี
ความสอดคล้ องเป็ นไปตามการบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพที่มีระบุไว้ ในคัมภีร์มหา
ปริ นิพพานสูตรแล้ ว ยังแสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับคติความเชื่อที่เปรี ยบองค์พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
สมมติเทพได้ อย่างชัดเจน ทังยั
้ งทรงเป็ นเสมือนพระพุทธเจ้ าหรื อพระโพธิ สตั ว์ที่จะเสด็จมาตรัสรู้ เป็ น
พระพุทธเจ้ าในอนาคต
นอกจากนี ้การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ธาตุของบุคคลอื่นๆที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่ามีการสันนิษฐานพบ
มาตังแต่
้ เมื่อครัน้ สมัยสุโขทัยหรื อบางทีอาจจะมีมาก่อนหน้ านัน้ มาได้ รับความนิยมสร้ างกันอย่างมาก
ในสมัยกรุงศรี อยุธยาเป็ นต้ นมา ซึง่ ปรากฏหลักฐานให้ เห็นอย่างเด่นชัดที่วดั พระศรี สรรเพชญ กล่าวคือ
19

พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า (ฉบับหลวงประเสริฐ) (พระนคร: กรมศิลปากร, 2483. พิมพ์ในการ
ฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวัจนะ 4 เมษายน 2483), 8.

19

ปรากฏการสร้ างเจดีย์รายที่มีขนาดใหญ่-เล็กทุกขนาดนับเป็ นจํานวนมาก ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นที่สําหรับ
บรรจุอัฐิธาตุของเจ้ านายในพระราชวงศ์ทั ้งสิ ้น 20 โดยมีหลักฐานกล่าวถึงพระยาโบราณราชธานินทร์
(พร เดชะคุปต์) ได้ เคยขุดพบโกศอัฐิในเจดีย์รายหลายองค์ 21 ครัน้ ที่ในวัดที่จะสร้ างเจดีย์รายหมดลงจึง
ได้ สร้ างวิหารจตุรมุขขึ ้นทางท้ ายวัด มุขทั ้ง 4 เป็ นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปนัง่ นอน ยืน เดิน สีอ่ ิริยาบถ
ตามคตินิยมในสมัยสุโขทัย ตรงกลางสร้ างเป็ นสถูป แล้ วจึงทําข้ างๆสถูปทั ้ง 4 ด้ านทําเป็ นช่องสําหรับ
บรรจุอัฐิไว้ หลายช่อง 22 ในขณะเดียวกันเจดีย์รายที่สร้ างขึ ้นไว้ ตามวัดราษฎ์ ต่างๆก็เพื่อ ใช้ ประโยชน์
สํา หรั บ บรรจุ อัฐิ ธ าตุข องบุ ค คลอย่า งเดี ย วกัน ด้ ว ยในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาอัฐิ ธ าตุข องบุ ค คลที่ ทํ า
ฌาปนกิ จ แล้ วย่อ มถือ เป็ นประเพณี ฝังไว้ ที่วัดทั ้งนัน้ ที่เป็ นบุคคลชนชัน้ สูงจะก่อ เป็ นพระสถูป เจดีย์
บรรจุพระบรมธาตุหรื อพระพุทธรู ปไว้ ข้างบนและฝั งอัฐิธาตุของบุคคลไว้ ข้างใต้ พระสถูป เจดีย์ ถือกัน
เป็ นแบบอย่างโดยทัว่ ไป 23
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จากหลักฐานที่ปรากฏดังได้ กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ น การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลใน
พระพุทธศาสนามี มาแล้ วตังแต่
้ สมัยพุทธกาลเพื่อ ใช้ เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและอัฐิธาตุของ
บุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพดังที่มีบญ
ั ญัติเอาไว้ ในคัมภีร์มหาปริ นิพพานสูตร เกิดเป็ นแนวคิ ดและคติ
การสร้ างในวัฒนธรรมพุทธศาสนา การสร้ างสถูป เจดีย์ เพื่อ การดังกล่าวนี ้ได้ แพร่ ขยายออกไปยัง
ดินแดนต่างๆตามการเผยแผ่พุทธศาสนาทําให้ เกิ ดมีการเปลี่ยนแปลงแพร่ ขยายการบรรจุที่แต่เดิม
สามารถบรรจุอฐั ิ ธาตุของบุคคลไว้ ในสถูปได้ เพียง 4 ประเภทเท่านัน้ ดังจะเห็นได้ จากในสมัยสุโขทัยที่มี
การสันนิษฐานว่ามีการบรรจุอัฐิธาตุของเหล่าบรรดาเชือ้ พระวงศ์ต่างๆในเจดีย์รายที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว
เมืองศรี สชั นาลัย สมัยล้ านนาที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้ าติโลกราชเอาไว้ ที่ก่พู ระเจ้ าติโลกราช วัดมหาโพ
ธาราม(วัดเจ็ดยอด) และมาปรากฏเป็ นหลักฐานการสร้ างที่ชัดเจนอันแสดงให้ เห็นถึงการได้ รับความ
นิย มในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาที่ มี ก ารบรรจุอัฐิ ธ าตุข องเจ้ า นายในพระราชวงศ์ ที่เ จดี ย์ รายวัดพระศรี
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กรมศิลปากร, อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์
เรื่องศิลปและภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยาและจังหวัดพิจติ ร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2514. พิมพ์ใน
งานฌาปนกิจศพ นางแดง แขวัฒนะ ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริยาราม 20 มิถนุ ายน 2514), 107.
21
หลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์, “วัดพระศรี สรรเพชญ,” ศิลปากร 1, 1 (พฤษภาคม 2500): 37.
22
เรื่ องเดียวกัน.
23
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, 170-171.
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สรรเพชญ ความเปลี่ยนแปลงที่แพร่ ขยายการบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลนี ้ได้ เพิ่มเติมยิ่งขึ ้นมาอี กเป็ น
จํานวนมากในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอ่ มา
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บทที่ 3
หลักฐานการสร้ างและรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ พบปรากฏการใช้ งานทั ้งสําหรับบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุ บรรจุพระอัฐิ เจ้ านายเชื อ้ พระวงศ์และคนธรรมดาสามัญปะปนใช้ งานให้ พบเห็นได้
โดยทัว่ ไป ความทับซ้ อนลักษณะดังกล่าวนี ้เป็ นผลอันเกิดจากความเปลีย่ นแปลงในด้ านแนวคิดและคติ
การสร้ าง ซึง่ ในบทนี ้ผู้ศกึ ษาจะขอทําการยกตัวอย่างศึกษาเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่พบหลักฐานการ
สร้ างอย่างแน่ชดั ตังแต่
้ ครัน้ สมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ เรื่ อยมาจนกระทัง่ ถึงในปั จจุบนั เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานอันจะนําไปสู่การวิเคราะห์ กระบวนการแปลงเปลี่ยนในด้ านแนวคิดและคติการสร้ างในบท
ต่อไป ทังนี
้ ้ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ เกณฑ์การแบ่งช่วงระยะเวลาตามรัชกาลเพื่อให้ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจใน
เบื ้องต้ น
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เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-2
ในช่วงสมัยแรกตังกรุ
้ งรัตนโกสินทร์ การสร้ างวัดวาอารามหรื อเจดีย์ต่างๆล้ วนแล้ วแต่เป็ นการ
สร้ างเพื่อ จํ าลองราชธานีแห่งใหม่นี ้ให้ เหมื อ นดังกรุ งศรี อ ยุธยาราชธานีในครั ง้ ก่อ น ดังนันหลั
้ กฐาน
บันทึกเรื่ องราวต่างๆโดยส่วนมากจึงมีเนื ้อหาเน้ นไปที่การสร้ างพระนครแห่งใหม่และการจัดการงาน
ราชการต่า งๆภายใน ส่ว นเจดี ย์ที่ ส ร้ างขึน้ เพื่อ ใช้ เ ป็ นที่บ รรจุ อัฐิ ของบุ ค คลนั ้นปรากฏหลักฐานดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
เจดีย์ทองวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ : ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับการบรรจุอัฐิของสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนก
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์หรื อเดิมเรี ยกว่า “วัดสลัก” เป็ นวัดโบราณที่สร้ างมาตังแต่
้ สมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ ย้ายพระนครมาตั ้งใหม่
ยังฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชาธิ
ราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ สถาปนาวัดสลักขึ ้นใหม่เมื่ อ พ.ศ.2326
และได้ ขนานนามว่า “วัดนิพพานาราม” 1 ครัน้ เมื่อ พ.ศ.2331 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงปรารภพร้ อมด้ วยสมเด็ จ พระอนุช าธิ ร าชให้ มี ก ารทํ า สัง คายนาพระไตรปิ ฎกที่ วัด นิ
1

14-15.

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525),
21

22

พพานาราม แต่ก่อ นจะถึงกํ าหนดการทําสังคายนาได้ โปรดให้ เปลี่ย นนามวัดใหม่เ ป็ น “วัดพระศรี
สรรเพชญดาราม” ต่อมาเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ได้ สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชโปรดให้ เปลี่ยนนามวัดใหม่อี กครัง้ หนึ่งเป็ น “วัดมหาธาตุ” และครัน้ ถึงปี พ.ศ.2439
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ รั ชกาลที่ 5 ทรงบริ จาคพระราชทรัพย์อันเป็ นส่วนของสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชเจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อุทิศพระราชทานให้ ปฏิสงั ขรณ์วดั มหาธาตุให้ เจริ ญรุ่ งเรื องยิ่งขึ ้น
และโปรดให้ เพิ่มสร้ อยต่อนามวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชพระองค์นั ้นว่า “วัด
มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์”2 ตราบจนถึงปั จจุบนั
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เจดีย์ทองศรี รัตนมหาธาตุ
ในคราวสมั ย สมเด็ จ กรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาท สมเด็ จ พระอนุ ช าธิ ร าชใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ สถาปนาวัดสลักขึ ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2326 ได้ โปรดให้
มีการสร้ างเจดีย์บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุขึ ้นภายในพระมณฑป ซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) เรื่ อง ปฏิสงั ขรณ์ วดั สลัก ความ
ตอนหนึง่ ว่า
สมเด็จพระอนุชาธิ ราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิ สงั ขรณ์ วดั สลัก ซึ่งอยู่
ริ มพระราชวังบวรฯให้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และพระมณฑปขึ้นใหม่และเครื ่องพระมณฑปนัน้ เดิ มทรง
พระดําริ จะสร้างปราสาทขึ้น ในพระราชวังบวรฯ ครั้นเมือ่ อ้ายกบฏ 2 คนเข้าไปแอบจะทําร้ายพระองค์ เมือ่ จับ
กุมเกิ ดฆ่ากันตายลงตรงทีจ่ ะสร้างปราสาท กรมพระราชวังบวรฯ ทรงพระดําริ ว่า วังจันทรเกษมซึ่งเป็ นพระราช
วังบวรฯครัง้ กรุงเก่า ก็หามีปราสาทไม่ มาสร้างปราสาทขึ้นในพระราชวังบวรฯ จะเกิ นวาสนาไปกระมังจึงมี
เหตุทรงพระดําริ ดงั นี ้ จึงโปรดให้เอาเครื ่องปราสาทไปสร้างเป็ นพระมณฑปในวัดสลัก ภายในพระมณฑปสร้าง
พระเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ... 3

นอกจากหลักฐานบันทึกที่ยืนยันถึงการบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุเอาไว้ ภายในเจดีย์ทองแล้ ว
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพยังได้ ทรงมีพระวินิจฉัยเรื่ องเจดีย์ทองที่วดั มหาธาตุฯ โดยทรงตั ้งข้ อ
2

สมเด็จ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพ, เรื่ อ งประวัติวัดมหาธาตุ (พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร,
2461), 1-14.
3
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาล
ที่ 1 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2526), 52-53.
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สันนิษฐานเอาไว้ วา่ ภายในเจดีย์ทองแห่งนี ้น่าจะเป็ นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของสมเด็จพระปฐมบรมมหา
ชนก ด้ วยเหตุที่ทรงเห็นว่าพระมณฑปที่วดั มหาธาตุแห่งนี ้ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
คงจะทรงถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์และพระวิหารในวัดพระศรี สรรเพชญมาสร้ าง 4 เพียงแต่ไม่ทําเป็ น
จตุรมุข อีกทังพระเจดี
้
ย์ที่วดั พระศรี สรรเพชญก็สร้ างไว้ สําหรับบรรจุพระอัฐิ จึงทรงเห็นว่าพระอัฐิของ
บุคคลที่สมควรแก่การบรรจุเอาไว้ ภายในเจดีย์ทองก็เห็นจะมีแต่พระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหา
ชนกแต่เพียงผู้เดียว
สําหรับตํานานพระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดาร
กล่าวถึง เมื่อคราวเสียกรุงศรี อยุธยาแก่พม่านั ้น พระราชวงศ์จกั รี พลัดพรากแยกย้ ายกันไป สมเด็จพระ
ปฐมบรมมหาชนกได้ เสด็จ ขึ ้นไปอยู่ที่เมื องพิษณุโลกและทรงประชวรเสด็จสวรรคตในที่นั ้น มีแต่เจ้ า
จอมมารดามาเป็ นบาทบริ จากับเจ้ าฟ้ากรมหลวงเจษฎาอยู่ด้วย จึงได้ ช่วยกันทําการปลงพระศพและ
เก็บพระอัฐิไว้ แล้ วพากันลงมาถวายแก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อพระราชวงศ์รวบรวมกันได้
ครั น้ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จ ปราบดาภิเษกสร้ างกรุ งรั ตนโกสินทร์ นี ้แล้ ว ทรง
สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิ ราชเป็ นพระมหาอุปราชและได้ แบ่งพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พระราชทานไปไว้ ให้ ทรงสักการบูชาในพระราชวังบวรฯส่วนหนึ่ง ดังนั ้นเมื่อสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพได้ ทรงพิจารณาร่วมกับการสร้ างพระมณฑปที่มีความคล้ ายคลึงกับเจดีย์วดั พระศรี สรรเพชญ
จึงได้ ทรงตังข้
้ อสันนิษฐานเอาไว้ วา่ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทน่าจะมีพระราชประสงค์
จะทรงบรรจุพระอัฐิ สมเด็จ พระปฐมบรมมหาชนกไว้ ที่วัดสลัก ซึ่งทรงสร้ างใหม่ให้ ใหญ่โต จึงให้ ถ่าย
แบบพระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้ าแผ่นดินครัง้ กรุ งศรี อยุธยามาสร้ างที่วดั สลักและทําพระมณฑป
สวมพระเจดีย์นนั ้ ซึง่ ข้ อสันนิษฐานที่กล่าวมานี ้ได้ ทรงมีหลักฐานสนับสนุนประกอบให้ เห็นหลายอย่าง
กล่าวคือ
ประการแรก สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดให้ เอายอดปราสาทซึ่งเดิมจะ
สร้ างในพระราชวังบวรมาเป็ นหลังคามณฑป ครัน้ ไฟไหม้ สร้ างพระมณฑปใหม่จึงแปลงเป็ นหลังคาทรง
โรง ก็ให้ สร้ างพระมณฑปขึ ้นในนันเหมื
้ อนอย่างพระเมรุทองพระบรมศพ
ประการที่สอง เดิมชื่อวัดเรี ยกว่า “วัดสลัก” ครัน้ ทรงสร้ างใหม่แล้ วสมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท ทรงขนานนามว่า “นิพพานาราม” ซึ่งชื่อวัดเช่นนี ้ไม่ปรากฏว่ามีที่อื่นเหมือน เช่น วัด
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107.

อนุสรณ์ 25 พุทธศตวรรษ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ พ.ศ. 2500 (กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุฯ, 2500),
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มหาธาตุหรื อวัดราชบูรณะ ที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเอาคํา “นิพพาน” มาขนานเป็ น
นามวัดคงเนื่องจากภายในพระมณฑปมี พระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
นัน่ เอง และต่อมาเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทสวรรคตแล้ ว พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ เปลีย่ นนามวัดอีกครัง้ หนึง่ ว่า “วัดมหาธาตุ” ทั ้งที่ไม่มีพระปรางค์หรื อพระเจดีย์
ขนาดใหญ่เป็ นหลักของวัดเหมือนอย่างวัดมหาธาตุอื่นๆ ก็คงเป็ นเพราะเป็ นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนกเป็ นสําคัญ
ประการที่สาม ในเวลาที่พระเจ้ าแผ่นดินเสด็จไปวัด เช่น เสด็จพระราชทานพระกฐิ น เป็ นต้ น
ย่อมมีเครื่ องสักการบูชา คือ ดอกไม้ ธูปเทียน เป็ นของส่วนพระองค์ แต่ที่วดั มหาธาตุนี ้ที่พระเจดีย์ทอง
ภายในพระมณฑปบูชาด้ วยเครื่ องทองน้ อยอันเป็ นเครื่ องสําหรับบูชาพระอัฐิ
ด้ วยเหตุผลหลักฐานดังกล่าวนี ้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงได้ ทรงสันนิษฐานว่า
พระเจดีย์ทองในวัดมหาธาตุนนั ้ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทคงจะทรงสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่
บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยคงบรรจุพระอัฐิเอาไว้ เบื ้องตํ่าในพระเจดีย์และเบื ้องบน
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุตามที่ปรากฏความอยูใ่ นพระราชพงศาวดาร 5
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เรื่ องเดียวกัน, 108-110.
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทองศรี รัตนมหาธาตุ

ภาพที่ 6 เจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระเจดีย์ศรี รัตนมหาธาตุประดิษฐานอยูภ่ ายในพระมณฑป มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องอยู่
ในผังย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานสิงห์ซ้อนชัน้ 2 ฐาน ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัวหงายซ้ อนกัน 2
ฐานซึง่ มีการประดับสิงห์แบกและครุ ฑแบกอยู่บริ เวณท้ องไม้ ซ้อนชั ้นขึ ้นไปตามลําดับ เหนือขึ ้นไปเป็ น
ฐานสิงห์รองรับองค์ระฆัง ส่วนฐานทั ้งหมดอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์ อยู่ในผังย่อมุมไม้ 12 ถัดขึ ้นไปเป็ นบัวคลุม่ เถา ปลี
ลูกแก้ ว ปลียอดและมีเม็ดนํ ้าค้ างประดับที่ปลายยอด
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทองศรี รัตนมหาธาตุเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา
ตอนปลายและได้ รับความนิยมอย่างมากในรัชกาลที่ 1 ถึงรั ชกาลที่ 3 แต่ปรากฏลักษณะความ
แตกต่างไปจากรู ปแบบเจดีย์ทรงเครื่ องตามแบบแผนประเพณีที่เคยมีมา กล่าวคือ โดยปกติแล้ วส่วน
ฐานของเจดีย์ทรงเครื่ องจะมีลกั ษณะเป็ นชุดฐานสิงห์ซ้อน 3 ฐาน แต่เจดีย์องค์นี ้กลับมีการทําฐานบัว
ประดับสิงห์แบกและครุ ฑแบกแทรกอยู่ ซึ่งความแตกต่างนี ้อาจเป็ นความตั ้งใจที่มีมาตั ้งแต่แรกสร้ าง
หรื ออาจเป็ นงานบูรณะในสมัยหลังโดยช่างที่ไม่เข้ าใจในรูปแบบเจดีย์ทรงเครื่ องก็เป็ นได้
วัดอินทาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
วัดอินทารามเป็ นวัดโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยา เดิมเรี ยกว่า “วัดบางยี่เรื อนอก หรื อ วัดบางยี่
เรื อใต้ ” ไม่ปรากฏว่าผู้ใดสร้ างและสร้ างมาตังแต่
้ ครัง้ ใด ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรง
ปราบดาภิเษกแล้ วทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั อินทารามเป็ นการใหญ่และเป็ นวัดที่พระองค์ประทับแรมทรง
ศีลและทรงเจริ ญพระกรรมฐาน ดังปรากฏในประชุมพงศาวดารเล่มที่ 40 ภาค 65 ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) กล่าวว่า
ณ วันจันทร์ ขึ้น 15 คํ่า เดือนอ้ายเชิ ญพระอัฐิสมเด็จพระพันปี หลวงลงเรื อแห่แต่ฉนวนเข้าไปพระเมรุวดั
บางยีเ่ รื อใน นิมนต์ พระสงฆ์ สพสังวาสหมืน่ หนึ่ง ถวายพระมหาทานเป็ นอันมาก สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หวั ทรง
ศีลบําเพ็ญพระธรรม อยู่พระตําหนักวัดบางยีเ่ รื อนอก 5 วัน แล้วให้ทํากุฏิถึง 120 กุฏิ แล้วให้บูรณปฏิ สงั ขรณ์
พระพุทธรูปและพระเจดีย์วิหาร คูริมพระอุโบสถนัน้ ให้ขดุ ลงแล้วปลูกบัวหลวงชําระแผ้วถางให้กว้างออกไปกว่า
แต่ก่อน แล้วอาราธนาพระสงฆ์ ฝ่ายคณะวิ ปัสสนามาอยู่ ณ กุฏิซึ่งทําถวาย ให้ขอ้ ทูลละอองฯปรนนิบตั ิแล้ว
เสด็จฯไปถวายพระราชโชวาทแก่พระสงฆ์ โดยอธิ บายซึ่งพระองค์บําเพ็ญได้ให้ตอ้ งด้วยวิธี จะได้บอกบุญ
ปฏิ บตั ิศาสนาสืบไป

เมื่อสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงสวรรคตในปี พ.ศ.2325 ก็ได้ ประดิษฐานพระบรมศพ
ถวายพระเพลงและบรรจุพระบรมอัฐิไว้ ณ วัดอินทารามแห่งนี ้ ดังที่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ความว่า
ในปี มะโรง ฉศก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดําริ พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิ ราช
กรมพระราชวังบวรฯ ดํารัสให้ขดุ ศพเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นทําการฌาปนกิ จทีเ่ มรุวดั บางยีเ่ รื อใต้ ให้มีการมหร
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สพพอสมควรและเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงทัง้ 2 พระองค์ 6

ครัน้ มาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 วัดอินทารามได้ เสือ่ มปรักหักพังไปเพราะขาดผู้ทํานุบํารุงก็ได้ พระยา
ศรี สหเทพ(ทองเพ็ง) ต้ นตระกูล “ศรี เพ็ญ” มีศรั ทธาจึงได้ มาปฏิสงั ขรณ์ ขึ ้นใหม่ 7 ดังนั ้นเมื่อพิจารณา
ประวัติการสร้ างวัดร่วมกับข้ อความที่ถูกจารึ กไว้ ในพระราชพงศาวดารจึงทําให้ สามารถสันนิษฐานใน
เบื ้องต้ นได้ วา่ เจดีย์บรรจุอฐั ิ ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในวัดอินทารามแห่งนี ้เป็ นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ
พระเจ้ าตามสินมหาราชนัน่ เอง
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช

6

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 1 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), 53.
7
สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2 (นครปฐม:
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 741-742.
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เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องอยู่ในผัง
ย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
มีลกั ษณะเป็ นฐานสิงห์ซ้อนกัน 2 ฐาน ถัดขึ ้นมาเป็ นบัวทรงคลุม่ รองรับองค์
ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุม มีการตกแต่งประดับลวดลาย
ส่วนยอด
ประกอบด้ วยบัลลังก์อยูใ่ นผังย่อมุม ถัดขึ ้นมาเป็ นบัวฝาละมี บัวทรงคลุม่ เถา
ปลีและเม็ดนํ ้าค้ าง
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระอัครมเหสี

ภาพที่ 7 เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช

ภาพที่ 8 เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระอัครมเหสี
เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิ พระอัครมเหสีมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 มี รูปแบบศิลปกรรม
ดังต่อไปนี ้

29

ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานสิงห์ 1 ฐาน ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัวซ้ อนชัน้ 2 ฐาน
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนยอด
ประกอบด้ วยบัลลังก์ อยู่ในผังย่อมุม ถัดขึ ้นมาเป็ นบัวฝาละมี ปล้ องไฉน ปลี
และเม็ดนํ ้าค้ าง
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชมีสดั ส่วนและขนาดที่
ผิดไปจากแบบแผนประเพณีที่เคยมีมา กล่าวคือ เจดีย์มีลกั ษณะอ้ วนป้อม บัวทรงคลุม่ ที่รองรับองค์
ระฆังมีการตกแต่งกลีบบัวเพิ่มเติมหลายชั ้นซึง่ ไม่ใช่ระเบียบโดยทัว่ ไปที่พบทั ้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย
และรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น อีกทังไม่
้ มีปลียอดตามแบบแผนส่วนยอดของเจดีย์ทรงเครื่ องโดยทัว่ ไปซึง่ การ
ทําปลีเพียงชัน้ เดียวเช่นนี ้เป็ นลักษณะแบบเจดีย์ทรงเครื่ องในสมัยอยุธยาตอนปลาย แสดงให้ เห็นว่า
เจดีย์ทรงเครื่ ององค์นี ้น่าจะสร้ างขึ ้นภายหลังจากช่างไม่ค้ นุ เคยกับการสร้ างเจดีย์รูปแบบนี ้แล้ วหรื อไม่ก็
เป็ นงานบูรณะโดยคนรุ่นหลังที่ไม่เข้ าใจระเบียบของเจดีย์แบบเดิม 8 สําหรับเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระ
อัครมเหสีมีรูปแบบศิลปกรรมตามแบบเจดีย์ทรงระฆังที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนกลางแตกต่างกันตรงที่
มีการย่อ มุมไม้ 12 เพิ่มขึน้ เท่านัน้ การสร้ างเจดีย์ทรงระฆังมาปรากฏความนิยมขึ ้นอี กครั ง้ ในสมัย
รัชกาลที่ 4
วัดราชคฤห์ : เจดีย์บรรจุอัฐิพระยาสีหาราชเดโช(พระยาพิชัยดาบหัก)
วัดราชคฤห์เดิมชื่อ “วัดบางยี่เรื อเหนือ” เป็ นวัดโบราณสร้ างในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย
โดยมีชาวมอญกลุม่ หนึง่ ซึ่งได้ อพยพมาโดยทางเรื อจากกาญจนบุรีเข้ ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารและ
สร้ างบ้ านเรื ออาศัยอยูแ่ ถบริ มคลองบางกอกใหญ่ พอสงบศึกแล้ วจึงได้ ช่วยกันสร้ างวัดขึ ้น 9 ต่อมาเมื่อ
พระเจ้ าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก พระองค์พร้ อมด้ วยทหารคู่ใจ คือ พระยาสีหราชเดโช(พระ
ยาพิชัยดาหัก)ได้ ทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์ วดั บางยี่เรื อเหนือ ครั น้ เมื่ อเมื่อ พระเจ้ าตากสินมหาราชทรง
สวรรคตและพระยาสีหราชเดโชก็ได้ สิ ้นชีวิตลงตามพระเจ้ าตากสินมหาราช จึงได้ นําอัฐิของพระยาสีหา
ราชเดโชมาบรรจุไว้ ที่วดั บางยี่เรื อเหนือแห่งนี ้ อย่างไรก็ตามแม้ จะไม่มีหลักฐานระบุไว้ อย่างแน่ชัดแต่
เมื่อพิจารณาจากประวัติการสร้ างวัดก็ทําให้ สามารถตั ้งข้ อสันนิษฐานไว้ ในเบื ้องต้ นได้ ว่าเจดีย์ที่ตั ้งอยู่
ภายในวัดราชคฤห์แห่งนี ้เป็ นเจดีย์บรรจุอฐั ิ พระยาหาราชเดโช(พระยาพิชยั ดาบหัก) นัน่ เอง
8
9

เรื่ องเดียวกัน, 789.
เรื่ องเดียวกัน, 761.
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รูปแบบศิลปกรรมปรางค์บรรจุอฐั ิ ของเจ้ าพระยาพิชยั ดาบหัก

ภาพที่ 9 ปรางค์ บรรจุอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก
ปรางค์บรรจุอฐั ิ ของพระยาพิชยั ดาบหัก มีลกั ษณะเป็ นปรางค์ขนาดเล็กอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 20 มี
รูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
มีลกั ษณะเป็ นชุดฐานสิงห์ซ้อนลดหลัน่ กัน 3 ฐาน
ส่วนเรื อนธาตุ อยูใ่ นผังย่อมุมรับกับการย่อมุมที่เริ่ มมาตั ้งแต่สว่ นฐาน ซุ้มจระนํามีขนาดเล็ก
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ
ส่วนยอด
มีลกั ษณะเป็ นเรื อนชั ้นซ้ อน 4 ชัน้ ประดับกลีบขนุนและบรรพแถลงแนบชิด
ติดกับผนังในแต่ละชัน้ ยอดด้ านบนสุดประดับนภศูล
รูปแบบศิลปกรรมของปรางค์บรรจุอฐั ิ พระยาพิชัยดาบหักมีลกั ษณะตามแบบแผนของปรางค์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น(รัชกาลที่ 3) ทั ้งการย่อมุมที่ทกุ มุมมีขนาดเท่ากันหรื อการทําเรื อนชั ้นซ้ อนที่
มีการประดับกลีบขนุนและบรรพแถลงแนบชิดติดกับผนังในแต่ละชัน้ ส่วนของบรรพแถลงได้ รวมเป็ น
ส่วนเดียวกับช่อ งวิมานและใบขนุนจนเหลือ เป็ นเพียงใบขนุนที่แปะติดกับผนัง อย่างไรก็ตามปรางค์
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บรรจุอฐั ิ พระยาพิชยั ดาบหักมีสว่ นที่แตกต่างไปจากปรางค์โดยทัว่ ไป กล่าวคือ เหนือเรื อนธาตุไม่มีการ
ทําชัน้ เชิ ง บาตรครุ ฑแบกรองรั บเรื อ นชัน้ ซ้ อ น แต่ทํา เป็ นเพียงชัน้ ที่ มีลกั ษณะคอดล่างผายบนและ
ประดับ กนกที่ มุม เพี ย งเท่า นัน้ ซึ่ง ผิ ด แผกแตกต่า งออกไปจากรู ป แบบของปรางค์ ใ นสมัย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ โดยอาจเป็ นความตังใจที
้ ่จะไม่ทํามาตังแต่
้ ครัน้ แรกสร้ างหรื ออาจเป็ นความผิดพลาดใน
การบูรณปฏิสงั ขรณ์ในสมัยหลังก็เป็ นไปได้
การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัชกาลที่ 1-2 พบปรากฏรู ปแบบศิลปกรรมทังเจดี
้ ย์
ทรงเครื่ อ งและเจดีย์ ทรงปรางค์ ซึ่งสอดคล้ อ งสัมพันธ์ กับรู ปแบบเจดีย์อันเป็ นที่นิยมในสมัยต้ นกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย แม้ ว่าองค์ประกอบหรื อสัดส่วนบางอย่างจะมี
การเปลีย่ นแปลงไปบ้ างโดยอาจเกิดจากความไม่เข้ าใจของช่างผู้สร้ างหรื อการบูรณปฏิสงั ขรณ์ ในสมัย
หลังแต่ก็พอสามารถใช้ เป็ นตัวอย่างแสดงให้ เห็นถึงความนิยมในเจดีย์รูปแบบดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี
เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
ในช่วงรัชสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นช่วงระยะเวลาแห่งการสร้ าง
และทํานุบํารุ งพระพุทธศาสนา เพราะนอกจากพระองค์จะทรงสร้ าง สถาปนาและปฏิสงั ขรณ์ วดั ด้ วย
พระองค์เองแล้ วยังได้ ทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่ที่มีทรัพย์สินและไพร่ พล
ให้ ช่วยกันสร้ างและปฏิสงั ขรณ์ วัดอีกด้ วย จึงทําให้ เกิดเป็ นประเพณี ของการสร้ างวัดในที่ดินของตน
ทํานองเป็ นวัดประจําตระกูลอันเป็ นมูลเหตุที่ทําให้ เกิดคําที่กล่าวว่า “ใครใจบุญชอบสร้างวัดวาอารามก็
เป็ นคนโปรด” 10
ความนิยมในการสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ วดั สมัยนี ้สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ด้วยกัน
คือ กลุม่ วัดที่พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นผู้สร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ กลุม่ วัดที่เจ้ านายเชื ้อพระวงศ์เป็ นผู้สร้ าง
หรื อปฏิสงั ขรณ์ และกลุม่ วัดที่ขุนนางเป็ นผู้สร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ ซึ่งภายในแต่ละวัดก็มักจะมีการสร้ าง
เจดีย์เพื่อไว้ ใช้ สาํ หรับบรรจุอฐั ิ ของคนในตระกูล
แต่จากการสํารวจเบื ้องต้ นพบว่าวัดในกลุม่ ที่พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นผู้สร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์
นันมิ
้ ได้ มีการสร้ างเจดีย์ไว้ เพื่อเป็ นที่บรรจุอฐั ิ แต่ออย่างใด ดังนั ้นในการศึกษาเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
10

ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานวัตถุสถานต่ าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสถาปนา
(ธนบุรี: ผดุงวิทยาการพิมพ์, 2514. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจําเนียร นครประศาสน์ 2 กุมภาพันธ์
2514), 6-7.
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สมัยรัชกาลที่ 3 นี ้ จะยกตัวอย่างศึกษาเฉพาะกลุม่ วัดที่สร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นโดยกลุม่ เจ้ านายและขุน
นางตระกูลต่างๆแต่เพียงเท่านัน้ ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างต่อไปนี ้
1. กลุ่มวัดที่เจ้ านายเชือ้ พระวงศ์ เป็ นผู้สร้ างหรือปฏิสังขรณ์
วัดระฆังโฆสิตาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
วัดระฆังโฆษิตารามเป็ นวัดโบราณที่มีมาตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เดิมชื่อวัดบาง
หว้ าใหญ่ ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้ าฯให้ ยกวัดบางหว้ าใหญ่จากวัด
ราษฎร์ ขึ ้นเป็ นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการขุดพบระฆังโบราณที่บริ เวณบ่อเต่าหลังพระ
อุโบสถเป็ นระฆังที่มีเสียงไพเราะ ให้ ราษฎรพากันเรี ยกวัดว่า “วัดระฆัง” แต่ในพระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) กล่าวไว้ ว่า“...วัดบางหว้าใหญ่
ทรงปฏิ สงั ขรณ์ แล้ว พระราชทานนามเปลีย่ นว่า วัดระฆัง ให้เหมื อนกับวัดระฆังครัง้ กรุงเก่า ซึ่ งเป็ นวัดที ่
อยู่ใกล้พระราชวังข้างด้านตะวันตก...” เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามวัดเป็ นภาษาบาลี
ว่า “วัดคัณฑิการาม” แต่ชาวบ้ านก็ยงั คงเรี ยกว่าวัดระฆังอยูน่ นั่ เอง ในที่สดุ วัดจี ้จึงมีนามว่า วัดระฆังโฆ
สิตาราม 11
วัดระฆังโฆสิตารามเป็ นวัดที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับกรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่ 1 คือ
เจ้ าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์ ซึ่งเจ้ าฟ้ากรมหลวงเทเวศร์ นี ้เป็ นพระราชบุตรในสมเด็จฯเจ้ าฟ้ากรม
พระยาเทพสุดาวดี พระเจดีย์ทรงเครื่ อง 3 องค์ที่เรี ยงกัน 12ในบริ เวณกําแพงแก้ วด้ านทิศเหนือสร้ างโดย
กรมหมื่ นนราเทเวศร์ (พระองค์ เจ้ าชายปาล) กรมหมื่นนเรศร์ โยธี (พระองค์เจ้ าชายบัว) และกรมหมื่ น
เสนีย์บริ รักษ์ (พระองค์เจ้ าชายแดง) เจ้ านายทั ้ง 3 พระองค์นี ้เป็ นพระโอรสในกรมพระราชวังหลัง เจ้ าฟ้า
กรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์ กรมหมื่นนราเทเวศร์ เป็ นต้ นราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ส่วนกรมหมื่ น
นเรศร์ โยธีไม่ปรากฏว่าทรงเป็ นต้ นราชสกุลใดและกรมหมื่นเสนีย์บริ รักษ์ ทรงเป็ นต้ นราชสกุลเสนีย์วงศ์
ณ อยุธยา เจ้ านายวังหลังทัง้ 3 พระองค์นี ้ได้ สร้ างเจดีย์ดงั กล่าวเพื่อโดยเสด็จรัชกาลที่ 3 เมื่อครัง้ ที่

11
12

เรื่ องเดียวกัน, 363-364.
ที่บริเวณองค์เจดีย์มีแผ่นป้ายจารึกระบุพระนามผู้สร้ างเจดีย์ประดับไว้ อยู่
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พระองค์ ทรงสร้ างพระอุโบสถของวัด อย่างไรก็ ตามจากการสํารวจพบว่าเจดีย์ทัง้ 2 องค์ 13ยังถูกใช้
สําหรับเป็ นที่บรรจุอฐั ิ ของของเจ้ านายในราชสกุลดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงเครื่ อง

ภาพที่ 10 เจดีย์ทรงเครื่อง
สร้ างโดยกรมหมื่นนราเทเวศร์
บรรจุอัฐิราชสกุล “ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา”

13

ภาพที่ 11 เจดีย์ทรงเครื่อง
สร้ างโดยกรมหมื่นนเรศร์ โยธี

เจดีย์ที่สร้ างขึ ้นโดยกรมหมื่นนเรศร์ โยธีไม่ปรากฎพบว่าใช้ บรรจุอฐั ิของเจ้ านายในราชสกุลใด.
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ภาพที่ 12 เจดีย์ทรงเครื่อง
สร้ างโดยกรมหมื่นเสนีย์บริรักษ์
บรรจุอัฐิราชสกุล “เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา”
เจดีย์ทรงเครื่ อ งวัดระฆังโฆสิตารามทั ้ง 3 องค์มีลกั ษณะเหมือนกัน กล่าวคือ มีลกั ษณะเป็ น
เจดีย์ทรงเครื่ องอยู่ในผังย่อมุมไม้ 20 ตังอยู
้ ่บนฐานบัวขนาดใหญ่สามารถเดินประทักษิ ณได้ โดยรอบ
และมีบนั ไดทางขึ ้น-ลง มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
มีลกั ษณะเป็ นชุดฐานสิงห์ 3 ฐานถัดขึ ้นมาเป็ นบัวทรงคลุม่ รองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 20
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์ อยู่ในผังย่อ มุม บัวทรงคลุม่ เถา ปลี ลูกแก้ วและปลี
ยอด ตามลําดับ
เจดีย์ทรงเครื่ องเป็ นรู ปแบบที่ปรากฏขึ ้นครัง้ แรกในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนกลางและมาได้ รับ
ความนิ ย มอย่ า งมากในสมัย อยุ ธ ยาตอนปลายจวบจนกระทั่ง ถึ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ 3 แห่ง กรุ ง
รั ต นโกสิน ทร์ โดยรู ป แบบเจดี ย์ ท รงเครื่ อ งสมัย อยุธ ยาและสมัย รั ต นโกสิน ทร์ มี ค วามแตกต่า งกัน
กล่าวคือ การทําบัวทรงคลุม่ ในสมัยอยุธยาจะทําอยูใ่ นผังกลมแต่สมัยรัตนโกสินทร์ บวั ทรงคลุม่ จะอยู่ใน
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ผังสีเ่ หลีย่ มซึง่ อาจมีการย่อมุมรับกับการย่อมุมที่มีตั ้งแต่สว่ นฐานขึ ้นมา การทําปลีในสมัยอยุธยาจะทํา
ปลีเพียงชันเดี
้ ยวแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ จะทําปลียอดเพิ่มขึ ้นมาด้ วย นอกจากนี ้ยังมีสว่ นของลวดบัว
เชื่อมฐานกับบัวทรงคลุม่ ซึง่ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมขึ ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเจดีย์ทรงเครื่ องที่ปรากฏ
ที่วดั ระฆังโฆสิตารามแห่งนี ้มีลกั ษณะรูปแบบทางศิลปกรรมตามแบบแผนประเพณีของเจดีย์ทรงเครื่ อง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ครบถ้ วนทุกอย่าง จึงอาจกล่าวได้ ว่าเจดีย์ทรงเครื่ องทัง้ 3 องค์นี ้เป็ นต้ นแบบแห่ง
เจดีย์ทรงเครื่ อ งสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีความสมบูรณ์ และยังคงสามารถรู ปแบบดังกล่าวไว้ ได้ จวบจน
ปั จจุบนั
วัดสุวรรณาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุล สุทัศน์
วัดสุวรรณาราม เดิมชื่อ “วัดทอง” ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง ทราบแต่ว่าได้ สร้ างมาตังแต่
้ กรุ งศรี
อยุธยาเป็ นราชธานี ตังอยู
้ ร่ ิ มคลองบางกอกน้ อยฝั่ งทิศตะวันตก ในสมัยกรุ งธนบุรีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าตากสินให้ นําเชลยชาวพม่าไปประหารชีวิต ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้ าฯให้ รือ้ และสถาปนาขึ ้นใหม่ทงพระอารามและพระราชทานนามใหม่
ั้
ว่า “วัด
สุวรรณาราม”
บริ เวณลานพระอุโบสถมีเจดีย์ทรงเครื่ องที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั ้งอยู่หน้ าพระวิหารเดิม
เป็ นเจดีย์ก่ออิฐถื อปูนประดับกระจก ปั จจุบนั นี ้ได้ ซ่อ มแซมและฉาบปูนเรี ยบทาสีขาวทัว่ ทังองค์
้ พระ
เจดีย์ไม่ใช้ กระจกประดับแล้ ว ที่ฐานพระเจดีย์มีแผ่นจารึ กว่าพระเจดีย์องค์นี ้สร้ าง พ.ศ.2390 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ภายในบรรจุอัฐิพระองค์เจ้ าชายสุทศั น์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ผู้
เป็ นต้ นราชสกุลสุทศั น์ ปั จจุบนั พระเจดีย์องค์ นี ้จึงเป็ นพระเจดีย์ประจําราชสกุลสุทศั น์และเป็ นที่บรรจุ
อัฐิของลูกหลานแห่งราชสกุลนี 14้

14

เรื่ องเดียวกัน, 331-332.
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ราชสกุล “สุทศั น์” 15

ภาพที่ 13 เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุล "สุทศั น์ "
เจดีย์บรรจุอฐั ิ ราชสกุลสุทศั น์ มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องย่อมุมไม้ 20 มีรูปแบบศิลปกรรม
ดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ฐานด้ านล่างสุดมี ลกั ษณะเป็ นฐานเขียงอยู่ในผัง 8 เหลี่ยมประดับตกแต่ง
ด้ วยกระเบื ้องปรุลายจีนลายดอกไม้ 4 กลีบ ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัวที่ไม่มีท้องไม้ บริ เวณบัวหงายสลักลาย
กลีบบัว ชุดฐานสิงห์ซ้อน 3 ฐานและบัวทรงคลุม่ รองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 20
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วย บัลลังก์อยูใ่ นผังย่อมุม ถัดขึ ้นมาเป็ นบัวทรงคลุม่ เถา ปลีและ
ฉัตรประดับด้ านบนสุด
15

บูรณะเมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2390.
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รู ป แบบศิ ลปกรรมของเจดี ย์บ รรจุอัฐิร าชสกุล สุทัศ น์ มี ความแตกต่า งไปจากรู ปแบบเจดี ย์
ทรงเครื่ องที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ ฐานบัวด้ านล่างก่อนถึงชุดฐานสิงห์ไม่มีท้องไม้ แตกต่าง
ไปจากระเบียบการทําฐานบัวตามแบบแผนประเพณีเดิม ทังยั
้ งมีการสลักลวดลายกลีบบัวบริ เวณบัว
หงาย นอกจากนี ป้ ลีข องเจดี ย์ท รงเครื่ อ งในสมัย รั ตนโกสินทร์ มัก จะทํ า ปลีย อดเพิ่ม ขึน้ มาจากรู ป
แบบเดิมในสมัยอยุธยาที่ทําปลีเพียงชั ้นเดียว จึงอาจสันนิษฐานได้ ว่าองค์ประกอบที่ผิดรู ปแบบไปจาก
เจดีย์ทรงเครื่ องในสมัยรัตนโกสินทร์ นี ้อาจเป็ นงานที่เกิดจากการบูรณะในภายหลังโดยช่างผู้ไม่เข้ าใจใน
รูปแบบศิลปะของเจดีย์ทรงเครื่ อง หรื อ อาจเป็ นไปได้ ว่าเป็ นรู ปแบบที่ช่างผู้สร้ างแรกเริ่ มตั ้งใจทําให้ มี
ความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงเครื่ องแบบเดิมก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตามบริ เวณฐานเขียงด้ านล่างสุดมีการ
ประดับกระเบื ้องปรุ ลายจีนลายดอกไม้ 4 กลีบ ซึ่งการตกแต่งด้ วยกระเบื ้องปรุ ลายจีนนี ้มักพบความ
นิยมทําอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจากแผ่นจารึ กที่ระบุว่าเจดีย์
ทรงเครื่ ององค์นี ้สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุญยรัตพันธุ์
วัดเครื อวัลย์วรวิหาร สร้ างขึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 โดย
เจ้ าจอมเครื อวัลย์เป็ นผู้สร้ างพร้ อมด้ วยเจ้ าพระยาอภัยภูธร(น้ อย บุณยรัตพันธุ์) ผู้เป็ นบิดา แล้ วถวาย
เป็ นพระอารามหลวง 16 แต่การสร้ างในคราวนันยั
้ งไม่แล้ วเสร็ จ ผู้สร้ างทังสองก็
้
ถึงแก่กรรมเสียก่อ น
รัชกาลที่ 3 จึงทรงโปรดให้ สร้ างวัดต่อไปจนแล้ วเสร็ จ โดยพระราชทานนามว่า “วัดเครื อวัลย์วรวิหาร” 17
ต่อมาเจ้ าพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรัตพันธุ์) 18 ได้ ปฏิสงั ขรณ์วดั และสร้ างเจดีย์ขึ ้น 2 องค์ สําหรับบรรจุ
16

เจ้ าพระยาวิชิตวงษ์วฒ
ุ ิไกร และพระยาพฤฒาธิบดี, เรี ยบเรี ยง, ตํานานพระอารามหลวงและทําเนี ยบ
สมณศักดิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2457. พิมพ์แจกในงานศพ เจ้ าพระยาวิชิตวงษ์ วฒ
ุ ิไกรฯ (หม่อมราชวงศ์คลี่
สุทศั น์) องคมนตรี รัฐมนตรี ), 2.
17
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3,
เล่ม 1, 169.
18
เจ้ าพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรัตพันธุ์) เป็ นบุตรเจ้ าพระยาอภัยภูธร(น้ อย บุณยรัตพันธุ์) ในรัชกาลที่ 3
เป็ นนายสนิท หุ้มแพร แล้ วเป็ นหลวงศักดิ์ นายเวร จากนันเลื
้ ่อนเป็ นพระยาสุริยภักดี เมื่อปลายรัชกาลที่ 3 ถูกถอด ถึง
ในรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯให้ เป็ นพระยามหามนตรี แล้ วเลื่อนเป็ นเจ้ าพระยายมราช เมื่อเจ้ าพระยายมราช(สุก)ถึงแก่
อสัญกรรมแล้ ว จึงโปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าพระยายมราช(นุช ) เป็ นเจ้ าพระยาที่ สมุหนายก ท่านมีชีวิตอยู่จ นถึงแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ใน ราชบัณฑิตยสถาน, วัดเครื อวัลย์ วรวิหาร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2538. จัดพิมพ์เป็ นที่ระลึกงานถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2538), 10.
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อัฐิคนในตระกูล “บุณยรัตพันธุ์” หรื อผู้เกี่ยวเนื่องกับทางตระกูล 19 ซึง่ นับได้ ว่าวัดเครื อวัลย์แห่งนี ้เป็ นวัด
ประจําตระกูลบุณยรัตนพันธุ์
อย่างไรก็ ตามไม่ปรากฏหลักฐานระบุถึงปี พ.ศ. ที่เจ้ าพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรั ตพันธุ์ )ได้
สร้ างเจดีย์ทงั ้ 2 องค์สาํ หรับบรรจุอฐั ิ คนในตระกูลบุณยรัตพันธุ์หรื อผู้เกี่ยวเนื่องทางตระกูล ประกอบกับ
รู ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอัฐิคนในสกุล “บุญยรัตพันธุ์” มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็ น
รูปแบบเจดีย์พระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 และในบริ เวณส่วนมาลัยเถาขององค์เจดีย์มีการประดับ
สิงห์เหมือ นกันกับที่พบที่เจดีย์วดั บรมนิวาสและวัดปทุมนารามซึ่งเป็ นเจดีย์ที่มีหลักฐานระบุไว้ อย่าง
ชัดเจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงตังข้
้ อสันนิษฐานไว้ ในเบื ้องต้ นว่าเจ้ าพระยาภูธราภัยอาจสร้ าง
เจดีย์บรรจุอฐั ิ คนในสกุลบุญยรัตพันธุ์ขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นเดียวกัน ดังนั ้นผู้ศกึ ษาจึงจะขอกล่าวถึง
รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์เอาไว้ ในหัวข้ อเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อไป (ดูรูปที่ 24)
2. กลุ่มวัดที่ขุนนางเป็ นผู้สร้ างหรือปฏิสังขรณ์
วัดประยุรวงศาวาส : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค
วัดประยุรวงศาวาส เดิมชื่อวัดรัว้ เหล็ก 20 สร้ างขึ ้นโดยสมเด็จเจ้ าพระยาบวรมหาประยุรวงศ์
(ดิศ บุนนาค) หรื อที่เรี ยกว่า “สมเด็จเจ้ าพระยาองค์ใหญ่” เมื่อครัง้ ยังเป็ นเจ้ าพระยาพระคลัง ว่าที่พระ
คลังและว่าที่สมุหพระกลาโหม ซึง่ ท่านได้ อุทิศที่สวนกาแฟสร้ างวัดขึ ้นปี พ.ศ.2371 สร้ างอยูน่ าน 8 ปี จึง
สํา เร็ จ มี ก ารฉลองวัด ในปี พ.ศ.2379 21 แล้ ว จึ ง ถวายเป็ นพระอารามหลวงในรั ช กาลที่ 3 ทรง
19

เรื่ องเดียวกัน, 28-29.
20
เพราะมีรัว้ เหล็กแวดล้ อมเป็ นกําแพงอยู่ตอนหน้ าพระอุโบสถ วิหารและศาลาการเปรี ยญ รัว้ เหล็กนีส้ มเด็จ
เจ้ าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สงั่ มาจากประเทศอังกฤษ เพื่อทูลเกล้ าฯถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจะ
ได้ ใช้ ล้อมเป็ นกําแพงในพะราชวัง แต่ไม่ทรงโปรด จึงขอรับพระราชทานมาใช้ ล้อมเป็ นกําแพงในวัด โดยเอานํา้ ตาล
ทรายแลกทําสัญญากันว่าเหล็กหนักเท่าใด นํ ้าตาลทรายก็หนักเท่านัน้ ใน พระวิสมุ ธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรหมรังสี)
และคนอื่ นๆ, ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิห าร (กรุ งเทพฯ: วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2556. อนุสรณ์ พิธี
สมโภชพระอารามครบ 185 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต) เจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันเสาร์ ที่ 12-13 มกราคม 2556), 15.
21
ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงงานฉลองวัดอยู่ในบันทึกจดหมายเหตุของ หมอ ดี.บี.บรัดเล(Dr.D.B.Bradley)
มิชชันนารี ชาวอเมริกา ความว่า “วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2379 วันนี ้มีการฉลองวัดอันงดงามของสมเด็จองค์ใหญ่ บิดา
ของท่าผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน มีการมหรสพมากมายหลายอย่าง ประชาชนมาประชุมกันมากมาย หลายพัน ทัง้ ชาว
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พระราชทานนามวัดว่า “วัดประยุรวงศาวาส” ภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังองค์ใหญ่ ใช้ เป็ นที่บรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุและอัฐิของคนในตระกูลบุนนาค 22 โดยอัฐิของคนในตระกูลบุนนาคจะบรรจุอยู่บริ เวณ
ส่วนฐานของเจดีย์ 23และบริ เวณผนังกําแพงแก้ วที่ล้อมรอบองค์เจดีย์
สมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เ ริ่ มสร้ างเจดีย์ อ งค์ ใหญ่ นี ้ขึ ้น แต่ยังไม่ทัน แล้ ว เสร็ จ
ผู้สร้ างก็ถึงแก่พิราลัยไปก่อนเมื่อพ.ศ.2398 ต่อมาสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์(ช่วง บุนนาค)
จึงได้ สร้ างเจดีย์ต่อ จนเสร็ จ สมบูรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ด้ วยเหตุนี ้เอง
รูปแบบของเจดีย์จึงมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังอันเป็ นรูปแบบที่นิยมสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 4 ในขณะ
ที่สมัยรัชกาลที่ 3 จะนิยมเฉพาะเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเครื่ องเท่านั ้น ซึ่งก็สอดคล้ องกับประวัติ
การก่อสร้ างที่เป็ นงานแล้ วเสร็ จในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังนั ้นรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงระฆังดังกล่าว
จึงจะขอกล่าวไว้ ในหัวข้ อ เจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อไป(ดูรูปที่ 23)
วัดพิชัยญาติการาม : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค
วัดพิชยั ญาติการาม เดิมเป็ นวัดร้ าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด 24 ต่อมาปี พ.ศ.
2384 สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัต บุนนาค) หรื อที่เรี ยกว่า “สมเด็จเจ้ าพระยาองค์น้อย”
เมื่ อ ครั ง้ ยัง ดํ า รงบรรดาศักดิ์ เ ป็ นพระยาศรี พิพัฒ น์ รั ต นโกศาธิ บดี จางวางกรมพระคลัง สิน ค้ า ได้
ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้ างสถาปนาขึ ้นใหม่ทั ้งวัด แล้ วน้ อมเกล้ าฯถวายเป็ นพระอารามหลวงในรัชกาล
ที่ 3 โดยพระองค์ ได้ พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ซึ่งชาวบ้ านเรี ยกว่า “วัดพระยา
ญาติ” 25 ครัน้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานนามใหม่เป็ น “วัด
พิชัยญาติการาม” มาจนถึงปั จ จุบัน ภายในวัดมี ปรางค์ 3 องค์ ปรางค์ อ งค์ ประธานประดิษฐาน
พระพุทธเจ้ า 4 พระองค์และบริ เวณผนังภายในเป็ นที่บรรจุอฐั ิ คนในตระกูลบุนนาค

พระนครและสัญจรมาจากที่ตา่ งๆของประเทศ” ใน ประยูร อุลชุ าฎะ, ศิลปกรรมในบางกอก (พระนคร: เกษมบรรณ
กิจ, 2514), 27.
22
เอนก นาวิกมูล, ลิน้ ชักภาพเก่ า (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550), 64.
23
ไม่เปิ ดให้ เข้ าชม.
24
กองพุทธศาสนสถาน, ประวัตวิ ัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1, 176.
25
พรรณี สุนทรโยธี และคนอื่นๆ, วัดพิชัยญาติการาม (กรุงเทพฯ: วัดพิชยั ญาติการามร่ วมมือกับสโมสรโร
ตารี่ กรุงเทพฯ, 2534), 2-3.
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รูปแบบศิลปกรรมปรางค์ประธานวัดพิชยั ญาติการาม

ภาพที่ 14 ปรางค์ ประธาน วัดพิชัยญาติการาม

ภาพที่ 15 ผนังภายในปรางค์
บรรจุอัฐิตระกูลบุนนาค

พระปรางค์ประธานบรรจุอฐั ิ คนในตระกูล “บุนนาค” มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
พระปรางค์ ทัง้ 3 องค์ ตัง้ อยู่บ นฐานเดีย วกัน ซึ่ง ประกอบด้ วยชุ ดฐานบัว
ลูกแก้ วอกไก่ 1 ชุด รองรับลานประทักษิณที่สามารถเดินได้ รอบปรางค์ทั ้ง 3 องค์
ส่วนเรื อนธาตุ เหนือลานประทักษิณขึ ้นไปเป็ นส่วนของเรื อนธาตุซงึ่ ในที่นี ้ทําเป็ นอาคารแบบ
มณฑปจัตรุ มุข ประกอบด้ วยฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ 1 ฐาน รองรับตัวอาคารจัตรุ มุขออยูใ่ นผังเพิ่มมุมและ
ยกเก็จเพื่อรับมุขที่มีประตูทงั ้ 4 ด้ าน เหนือฐานบัวประกอบด้ วยชัน้ ยักษ์ แบก 1 ชันที
้ ่เสาประดับผนัง
และเสาประดับกรอบประตู ส่วนล่างประด้ วยลายกาบพรหมศรและส่วนบัวหัวเสาประดับด้ วยกาบบน
ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ดังตัวอย่างที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่ง
ซ่อมในสมัยรัชกาลที่ 3 หลักคาจัตรุ มุขทําซ้ อนกัน 3 ชันลดหลั
้
น่ กันขึ ้นไปเป็ นหลังคาหน้ าจัว่ มุงกระเบื ้อง
ประดับด้ วย ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์(ลักษณะผสมระหว่างปากเป็ นนกและหงอนเป็ นนาค บางครัง้
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เรี ยกว่า “นกเจ่า”) ภายในกรอบหน้ าบันประดับลวดลายพันธุ์พฤกษา มีชั ้นเทพพนม 1 แถว รองรับส่วน
หน้ าบันทังหมด
้
ส่วนยอด
ส่วนนี ้คือส่วนปรางค์หรื อปราสาทเหนือหลังคาจัตุรมุข ประกอบด้ วยชัน้ ยักษ์
แบกสลับกับชันเทพพนมอย่
้
างละ 2 ฐาน รองรับชั ้นปราสาทที่ทําซ้ อนกันเป็ นชั ้นๆจํานวน 6 ชัน้ แต่ละ
ชันประดั
้
บบรรพแถลงหรื อกลีบขนุนปรางค์ ลักษณะทรงกลีบขนุนทําแนบชิดกับองค์ปรางค์แล้ ว ซึ่งเป็ น
วิวัฒนาการสืบต่อมาจากสมัยอยุธยา รู ปแบบของพระปรางค์ ประธานยังคงรั กษาเค้ าโครงเดิมที่มี
ขนาดใหญ่แต่อวบอ้ วนเช่นเดียวกับปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น พระปรางค์ วัดระฆังโฆษิ ตา
ราม ส่วนเรื่ องยักษ์ แบกและเทพพนมเปรี ยบเทียบได้ กับพระปรางค์ วดั ระฆังโฆษิ ตารามและวัดอรุ ณ
ราชวราราม อันมีคติเรื่ องของพระปรางค์จําลองมากจากเขาพระสุเมรุ ในคติของพุทธศาสนา จะพบว่า
พระปรางค์ที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นจะมีชั ้นซ้ อนของปราสาท 6 ชันเสมอ
้
อาจหมายถึง
สวรรค์ชนั ้ ต่างๆนัน่ เอง ส่วนยอดของพระปรางค์ประดับด้ วยนภศูลซึ่งพบอยู่มั่วไปในพระปรางค์สมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น 26
การสร้ างพระปรางค์ที่วดั พิชยั ญาติการามมีคติและรูปแบบการสร้ างที่แปลกกว่าแห่งอื่นๆ อาจ
กล่าวได้ ว่าเป็ นแห่งเดียวเท่านันที
้ ่สร้ างประปรางค์ 3 องค์เป็ นประธานของวัดและมีคติเกี่ยวกับอดีต
พุทธเจ้ าและอนาคตพุทธเจ้ า ส่วนคติการสร้ างปรางค์ 3 องค์เป็ นรู ปแบบที่ได้ รับความนิยมในศิลปะ
ขอมสมัยบายน ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18 (สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7) การสร้ างพระปรางค์ 3 หลัง
ได้ รับการดัดแปลงให้ เป็ นคติของพุทธสาสนามหายาน เรี ยกว่า “รัตนตรัยมหายาน” เป็ นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรู ปนาคปรก(ปรางค์ประธาน) พระโพธิ สตั ว์อวโลกิเตศวร(ปรางค์ด้านขวามือของปรางค์
ประธาน)และนางปรัชญาปารมิตา(ปรางค์ด้านซ้ ายมือของปรางค์ประธาน) ตัวอย่างเช่น ปรางค์ 3 ยอด
เป็ นต้ น
คติการสร้ างพระปรางค์ของวัดพิชัยญาติการามกลับแปลกแตกต่างออกจากคติความเชื่อ ที่
เคยมีมาแต่เดิม เป็ นเรื่ องที่คิดและสร้ างขึ ้นใหม่ที่บรรจุไว้ ในพระปรางค์ 3 องค์ เพื่อแสดงเรื่ องเกี่ยวกับ

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 56-57.
26

42

พระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี ้ อันประกอบไปด้ วย พระพุทธเจ้ าที่ตรัสรู้แล้ ว 4 พระองค์กบั อนาคต
พุทธเจ้ าอีก 1 พระองค์ คือ พระศรี อาริ ยเมตไตรย 27
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐิเจ้ าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้ าสัวโต)
วัดกัลยาณมิตรสร้ างขึ ้นโดยเจ้ าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้ าสัวโต ต้ นสกุลกัลยาณมิตร)ว่าที่สมุหา
นายก เมื่ อ ครั น้ ยังเป็ นพระยาราชสุภาวดี เจ้ ากรมพระสุรัสวดีกลาง โดยได้ อุทิศที่บ้านและซื ้อที่ดิ น
บริ เวณใกล้ เคียงเพิ่มเติมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างพระอาราม การก่อสร้ างพระอารามเริ่ มลงมือเมื่อ พ.ศ.
2368 แล้ วเสร็ จจึงถวายเป็ นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชทาน
นามว่า “วัดกัลยาณมิตร” 28 ซึง่ ปรากฏหลักฐานอยู่ใน พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
ความว่า “...เจ้าพระยานิกรบดิ นทรยกทีบ่ ้านเดิ มของท่าน แล้วซื ้อทีบ่ ้านข้าราชการและบ้านเจ้าสัว เจ้า
ภาษี นายอากรคนอื ่นอี กหลายบ้านสร้างเป็ นวัดใหญ่ พระราชทานชื ่อวัดกัลยาณมิ ตร...” ภายในวัด
ปรากฏพบเจดีย์ทรงเครื่ องหินอ่อน ซึ่งสร้ างขึ ้นโดยเจ้ าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร) เมื่อครัง้
ดํารงตําแหน่งพระยาราชวรานุกูล ในราวปี พ.ศ.2407 เพื่อ ใช้ เป็ นที่บรรจุอัฐิเจ้ าพระยานิกรบดินทร์
(เจ้ าสัวโต) ผู้เป็ นบิดา 29

27

เรื่ องเดียวกัน, 53.
นพรั ต น์ ถาวรศิริ ภัท ร, “การศึ ก ษาการออกแบบสถาปั ต ยกรรมเขตพุท ธาวาส วัด กัล ยาณมิต ร
วรมหาวิหาร” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ภาควิชาศิลป
สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 58.
29
พระปริ ยัติธาดาและธัช ชัย ยอดพิชัย, วัดกั ลยาณมิตรวรมหาวิห าร (กรุ งเทพฯ: วัดกัลยาณมิต ร
วรมหาวิหาร, 2553), 107-108.
28
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของเจ้ าพระนิกรบดินทร์ (เจ้ าสัวโต)

ภาพที่ 16 เจดีย์บรรจุอัฐิเจ้ าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้ าสัวโต)
เจดี ย์ บ รรจุ อัฐิ ของเจ้ าพระยานิ ก รบดิ น ทร์ มี ล ัก ษณะเป็ นเจดี ย์ ท รงเครื่ อ ง ตัง้ อยู่บ นฐาน
ประทักษิ ณ 8 เหลี่ยมช้ อนกัน 2 ฐาน มี บนั ไดทางขึ ้นและรั ว้ กํ าแพงล้ อมรอบ มีรูปแบบศิลปกรรม
ดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ฐานแบ่งออกได้ เป็ น 2 ชุด ชุดแรกด้ านล่างสุดมีลกั ษณะเป็ นฐานที่อยู่ในผัง 8
เหลีย่ ม ประกอบไปด้ วย ฐานบัวยืดท้ องไม้ สงู ประดับลูกแก้ วอกไก่ 2 เส้ น ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่และฐาน
บัวยืดท้ องไม้ สูงเจาะช่อ งสี่เหลี่ยมด้ านละ 2 ช่องทัง้ 4 ทิศและฐานบัวตกแต่งบริ เวณบัวควํ่าให้ มี
ลักษณะเหมื อนเป็ นหลังคา ตามลําดับ เหนือ ขึ ้นมาเป็ นส่วนฐานชุดที่สองซึ่งมีลกั ษณะย่อ มุมไม้ 12
ประกอบไปด้ วย ฐานบัวซ้ อน 4 ชัน้ สลักตกแต่งลวดลายกลีบบัวและดอกไม้ จีน
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
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ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์อยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12 บัวคลุม่ เถา ปลี ลูกแก้ ว ปลียอด
และเม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
รู ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงเครื่ อ งบรรจุอัฐิเจ้ าพระยานิกรบดินทร์ มีการทําฐานเพิ่ม ขึ ้น
หลายชัน้ ทังฐานประทั
้
กษิ ณและฐานบัวยืดท้ องไม้ ที่มีการเจาะช่อ งสี่เหลี่ยมส่งผลให้ เจดีย์มีความสูง
เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้การทําฐานบัวซ้ อน 4 ฐานรองรับองค์ระฆังก็แตกต่างไปจากความนิยมในการ
ทําเจดีย์ทรงเครื่ องที่สว่ นฐานมักจะใช้ ฐานสิงห์ซ้อน 2-3 ฐาน อีกทั ้งไม่มีการทําบัวทรงคลุม่ รองรับองค์
ระฆังดังเช่นที่พบโดยทัว่ ไป ที่สําคัญ คือ องค์เจดีย์มีการสลักตกแต่งลวดลายทั ้งบริ เวณส่วนฐานและ
องค์ระฆังเป็ นรู ปกลีบบัวและดอกไม้ จีนซึ่งไม่ค่อยปรากฏพบในเจดีย์องค์อื่นๆ สันนิษฐานว่าอาจเป็ น
ความนิยมโดยส่วนตัวที่สลักขึ ้นเพื่อใช้ สอื่ ความหมายอื่นๆหรื อเป็ นการสลักเพิ่มเติมในภายหลังก็เป็ นไป
ได้
วัดคฤหบดี : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล ชุมสาย ณ อยุธยา และ ภมรมนตรี
วัดคฤหบดีเป็ นวัดที่พ ระยาราชมนตรี บริ รักษ์ ( ภู่) ต้ น สกุล “ภมรมนตรี ” เป็ นผู้สร้ างในสมัย
รัช กาลที่ 3 30 แต่เดิมนัน้ พระยาราชมนตรี บริ รักษ์ (ภู่) มี บ้านอยู่ริมฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
เหนื อ บ้ านปู น ตํ า บลบางพลัด (แขวงบางยี่ ขั น ปั จจุ บัน ) ได้ ถวายตัว เข้ ารั บ ราชการตัง้ แต่ ค รั น้
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ยังทรงกรมเป็ นพระเจ้ าลูกยาเธอกรมหมื่ นเจษฎาบดินทร์ ครั น้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จขึ ้นครองราชย์สมบัติได้ โปรดตั ้งนายภู่จางวางเป็ นพระ
ยาราชมนตรี บริ รักษ์ จางวางมหาดเล็กและได้ เลื่อนตําแหน่งขึ ้นว่าการพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานบ้ านที่พระศรี สุนทรโวหาร(สุนทรภู่)เคยอาศัยอยู่ ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของท่าพระ(ท่าช้ างวังหลัง) ให้ พระยาราชมนตรี บริ รักษ์ (ภู่)ได้ อยู่อ าศัยใหม่ พระยาราชมนตรี
บริ รักษ์ จึงได้ ยกบ้ านเดิมของท่านให้ สร้ างเป็ นวัด แล้ วนําความน้ อมเกล้ าฯถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระองค์ได้ ทรงรับไว้ เป็ นพระอารามหลวงพร้ อมด้ วยพระราชทานนามว่า “วัดคฤหบดี” 31
มีเจดีย์ประจําตระกูล “ชุมสาย ณ อยุธยา” บรรจุอฐั ิ ของตระกูล ”ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี ”

, 26.

30

ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานวัตถุสถานต่ าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสถาปนา

31

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัตวิ ัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1, 120-121.
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี ”

ภาพที่ 17 เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี”
เจดีย์บรรจุอัฐิของตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี ” มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องที่มีองค์
ระฆังกลมตังอยู
้ บ่ นฐาน 8 เหลีย่ ม มีบนั ได้ ทางขึ ้นและรัว้ กําแพงล้ อมรอบ มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ฐานด้ านล่างสุดมี ลกั ษณะเป็ นฐาน 8 เหลี่ยมยกเก็ จ ถัดขึน้ มาเป็ นฐานบัว
ขนาดใหญ่ยืดท้ องไม้ สงู ประดับลูกฟั ก 2 เส้ นและชุดฐานสิงห์ 3 ฐานอยู่ในผังย่อมุมไม้ 20 เหนือขึ ้นมา
จึงบัวปากระฆังอยูใ่ นผังกลมรองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังกลม
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยปล้ องไฉนและปลี
รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี ” มีความแตกต่าง
ไปจากรูปแบบเจดีย์ที่พบโดยทัว่ ไป โดยจะเห็นว่าส่วนฐานนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นแบบเจดีย์ทรงเครื่ อง คือมี
ส่วนสําคัญคือชุดฐานสิงห์ 3 ฐาน แต่สว่ นองค์ระฆังและส่วนยอดนันกลั
้ บมีลกั ษณะเป็ นแบบเจดีย์ทรง
ระฆังที่ไม่เป็ นที่นิยมในสมัยรั ชกาลที่ 3 และไม่ปรากฏการทําบัลลังก์ ตามองค์ประกอบของรู ปแบบ
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เจดีย์ ประการสําคัญคือบริ เวณฐานด้ านล่างสุดมีการเพิ่มฐานบัวขนาดใหญ่ยืดท้ องไม้ ประดับลูกฟั ก 2
เส้ นทําให้ เจดีย์มีความสูงเพิ่มมากขึ ้น การทําเจดีย์ที่มีรูปแบบผิดไปจากเดิมดังกล่าวนี ้อาจเป็ นความ
ตังใจที
้ ่จะประยุกต์เจดีย์ทรงเครื่ องกับเจดีย์ทรงระฆังให้ เข้ ากันมาตังแต่
้ ครัง้ แรกสร้ างหรื ออาจเป็ นความ
ผิดพลาดในการบูรณะสมัยหลังก็เป็ นไปได้
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตอีกประการหนึง่ คือ โดยปกติแล้ วการย่อมุมของเจดีย์ทรงเครื่ องหาก
เป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องขนาดเล็กจะย่อมุมไม้ 12 เจดีย์ทรงเครื่ องขนาดกลางจะย่อมุมไม้ 16 และหากเป็ น
เจดีย์ทรงเครื่ องขนาดใหญ่ดงั เช่น พระมหาเจดี ย์ที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามจะย่อมุมไม้ 20 แต่
ทว่าเจดีย์ที่วดั คฤหบดีนี ้มีขนาดไม่ใหญ่เทียบเท่าพระมหาเจดีย์ที่วดั พระเชตุพนแต่กลับย่อมุมไม้ 20 อีก
ทังระบบการย่
้
อมุมในส่วนฐานบัวที่มีการประดับลูกฟั ก 2 เส้ นด้ านล่างนั ้นก็มิได้ สมั พันธ์ กับชุดฐานสิงห์
อย่างไรก็ตามระบบการย่อมุมที่ผิดสัดส่วนนี ้อาจเกิดขึ ้นจากความต้ องการให้ ภาพรวมของการย่อมุม
ของเจดีย์ทรงเครื่ องสัมพันธ์ และรับกันกับฐานเขียงด้ านล่างที่มีลกั ษณะเป็ นฐานเขียงอยูใ่ นผัง 8 เหลี่ยม
ยกเก็จก็เป็ นได้
จากการสํารวจเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลสมัยรัชกาลที่ 3 ที่อยูภ่ ายในกลุม่ วัดที่เจ้ านายทรงสร้ าง
หรื อปฏิสงั ขรณ์และกลุม่ วัดที่ขนุ นางสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ พบว่าเจดีย์บรรจุอฐั ิ มีขนาดหลากหลายตั ้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่อ งมาจากอํ านาจหรื อ บารมีของตระกูลที่สร้ างเจดี ย์นั ้นๆ
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตยกเว้ นอยู่ที่ปรางค์วดั พิชัยญาติการาม ซึ่งเป็ นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่อาจเป็ น
เพราะอํานาจของตระกูลบุนนาคซึ่งเป็ นผู้สร้ างวัดในขณะนั ้น นอกจากนีร้ ู ปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิ ที่พบ
ภายในวัดกลุ่มต่างๆล้ ว นแล้ วแต่มีความสัมพันธ์ สอดคล้ อ งกับความนิยมของรู ปแบบเจดีย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ นที่นิยมสร้ างเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเครื่ องสืบต่อจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
ประการสําคัญจากการสํารวจโดยภาพรวมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลมักจะเป็ นเจดีย์รายที่ตั ้งอยู่
นอกผังหลักของวัด ยกเว้ นเพียงแต่ปรางค์ที่วดั พิชยั ญาติการามที่เป็ นปรางค์ประธานของวัดซึง่ อาจเป็ น
เพราะภายในปรางค์ประธานเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 พระองค์ ซึ่งหมายถึงพระอดีต
พุทธเจ้ าและพระพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั ดังนั ้นจึงใช้ ปรางค์เป็ นประธานของวัดก็เป็ นไปได้
เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สังคมไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ สําคัญใน
ทุกๆด้ าน โดยเฉพาะอิทธิพลทางการเมืองของมหาอํานาจตะวันตก ซึง่ ในส่วนของพระพุทธศาสนานั ้นก็
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ได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมากด้ วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการกําเนิดนิกายธรรมยุติที่พระองค์ทรง
สถาปนาขึ ้นอันเป็ นลักษณะการฟื น้ ฟูกลับไปหาพระพุทธศาสนาแบบดังเดิ
้ ม การเกิดขึ ้นของนิกายนี ้เอง
ที่สง่ ผลต่อการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล เพราะนิกายดังกล่าวได้ ให้ ความสําคัญกับพระพุทธเจ้ า
และการบูชาต้ นโพธิ์ ดังนันการสร้
้
างเจดีย์จึงกลับกลายเป็ นงานที่มีขึ ้นเพื่อสําหรับพระพุทธเจ้ าแต่เพียง
ผู้เดียวเท่านัน้ ประกอบกับรัชกาลที่ 4 มีพระราชดําริ ว่าวัดที่สร้ างและปฏิสงั ขรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มี
อยู่เป็ นจํานวนมากแล้ วจึงไม่โปรดให้ มีการสร้ างมากขึ ้นอี ก ดังนันบทบาทของเจ้
้
านายและขุนนางใน
การสร้ างและปฏิสงั ขรณ์วดั จึงได้ ลดลงอย่างมากตามไปด้ วยซึง่ ก็สอดคล้ องกับการค้ นคว้ าสํารวจข้ อมูล
ที่ไม่พบประวัติหรื อหลักฐานการสร้ างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของบุคคลขึ ้นใหม่ อาจกล่าวได้ ว่าการเกิดขึ ้น
ของนิกายธรรมยุติในสมัยรัชกาลนี ้ได้ สง่ ผลให้ งานสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลชะงักหายตามไปด้ วย
อย่างไรก็ตามหากเป็ นวัดที่ยงั สร้ างไม่แล้ วเสร็ จในสมัยรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 ก็โปรดเกล้ าฯให้
สร้ างต่อจนแล้ วเสร็ จ ดังพระราชปรารภที่ปรากฏอยูใ่ นพระกระแสอันเป็ นปั จฉิมพระราชดําริ ของรัชกาล
ที่ 3 ที่กล่าวไว้ ในพระราชพงศาวดาร ความว่า
...เงินในท้องพระคลังทีเ่ หลือจับจ่ายใช้ราชกาลแผ่นดินมีอยู่สีห่ มืน่ ชัง่ ขอสักหนึ่งหมือ่ นเถิด ถ้าผู้ใดเป็ น
พระเจ้าแผ่นดินแล้ว ให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายได้นีช้ ่วยทํานุบํารุงวัดทีช่ ํารุด และวัดทีย่ งั ค้างอยู่นนั้ เสียให้
แล้วด้วย... 32

และหากมีการสร้ างเจดีย์ก็จะโปรดเกล้ าฯให้ เปลี่ยนจากการสร้ างเจดีย์ทรงเครื่ องหรื อเจดีย์ทรงปรางค์
อันเป็ นที่นิยมในสมัยรัชกาลก่อนมาเป็ นเจดีย์ทรงระฆังเหมือนดังในสมัยอยุธยาอันเป็ นรู ปแบบเจดีย์
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 อนึง่ แม้ วา่ การสร้ างเจดีย์ในสมัยนี ้จะมีไว้ เพื่อพระพุทธเจ้ าแต่เพียงองค์เดียว
เท่านันแต่
้ ก็ยงั ปรากฏหลักฐานการสร้ างเจดีย์ที่พอจะอ้ างถึงการเป็ นเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลได้ บ้างดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
วัดประยุรวงศาวาส : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค
วัดประยุรวงศาวาสมีประวัติการสร้ างมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนเจดีย์ทรงระฆังองค์ใหญ่
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค)เริ่ มสร้ างเจดีย์อ งค์ใหญ่ขึน้ แต่ยงั ไม่ทนั แล้ วเสร็ จ
ผู้สร้ างก็ ถึงแก่พิ ราลัยไปก่อ นเมื่ อ ปี พ.ศ.2398 ต่อ มาสมเด็ จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่ว ง
32

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3,
เล่ม 1, 370.
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บุนนาค) จึงได้ สร้ างเจดีย์ต่อ จนเสร็ จสมบูรณ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทําให้
รูปแบบของเจดีย์เป็ นมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึง่ ปรากฏความ
ในตํานานพุทธเจดีย์ของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกล่าวสันนิษฐานว่า รู ปแบบ
เจดีย์ทรงระฆังที่วดั ประยุรวงศาวาสนี ้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 น่าจะทรง
ประทานแบบอย่างให้ 33
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส

ภาพที่ 18 เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
เจดีย์วดั ประยุรวงศาวาสมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ สามารถเดินเข้ าไปภายใน
องค์ระฆังได้ มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้

33

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (พระนคร:
แพร่พทิ ยา, 2514), 217
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ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานขนาดใหญ่อยู่ในผังรู ปวงกลม ผนังโดยรอบเจาะช่องรู ป
วงกลมสําหรับประดิษฐานพระพุทธรู ปและมีบนั ไดทางขึ ้นสูล่ านประทักษิ ณชัน้ บน ถัดขึ ้นมาเป็ นฐาน
บัว มาลัยเถาและบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆัง ตามลําดับ
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่อยูใ่ นผังกลม
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์อยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ ม ก้ านฉัตร บัวฝาละมี ปล้ องไฉน ปลี
และเม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงระฆัง วัดประยุรวงศาวาสนี ้มีต้นแบบมาจากเจดีย์ทรงระฆังใน
สมัยอยุธยา เช่น วัดพระศรี สรรเพชญ แต่แตกต่างกันตรงที่เจดีย์องค์นี ้มีการเพิ่มส่วนฐานให้ สงู ขึ ้น มี
ทางเดินขึ ้นสูล่ านประทักษิ ณชัน้ บน สามารถเดินเข้ าไปภายในองค์เจดีย์ได้ ส่วนรองรับองค์ ระฆังหรื อ
มาลัยเถาของเจดีย์มีการซ้ อน 7 ชั ้นซึ่งต่างไปจากการซ้ อนชันของมาลั
้
ยเถาในสมัยอยุธยาที่จะมีการ
ซ้ อนชันเพี
้ ยงแค่ 3 ชันเท่
้ านัน้ อีกทังขนาดขององค์
้
ระฆังก็มีขนาดเล็กและสูงเพรี ยวมากกว่าองค์ระฆัง
ตามแบบแผนเดิม ความแตกต่างดังกล่าวนี ้อาจเป็ นเพราะว่าการสร้ างเจดีย์วดั ประยุรวงศาวาสแม้ จะมี
ต้ นแบบมาจากเจดีย์ทรงระฆังสมัยอยุธยา แต่ก็มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างให้
กลายเป็ นเจดีย์ทรงระฆังในแบบสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีต้นแบบสืบทอดมาจากงานสถาปั ตยกรรมสมัย
กรุงเก่า หรื อ อาจเป็ นเพราะว่าเป็ นเจดีย์ที่สร้ างขึ ้นไว้ ภายในวัดที่ขุนนางเป็ นผู้สร้ างจึงต้ องปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบบางอย่างไม่ให้ มีความเหมือ นเทียบเท่าเจดีย์วดั พระศรี สรรเพชญอันถือได้ ว่าเป็ นเจดีย์
หลวงที่พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นผู้สร้ างก็เป็ นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเป็ นไปดังข้ อสันนิษฐานหลังก็
ยังมีข้อน่าสังเกตว่าเพราะเหตุใดเจดีย์องค์นี ้จึงได้ มีขนาดใหญ่ผิดแผกไปจากเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
องค์ อื่ นๆที่สร้ างโดยตระกูลขุนนางเช่นเดียวกัน หรื อจะเป็ นเพราะอํานาจและบารมี ที่มีอ ยู่มากของ
ตระกูลบุนนาคในขณะนันก็
้ เป็ นไปได้
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐืตระกูล บุญยรัตพันธุ์
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในหัวข้ อก่อนหน้ า วัดเครื อวัลย์ วรวิหาร เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นโดยเจ้ านายใน
สมัยรัชกาลที่ 3 แต่รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐั ิ ตระกูล “บุณยรัตพันธุ์” นั ้น กลับมีลกั ษณะเป็ น
เจดีย์ทรงระฆังอันเป็ นรู ปแบบเจดีย์พระราชนิยมในสมัยรั ชกาลที่ 4 ซึ่งความแตกต่างทางประวัติกับ
รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏนันทํ
้ าให้ ผ้ ศู กึ ษาจัดรวมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของวัดเครื อวัลย์อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4
ดังจะได้ เห็จจากเหตุผลที่จะวิเคราะห์ในรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ตอ่ ไป
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐั ิ ตระกูล “บุญยรัตพันธุ์”

ภาพที่ 19 เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุณยรัตพันธุ์”
เจดีย์บรรจุอฐั ิ ของตระกูล “บุณยรัตพันธุ์” 34 มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง 2 องค์ ตั ้งอยู่บนฐาน
ไพฑีเดียวกัน มีรัว้ กําแพงล้ อมรอบ เจดีย์ทั ้ง 2 องค์มีรูปแบบศิลปกรรมเหมือนกันดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ า นล่า งสุด เป็ นฐานเขี ย ง ถัด ขึ น้ มาเป็ นฐานบัว 1 ฐานและมี ม าลัย เถา
บริ เวณมาลัยเถามีการประดับรูปใบหน้ าคล้ ายสิงห์ทั ้ง 4 ทิศ เหนือขึ ้นมาเป็ นฐานบัวลูกแก้ วอกไก่รองรับ
องค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังกลม
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ถัดขึ ้นมาเป็ นก้ านฉัตรและเสาหาร
ปล้ องไฉน ปลีและเม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
34

เจดีย์ทั ้ง 2 องค์นี ้ ได้ รับการบูรณะจากมูลนิธิบณ
ุ ยรัตพันธุ์และญาติ ในปี พ.ศ.2525
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รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุญยรัตพันธุ์” มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึ่ง
ไม่พบหลักฐานการสร้ างเจดีย์รูปแบบดังกล่าวนี ้ในสมัยรัชกาลที่ 3 อันเป็ นช่วงเวลาที่มีการสร้ างวัดขึ ้น
แต่กลับมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็ นพระราชนิยมที่พบโดยทัว่ ไปในสมัยรัชกาลที่ 4 แม้ จะไม่มี
หลักฐานด้ านเอกสารยืนยันถึงการสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ เจดีย์องค์นี ้ในสมัยรัชกาลที่ 4 35 ก็ตาม แต่จาก
ความชัดเจนในด้ านรูปแบบที่สมัยรัชกาลที่ 3 นิยมสร้ างเจดีย์ทรงเครื่ องและเจดีย์ทรงปรางค์ ทําให้ อาจ
พอสันนิษฐานได้ วา่ เจดีย์ทรงระฆังที่วดั เครื อวัลย์แห่งนี ้เดิมอาจเคยเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องหรื อเจดีย์ทรง
ปรางค์มาก่อนก็เป็ นไปได้ แต่พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 อาจมีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ สร้ างครอบให้ เป็ น
แบบเจดีย์ทรงระฆัง หรื อ อาจเป็ นไปได้ วา่ ตามประวัติวดั สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยที่ยงั มิได้ มีการ
สร้ างเจดีย์อ งค์นี ้ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 จึงมีการสร้ างเจดีย์ขึน้ ทําให้ รูปแบบศิลปกรรมมีลกั ษณะเป็ น
เจดีย์ทรงระฆังอันเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4
ประการสําคัญจากรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐั ิ ตระกูล “บุญยรัตพันธุ์” ที่มีการประดับ
ใบหน้ าสิงห์บริ เวณมาลัยเถา อันเป็ นรู ปแบบที่พบได้ เช่นเดียวกันกับที่ เจดีย์วดั บรมนิวาสและวัดปทุม
วนาราม ซึง่ เจดีย์ของวัดทัง้ 2 แห่งนี ้ มีหลักฐานการสร้ างระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่
4 ดังนันจึ
้ งอาจใช้ เป็ นเหตุผลสนับสนุนประกอบข้ อสันนิษฐานที่วา่ เจดีย์บรรจุอฐั ิ ตระกูล “บุญยรัตพันธุ์”
แห่งนี ้น่าจะมีการสร้ างหรื อบูรณปฏิสงั ขรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประการใดประการหนึง่ อย่างแน่นอน
การตีความเรื่ องการประดับใบหน้ าสิงห์ที่บริ เวณมาลัยเถาขององค์เจดีย์สนั นิษฐานว่าน่าจะมี
ความเกี่ยวข้ อ งกับความหมายของสัญลักษณ์ ศูนย์กลางจักรวาล ที่ปรากฏตามความเชื่อดังเดิ
้ มซึ่งมี
มาแล้ วในศิลปะอินเดียอันมีสญ
ั ลักษณ์ของสระอโนดาต คือ ช้ าง ม้ า สิงห์และโค 36 แต่ที่มาลัยเถาของ
เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุญยรัตพันธุ์” เจดีย์วัดบรมนิวาสและเจดีย์วดั ปทุมวนารามกลับพบว่ามี การ
ตกแต่งเพียงใบหน้ าสิงห์อย่างเดียวเท่านั ้น จึงสันนิษฐานในเบื ้องต้ นไว้ ว่า การประดับใบหน้ าสิงห์ทั ้ง 4
ทิศที่บริ เวณมาลัยเถาของเจดีย์ทงั ้ 3 แห่งนี ้อาจมีนยั แสดงถึงการเป็ นสัตว์ประจําทิศตามความเชื่อแบบ
ดั ้งเดิม แต่ตดั ทอดรูปแบบการประดับสัตว์อื่นๆออกคงเหลือเพียงแต่ใบหน้ ารูปสิงห์เหมือนกันทัง้ 4 ด้ าน
เพื่อให้ เจดีย์มีองค์ประกอบโดยรวมที่สวยงามและสมดุลนัน่ เอง
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35
36

98.

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 235.
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
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จากตัวอย่างในข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการสร้ างวัดหรื อเจดีย์ในสมัยนี ้มิได้ เป็ นการสร้ างขึ ้นใหม่
หากแต่เป็ นการสร้ างต่อ จากครัน้ สมัยรัชกาลที่ 3 ที่ยังสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ เพระฉะนันจากการศึ
้
กษา
สํารวจจึงพอสามารถสรุปได้ วา่ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการกําเนิดขึ ้นของธรรมยุตินิกายได้ สง่ ผลทํา
ให้ งานสร้ างเจดีย์เพื่อใช้ บรรจุอัฐิของบุคคลชะงักหายไปไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างขึน้ ใหม่และใน
ขณะเดียวกันรูปแบบเจดีย์บรรจุอฐั ิ ที่ของบุคคลก็มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังอันเป็ นรูปแบบเจดีย์พระ
ราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 นัน่ เอง
แม้ ในสมัยนี ้จะไม่ปรากฏการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลแต่กลับพบว่าพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดําริ โปรดเกล้ าฯให้ อญ
ั เชิญพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย์องค์ก่อนๆ
ไปบรรจุเอาไว้ ยงั พระพุทธอาสน์ของพระประธานในวัดประจํารัชกาลต่างๆ ดังนี ้ โปรดให้ อญ
ั เชิญ
พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 1 ไปบรรจุไว้ ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนฯ
พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 2 ไปบรรจุไว้ ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม
พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 3 ไปบรรจุไว้ ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ
วัดราชโอรสาราม 37
และส่วนพระบรมอัฐิของพระองค์นนั ้ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้ บรรจุไว้ ที่วดั ราชประดิษฐ์ 38
ซึง่ การอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย์ไปบรรจุไว้ ที่พระพุทธอาสน์ของพระพุทธรูปอาจเป็ นการ
สื่อ ความหมายนัยให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญกับพระพุทธเจ้ าสูงสุดตามหลักของธรรมยุตินิกายที่
เฟื่ องฟูขึ ้นในเวลานี ้ก็เป็ นได้
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เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 - ก่ อน พ.ศ.2475
37

การเก็บรักษาพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ในช่วงต้ นกรุงรัตโกสินทร์ โดยปกติจะเก็บรักษาไว้ ที่หอพระ
ธาตุมณเฑียรและหอพระนาก ภายในพระบรมมหาราชวัง แต่พระบรมอัฐิในส่วนที่รัชกาลที่ 4 โปรดให้ อัฐเชิญไปบรรจุ
ไว้ ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานตามวัดต่างๆนัน้ เป็ นส่วนที่นําแยกจากส่วนกลางออกไป ใน หม่อมราชวงศ์ แสง
สูร ย์ ลดาวัล ย์ , ผู้เ รี ย บเรี ยง, ประเพณี ก ารเก็ บ รั ก ษาพระบรมอั ฐิ และพระอั ฐิ ใ นสมั ย กรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์
(กรุงเทพฯ: คณะราชสกุล, 2529), 5-9.
38
ตํานานสถานที่และวัตถุต่า งๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสร้ าง, (ม.ป.ท.,
2468), 62-70.
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ช่วงเวลาในรัชสมัยของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั จวบจนกระทัง่ ก่อน
การเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสร้ างวัดขึ ้นใหม่ดงั ในสมัยก่อนได้ ลด
น้ อยลงเป็ นจํานวนมาก โดยปรากฏพบว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 มีวดั ที่สร้ างขึ ้นใหม่เพียงไม่กี่แห่ง ได้ แก่
วัดราชบพิธ วัดเทพศิรินทราวาส เป็ นต้ น ในขณะที่สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดําริ ว่าวัดต่างๆซึ่งได้
สร้ างขึ ้นมาแล้ วตังแต่
้ รัชกาลก่อนๆมีอ ยู่เป็ นจํ านวนมากจนยากแก่การดูแลโดยทัว่ ถึง พระองค์จึงไม่
โปรดให้ มีการสร้ างวัดเพิ่มเติมอีก จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ฐานะการคลังของประเทศตกอยู่ในภาวะ
ขาดดุลจึงอาจเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ในสมัยนี ้มิได้ มีการสร้ างวัดเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นจํานวนมากเช่นเดียวกัน
ในขณะที่ ก ารสร้ างวัด ได้ เ ริ่ ม ลดน้ อยลง การสร้ างเจดี ย์ บ รรจุ อั ฐิ ข องบุ ค คลกลับ พบการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหม่ ด้ วยเหตุที่ในสมัยนี ้อิทธิพลตะวันตกได้ แพร่หลายขยายเข้ ามายังประเทศไทยเป็ น
อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คนในหลายๆด้ าน การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิข อง
บุคคลก็ได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึง่ แม้ วา่ โดยส่วนหนึง่ นั ้นจะคงรูปแบบลักษณะการสร้ างและการใช้
งานสืบเนื่องต่อจากในสมัยก่อนหน้ า แต่ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึง่ ก็เกิดประเพณีการสร้ างเจดีย์บรรจุ
อัฐิของบุคคลในรูปแบบใหม่อันมีความแตกต่างไปจากประเพณีนิยมตามแบบเดิม ทังในด้
้ านรู ปแบบ
และวัตถุประสงค์ของการใช้ งานจนกลายเป็ นประเพณี ความนิยมในอี กสายหนึ่ง ดังจะเห็นได้ จ าก
ตัวอย่างต่อไปนี ้
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สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สันนิษฐานว่าน่าจะได้
ทรงนําคติการบรรจุอฐั ิ ของถูปารหบุคคลตามนัยแห่งพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการสร้ างสุสาน
หลวงหรื อสุสานประจําราชวงศ์อย่างนานาอารยประเทศ 39 แต่แตกต่างกันที่สงิ่ ที่บรรจุอยูใ่ นสุสานหลวง
ของไทยนัน้ คือ พระอัฐิหรื อพระอังคาร มิใช่บรรจุพระศพ
เหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างสุสาน
หลวง วัดราชบพิธฯขึ ้นนัน้ มีผ้ อู ธิบายถึงพระราชประสงค์ไว้ วา่
...มีพระราชประสงค์จะให้ผูท้ ีม่ ี ความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และพระ
ราชโอรส พระราชธิ ดา ได้อยู่รวมกันหลังจากที ่ล่วงลับไปแล้ว ในทัว่ ไปจะเป็ นการสร้างอนุสาวรี ย์ของพระ
39

หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์, เรี ยบเรี ยง, ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ พระอัฐิในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ , 4.
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มเหสีหรื อเจ้าจอมมารดาเพือ่ ให้ลูกได้อยู่กบั แม่ หรื ออย่างน้อยในบ้านของแม่ เว้นในกรณี ทีพ่ ระราชโอรสหรื อ
พระราชธิ ดาสิ้นพระชนม์ก่อนพระมารดา ก็สร้างอนุสาวรี ย์ของลูกเธอพระองค์นนั้ ไปก่อน... 40

ภายในสุสานหลวงพบการสร้ างอนุสาวรี ย์เพื่อ บรรจุอัฐิพระราชวงศ์ หลายลักษณะ มี ทั ้งใน
รู ป แบบเจดี ย์ ส ถาปั ตยกรรมแบบไทย พระปรางค์ ส ามยอดสถาปั ตยกรรมแบบขอม อนุส าวรี ย์
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกและสถาปั ตยกรรมแบบผสม ซึ่งในที่นีจ้ ะขอยกตัวอย่างศึกษารู ปแบบ
เจดีย์เพียงบางองค์ เท่านันเพื
้ ่อให้ เห็นถึงความหลากหลายของการสร้ างเจดีย์หรื ออนุสาวรี ย์บรรจุอัฐิ
ของบุคคล อันจะกลายเป็ นต้ นแบบที่แพร่หลายในเวลาต่อมา
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์/อนุสาวรี ย์บรรจุพระอัฐิ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

40

ชัชพล ไชยพร, “สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,” ศิลปวัฒนธรรม 30, 1 (พฤศจิกายน
2551): 111.
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1. กลุม่ สถาปั ตยกรรมแบบไทย
1.1 สุนนั ทานุสาวรี ย์ 41

ภาพที่ 20 สุนันทานุสาวรีย์
สุนันทานุสาวรี ย์ โครงสร้ างของสถาปั ตยกรรมก่อ อิ ฐถื อ ปูน แบ่งได้ เป็ น 2 ส่ว น คือ ส่ว น
ด้ านล่างที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารขนาดเล็กและส่วนด้ านบนมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังประดับโมเสคสี
ทอง มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนด้ านล่าง
มีลกั ษณะเป็ นอาคารอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12 ฐาน ด้ านล่างเป็ นฐานบัวยืดท้ อง
ไม้ สงู ประดับลูกแก้ วอกไก่ 2 เส้ น อาคารมีมขุ ยื่นออกมาทั ้ง 4 ทิศ แต่ละทิศมีประตู
41

ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์
เธอเจ้ าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนียลักษณ์อคั รวรราชกุมารี
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ทางเข้ าซุ้มประตู ทําเป็ นซุ้มบรรพแถลงซ้ อน 2 ชัน้ ประตูทําด้ วยไม้ ปิดทองประดับ
กระจกสีตามแบบศิลปะโกธิคในตะวันตก
ส่วนด้ านบน
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดมีลกั ษณะเป็ นฐานบัวอยูใ่ นผังกลม ถัดขึ ้นมาเป็ นมาลัย
เถาและบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่อยูใ่ นผังกลม
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์อยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ ม ถัดขึ ้นมาเป็ นก้ านฉัตรและ
เสาหาร บัวฝาละมี ปล้ องไฉน ปลีและเม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
การสร้ างส่วนบนของสุนนั ทานุสาวรี ย์ให้ มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็ นรู ปทรงเจดีย์แบบ
โบราณที่ได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา เจดีย์ทรงนี ้เป็ นที่นิยมสร้ างกันมาตั ้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัย
กรุงศรี อยุธยาพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ กลับมาเป็ นพระราชนิยมอีกครัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่าเจดีย์ที่ถูกสร้ างขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 4 จะมี ลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังและพอมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ก็ยงั คงเป็ นพระราชนิยมต่อเนื่องจากสมัยแผ่นดินที่แล้ ว จะเห็นได้ จากการที่ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างวัดราชบพิ ธเป็ นวัดประจํ ารั ช กาลก็ ได้ มีการสร้ างเจดี ย์ทรงระฆังตรงกลางเขต
พุทธาวาส ดังนันจึ
้ งไม่แปลกที่พระอนุสาวรี ย์ภายในสุสานหลวงจะมีการสร้ างเป็ นเจดีย์ทรงระฆังด้ วย
เช่นกัน 42 อย่างไรก็ตามการทําส่วนด้ านล่างของสุนนั ทานุสาวรี ย์ให้ มีลกั ษณะเป็ นอาคารอาจเพื่อให้ เกิด
ความสะดวกต่อการนําพระอัฐิ อัฐิ ของลูกหลานในสมัยหลังเข้ าไปบรรจุไว้ ภายในก็เป็ นได้

42

วิทวัส เกตุใหม่, “การศึกษารูปแบบในการสร้ างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” (สารนิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 100.
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1.2. อนุสาวรี ย์เจ้าจอมมารดาสุด 43

ภาพที่ 21 อนุสาวรีย์เจ้ าจอมมารดาสุด
อนุสาวรี ย์เจ้ าจอมมารดาสุด มี ลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงปรางค์ ปราสาทขนาดเล็ก มี รูปแบบ
ศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานบัวลูกแก้ วอกไก่
ส่วนเรื อนธาตุ เรื อนธาตุอยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มย่อมุม ซุ้มจระนํามีลกั ษณะเป็ นซุ้มทรงบรรพแถลง
ซ้ อน 2 ชัน้
ส่วนยอด
เหนือเรื อนธาตุเป็ นฐานบัวซ้ อนชั ้นประดับกนกขนาดเล็ก ถัดขึ ้นไปเป็ นยอด
ทรงปรางค์และนภศูล
43

ประดิษฐานพระอัฐิเจ้ าจอมมารดาสุดและพระเจ้ าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ าวรลักษณาวดี
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รู ปแบบศิลปกรรมอนุสาวรี ย์เจ้ าจอมมารดาสุดมีลกั ษณะเหมือนเจดีย์ทรงปราสาทแต่มียอด
ทรงปรางค์มาประดับ ซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงปราสาทเดิมที่จะมียอดเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง โดยจะ
เห็ น ได้ ว่า เจดี ย์ รู ป ทรงดัง กล่า วนี ม้ ี อ งค์ ป ระกอบที่ แ สดงให้ เห็ น อย่ า งชั ด เจนว่า เป็ นงานในสมั ย
รัตนโกสินทร์ ที่มีการประยุกต์ปรับเปลีย่ นไปจากแบบแผนเดิมแล้ ว เพราะในบริ เวณส่วนชั ้นซ้ อนก่อนจะ
ถึงยอดปรางค์นนมี
ั ้ ลกั ษณะเป็ นฐานบัวที่มีการตกแต่งด้ วยกนกขนาดเล็กซึง่ แตกต่างไปจากเดิมที่เจดีย์
ทรงปรางค์ จ ะทําเป็ นชัน้ เชิ งบาตรที่มีการคอดล่างผายบนและประดับเทวดาหรื อครุ ฑแบก และจะ
ประดับเจดีย์ยอดที่มมุ เหนือเรื อนธาตุ ความแตกต่างดังกล่าวนี ้อาจเป็ นเพราะว่าอนุสาวรี ย์ดงั กล่าวเป็ น
ที่บรรจุพระอัฐิของเจ้ านายในพระราชวงศ์มิใช่การบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย์หรื อพระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า ดังนันการจะประดั
้
บเหมือนในแบบเดิมก็คงจะเป็ นการมิเหมาะสมเกินไป
หรื อ อาจเป็ นงานประดับที่ตกแต่งเพียงเพื่อให้ เกิดความสวยงามทางสุทรี ยภาพก็เป็ นได้
อนุสาวรี ย์ในกลุม่ นี ้แม้ จะมีการสร้ างด้ วยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทย แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั ง้ ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในด้ านศิลปวัฒนธรรม ได้ มีการรั บวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกเข้ ามาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทําให้ เกิดรูปแบบทางศิลปะตะวันตกผสมอยูใ่ นศิลปะไทยอยู่เสมอ
ซึ่งจะเห็นได้ จ ากกลุ่มอนุสาวรี ย์แบบสถาปั ตยกรรมไทยในสุสานหลวงแห่งนี ้ ถึงแม้ จะมีการสร้ างใน
รู ปแบบศิลปะไทยแต่วิธีหรื อเทคนิคในการก่อสร้ างของตะวันตกก็เข้ ามาร่ วมดัดแปลง มีการใช้ เฟโร
คอนกรี ตทําให้ อาคารรุ่ นใหม่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเก่าอันใช้ ระบบก่อ อิ ฐล้ วนๆ เนื่อ งจากการ
ก่อสร้ างของไทยรุ่นก่อนๆจะใช้ ระบบการก่ออิฐโดยใช้ ผนังรับนํ ้าหนักเครื่ องบน ผนังจึงต้ องก่อหนามาก
เพื่อให้ แข็งแรงเพื่อรับนํ ้าหนักได้ ย่างเต็มที่ การใช้ คอนกรี ตเสริ มเหล็กจึงไม่ต้องพะวงต่อความหนาอัน
เทอะทะสามารถจะสร้ างโปรดอย่างไรก็ได้ 44 อีกทังยั
้ งได้ ผสมผสานศิลปะในส่วนที่เป็ นตะวันตกลงไป
อย่างลงตัวจนบางครัง้ ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่ามีความเป็ นตะวันตกผสมอยูด่ ้ วยเลย เช่น การประดับการจกสีลงไป
ที่บานประตูไม้ ปิดทองของสุนนั ทานุสาวรี ย์ ซึ่งการประดับกระจกสีนนเป็
ั ้ นที่นิยมทํากันในศิลปะโกธิ ค
ของตะวันตก เป็ นต้ น 45

44
45

วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, โลกศิลปะ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่, 2539), 275.
วิทวัส เกตุใหม่, การศึกษารูปแบบในการสร้ างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 103.
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2. กลุม่ สถาปั ตยกรรมแบบขอม
พระปรางค์สามยอด 46

ภาพที่ 22 พระปรางค์ สามยอด
อนุสาวรี ย์พระปรางค์สามยอดองค์ นี ้ ได้ ถ่ายแบบมาจากพระปรางค์ สามยอด จังหวัดลพบุรี
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบศิลปะขอม มีรูปแบบทางศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
พระปรางค์ ส ามยอดมี ล ัก ษณะเป็ นปราสาทในศิ ล ปะขอมวางเรี ย งต่อ กัน ในแนวระนาบ
ปราสาทแต่ละหลังเชื่อมต่อกันด้ วยอันตรละซึ่งทําเป็ นหลังคาซ้ อนกัน 2 ชั ้น ปราสาททั ้ง 3 หลัง มีซ้ ุม
ประตูทางเข้ าด้ านหน้ า กรอบประตูทางเข้ าประดับรู ปนางอัปสรยืนเหยียบนาคที่เลื ้อยออกมาเป็ นราว
บันไดทางขึ ้น กรอบซุ้มมีลกั ษณะเป็ นซุ้มคดโค้ งซ้ อนกัน 2 ชัน้ ปลายกรอบซุ้มทําเป็ นนาคหลายเศียรหัน
ออก ส่วนยอดของปราสาทมี ลกั ษณะเป็ นเรื อนธาตุจําลองซ้ อ นชัน้ ขึ ้นไปประดับกลีบขนุนและบรรพ
แถลงตามแบบศิลปะขอม บนยอดด้ านบนสุดของปราสาทประดับนภศูล
การที่ อ นุส าวรี ย์ พ ระปรางค์ ส ามยอดสร้ างเลีย นแบบพระปรางค์ ส ามยอด จัง หวัด ลพบุ รี
สันนิษฐานว่าอาจเป็ นเพราะอนุสาวรี ย์นี ้เป็ นที่ประดิษฐานพระอัฐิ พระอังคาร ของเจ้ านายที่สืบสาย
46

ประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ายุคลทิฆมั พรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเจ้ านายผู้
สืบเชื ้อสายในราชสกุลยุคล
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จากราชสกุลยุคลเป็ นหลักและต้ นราชสกุลก็ คือ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรม
หลวงลพบุรีราเมศร์ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าพระองค์ ทรงกรม ลพบุรี จึงน่าจะเป็ นสาเหตุหลักในการสร้ าง
อนุสาวรี ย์เลียนแบบพระปรางค์สามยอด 47 อย่างไรก็ตามพระปรางค์สามยอดองค์นี ้มีสว่ นที่แตกต่างไป
จากพระปรางค์สามยอดที่จงั หวัดลพบุรีอยูเ่ ล็กน้ อย กล่าวคือ พระปรางค์สามยอดที่สสุ านหลวงจะมีอัน
ตรละที่มีขนาดยาวมากกว่าและสัดส่วนขนาดของพระปรางค์ก็มีความเล็กกว่าที่พระปรางค์สามยอด
จังหวัดลพบุรี ซึ่งก็อาจเป็ นเพราะข้ อจํากัดด้ านพื ้นที่ภายในสุสานหลวงและการจัดสรรขนาดไม่ให้ ผิด
สัดส่วนไปกว่าอนุสาวรี ย์องค์อื่นๆที่อยูภ่ ายในสุสานหลวงเดียวกันนัน่ เอง
3.กลุม่ สถาปั ตยกรรมตะวันตก
3.1. อนุสาวรี ย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนือ่ ง สนิทวงศ์ 48

ภาพที่ 23 อนุสาวรีย์เจ้ าจอมมารดาหม่ อมราชวงศ์ เนื่อง สนิทวงศ์
47

วิทวัส เกตุใหม่, การศึกษารูปแบบในการสร้ างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 104.
48
ประดิษฐานพระอัฐิ พระอังคารของพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ที่ประสูติในเจ้ าจอมหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์และผู้สืบเชื ้อสายในราชสกุลรังสิต
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อนุสาวรี ย์เจ้ าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ เนื่อง สนิทวงศ์ มีลกั ษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตก มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
อนุสาวรี ย์ทําเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ประตูทางเข้ าทําเป็ นรูปวงโค้ ง หน้ าต่างทําเป็ นรู ปวง
โค้ ง ยอดหลังคาสูงแหลม 49 เหนือประตูสลักเป็ นรูปสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ ตรงกลางประดับด้ วยรู ปวงกลม
สลักลวดลาย เหนือสามเหลีย่ มหน้ าจัว่ ขึ ้นไปก็จะมีการสลักลายงดงาม ด้ านหลังอนุสาวรี ย์ทําเป็ นห้ อง
ยาวยื่นออกไปประดับด้ วยปูนปั น้ รูปพวงมาลา 50
3.2 อนุสาวรี ย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิ ศริ ยาภรณ์ 51

ภาพที่ 24 อนุสาวรีย์พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอพระองค์ เจ้ าอิศริยาภรณ์
49

กําจร สุนพงษ์ศรี , ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะตะวันตก 3 : ศิลปะในคริสต์ ศตวรรษที่ 18 และ 19
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 65.
50
วิทวัส เกตุใหม่, การศึกษารูปแบบในการสร้ างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 107.
51
ประดิษฐานพระอัฐิของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ าอิศรยาภรณ์
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อนุสาวรี ย์พระเจ้ าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ าอิศริ ยาภรณ์ ทําเป็ นรู ปทรงหอสูงโล่ง 2 ชัน้ แบ่งได้
เป็ น 2 ส่วน มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนด้านล่าง
มี ล ัก ษณะเป็ นอาคารทรงสี่เ หลี่ย มจัตุรั ส เปิ ดโล่ง 3 ด้ า น มี เ สา
สีเ่ หลีย่ มรองรับทัง้ 3 ด้ าน ด้ านละ 2 ต้ น อีกด้ านเป็ นแบบทึบ ภายในมีบนั ไดทางขึ ้นสูด่ ้ านบน ส่วนผนัง
อาคารด้ านนอกตกแต่งเป็ นลวดลายเส้ นบรรทัด
ส่วนด้านบน
มีลกั ษณะเป็ นโดมเหมื อนหอคอย โดมทําเป็ นรู ปทรงสี่เหลี่ยมขนม
เปี ยกปูนหลังคามน 52 หน้ าต่างทําเป็ นวงโค้ ง ด้ านล่างของหน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น้ ลายพวงดอกไม้
ครึ่งวงกลมต่อกันเป็ นสาย มีเสาสีเ่ หลีย่ มรองรับจากหลังคาทั ้ง 4 ทิศ ที่ด้านหลังของเสาประดับด้ วยปูน
ปั น้ เพื่อเชื่อมต่อกับลูกกรงปูนปั น้ ที่ทําเป็ นระเบียงโดยรอบด้ านบน 53
การสร้ างอนุสาวรี ย์บรรจุพระอัฐิที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกเต็มองค์เช่นนี ้ถือได้ ว่า
เป็ นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้น ซึง่ นับว่าเป็ นไปตามกระแสความตื่นตัวของประชาชาติต่างๆที่กําลังปรับปรุ ง
ตัวให้ มีความเจริ ญทางวัตถุและความรู้แบบแผนใหม่ตามแบบอย่างตะวันตก สําหรับรูปแบบศิลปะก็ได้
มีการปฏิรูปเข้ าสูย่ ุคใหม่โดยดําเนินตามแนวศิลปะของยุโรปตัง้ แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นต้ นมา ดังนันการสร้
้
างงานสถาปั ตยกรรมที่มีรูปแบบศิลปะตะวันตกจึงไม่ถือ เป็ น
เรื่ องแปลกแต่อย่างใด ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรมที่มีรูปแบบศิลปะตะวันตกอย่างเห็นได้ ชัดปรากฏอยู่
ที่พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
อย่างไรก็ตามงานสถาปั ตยกรรมที่อนุสาวรี ย์แห่งนี ้มีจุดประสงค์ในการสร้ างเพื่อใช้ บรรจุพระ
อัฐิของเหล่าเจ้ านายในพระราชวงศ์ซงึ่ ในความเป็ นจริ งแล้ วควรจะทําให้ มีรูปแบบที่สอื่ ถึงความเป็ นไทย
เพราฉะนันจึ
้ งอาจสันนิษฐานได้ วา่ การสร้ างอนุสาวรี ย์บรรจุพระอัฐิเจ้ านายในพระราชวงศ์ตามรู ปแบบ
ศิลปะตะวันตกจึงอาจเป็ นการแสดงนัยให้ เห็นถึงการยอมรับและปรับเปลีย่ นแนวความคิดของชนชั ้นสูง
อันเป็ นต้ นแบบก่อนที่จะขยายไปสูป่ ระชาชนต่อไป
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4.กลุม่ สถาปั ตยกรรมแบบผสม
อนุสาวรี ย์ในกลุม่ สถาปั ตยกรรมแบบผสมหรื อแบบเบ็ดเตล็ดนั ้น คือ อนุสาวรี ย์ที่มีรูปแบบทาง
ศิลปะที่ไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นศิลปะแบบใดหรื อ ไม่เข้ าพวกกับกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่ผ่านๆมาจึง
จําเป็ นที่จะต้ องจัดเข้ าไปอยูใ่ นกลุม่ ของสถาปั ตยกรรมที่มีรูปแบบผสม ตัวอย่างเช่น
อนุสาวรี ย์เจ้าจอมมารดาเหม 54

ภาพที่ 25 อนุสาวรีย์เจ้ าจอมมารดาเหม
อนุสาวรี ย์เจ้ าจอมมารดาเหม มีลกั ษณะเป็ นอนุสาวรี ย์ที่สร้ างด้ วยการก่ออิฐถือปูนทาสีขาวทั ้ง
องค์ มีรูปแบบศิลปกรรมบ่งออกได้ เป็ น 2 ช่วงดังต่อไปนี ้
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ช่วงล่าง
ทําเป็ นแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2 ช่อ ง แต่ละช่อ งจะมี
แผ่นหินอ่อนจารึกพระนามและนามของผู้ที่ถกู ประดิษฐานพระอัฐิและพระอังคารอยูภ่ ายใน
ช่วงบน
ทําเป็ นทรงคล้ ายกับใบเสมามี ขนาดใหญ่แต่ไม่มีความอ่อ นช้ อ ยเหมือ นใบ
เสมาจริ ง ตรงกลางมีจารึกภาษาบาลีซงึ่ จารึกบนแผ่นหินอ่อน ชื่อว่า “เหมอนุสรณ์” 55
การสร้ างอนุส าวรี ย์ ที่ มี รู ป แบบไม่ เ ป็ นทัง้ แบบไทยหรื อ แบบตะวัน ตกนัน้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการสร้ างที่บรรจุอัฐิที่ไม่ต้องผูกพันและยึดติดอยู่กับรู ปทรงตามแบบที่เคย
สร้ างมาแต่ครั น้ สมัยก่อน ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ใหม่ที่จะกลายเป็ นต้ นแบบให้ แก่การสร้ างที่
บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในแบบใหม่ๆในสมัยต่อมา
ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรมอนุสาวรี ย์ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดังที่ได้
ยกตัวอย่างไปในข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่ของการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของ
บุคคลที่แต่เ ดิมพบเห็น แต่รูป แบบเจดีย์ ในศิล ปะไทยเพี ยงเท่านัน้ โดยภายในสุส านหลวงแห่งนี ้ได้
ปรากฏสถาปั ตยกรรมที่ ใ ช้ บรรจุ พ ระอั ฐิ พระอั ง คารทั ง้ ที่ มี รู ป แบบสถาปั ตยกรรมแบบไทย
สถาปั ตยกรรมแบบเขมร สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกและสถาปั ตยกรรมแบบผสมอยู่รวมกันได้ อย่าง
ผสมกลมกลืน ความแตกต่างแต่กลมกลืนที่ชนชันสู
้ งได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นนี ้จะกลายเป็ นต้ นแบบแนวทาง
ใหม่ให้ แก่การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยต่อมา
นอกจากการสร้ างสุสานหลวงเพื่อ เป็ นที่ประดิษฐานเจดีย์หรื อ อนุสาวรี ย์ บรรจุพระอัฐิ พระ
อังคาร ของเหล่าพระมเหสี พระราชโอรสและพระราชธิ ดารวมไว้ ภายในบริ เวณพื ้นที่แห่งเดียวกันแล้ ว
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังได้ เกิดมีการสร้ างอนุสรณ์สถาน สถานที่แห่งการระลึกถึงบุคคลอันเป็ นที่รัก
หรื อ สถานที่แห่งการระลึกถึงบุคคลผู้ทําความดีงามให้ แก่ประเทศพร้ อมกับการบรรจุอัฐิของบุคคล
เหล่านันเอาไว้
้
ภายใน ดังนันบรรดาอนุ
้
สรณ์ สถานหรื ออนุสาวรี ย์ที่สร้ างขึ ้นด้ วยจุดประสงค์ดงั กล่าวจึง
ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่สถานที่แห่งการบรรจุอัฐิเพื่อให้ บุคคลรุ่ นหลังได้ เคารพ หากแต่ยงั แฝงลึกลงไปด้ วย
ความหมายอันลึก ซึง้ ตัว อย่า งเช่ น พระราชานุส าวรี ย์ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสุนัน ทากุม ารี รั ต น์ แ ละ
อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เป็ นต้ น
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พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนันทากุมารีรัตน์
อนุสรณ์ สถานแห่งความรักและความระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ พระอัคร
มเหสีพระองค์แรกของสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าหญิ งกรรณา
ภรณ์เพ็ชรรัตน์ ที่สิ ้นพระชนม์ลงโดยอุบตั ิเหตุจากการเสด็จประพาสทางเรื อ มีอยู่ 3 แห่ง โดยในที่นี ้จะ
ขอยกตัวอย่างศึกษาแค่เพียง 2 แห่ง คือ พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ ณ
สวนสราญรมย์และที่นํ ้าตกพลิ ้ว จังหวัดจันทบุรีแต่เพียงเท่านั ้น
พระราชานุ ส าวรี ย์ ทัง้ 2 แห่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ นสถานที่ แ ห่ ง ความรั ก ความระลึก ถึ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างขึ ้นในบริ เวณที่ทั ้งสองพระองค์ทรง
โปรดและเคยเสด็จไปด้ วยกัน พร้ อมกันนี ้ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ อัญเชิญพระอัฐิสว่ นหนึ่งไป
บรรจุไว้ ภายในพระราชานุสาวรี ย์ทงสองแห่
ั้
งนี ้ด้ วย
รูปแบบศิลปกรรมพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์
1. พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทากุมารี รตั น์ ณ สวนสราญรมย์
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ภาพที่ 26 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนันทากุมารัตน์
ณ สวนสราญรมย์
พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ ณ สวนสราญรมย์ มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์
ทรงปรางค์ปราสาท มีรูปแบบทางศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานเขียงในผัง 8 เหลี่ยม ซ้ อน 4 ชั ้น ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานที่อยู่
ในผังสีเ่ หลีย่ มย่อมุมไม้ 12 ประกอบไปด้ วยฐานบัวยืดท้ องไม้ สงู และฐานบัวที่มีการสลักตกแต่งคล้ าย
ฐานสิงห์รองรับส่วนเรื อนธาตุ
ส่วนเรื อนธาตุ เรื อนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 มีซ้ ุมจระนําซ้ อน 2 ชัน้ ทั ้ง 4 ทิศ ซุ้ม
จระนําทําเป็ นซุ้มทรงบรรพแถลง ภายในมีข้อความจารึก
ส่วนยอด
มุมทัง้ 4 เหนือเรื อนธาตุประดับยอดปรางค์ขนาดเล็ก ด้ านบนสุดประดับยอด
ปรางค์ขนาดใหญ่และนภศูล
รูปแบบศิลปกรรมพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ ณ สวนสราญรมย์
เป็ นลักษณะของเจดีย์ ที่มีการประยุกต์ ผสมผสานระหว่างรู ปแบบของเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรง
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ปราสาท ดังจะเห็นได้ วา่ ที่มมุ ทัง้ 4 เหนือเรื อนธาตุมีการประดับตกแต่งเหมือนในเจดีย์ทรงปราสาท ซึ่ง
หากเป็ นรูปแบบเดิมของเจดีย์ทรงปราสาทมักจะประดับด้ วยเจดีย์ยอดที่มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง
แต่ทว่าที่นี่เป็ นการประดับด้ วยยอดทรงปรางค์เช่นเดียวกับส่วนยอด นอกจากนี ้ยังมีการทําฐานให้ เพิ่ม
สูงมากมากกว่าปกติและยังมีการสลักลายคล้ ายฐานสิงห์ไว้ บนฐานบัวในส่วนที่รองรับองค์ระฆังจนดู
เหมือนว่าฐานบัวนี ้มีลกั ษณะเป็ นฐานสิงห์ การสลักลายฐานสิงห์บนฐานบัวอาจมีสาเหตุมากจากความ
ต้ องการสืบรู ปแบบฐานสิงห์จากสมัยก่อนๆที่มักปรากฏอยู่เป็ นฐานของเจดีย์ทั่วไปหรื ออาจเป็ นการ
สลักเพื่อให้ เกิดความสวยงามทางสุนทรี ยภาพแต่เพียงเท่านั ้นก็เป็ นไปได้
2. พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทากุมารี รตั น์ ณ นํ้าตกพลิ้ ว จังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 27 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนันทากุมารัตน์
ณ นํา้ ตกพลิว้ จังหวัดจันทบุรี
ที่มา : ปิ่ น บุตรี, สถูปพระนางเรื อล่ม, เข้ าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000114901
พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์ ณ นํ ้าตกพลิ ้ว มีรูปแบบทางศิลปกรรม
เป็ นรูปพีระมิด เหตุที่สร้ างเป็ นรูปทรงนี ้มาจากพระราชดําริ ของรัชกาลที่ 5 ที่วา่
ทําเป็ นรูปอื ่นอาจไม่คงทนถาวร เพราะตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลําเนาไพร อันไม่มีผู้ดูแล ฉะนัน้ เมือ่ ปิ รามิด
ของอี ยิปต์ยืนยงคงทนอยู่ได้ฉนั ใด ปิ รามิดน้อยนีก้ ็จะยืนยงคงทนอยู่เช่นกัน ณ ท่ามกลางป่ าเขาและเสียง
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ไหลริ นของธารพลิ้ ว 56

พร้ อมกันนี ้ได้ มีคําจารึกแสดงความอาลัยรักปรากฏอยูท่ ี่พระราชานุสาวรี ย์ ดังนี ้
ที่ระลึกถึงความรัก
แห่ง
สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์
พระบรมราชเทวี อรรคมเหสี ซึง่ เสด็จทิวงคตแล้ ว
ด้ วยเธอมาถึงที่นี่ เมื่อจุลศักราช 1236
โดยความยินดี ชอบใจมาก
อนุสาวรี ย์นี ้สร้ างขึ ้น
โดย
จุฬาลงกรณ์ บรมราช
ผู้เป็ นพระราชสวามี
อันมีความทุกข์เพื่อเธอเป็ นอย่างยิ่ง
ในจุลศักราช 1243
การสร้ างที่บรรจุอฐั ิ ให้ มีรูปแบบเป็ นทรงปิ รามิดตามรับสัง่ ของรัชกาลที่ 5 แสดงให้ เห็นถึงความ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่ไม่ยึดติดผูกพันจํากัดอยู่กับการสร้ างให้ มี
รูปแบบเป็ นเจดีย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั ้น ซึ่งก็สอดคล้ องอิทธิ พลของอารยประเทศที่กําลังหลัง่ ไหล
เข้ ามายังดินแดนไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่เป็ นเรื่ องแปลกที่พระมหากษัตริ ย์ของไทยจะทรงมี
พระราชดําริ ให้ สร้ างสถานที่บรรจุอฐั ิ ของพระมเหสีในพระองค์เป็ นรูปทรงปิ รามิด
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ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จพระนางเรือล่ ม, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (พระนคร: โอเดียนสโตร์ , 2510), 525.
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อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1
อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 สร้ างขึ ้นเพื่อให้ เป็ นที่บรรจุอัฐิของทหารอาสาใน
คราวสงครามโลกครัง้ ที่ 1 57 โดยกําหนดให้ วนั ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2462 เป็ นวันฝั งอัฐิทหารที่ถึงแก่
กรรมระหว่างสงครามซึง่ ได้ เผามาแล้ วตั ้งแต่ที่ยโุ รป อัฐิบรรจุอยูใ่ นกล่องรูปลูกกระสุนปื นใหญ่ตั ้งอยู่บน
แท่น บรรจุล งในฐานอนุส าวรี ย์ซึ่งตัง้ อยู่ที่มุมทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ของท้ อ งสนามหลวง โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ้น อนุสาวรี ย์แห่งนี ้จึงมี
ชื่อว่า “อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1” 58
รูปแบบศิลปกรรมอนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1

ภาพที่ 28 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1
57

เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2457 โดยในระยะแรกประเทศไทยประกาศตนเป็ นกลาง จนถึงวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ.2460 ไทยจึงได้ ประกาศเข้ าร่ วมกับฝ่ ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับกลุม่ ประเทศมหาอํานาจ
กลาง หลังจากนั ้นได้ ประกาศเรี ยกพลทหารอาสาเพื่อจัดตังกองทหารส่
้
งเข้ าร่ วมสงคราม จนกระทัง่ มีการสงบศึกและ
ลงนามในหนังสือสัญญาสันติภาพ ทหารอาสาได้ เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2462 ใน
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื อง, “ความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนุสาวรี ย์ไทยที่อทุ ิศให้ วีรชน,” ดํารง
วิชาการ 3, 5 (มกราคม-มิถนุ ายน 2546): 71.
58
กิตติ ศิริรัตนไชยยงค์, อนุสาวรีย์สําคัญของไทย (พระนคร: แพร่พทิ ยา, 2514), 209.
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อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ไม่มีปรากฏข้ อมูลที่มาของรูปแบบสถาปั ตยกรรม มี
เพียงแต่ข้อสังเกตของนักวิชาการบางท่านว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ กับเจดีย์ในศิลปะศรี วิชัย เช่น พระ
บรมธาตุไชยา ในขณะที่บางท่านเห็นว่าน่าจะสัมพันธ์ กบั เจดีย์ในศิลปะสุโขทัยมากกว่า 59
อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
มีลกั ษณะเป็ นฐานบัวลูกฟั กอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนเรื อนธาตุ แต่ละด้ านมีซ้ ุมประตูซ้อน 2 ชัน้ ภายในซุ้มประตูมีแผ่นป้ายจารึ กนามทหาร
ผู้เสียชีวิต กรอบซุ้มมีลกั ษณะเป็ นวงโค้ งคล้ ายครึ่ งวงกลม ปลายกรอบซุ้มชันแรกเป็
้
นนาคสามตัวหัน
ออก ปลายกรอบซุ้มชันที
้ ่สองเป็ นกินนรพนมมือหันหน้ าเข้ า
ส่วนยอด
ที่มมุ ทัง้ 4 เหนือเรื อนธาตุมีการประดับสถาปั ตยกรรมคล้ ายเจดีย์ทรงระฆังอยู่
ในผังสีเ่ หลีย่ ม ถัดขึ ้นไปเป็ นเจดีย์ทรงระฆังอยูใ่ นผังกลม มีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ ด้ านล่างสุดเป็ นฐาน
บัวอยูใ่ นผัง 8 เหลีย่ ม ถัดขึ ้นมาเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังกลมซ้ อน 3 ชันลดหลั
้
น่ กันขึ ้นไป และปลี ลูกแก้ ว
ปลียอด เม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
จากการพิ จ ารณารู ป แบบศิลปกรรมของอนุสาวรี ย์ ทหารอาสาสงครามโลกครั ง้ ที่ 1 พบว่า
อนุสาวรี ย์หลังนี ้มีรูปแบบทางศิลปกรรมใกล้ เคียงกับเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย ดังเช่น เจดีย์ทรงปราสาท 5
ยอด (หมายเลข 3) ที่วัด เจดีย์แถว จังหวัดสุโขทัย มากกว่าเจดีย์ในศิลปะศรี วิชัย ซึ่งแม้ ว่ารู ปทรง
โดยรวมของอนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับเจดีย์ทรงปราสาท
หมายเลข 3 แต่องค์ประกอบในบางส่วนกลับมี ความแตกต่างกัน กล่าวคือ กรอบซุ้ มของเจดีย์ทรง
ปราสาทที่วดั เจดีย์เจ็ ดแถวมีลกั ษณะเป็ นซุ้ มฟั กเพกาตามแบบศิลปะพุกามที่สง่ อิ ทธิ พลมายังศิลปะ
ล้ านนาและศิลปะสุโขทัย แต่ที่อนุสาวรี ย์หลังนี ้กรอบซุ้มชัน้ ที่ 2 กลับมีลกั ษณะเป็ นวงโค้ งคล้ ายครึ่ ง
วงกลมและปลายกรอบซุ้มก็มีการประดับด้ วยกินนรพนมมือ ทั ้งในส่วนยอดบริ เวณองค์ระฆังที่เจดีย์
ทรงปราสาทวัดเจดีย์เจ็ดแถวมีการประดับรัดอกอันเป็ นที่นิยมในศิลปะพุกาม-ล้ านนาแต่ที่อนุสาวรี ย์
กลับไม่พบ นอกจากนี ้การประดับเจดีย์ยอดที่มุมเหนือเรื อนธาตุทงั ้ 4 ที่อนุสาวรี ย์มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์
ทรงระฆังที่อยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มซึง่ ไม่ปรากฏพบการทําเจดีย์ยอดทรงนี ้ในศิลปะใดมาก่อน อย่างไรก็ตาม
แม้ เ จดี ย์ ทงั ้ 2 องค์ จ ะมี ความแตกต่า งกัน ในบางส่วนแต่ห ากมองรู ป ทรงโดยรวมแล้ ว อาจทํา ให้
สันนิษฐานได้ วา่ อนุสาวรี ย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ ที่ 1 คงได้ รับแรงบันดาลใจในการจําลองแบบมา
59

กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, รายงานการสํารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ , เล่ม 3 ประเภท
วังศาลเจ้ า อนุสาวรี ย์ อาคารร้ านค้ า (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538), 142-147.
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จากเจดีย์ทรงปราสาทหมายเลข 3 ที่วดั เจดีย์เจดีย์แถว จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในช่วงที่รัชกาลที่ 6 ทรงดํารง
พระยศเป็ น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธมกุฎราชกุมาร ได้ เสด็จประพาสเมืองเหนือ
โดยการนีท้ รงเสด็จ ยังโบราณสถานต่างๆรวมทังวั
้ ดเจดีย์เจ็ ดแถวด้ วยจึงทําให้ อ าจโปรดเจดีย์ทรงนี ้
ในขณะที่องค์ ประกอบส่วนอื่นที่มีความแตกต่างไปจากต้ นแบบนันอาจเป็
้
นงานสร้ างสรรค์ของช่างผู้
ออกแบบสร้ างก็เป็ นไปได้
จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในช่วงรัชกาลที่ 5 – ก่อน
เหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ รับรูปแบบและอิทธิพลจากตะวันตกมาเป็ นอย่าง
มาก ส่ง ผลให้ เ กิ ดความเปลี่ยนแปลงทังด้
้ านรู ป แบบและแนวคิด ในขณะเดีย วกัน ก็ เ ริ่ มแพร่ ข ยาย
ความหมายในการใช้ งานออกไป ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้นับได้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
ของการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่กําลังก้ าวข้ ามผ่านไปสูย่ ุคใหม่โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดที่
สืบต่อมาตามแบบแผนประเพณีดงเดิ
ั้ ม
เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ หลัง พ.ศ.2475 – ปั จจุบัน
หลังเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สังคมไทยมี ความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ ้นเป็ นอย่างมาก การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลดังเช่นในสมัยก่อนเริ่ มแพร่ หลายขยายไปยัง
กลุม่ คนทุกชนชันและบางแห่
้
งยังมีการแฝงนัยสัญลักษณ์ ทางการเมืองร่ วมอยู่ จวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลได้ แพร่หลายไปสูก่ ารตั ้งโรงงานผลิตเจดีย์บรรจุอัฐิหล่อซีเมนต์ที่มีให้
เห็นและสามารถซื ้อขายได้ โดยทัว่ ไปดังปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน : เจดีย์บรรจุอัฐิคณะราษฎร
วัดพระศรี มหาธาตุบางเขน สร้ างขึ ้นในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ.2483
เพื่อให้ เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยสร้ างวัดขึ ้นในบริ เวณทุ่งบางเขน
อันเป็ นสมรภูมิรบในคราวเหตุการณ์กบฏบวรเดช ทังนี
้ ้รัฐบาลมีดําริ จดั สร้ างพระธาตุเจดีย์ขึ ้นเพื่อบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดีย เจดีย์องค์นี ้มีการสร้ างเป็ นเจดีย์ 2 ชั ้น ชั ้นนอกเป็ นเจดีย์
ใหญ่สงู 38 เมตร ชันในทํ
้ าเป็ นเจดีย์องค์เล็กตั ้งอยูต่ รงกลาง(พระบรมสารี ริกธาตุที่อฐั เชิญมาถูกบรรจุไว้
ภายในเจดีย์องค์เล็กนี ้) มีพื ้นที่ระหว่างผนังทั ้ง 2 ชันราว
้
2 เมตรครึ่ ง สําหรับให้ คนเข้ าไปนมัสการได้
และที่บ ริ เ วณผนังด้ า นในของเจดีย์อ งค์ ใหญ่ ถูกออกแบบให้ เป็ นช่ อ ง หลวงวิจิ ตรวาทการได้ เ สนอ
ความเห็นว่า น่าจะทําเป็ นช่อ งบรรจุอัฐิของคณะราษฎรหรื อ บุคคลอื่ นที่ทําคุณงามความดีแก่ช าติ
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บ้ านเมือง สุดท้ ายคณะรัฐมนตรี ก็มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอว่า จะใช้ เป็ นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่ทําประโยชน์
แก่ชาติ โดยมิได้ กล่าวเจาะจงเฉพาะว่าเป็ นอัฐิของคณะราษฎร 60
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิจริ งภายในช่องบรรจุอฐั ิ ในพระเจดีย์ก็ล้วนแต่บรรจุอัฐของบุคคลที่
เป็ นคณะผู้ก่อ การเปลี่ยนแปลงการปกครองทั ้งสิ ้น อาทิ พระยาพหลพลพยุหเสนา, ปรี ดี พนมยงค์ ,
จอมพล ป. พิบูลสงคราม, พลโทประยูร ภมรมนตรี , นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย,นาวาเอก หลวงธํ ารง
นาวาสวัสดิ์ เป็ นต้ น และในหลายช่องก็ใช้ เป็ นที่บรรจุอฐั ิ ของภรรยาคณะผู้ก่อการฯด้ วย เช่น ท่านผู้หญิง
ละเอียด พิบูลสงคราม เป็ นต้ น
รูปแบบเจดีย์ วัดพระศรี มหาธาตุ บางเขน

ภาพที่ 29 เจดีย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ภาพที่ 30 ผนังภายในเจดีย์
บรรจุอัฐิคณะราษฎร

เจดีย์วดั พระศรี มหาธาตุบางเขน มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์องค์ระฆังซ้ อนกันอยู่ 2 ชัน้ คือ เจดีย์องค์
ใหญ่ที่อยูช่ นนอกและเจดี
ั้
ย์องค์เล็กที่อยูช่ ั ้นใน ระหว่างผนังด้ านในของเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็ก

60

ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปั ตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์
ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 387-393.
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มีทางเดินได้ โดยรอบ เจดีย์ถกู ออกแบบให้ มีรายละเอียดเป็ นกรอบเส้ นทรงเรขาคณิต ผนังด้ านในเจดีย์
ใช้ เป็ นที่บรรจุอฐั ิ คณะราษฎร เจดีย์องค์ใหญ่ที่อยูช่ ั ้นนอกมีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ชุด ฐานด้ า นล่า งมี ลกั ษณะเป็ นฐานบัว ที่ล ดทอนรายละเอี ยด มี ซ้ ุ ม ประตู
ทางเข้ าอยูร่ อบฐานเจดีย์
ส่วนองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นองค์ระฆังอยูใ่ นผังกลม
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วย บัวคลุม่ เถาและปลี ไม่มีบลั ลังก์
ส่วนเจดีย์องค์เล็กที่อยูด่ ้ านในมีรูปแบบศิลปกรรมใกล้ เคียงกันเพียงแต่ไม่มีซ้ ุมประตูและเป็ นสีทองทั ้ง
องค์
รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์วดั พระศรี มหาธาตุบางเขนมีความพิเศษแตกต่างไปจากเจดีย์ทรง
ระฆังที่เคยมีความนิยมสร้ างกันโดยทัว่ ไป กล่าวคือ เจดีย์องค์นี ้ไม่มีการทําบัลลังก์อนั เป็ นส่วนประกอบ
สําคัญของเจดีย์ นอกจากนี ้องค์ประกอบในส่วนต่างๆก็มีการลดทอนรายละเอียดลง ตัวอย่างเช่น ชุด
ฐานบัวด้ านล่างและบัวคลุม่ เถาซึ่งไม่มีการตกแต่งรายละเอียดมากนัก รู ปทรงขององค์ประกอบส่วน
ดังกล่าวมีความเรี ยบง่าย ซึง่ หากมองโดยรวมแล้ วกรอบเส้ นของเจดีย์จะมี ลกั ษณะเป็ นทรงเรขาคณิต
ไม่มีความอ่อนช้ อยดังเช่นการสร้ างเจดีย์ตามแบบแผนประเพณีเดิมที่เคยมีมา ความแตกต่างที่ปรากฏ
ให้ เห็นนี ้อาจมีความเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง ดังเช่น การทําบัวคลุม่ เถาซ้ อน 6 ชั ้น ซึ่งมิใช่
ระเบียบโดยทัว่ ไปขององค์ประกอบเจดีย์ที่มกั จะทําบัวคลุม่ เถานี ้ซ้ อนเป็ นเลขคี่ เพราะฉะนันการทํ
้
าบัว
คลุม่ เถา 6 ชันจึ
้ งอาจใช้ สอื่ ความหมายถึง “หลัก 6 ประการ” ของคณะราษฎรที่ได้ ประกาศไว้ ในเช้ าของ
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 ก็เป็ นไปได้ 61 อาจกล่าวได้ วา่ เจดีย์วดั พระศรี มหาธาตุบางเขนเป็ นตัวอย่างของ
เจดีย์ที่ถกู ใช้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงออกทางการเมืองในสมัยนั ้นนัน่ เอง
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เนื่องจากสถาปั ตยกรรมในยุคคณะราษฎรมีความนิยมใช้ เลข 6 เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของการออกแบบ
อาคาร เพื่อสื่อถึงหลัก 6 ประการ อาทิ อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย อาคารกรมไปรษณีย์บางรัก เป็ นต้ น ใน เรื่ องเดียวกัน
, 109.
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เจดีย์สําเร็จรูป
ปั จจุ บั น การสร้ างเจดี ย์ บ รรจุ อั ฐิ ของบุ ค คลมี ใ ห้ พบเห็ น โดยแพร่ ห ลายทั่ ว ไป เกิ ด เป็ น
อุตสาหกรรมการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ สาํ เร็ จรูป ซึง่ หากบุคคลใดมีเงินก็สามารถหาซื ้อมาไว้ บรรจุอัฐิของ
เครื อญาติตนได้ เจดีย์บรรจุอฐั ิ ดงั กล่าวนี ้มักตั ้งปรากฏเรี ยงรายอยูต่ ามวัดต่างๆตามแต่ที่ผ้ ซู ื ้อจะมีความ
ประสงค์นําไปไว้ หรื ออาจตังไว้
้ ภายในบริ เวณบ้ านก็มี โดยเจดีย์ดงั กล่าวอาจมีการประดับด้ วยกระจกสี
หรื ออาจทาสีแตกต่างกันออกไปแล้ วแต่ร้านที่จําหน่ายจะทําการประดับตกแต่ง

ภาพที่ 31 โรงงานเจดีย์สําเร็จรูป
ร้ านโชคนําศิลป์

ภาพที่ 32 เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่เรียงราย
อยู่ในบริเวณวัด (วัดวิจติ รการนิมิตร)
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รู ปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิสําเร็ จรู ปที่มีวางจําหน่ายมี มากมายหลากหลายรู ปทรง โดยในที่นี ้จะ
ยกตัวอย่างรูปแบบเจดีย์อนั เป็ นที่นิยมแต่เพียงเท่านั ้น
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์สาํ เร็ จรูป
1. เจดีย์ทรงระฆัง

ภาพที่ 33 เจดีย์ทรงระฆัง
(วัดระฆังโฆสิตาราม)
เจดีย์ทรงระฆัง สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็ น 2 ส่วน โดยมีรูปแบบทางศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ฐานมีลกั ษณะเป็ นฐานบัวยืดท้ องไม้ สงู รองรับองค์เจดีย์ด้านบน
ส่วนยอด
มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง ประกอบไปด้ วย ฐานบัวอยูใ่ นผังกลม ถัดขึ ้นมา
เป็ นมาลัยเถารองรับองค์ระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์อยูใ่ นผังกลม ปล้ องไฉนและปลี
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จากการสํารวจเจดีย์สําเร็ จรู ปที่ทําเป็ นทรงระฆังมักพบการทําฐานบัวขนาดใหญ่ รองรับองค์
เจดีย์ให้ มีความสูงเพิ่มมากขึ ้น ส่วนเจดีย์ที่อ ยู่ด้านบนนั ้นส่วนรองรับองค์ระฆังทําเป็ นมาลัยเถาตาม
แบบที่นิย มในศิล ปะอยุธ ยา แต่ทําบัลลัง ก์ อ ยู่ในผังกลมซึ่งผิ ดแบบแผนไปจากสมัยก่ อ นที่นิย มทํ า
บัลลังก์ อยู่ในผังสี่เหลี่ยม นอกจากนี ้เจดีย์สําเร็ จรู ปทรงระฆังบางองค์ยงั มีการทําซุ้มจระนําขนาดเล็ก
ประดับไว้ บริ เวณมาลัยเถาทัง้ 4 ทิศ โดยภายในมักจะสลักตกแต่งเป็ นรู ปเทพพนมและมักจะมี การ
ประดับเจดีย์ด้วยกระจกสีต่างๆหรื อไม่ก็จะทาสีขาวทั ้งองค์เจดีย์ อย่างไรก็ตามขนาดและสัดส่วนของ
ฐานและองค์ เจดีย์จ ะมีความสอดคล้ อ งสัมพันธ์ กันทําให้ เจดีย์สําเร็ จรู ปทรงระฆังมีความสมบูรณ์ ใน
รูปทรงแม้ จะมีขนาดเล็กก็ตาม
2. เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด 62

ภาพที่ 34 เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด
(วัดโตนด จังหวัดกรุงเทพฯ)
62

เนื่องจากมีเรื อนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส แต่ทําหลังคาเป็ นจัตรุ มุขแบบปราสาทยอด
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เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ประกอบด้ วยฐานเขี ยง 1 ฐาน ถัด ขึน้ มาเป็ นฐานสิงห์ ฐานสิง ห์ อ ยู่ใ นผัง
สีเ่ หลีย่ มรองรับเรื อนธาตุ
ส่วนเรื อนธาตุ เรื อนธาตุอยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ ม
ส่วนยอด
เหนือเรื อนธาตุทําเป็ นหลังคาซ้ อนชันลั
้ กษณะเป็ นจัตรุ มุขชันเดี
้ ยว ถัดขึ ้นมามี
ลักษณะเป็ นฐานเขียงสูงและฐานบัวลูกแก้ วอกไก่รองรับองค์ระฆังที่อยูใ่ นผังสีเ่ หลี่ยม ถัดขึ ้นไปเป็ น บัว
คลุม่ เถา ปลี ลูกแก้ ว ปลียอดและเม็ดนํ ้าค้ าง
จากการพิจารณ์ จะเห็นได้ ว่ารู ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอดมี
ลักษณะใกล้ เคียงกับพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท 63 กล่าวคือ มีการทําหลังคาแบบจัตุรมุขและมี ยอด
แหลมต่อ ข้ า งบน แต่ในขณะเดีย วกัน เจดีย์ สํา เร็ จรู ปองค์ ดัง กล่า วก็ ปรากฏองค์ ประกอบที่มี ความ
แตกต่างกันอยู่ ดังเช่น เหนือเรื อ นธาตุของเจดีย์สําเร็ จรู ปทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอดทําเป็ น
หลังคาซ้ อนชันที
้ ่มีลกั ษณะเป็ นจัตรุ มุขชั ้นเดียว ทั ้งมีการทําฐานเขียงสูงรับฐานบัวลูกแก้ วอกไก่และองค์
ระฆังอยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ ม ประการสําคัญคือไม่มีการทําบัลลังก์ ในขณะที่พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาทมีการ
ทําหลังคาชันลดซ้
้
อนกันเป็ นจํานวนมากและองค์ระฆังก็อยูใ่ นผังย่อมุม ทังยั
้ งมีการทําบัลลังก์ ตามแบบ
แผนเจดีย์โดยทัว่ ไป ดังนันอาจสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าเจดีย์สําเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะเป็ นทรงมณฑปแบบทรง
ปราสาทยอดนีม้ ี ลกั ษณะคล้ ายคลึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่ได้ มีการลดทอนรายละเอี ย ด
สําคัญลงเป็ นจํานวนมากคงเหลือให้ เห็นแต่เพียงเค้ าลางที่เหมือนกันเท่านัน้

63

ปารี นนั ท์ เทศทอง, “ชาวเชื ้อสายมอญและเชื ้อสายอื่น : กรณีศกึ ษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิวดั คงคา
ราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2550), 38-43.
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3. เจดีย์ทรงเครื่ อง

ภาพที่ 35 เจดีย์ทรงเครื่อง
(วัดระฆังโฆสิตาราม)
เจดีย์ทรงเครื่ องอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบทางศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ฐานย่อมุมไม้ 12 ด้ านล่างสุดมีลกั ษณะคล้ ายฐานบัว ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัว
ซ้ อนชัน้ ประดับลวดลาย และบัวทรงคลุม่ อยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มรองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนยอด
ประกอบไปด้ วยบัลลังก์ในผังสีเ่ หลีย่ ม บัวคลุม่ เถา ปลี ลูกแก้ ว ปลียอดและ
เม็ดนํ ้าค้ าง
รู ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงเครื่ อ งสําเร็ จรู ป มี ลกั ษณะเหมื อ นกับเจดีย์ทรงเครื่ อ งที่พบ
โดยทัว่ ไปแต่มีขนาดและสัดส่วนที่เล็กลงกว่าเดิมเป็ นอย่างมากจนอาจทําให้ มองดูไม่สมส่วน ความไม่
สมส่วนดังกล่าวนี ้อาจเกิดขึ ้นจากการทําฐานชันล่
้ างให้ มีขนาดเล็กดังนันองค์
้ ประกอบอื่นๆที่ต่อยอดขึ ้น
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ไปจึ งถูก บีบให้ แคบและเล็กลงตามไปด้ ว ย อย่างไรก็ ตามจากการสํา รวจพบว่าเจดีย์ สําเร็ จรู ปที่ มี
ลักษณะเป็ นเจดีย์ทรงเครื่ องเช่นนี ้มีหลากหลายขนาด บางองค์อาจมีขนาดใหญ่องค์ประกอบส่วนต่างๆ
มีสดั ส่วนที่สมบูรณ์ ในขณะที่บางองค์ ก็มีขนาดเล็กดังเช่นตัวอย่างที่ยกมาในข้ างต้ น แม้ ขนาดจะมี
ความแตกต่า งกันแต่ทว่าองค์ ป ระกอบของเจดี ย์นัน้ มี ค วามครบถ้ วนสมบู รณ์ ตามแบบแผนเจดี ย์
ทรงเครื่ องที่เคยมีมา
4. เจดีย์ทรงบัวเหลีย่ ม(แบบพระธาตุพนม)

ภาพที่ 36 เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม(แบบพระธาตุพนม)
(วัดโตนด จังหวัดกรุงเทพฯ)
เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมี ลกั ษณะคล้ ายคลึงกับพระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม มี รูปแบบทาง
ศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
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ส่วนฐาน
ฐานด้ านล่างสุดมี ลกั ษณะเป็ นฐานสี่เหลี่ยมทึบซ้ อน 2 ชัน้ ตกแต่งลวดลาย
คล้ ายฐานสิงห์ ถัดขึ ้นมาเป็ นเรื อนธาตุซ้อนกัน 2 ชัน้ มีหลังคาลาดคัน่ บริ เวณเรื อนธาตุสลักลายคล้ าย
เสาติดผนังและซุ้มประตูทงั ้ 4 ทิศ ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัวลูกแก้ วอกไก่และเรื อนธาตุจําลองซ้ อนกัน 2 ชั ้น
มีหลังคาลาดคัน่
ส่วนยอด
มีลกั ษณะเป็ นบัวเหลีย่ ม
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์สาํ เร็ จรูปทรงบัวเหลีย่ มนี ้มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับพระธาตุพนม แต่เมื่อ
พิจารณาจะเห็นได้ วา่ สัดส่วนมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ บริ เวณส่วนฐานของเจดีย์สําเร็ จรู ปทําเรื อน
ธาตุซ้อนชัน้ จํานวนมากทําให้ บัวเหลี่ยมมีขนาดสัดส่วนที่เล็กลง ในขณะที่พระธาตุพนมทําเรื อนธาตุ
ซ้ อนเพียง 2 ชัน้ และบัวเหลี่ยมก็มีขนาดที่สงู ใหญ่มากกว่า ดังนันจากขนาดสั
้
ดส่วนที่มีความแตกต่าง
กันนี ้เองอาจกล่าวได้ ว่าบริ เวณที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญของเจดีย์สําเร็ จรู ปทรงบัวเหลี่ยมนี ้ คือ ส่วน
ฐานที่สนั นิษฐานว่าใช้ เป็ นส่วนบรรจุอัฐิในขณะที่ พระธาตุพนมองค์ ประกอบที่สําคัญ คือ บัวเหลี่ยม
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ สัดส่วนจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่เมื่อเปรี ยบเทียบจากรู ปแบบทางศิลปกรรมแล้ ว
เจดีย์สาํ เร็ จรูปทรงบัวเหลีย่ มนี ้ก็ได้ ต้นแบบแรงบันดาลใจในการสร้ างมากจากพระธาตุพนมนัน่ เอง
จาการสํารวจเจดีย์บ รรจุอัฐิ ของบุคคลสมัย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475ปั จจุบนั พบว่ารู ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์สําเร็ จรู ปที่ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวางนี ้มีต้นแบบมา
จากเจดี ย์ ท รงต่ า งๆที่ เ คยมี ก ารสร้ างมาตัง้ แต่ ส มั ย รั ช กาลก่ อ น แต่ จ ะมี ค วามเปลี่ ย นแปลงทาง
องค์ประกอบบางประการหรื ออาจมีขนาดสัดส่วนที่เล็กลงทําให้ เจดีย์สําเร็ จรู ปบางองค์มีขนาดเล็กไม่
สมสัดส่วน ทังยั
้ งมีการประดับตกแต่งด้ วยกระจกสีหรื อสลักลวดลายต่างๆ ความเปลีย่ นแปลงที่ป รากฏ
นี ้แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบของเจดีย์ในปั จจุบันแม้ จะคงรู ปทรงดัง้ เดิมไว้ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามแต่
โรงงานผู้ผลิตหรื อผู้สร้ างจะมีความต้ องการโดยไม่ยดึ ติดอยูก่ บั รูปแบบตามประเพณีที่เคยมีมาอีกต่อไป
อนึง่ ในปั จจุบนั การบรรจุอฐั ิ ของบุคคลนอกจากจะเก็บไว้ ภายในเจดีย์แล้ ว ยังมีการบรรจุอัฐิใน
รู ปแบบอื่นอันเป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป เป็ นต้ นว่า การบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ ที่ผนังของกําแพงวัด การ
บรรจุอฐั ิ ของบุคคลไว้ ที่ฐานพระพุทธรูป การบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ ที่เสาโคมไฟภายในวัด การบรรจุอัฐิ
ของบุคคลไว้ ที่เขามอหรื อแม้ แต่กระทั่งการสร้ างเป็ นอาคาร ศาลาหรื อ กุฏิที่ภายในแบ่งสรรปั นส่วน
สําหรั บไว้ บรรจุอัฐิ ของบุคคลโดยเฉพาะก็มีให้ พบเห็นอยู่เสมอ จนกลายเป็ นว่าในปั จจุบนั การสร้ าง
สถานที่สาํ หรับบรรจุอฐั ิ ของบุคคลมีลกั ษณะเป็ นการค้ าเชิงพาณิชย์ที่มีการซื ้อขายตั ้งแต่หลักพันขึ ้นไป
จนถึงหลักล้ าน
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ภาพที่ 37 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ ท่ กี าํ แพงวัดวิเศษการ

ภาพที่ 38 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ ท่ เี สาโคมไฟ
วัดบางนาใน จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : ไทยพับลิก้า, ชีวิตและบริ การหลังความตาย, เข้ าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/
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ภาพที่ 39 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ ท่ เี ขามอ วัดพิชัยญาติการาม

ภาพที่ 40 ราคาช่ องบรรจุอัฐิ วัดธรรมมงคล
ที่มา : ไทยพับลิก้า, ชีวิตและบริ การหลังความตาย, เข้ าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์ ดงั ที่ได้ ยกตัวอย่างไปในข้ างต้ นแสดงให้
เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงของเจดีย์บรรจุอฐั ิ ที่มีการแพร่ขยายจากชนชั ้นสูงไปสูป่ ระชาชนธรรมดา ซึง่ ใน
บทต่อไปผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ถึงกระบวนความเปลี่ยนแปลงทางด้ านแนวคิดและคติการสร้ าง
รวมไปถึงความนิยมในการสร้ างเจดีย์รูปทรงต่างๆ

บทที่ 4
แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์
2

2

แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลมีการพบมาตั ้งแต่ครัง้ สมัยพุทธกาลโดยเป็ น
ลักษณะเจดีย์ที่ใช้ บรรจุพระอัฐิธาตุของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ 4 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า
พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระอรหันต์และพระจักรพรรดิ ดังที่ได้ มีการปรากฏไว้ ในคัมภีร์มหาปริ นิพพานสูตร
1
และมาเป็ น 8 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก พระภิกษุ ณี
พระโพธิ สตั ว์ พระสงฆ์และพระมหาจักรพรรดิ ดังที่ได้ ปรากฏตามความหมายเจดีย์ที่มีการระบุไว้ ใน
คัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ องการสร้ างสถูป 2 เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ แนวคิดและคติ
การสร้ างเจดีย์ดงั กล่าวนี ้ก็ได้ มีการแพร่ขยายตามออกไปด้ วย กระทัง่ ในแผ่นดินประเทศไทยก็มีการรับ
แนวคิดดังกล่าวมาด้ วยเช่นเดียวกัน โดยจะเห็นว่าทัง้ ในสมัยสุโขทัย ล้ านนาและอยุธยาก็มีปรากฏ
หลักฐานการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐินี ้ จวบจนการตั ้งกรุ งรัตนโกสินทร์ ขึ ้นเป็ นราชธานีแนวคิดและคติการ
สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลจึงได้ เกิดความเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จากการสํารวจและค้ นคว้ าข้ อมูลทําให้
สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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การเปลี่ยนแปลงทางด้ านแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

จากการศึกษาตัวอย่างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ ดงั ที่ได้ ยกตัวอย่างมาในบท
ก่อนหน้ า ผู้ศกึ ษาพบว่าการเปลีย่ นแปลงทางแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่เกิดขึ ้น
มี เ หตุปั จ จัย สํา คัญ มาจากสภาพสัง คมในแต่ละยุคสมัย โดยการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ ้นดัง กล่า วนี ้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 สมัยด้ วยกัน กล่าวคือ

2

1

พระเทพโมลี (ฟื น้ ปาสาทิโก), คําแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทึกความคิดเห็นประกอบ) (พระ
นคร: นิธิเผยแผ่พทุ ธธรรม, 2512), 172-173.
2
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49.
83
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1. สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
เนื่องจากสภาพสังคมในเวลานี ้เกิดการขยายตัวทั ้งทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ชนชัน้ ต่างๆ
สามารถอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้ ตามกําลังของตน ประกอบกับรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯให้ มีการทํานุ
บํารุ งพระศาสนา ดังนันจึ
้ งพบว่าในช่วงสมัยนี ้เกิดมีการสร้ างวัดทํานองเป็ นวัดประจําตระกูลขึ ้นเป็ น
จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ วัดที่เจ้ านายทรงสร้ างหรื อวัดที่ขุนนางสร้ างขึน้ โดยในขณะเดียวกันก็
มักจะมีการสร้ างเจดีย์เพื่อใช้ เป็ นที่บรรจุอฐั ิ ประจําตระกูลของตนขึ ้นไว้ ภายในวัดแห่งนั ้นด้ วย ลักษณะ
การสร้ างเจดีย์ดังกล่าวนีแ้ สดงให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้ านแนวคิดและคติการสร้ างอย่าง
ชัดเจน เพราะแต่เดิมตังแต่
้ สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงก่อนรัชกาลที่ 3 นั ้น การสร้ าง
เจดีย์มกั จะถูกใช้ เพื่อเป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุหรื อบรรจุอฐั ิ ธาตุของบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพ
หรื อแม้ แต่พระอัฐิของเจ้ านายเชือ้ พระวงศ์ก็ยงั นับได้ ว่าเป็ นบุคคลซึ่งสูงศักดิ์คู่ควรแก่การจะบรรจุพระ
อัฐิไว้ ภายในเจดีย์ หากแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 นี ้กลับกลายเป็ นว่าสามัญชนที่ดํารงตําแหน่งขุนนาง
สามารถสร้ างเจดีย์เพื่อใช้ เป็ นที่บรรจุอัฐิตนหรื อคนในตระกูลตนได้ โดยสาเหตุหนึ่งอาจเป็ นเพราะขุน
นางเป็ นผู้มี บ รรดาศัก ดิ์ มี กํา ลังทรั พย์ แ ละกํ า ลัง คนมากตามระบบศักดิ น า ดังนัน้ การจะก่ อ สร้ าง
สถาปั ตยกรรมหรื อสิ่งก่อสร้ างใดจึงเป็ นเรื่ องง่ายที่จะดําเนินการ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ประจําตระกูลนั ้นในครัง้ แรกอาจจะมิได้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้ เป็ นที่บรรจุอัฐิของ
คนในตระกูลอย่างชัดเจนนัก ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ คงสร้ างเจดีย์ขึ ้นเพื่อบรรจุอัฐิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ก่อ น หรื อ อาจเป็ นการสร้ างขึน้ เพื่อ เป็ นเกี ยรติให้ แก่ผ้ ูที่สร้ างวัดแห่งนัน้ ต่อมาภายหลังลูกหลานใน
ตระกูลจึงเกิดความคิดนําเอาอัฐิของคนที่มีเชือ้ สายในตระกูลไปบรรจุไว้ อยู่ร่วมกัน เปรี ยบเสมือนการ
กลับไปอยู่รวมกันของคนในครอบครั ว ภายใต้ การคุ้มครองของบรรพบุรุษผู้สร้ างวัด ทํ าให้ เกิ ดเป็ น
แนวความคิดในการบรรจุอฐั ิ ของลูกหลานไว้ ภายในเจดีย์ประจําตระกูลร่วมกันสืบมา
อย่ า งไรก็ ต ามจากความนิ ย มในการสร้ างวั ด สมั ย นี น้ อกจากจะมี วั ด ที่ ส ร้ างขึ น้ โดย
พระมหากษัตริ ย์ พระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าขุนนางตระกูลต่างๆแล้ ว ยังพบว่ามีการอุปถัมภ์สร้ างวัด
ขึ ้นโดยฝี มือของสามัญชนคนธรรมดาที่มีจิตศรัทธาดังเช่นชนชันสู
้ ง ตัวอย่างเช่น วัดคณิกาผล อันเป็ น
วัดที่ส ร้ างขึน้ จากเงิ นบริ จ าคของเหล่า โสเภณี ในยุคนัน้ แต่อ ย่า งไรก็ ตามจากการสํารวจก็ ยังมิ พ บ
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ามีการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลธรรมดาขึ ้นภายในวัดแห่งนี ้แต่อย่างใด
ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ วัดแห่งอื่นที่มีการอุปถัมภ์โดยสามัญชนธรรมดาเช่นกันนั ้นอาจมีการสร้ างเจดีย์เพื่อ
2
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ใช้ เป็ นที่บรรจุอัฐิ ขึ ้นไว้ เหมือนดังชนชัน้ สูงที่มีการสร้ างเจดีย์ประจํ าตระกูล ขึ ้นไว้ ภายในวัดที่ตนสร้ าง
เช่นเดียวกัน
ในขณะเดียวกันแม้ วา่ สมัยนี ้จะมีการสร้ างวัดขึ ้นโดยชนชันต่
้ างๆแต่รูปแบบเจดีย์อันเป็ นที่ นิยม
สร้ างขึ ้นนัน้ ยังคงมี แบบแผนและรู ปแบบตามแบบสมัยอยุธยา กล่าวคือ มีความนิยมสร้ างเจดีย์ทรง
ปรางค์และเจดีย์ทรงเครื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นี ้พบเจดีย์บรรจุอัฐิที่มีลกั ษณะเป็ น
เจดีย์ทรงเครื่ องเป็ นจํานวนมากซึ่งทําให้ ส ามารถสันนิษฐานได้ ว่ารู ปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลใน
สมัยนี ้คงสร้ างขึ ้นตามรูปแบบเจดีย์อนั เป็ นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 นัน่ เอง
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2. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
สมัยรัชกาลที่ 4 พระพุทธศาสนาเกิดมีการตั ้งธรรมยุตินิกายขึ ้นอันเป็ นนิกายที่ฟืน้ ฟูย้อนกลับ
ไปหาพระพุทธศาสนาแบบดังเดิ
้ มโดยเน้ นให้ ความสําคัญกับพระพุทธเจ้ าและการบูชาต้ นโพธิ์ ดังนั ้น
การสร้ างเจดีย์จึงกลายเป็ นเรื่ องที่มีไว้ สําหรับพระพุทธเจ้ าเพียงพระองค์ เดียวเท่านั ้น ประกอบกับ ใน
ช่วงเวลานี ้รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดําริ ว่าวัดที่สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ ครัง้ รัชกาลก่อนมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
แล้ วจึงไม่โปรดให้ มีการสร้ างขึ ้นเพิ่มเติมอีก จึงทําให้ บทบาทในการสร้ างวัดของเจ้ านายพระบรมวงศานุ
วงศ์และขุนนางลดลง ซึ่งสภาพการณ์ ดงั กล่าวเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบให้ แนวคิดและคติการ
สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยนี ้ลดหายไป อันสอดคล้ องกับการสํารวจหลักฐานการสร้ างเจดีย์
บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่ไม่ปรากฏการสร้ างขึ ้นใหม่อีก มีเพียงแต่บางวัดที่มีประวัติการสร้ างมาแล้ วตั ้งแต่
สมั ย รั ช กาลก่ อ นแต่ยัง ดํ า เนิ น การสร้ างไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ก็ จ ะโปรดให้ มี ก ารสร้ างต่ อ จนเสร็ จ ดัง
ตัวอย่างเช่น วัดพิชยั ญาติการาม เป็ นต้ น เพราะฉะนั ้นจึงเห็นได้ วา่ การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ที่ยงั พอมีหลักฐานอ้ างอิ งได้ นั ้นเป็ นลักษณะของเจดีย์ที่มีการก่อ สร้ างสืบเนื่องต่อมา
จากสมัยรัชกาลที่ 3 นัน่ เอง
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ วัดที่มีการสร้ างต่อมาจากสมัยรัชกาลก่อนจะมีการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของ
บุคคล แต่ทว่าในด้ านรูปแบบของเจดีย์กลับพบการเปลีย่ นแปลงโดยเป็ นไปตามพระราชนิยมในรัชกาล
ที่ 4 คือ มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง เพราะฉะนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าการเกิดขึ ้นของธรรมยุตินิกายใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลกระทบให้ แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
ชะงักหายไปไม่ปรากฏการสร้ างขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาลนี ้
2
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3. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
การแพร่ ขยายเข้ ามาของกระแสอิ ทธิ พลตะวันตกส่งผลให้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิ ดการสร้ าง
สุสานหลวงตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ ซึ่งเป็ นการสร้ างสถานที่บรรจุอัฐิของเจ้ านายให้ อยู่ใน
บริ เวณเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวนี ้แตกต่างไปจากเมื่อครัง้ สมัยรัชกาลที่ 3 เพราะสมัยก่อนจะบรรจุอัฐิ
รวมไว้ ด้วยกันภายในเจดีย์องค์เดียว แต่ทว่าที่สสุ านหลวงกลับพบเป็ นเจดีย์หรื ออนุสาวรี ย์หลายองค์
ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณสุสานเดียวกัน ซึง่ ความแตกต่างนี ้อาจเป็ นเพราะว่าเจดีย์หรื ออนุสาวรี ย์ทั ้งหลายเป็ นที่
บรรจุพระอัฐิของพระมเหสีหรื อเจ้ าจอมองค์ตา่ งๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดังนั ้นการจะนําพระ
อัฐิมาไว้ รวมกันภายในเจดีย์องค์เดียวอาจดูแล้ วเป็ นการไม่เหมาะสมจนเกินไป ทังด้
้ วยฐานันดรศักดิ์
หรื อสาเหตุอื่นใดก็ตาม ทังนี
้ ้สถาปั ตยกรรมภายในสุสานหลวงที่มีการบรรจุพระอัฐิของเจ้ านายเชื ้อพระ
วงศ์ก็มีความแตกต่างออกไปจากสมัยก่อน โดยจะเห็นได้ วา่ มิได้ มีเพียงแต่เจดีย์เท่านั ้นที่ใช้ เป็ นรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมสําหรับบรรจุพระอัฐิ หากแต่ยงั มีสถาปั ตยกรรมรูปแบบต่างๆมากมายทั ้งที่เป็ นแบบของ
ไทยและเป็ นแบบตะวันตกผสมผสานอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว การสร้ างความแตกต่างนี ้จึงเป็ นลักษณะ
การนําเอาอิทธิพลของการสร้ างสุสานในคริ สตศาสนามาผสมผสานกับแนวความคิดในการสร้ างเจดีย์
บรรจุอฐั ิ ของพุทธศาสนานัน่ เอง อนึง่ นอกจากการสร้ างสุสานหลวงแล้ วยังพบมีการสร้ างอนุสาวรี ย์เพื่อ
ใช้ เป็ นที่ระลึกหรื อเป็ นอนุสรณ์ แก่ผ้ วู ายชนม์ โดยภายในมีการบรรจุอัฐิของบุคคลเหล่านัน้ เอาไว้ ด้วย
การออกแบบสร้ างอนุส าวรี ย์ ใ ห้ มี ลกั ษณะตามสถาปั ตยกรรมแบบไทยแต่ท ว่า กลับตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่
สาธารณะเปิ ดโล่งแทนที่จะเป็ นวัดหรื อศาสนสถานตามแบบดั ้งเดิมของไทย ย่อ มเป็ นการสะท้ อนให้
เห็นถึงกระแสการสร้ างสุสานหรื ออนุสาวรี ย์ตามแบบตะวันตก 3ที่ในสมัยต่อมาจะถูกใช้ เป็ นสัญลักษณ์
แสดงออกทางการเมือง นับได้ วา่ การสร้ างสุสานหลวงและอนุสาวรี ย์ขึ ้นในสมัยนี ้ถือเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้
สําคัญที่แสดงออกให้ เห็นว่าการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลนั ้นมิได้ ยึดโยงผูกติดอยู่กับแนวคิดและ
คติการสร้ างแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่มีการรับและปรับเปลี่ยนไปตามกระแสอิทธิ พล
ต่างๆที่ขยายเข้ ามายังสังคมไทย
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รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื อง, “ความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนุสาวรี ย์ไทยที่อทุ ิศให้ วีรชน,”
ดํารงวิชาการ 3, 5 (มกราคม-มิถนุ ายน 2546): 72.
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ในขณะที่แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของชนชัน้ สูงเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้
กล่าวไปในข้ างต้ นนั ้น ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นี ้ก็ปรากฏพบการสร้ างเจดีย์สําหรับบรรจุอัฐิ ของบุคคล
ธรรมดาเพิ่มขึ ้นไว้ ภายในวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้ างด้ วยเช่นเดียวกัน เป็ นต้ นว่าที่วดั ดุสิดาราม
วรวิหาร ซึง่ เป็ นวัดที่มีประวัติการสถาปนาขึ ้นโดยสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ากรมหลวงศรี สนุ ทรเทพ
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระอมริ ทรา
บรมราชินี โดยภายในวัดปรากฏพบการสร้ างอนุสาวรี ย์ที่มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงหอสูงโล่ง 2 ชันตามแบบ
้
ตะวันตกและต่อยอดด้ วยเจดีย์ทรงระฆัง มีจารึ กกระบุว่าเป็ นที่บรรจุอัฐิของนาวาเอกพระสุนทรานุกิจ
ปรี ชา(ทัต ทัสนารมย์) 4 อนุสาวรี ย์ดงั กล่าวเป็ นหลักฐานสําคัญแสดงให้ เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงใน
2
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ภาพที่ 41 อนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ ทัต ทัสนารมย์ วัดดุสิดารามวรวิหาร
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สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2444 และได้ รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2528 ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมอนุสาวรี ย์ดงั กล่าวนี ้
อาจมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ดงั ที่เคยมีการสร้ างมาเหมือนในสมัยก่อนๆ
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แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในเบื ้องต้ นว่าในสมัยรั ชกาลที่ 5 นีเ้ กิดมี การสร้ าง
เจดีย์ที่ใช้ บรรจุอฐั ิ ของบุคคลธรรมดาเพิ่มเข้ ามาอยูภ่ ายในวัดที่สร้ างหรื อบูรณะขึ ้นโดยชนชั ้นสูง ซึ่งอาจ
เป็ นไปได้ ว่าลักษณะการสร้ างดังกล่าวนี ้อาจเป็ นต้ นแบบนําไปสู่การสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
ธรรมดาที่ไว้ ภายในวัดในสมัยต่อมา ข้ อสันนิษฐานดังกล่าวนี ้สามารถนําไปวิเคราะห์เชื่อมโยงร่ วมกับ
การสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่วดั คงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 5 ซึ่งมีการปรากฏพบ
การสร้ างเจดีย์สาํ หรับบรรจุอฐั ิ ของชาวบ้ านธรรมดาในราวสมัยรัชกาลที่ 6 อยู่ร่วมกันกับเจดีย์บรรจุอัฐิ
ของชนชันสู
้ ง 6ที่มีอายุการสร้ างมาตั ้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3-4 เพราะฉะนันจะเห็
้
นได้ ว่าแนวคิดและคติการ
สร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลตังแต่
้ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นไปเริ่ มกลายเป็ นคตินิยมที่หากใครมีเงิน
ก็สามารถสร้ างเจดีย์เพื่อ บรรจุอัฐิ ขึ ้นไว้ ภายในวัดได้ ไม่ว่าวัดแห่งนัน้ จะเป็ นวัดหลวงที่สร้ างขึ ้นโดย
เจ้ านายหรื อเป็ นวัดราษฎร์ ที่ประชาชนร่ วมกันสร้ างขึ ้นและในขณะเดียวกันรู ปแบบการสร้ างเจดีย์ก็มี
การเปลีย่ นแปลงไป โดยอาจว่าจ้ างช่างให้ สร้ างเป็ นลักษณะอาคารหรื อหอสูงตามแบบสถาปั ตยกรรม
ตะวันตกหรื อสร้ างเป็ นเจดีย์ตามแบบแผนเดิมที่เคยมีมาหรื ออาจผสมผสานรูปแบบสถาปั ตยกรรมทั ้ง 2
เข้ าด้ วยกันก็ได้
2
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4. สมัยหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
การเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่งผลกระทบต่อความคิด การ
ดํารงชีวิตของประชาชนและสภาพสังคมเป็ นอย่างมาก รวมไปถึงแนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ
ของบุคคลก็ได้ รับผลกระทบร่วมด้ วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ ว่าอันดับแรก เกิดแนวความคิดในการสร้ าง
เจดีย์บรรจุอฐั ิ เพื่อใช้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงออกทางการเมือง ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าแนวคิดดังกล่าวนี ้
คงได้ ต้นแบบแรงบันดาลใจมาจากการสร้ างอนุสาวรี ย์เพื่อระลึกถึงผู้วายชนม์เมื่อครัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ซึง่ ในช่วงเวลาก่อนหน้ านี ้นันการสร้
้
างอนุสาวรี ย์ดงั กล่าวเป็ นพระราชดําริ ของพระมหากษัตริ ย์ ดังนั ้น
เมื่อระบอบการปกครองเปลีย่ นแปลงอํานาจมาอยูใ่ นมือของประชาชนตามความหมายดังที่ได้ ปรากฏ
จึงทําให้ เกิดการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลที่แฝงไว้ ซงึ่ นัยทางการเมือง การใช้ เจดีย์บรรจุอัฐิมาเป็ น

5

วิทยานิพนธ์เรื่ อง “ชาวเชื ้อสายมอญและเชื ้อชาติอื่น : กรณีศกึ ษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิ วัดคงคา
ราม” ของ นางสาวปารินนั ท์ เทศทอง
6
เป็ นเจดีย์บรรจุอฐั ิของเจ้ าเมืองมอญหรื อคนในตระกูลของเจ้ าเมืองมอญ
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สัญลักษณ์ทางการเมืองนี ้อาจเป็ นการแสดงให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ชัดว่าสังคมไทยได้ ก้าวข้ ามผ่านการ
ปกครองที่แบ่งแยกชนชันมาสู
้ ร่ ะบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกันแล้ วก็เป็ นได้
อันดับต่อมาคือแนวคิดเรื่ องความเป็ นประชาธิปไตยที่ทกุ คนมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและการเกิดขึ ้น
ของธุรกิจเชิงพาณิชย์ ความหมายของการเท่าเทียมกันที่เกิดขึ ้นนี ้ผู้ศกึ ษาตั ้งข้ อสันนิษฐานว่าเป็ นปั จจัย
สํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ แนวคิ ด และคติ ก ารสร้ างเจดี ย์ บ รรจุ อั ฐิ ของบุ ค คลได้ เปลี่ ย นแปลงและเริ่ ม หมด
ความหมายลงไป เพราะว่าในสมัยรัชกาลก่อนๆแม้ จะมีการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิประจําตระกูลก็ตามแต่
โดยส่วนใหญ่ก็ยงั คงเป็ นของตระกูลเจ้ านายหรื อขุนนางที่นบั ได้ วา่ เป็ นผู้มีอํานาจหรื อบารมีในสมัยนั ้นๆ
หากแต่วา่ เมื่อเกิดประชาธิ ปไตย ความเท่าเทียมของสิทธิ ที่มนุษย์พึงมีกลับกลายเป็ นเหตุให้ การสร้ าง
เจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลขยายความนิยมไปสูป่ ระชาชนทุกระดับเนื่องจากเมื่อทุกคนมีความเท่าเทียม
ความคิดในการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ที่สมัยก่อนนับว่าเป็ นสิง่ สูงค่าศักดิ์สทิ ธิ์ สําหรับชนชั ้นสูงหรื อบุคคลที่
มีอํานาจจึงค่อ ยๆลดหายหมดไป กลายเป็ นว่าในระยะเวลาตัง้ แต่นี ้ต่อ ไปหากใครที่มีกําลังทรั พย์ ก็
สามารถหาซื ้อเจดีย์เพื่อใช้ เป็ นที่บรรจุอฐั ิ ได้ เช่นเดียวกัน ซึง่ ความนิยมดังกล่าวนี ้ได้ แพร่ขยายออกไปจน
เกิดเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเจดีย์สาํ เร็ จรู ปอันมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่คนธรรมดาทัว่ ไป
สามารถหาซื ้อเจดีย์มาใช้ ได้ อย่างสะดวก สําหรับการตั ้งเจดีย์บรรจุอฐั ิ ไว้ ที่วดั นัน้ โดยส่วนใหญ่มักจะตั ้ง
ไว้ ตามวัดใดก็ได้ แล้ วแต่ลูกหลานจะสะดวก อาจตั ้งไว้ ที่วดั ใกล้ บ้าน หรื อบางครอบครัวอาจจะตั ้งไว้
ภายในบริ เวณบ้ านก็มีให้ พบเห็นได้ โดยทัว่ ไป
ส่วนรูปแบบของการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐินั ้นดังที่ได้ วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด
และคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเห็นว่าสมัยก่อนการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิ
ของบุคคลจะเป็ นลักษณะการว่าจ้ างช่างให้ สร้ างขึ ้นตามรูปแบบที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ องการ แต่ในปั จจุบนั นี ไ้ ม่มี
ช่างรั บเหมาก่อ สร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิเ หมือ นในสมัยก่อน เพื่อ ความสะดวกลูกหลานผู้ตายจึงจําเป็ นที่
จะต้ องหาซื ้อตามร้ านขายทัว่ ไป แต่รูปแบบของเจดีย์ก็จะถูกจํากัดอยูท่ ี่ช่างก่อเจดีย์ตามร้ านนั ้นๆว่าจะ
ออกแบบหรื อสร้ างเจดีย์แบบใดไว้ จําหน่ายบ้ าง ซึง่ โดยส่วนใหญ่ทกุ ร้ านจะมีรูปแบบเจดีย์หลักๆที่ทําอยู่
คล้ ายๆกันเพียงไม่กี่แบบ อาทิ เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์ทรงเครื่ อง เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม
(แบบพระธาตุพนม) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีรูปแบบที่เลือกใช้ ก็มกั จะเป็ นไปตามรสนิยมของลูกหลานผู้ตาย
ซึง่ นอกจากจะขึ ้นอยูก่ บั ความสวยงามแล้ วยังขึ ้นอยูก่ บั ฐานะของผู้ตายและลูกหลานด้ วย เช่น ถ้ าผู้ตาย
รํ่ ารวยมีฐานะดีก็มกั จะเลือกเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงฐานะของตระกูลของตน หรื อหากเป็ นกลุม่
ชนที่ถือกําเนิดอยูต่ ามภาคต่างๆของประเทศก็มักจะเลือกใช้ รูปแบบเจดีย์ที่แสดงถึงความเป็ นท้ องถิ่น
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เช่น หากเป็ นคนที่ถือกําเนิดในภาคกลางมักจะเลือกเจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์ทรงเครื่ องหรื อไม่ก็เป็ นเจดี ย์
ทรงปรางค์แต่หากเป็ นคนที่ถือกําเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนส่วนใหญ่มกั จะเลือกเจดีย์ทรงบัว
เหลีย่ มหรื อก็คือเจดีย์ที่มีรูปแบบเลียนแบบพระธาตุพนมนัน่ เอง
อาจกล่าวได้ วา่ แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลสมัยหลังการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 ได้ เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยมีความเชื่อมโยงผูกติดอยู่กับอํานาจของเงินตราที่
เข้ ามาเป็ นตัวแปรสําคัญจนกลายเป็ นว่า ความสูงค่าศักดิ์สิทธิ์ ของเจดีย์นนได้
ั ้ ถูกลดความสําคัญลง
กลายมาเป็ นเพียงสิ่งก่อสร้ างเชิงพาณิชย์ ส่งผลกระทบให้ แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของ
บุคคลในปั จจุบนั ลดหายไปโดยสิ ้นเชิง
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สรุปผลการศึกษา
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ วา่ แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์
ได้ มีการเปลีย่ นแปลงไปจากสมัยก่อนเป็ นอย่างมาก จากเดิมที่เป็ นเรื่ องของบุคคลที่ควรคูแ่ ก่การเคารพ
กลายมาเป็ นเรื่ องของชนชัน้ สูงและขุนนาง และขยายมาเป็ นเรื่ อ งของประชาชนทุกคนโดยทัว่ ไป ซึ่ง
ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้สามารถสรุปโดยเบื ้องต้ นได้ ว่า มีเหตุปัจจัยสําคัญมาจากสภาพสังคมใน
แต่ละยุคสมัยที่ทําให้ เจดีย์ซึ่งเป็ นสิ่งสูงค่าศักดิ์สิทธิ์ กลายมาเป็ นสิ่งเชิ งพาณิชย์ที่คนธรรมดาสามัญ
สามารถจับต้ องและหาซื ้อได้ ตามร้ านขายทัว่ ไปและในขณะเดียวกันคนก็ยกระดับฐานะตนเองขึ ้นให้ มี
ค่าคูค่ วรกับการจะบรรจุอฐั ิ ลงไว้ ภายในเจดีย์ อาจกล่าวได้ ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้ได้ สง่ ผลให้
แนวคิ ด และคติ ก ารสร้ างเจดี ย์ บ รรจุ อัฐิ ข องบุ ค คลที่ มี ม าตัง้ แต่ ส มัย ก่ อ นหมดหายไป กลายเป็ น
วัฒนธรรมการบรรจุอัฐิสมัยใหม่ที่ลกู หลานจะหาซื ้อเจดีย์มาบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษตน อีกทั ้งยังอาจ
เป็ นผลมาจากความคิดในสมัยหลังที่เชื่ อว่าการบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ ภายในเจดีย์จะสามารถทําให้
บุคคลเหล่านันได้
้ รับอานิสงค์ผลบุญ สามารถเข้ าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันจะนําไปสูก่ าร
เกิดใหม่ในยุคแห่งพระศรี อาริ ย์ จึงทําให้ ความนิยมในการซื ้อหาหรื อสร้ างเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคลได้ รับ
ความนิยมและแพร่หลายดังที่สามารถพบเห็นได้ โดยปกติทวั่ ไปในปั จจุบนั
2
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กองพุทธศาสนสถาน. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร. 4 เล่ม. กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525.
กําจร สุนพงษ์ ศรี . ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะตะวันตก 3 : ศิลปะในคริสต์ ศตวรรษที่ 18 และ 19. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
คลี่ สุทศั น์ ณ อยุธยา, หม่อมราชวงศ์. ตํานานพระอารามหลวงและทําเนียบสมณศักดิ. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ไทย, 2457. (พิมพ์แจกในงานศพ เจ้ าพระยาวิชิตวงษ์ วฒ
ุ ิไกรฯ (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทศั น์)
องคมนตรี รัฐมนตรี ).
จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ . “ระบบการจัดและการประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปั ตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม.
กรุงเทพฯ: มติชน, 2547.
ชัชพล ไชยพร. “สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.” ศิลปวัฒนธรรม 30, 1 (พฤศจิกายน 2551):
106-118.
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. สมเด็จพระนางเรือล่ ม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. พระนคร: โอเดียนสโตร์ , 2510.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. พระนคร: หอสมุดกลาง 09, 2513.
. ตํานานพระพุทธเจดีย์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. พระนคร: องค์การค้ าคุรุสภา , 2514.
. ตํานานสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส กับตํานานมโหรี . พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ,
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. มูลเหตุแห่ งการสร้ างวัดในประเทศสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2471. (พิมพ์แจกในงานศราทธกรรม ปั ณณาสมวาร นางศรายุธโกศล
(กระจ่าง ไชยสุต) 15 ธันวาคม 2471).
. เรื่องประวัติวัดมหาธาตุ. พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร, 2461.
ตํานานสถานที่และวัตถุต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสร้ าง. ม.ป.ท., 2468.
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจ้ าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 1 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2526.
. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3. 2 เล่ม. พระนคร: โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2504.
. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ . กรุงเทพฯ:
ต้ นฉบับ, 2547.
นพรัตน์ ถาวรศิริภทั ร. “การศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมเขตพุทธาวาส วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร.”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ภาควิชาศิลป
สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
นภาพร เล้ าสินวัฒนา. การเสด็จขึน้ ครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์ แห่ ง
"สมมติเทวราช". พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2549.
นริ ศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จฯ กรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 2.
กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504.
. สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 6. กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504.
. สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 20. กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504.
เนตรนภิส นาควัชระ, ปิ ยนาถ บุนนาค และจุลทัศน์ พยาฆรานนท์. วัดในกรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงใน
รอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525). กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิภาระกิจโครงการวิจยั
"วิวฒ
ั นาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2525. (พิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ).
บัญชา นาคทอง. “การศึกษาสถาปั ตยกรรมวัดพิชยั ญาติการาม.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
บริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์, หลวง. “วัดพระศรี สรรเพชญ.” ศิลปากร 1, 1 (พฤษภาคม 2500): 34-39.
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ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : จารึกกรุงสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515. (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระราชประสิทธิคณ
ุ ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 8 เมษายน 2515).
ประยูร อุลชุ าฎะ. ความเป็ นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529.
. ศิลปกรรมในบางกอก. พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2514.
ปารี นนั ท์ เทศทอง. “ชาวเชื ้อสายมอญและเชื ้อสายอื่น : กรณีศกึ ษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจุอฐั ิ วดั คงคาราม
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2550.
ปรี ชา นุน่ สุข. ศิลปะศรีลังกา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541.
พรรณี สุนทรโยธี และคนอื่นๆ. วัดพิชัยญาติการาม. กรุงเทพฯ: วัดพิชยั ญาติการามร่วมมือกับสโมสรโรตารี่
กรุงเทพฯ, 2534.
พระเทพโมลี (ฟื น้ ปาสาทิโก). คําแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทึกความคิดเห็นประกอบ). พระนคร:
นิธิเผยแผ่พทุ ธธรรม, 2512.
พระปริ ยตั ิธาดา (สมนึก จิตฌมโธ) และธัชชัย ยอดพิชยั . วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร. กรุงเทพฯ: วัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, 2553.
พระราชพงศาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. พระนคร: คลังวิทยา, 2515.
พระวิสมุ ธิภทั รธาดา (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) และคนอื่นๆ. ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. กรุงเทพฯ: วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2556. (อนุสรณ์พิธีสมโภชพระอารามครบ 185 ปี วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร และสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร วันเสาร์ ที่ 12-13 มกราคม 2556).
พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ . “อัฐิธาตุเจดีย์มหาธรรมราชาลิไท เจดีย์บรรจุกระดูก.” ศิลปวัฒนธรรม 10, 2
(ธันวาคม 2536): 93-98.
พุทธศาสนา 250 ปี ไทย-ศรีลังกา. กรุงเทพฯ: โกลเด้ น ไทม์ พริ น้ ติ ้ง, 2547. (ฉบับแจกในงานการอัญเชิญ
พระบรมสารี ริกธาตุ จากเมืองแคนดี ้ ประเทศศรี ลงั กา).
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. เที่ยวเมืองพระร่ วง (คําอธิบายเพิ่มเติมของสมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ). พิมพ์ครัง้ ที่ 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2519.
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ราชบัณฑิตยสภา. ตํานานวัตถุสถานต่ าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสถาปนา.
ธนบุรี: ผดุงวิทยาการพิมพ์, 2514. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจําเนียร นครประศาสน์ 2
กุมภาพันธ์ 2514).
ราชบัณฑิตยสถาน. วัดเครือวัลย์ วรวิหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2538.
(จัดพิมพ์เป็ นที่ระลึกงานถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน พุทธศักราช 2538).
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื อง. “ความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปะศรี ลงั กา.” เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา 310 212 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
. “ความเปลีย่ นแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนุสาวรี ย์ไทยที่อุทิศให้ วีรชน.” ดํารงวิชาการ
3, 5 (มกราคม-มิถนุ ายน 2546): 68-77.
วิทวัส เกตุใหม่. “การศึกษารูปแบบในการสร้ างสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” สารนิพนธ์
ปริ ญญาศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
วิบูลย์ ลี ้สุวรรณ. โลกศิลปะ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : ต้ นอ้ อ แกรมมี่, 2539.
เว้ งค์, เคลาส และคณะ. เยอรมันมองไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2520.
ศักดิ์ชยั สายสิงห์. งานช่ าง สมัยพระนั่งเกล้ าฯ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.
. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน.
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556.
. ศิลปะล้ านนา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2556.
. ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจัย.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ. จดหมายเหตุวดั พระเชตุพนสมัยรัชกาลที่ 1-4. กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552. (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 200 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2552).
สงวน โชติสขุ รัตน์. ประชุมตํานานล้ านนาไทย. 2 เล่ม. พระนคร: โอเดียนสโตร์ , 2515.
สันติ เล็กสุขมุ . ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.
. เจดีย์ : ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 5.
กรุงเทพฯ: มติชน, 2552.
. เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534.
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สุทธิพนั ธ์ ขุทรานนท์, วัฒนา อุ่นทรัพย์, บรรณาธิการ. รวมพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2548. (พิมพ์
ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในโอกาสที่วนั พระราขสมภพครบ 200
ปี ).
สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ. พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร. 3 เล่ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล,
2550.
แสงสูรย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงศ์, ผู้เรี ยบเรี ยง. ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ และพระอัฐิในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ . กรุงเทพฯ: คณะราชสกุล, 2529.
สมคิด จิรทัศนกุล. รู้เรื่อง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปั ตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส,
2554.
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี . คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จ.ศ.
1186-1205. 2 เล่ม. กรุงเทพฯ: สํานักฯ, 2536.
อนุสรณ์ 25 พุทธศตวรรษ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ พ.ศ. 2500. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุฯ, 2500
เอนก นาวิกมูล. ลิน้ ชักภาพเก่ า. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
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หลักฐานการสร้ างเจดีย์ท่มี ีความเข้ าใจผิดอันสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องอยู่กับ
แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์
ในส่วนข้ อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้เป็ นหลักฐานการสร้ างเจดีย์ที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าเป็ น
เจดี ย์ที่สืบเนื่ อ งอยู่ใ นแนวคิด และคติ การสร้ างเจดีย์ บรรจุอัฐิของบุค คล แต่ท ว่าในความเป็ นจริ ง
หลักฐานข้ อ มูลเหล่านี ้ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแนวคิดและคติการสร้ างดังกล่าวแต่อย่างใด หากเป็ น
เพียงแต่เจดีย์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างเพื่ออุทิศเป็ นพระราชกุศลแต่เท่านั ้น ดังตัวอย่างเจดีย์ตอ่ ไปนี ้
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 1-4
วัดพระเชตุพนตามประวัติเดิมเป็ นวัดเก่าแก่ที่ราษฎรสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาในรัชกาลพระเพท
ราชา พ.ศ.2224-2246 มีชื่อเรี ยกว่า "วัดโพธาราม" หรื อ "วัดโพธิ์” 1 ครัง้ ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ วดั โพธาราม
ตัง้ อยู่ใ นเขตเมื อ งหลวงพระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬ าโลกมหาราช จึ งทรง โปรดเกล้ าฯ ให้
สถาปนาวัดนี ้ขึ ้นใหม่ใน พ.ศ.2331 และเลื่อนฐานะเป็ นพระอารามหลวง เมื่อแล้ วเสร็ จในพ.ศ. 2344
ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส" เป็ นวัดประจํ า
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและได้ รับการบูรณะซ่อมแซมตลอดมาในทุก
รัชกาลจนถึงปั จจุบนั
สมัยรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญโกลนพระศรี สรรเพชญดาณาญมาจากวัดพระศรี สรรเพชญ ด้ วย
ทรงพระประสงค์จะหล่อพระศรี สรรเพชญองค์นี ้ขึ ้นใหม่แต่หลังจากทรงปรึ กษากับคณะสงฆ์แล้ ว คณะ
สงฆ์ ได้ ทูลถวายว่า การนําโกลนพระศรี สรรเพชญดาณาญมาหลอมใหม่นนถื
ั ้ อ เป็ นกาลกิ ณี ไม่เป็ น
มงคลแก่บ้านเมือง จึงทรงโปรดเกล้ าฯให้ ทรงสร้ างเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ ้นเพื่อประดิษฐานพระศรี สรรเพชญ
ดาณาญ แล้ วถวายชื่ อ ว่า “พระมหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ” ดังปรากฏหลัก ฐานกล่าวถึงการ
สถาปนาพระมหาเจดีย์องค์นี ้อยูใ่ นจารึกเรื่ องทรงสร้ างวัดพระเชตุพนฯ ครัง้ รัชกาลที่ 1 ความว่า
1

0

1

1

...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ เสนาพฤฒามาตย์ราชปุโรหิตโหราจารย์
มายังทีล่ านพระมหาเจดีย์ จึงให้ชกั ชะลอพระพุทธปฏิ มากรทรงพระนาม พระศรี สรรเพชญ์ ซึ่งชํารุดรับมาแต่
กรุงเก่าเข้าวางบนราก ได้ศภุ ฤกษ์ ประโคมฆ้องกลอง แตรสังข์ ดุริยางค์ ดนตรี พิณพาทย์ เสด็จทรงวางอิ ฐทอง
อิ ฐนาก อิ ฐเงิน ก่อราก ข้อทูลละอองธุลีพระบาททัง้ ปวงก็ระดมกันก่อฐานกว้าง 8 วาถึงทีบ่ รรจุ จึงเชิ ญพระบรม
1

สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2 (นครปฐม:
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 105.
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ธาตุและฉลองพระเขีย้ วแก้วองค์ 1 พระเขีย้ วนากองค์ 1 บรรจุในห้องพระมหาเจดีย์แล้วก่อสืบต่อไปจนสําเร็ จ
ยกยอดสูง 82 ศอก ทําพระระเบียงล้อม 3 ด้าน ผนังนัน้ เขียนนิยายรามเกี ยรติ์ จึงถวายพระนามว่า พระเจดีย์
ศรี สรรเพชญ์ ดาญาณ... 2

อย่างไรก็ตามพระมหาเจดีย์องค์ดงั กล่าวมิได้ มีการบรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไว้ ภายในแต่อย่างใด แต่ก็ถือว่าเป็ นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 1
ในสมัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ได้ ทรงบูรณะวัดพระเชตุพนมัง
คลารามในปี พ.ศ.2377 โดยโปรดเกล้ าฯให้ พระยาศรี พิพัฒน์กับพระยาเพชรพิไชยเป็ นผู้บูรณะ สิ่ง
สําคัญที่ทรงบูรณะได้ แก่ พระอุโบสถและพระเจดีย์เก่า โดยเฉพาะพระมหาเจดีย์ที่รัชกาลที่ 1 ทรง
สถาปนาดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในหัวข้ อก่อนหน้ า พระองค์ได้ กรุกระเบื ้องเคลือบสีเขียวและทรงสร้ างพระ
มหาเจดีย์ขึ ้นใหม่อีก 2 องค์ 3 ดังความที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์
ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) ความว่า
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...จึ่งทรงพระราชดําริ ว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในรัชกาลที ่ 1 ทรงสถาปนาพระเจดีย์ใน
วัดพระเชตุพนองค์ 1 สูง 20 วา 2 ศอก บรรจุพระศรี สรรเพ็ชญ์ ซึ่งได้มาแต่กรุงเก่า ที ่พม่าเอาเพลิงสุมเอาทอง
คําหุม้ นัน้ ยังเหลืออยู่แต่ทองเหลืองชํารุดปรุไปทัง้ พระองค์จะแก้ไขก็ไม่ได้ จึ่งเชิ ญเข้าบรรจุไว้ พระราชทานชื ่อ
ว่ามหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ หุม้ ด้วยดีบกุ จะก่อสร้างขึ้นถวายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ราช
เจ้าองค์ 1 และเป็ นส่วนในแผ่นดินปัตยุบนั องค์ 1 เรี ยงกันเป็ นแถวไป จึ่งโปรดให้ช่างทําต่อองค์กลางข้างเหนือ
ขึ้นองค์ 1 ประดับกระเบือ้ งขาวอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ราช 4 พระราชทานชื ่อว่า พระมหา
เจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน องค์กลางของพระบาทสมเด็จพระบรมอัยกาธิ ราช 5ให้ประดับด้วยกระเบือ้ งเขียว
องค์ขา้ งใต้ให้ประดับด้วยกระเบือ้ งเหลืองอุทิศเป็ นส่วนในพระองค์ 6 พระราชทานชื ่อ พระมหาเจดีย์มนุ ีปัตะ
ปริ กขาร... 7

2

ศานติ ภักดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพนสมัยรั ชกาลที่ 1-4 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2552. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 200 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2552), 58.
3
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, งานช่ าง สมัยพระนั่งเกล้ าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 175.
4
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย.
5
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.
6
สมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั .
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จากความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารแสดงให้ เห็นว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน
เป็ นพระมหาเจดีย์ประจํ ารัช กาลที่ 2 และพระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริ ขาร เป็ นพระมหาเจดีย์ประจํ า
รัชกาลที่ 3 อย่างไรก็ตามแม้ วา่ พระมหาเจดีย์ทั ้ง 2 องค์จะเป็ นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลแต่ก็มิได้ มี
การบรรจุพ ระบรมอัฐิ ของพระมหากษัตริ ย์ไ ว้ แต่อ ย่างใดเป็ นเพีย งแต่พระมหาเจดีย์ประจํ ารั ช กาล
เช่นเดียวกับพระมหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณสมัยรัชกาลที่ 1
ครัน้ ถึงสมัยพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั สมัยรั ชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระมหาเจดีย์
ประจํารั ชกาลขึ ้นตามแบบอย่างการสร้ างพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลดังที่เคยมีมาอยู่ก่อน คือ พระ
เจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ ประจํารัชกาลที่ 1 พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน ประจํารัชกาลที่ 2
และพระมหาเจดีย์มนุ ีปัตตบริ ขาร ประจํารัชกาลที่ 3 ซึง่ พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้ า
ให้ ถ่ายแบบมาจากเจดีย์ศรี สรุ ิ โยทัย วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยหลักฐาน
การสร้ างเจดี ย์ป ระจํ า พระองค์ ใ นสมัย รั ช กาลที่ 4 มี ป รากฏความอยู่ใ นพระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) เรื่ อ งสร้ างพระเจดีย์และถวายพระนามพระ
ประธานในวิหารวัดพระเชตุพน ดังความต่อไปนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ครัน้ มาถึงเดือนสิ บสองแรมสิบสีค่ ํ่าสิบห้าคํ่า เดือนอ้ายขึ้นคํ่าหนึ่ง จะได้ตงั้ พิธีสวดพระพุทธมนต์ ก่อ
ฤกษพระเจดีย์ในวัดพระเชตุพน ทรงพระราชดําริ ห์ไว้แต่เดิ มว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกย์ ได้ทรงถาปนาพระเจดีย์ขึ้นไว้องค์หนึ่งสูงเส้นสองศอก ครัน้ มาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หวั ก็ได้สร้างอุทิศถวายสมเด็จพระชนกาธิ ราชขึ้นข้างเหนือองค์หนึ่ง สร้างเปนส่วนของพระองค์ท่านองค์
หนึ่งอยู่ขา้ งใต้ พระเจดีย์ทงั้ สามองค์นีส้ ูงเท่ากัน ก็ในแผ่นดินปัตยุบนั นีท้ รงพระราชศรัทธาจะสร้างขึ้นอี กพระ
องค์หนึ่ง แต่โปรดอย่างพระเจดีย์วดั สวนหลวงกรุงเก่า จึงให้ช่างขึ้นไปถ่ายอย่างนัน้ มา ได้จดั การทํารากพระ
เจดีย์ก่อต่อองค์กลางออกมาข้างตวันตก...แลพระเจดีย์องค์ใหม่นีท้ รงพระราชดําริ ห์ว่า พระเจดีย์องค์เหนือ
ประดับด้วยกระเบือ้ งขาว องค์กลางประดับด้วยกระเบือ้ งเขียว องค์ขา้ งใต้ประดับด้วยกระเบือ้ งเหลือง ก็องค์
ในแผ่นดินนีจ้ ะประดับด้วยกระเบือ้ งสีฃาบ...อนึ่งพระเจดีย์ใหญ่สีพ่ ระองค์เป็ นของสําหรับสี ่แผ่นดิน แลในแผ่น
ดินต่อๆไปภายน่าจะต้องสร้างต่อไปนัน้ หามิได้ ไม่เป็ นธรรมเนียมเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทัง้ สี ่แผ่น
ดินนัน้ ท่านได้ทรงเห็นพระสี ่พระองค์ในเวลาพระชนม์ของท่าน ก็การต่อไปภายน่าพระเจ้าอยู่หวั ซึ่งจะได้ทรง

7

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3,
เล่ม 1 (พระนคร: โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2504), 164-165.
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เห็นทัง้ สีพ่ ระองค์ อย่างมีแล้วจึงไม่เป็ นธรรมเนียม 8

จากข้ อความในพระราชพงศาวดารที่ไม่มีพระราชประสงค์ให้ มีการสร้ างพระมหาเจดีย์ขึ ้นไว้
ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีก จึงทําให้ การสร้ างพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่ตั ้งอยูภ่ ายใน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีเพียง 4 องค์เท่านั ้น
รูปแบบศิลปกรรมพระมหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหา
เจดีย์มนุ ีปัตตบริ ขาร

ภาพที่ 42 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ
ที่มา : ลานธรรมจักร, วัดประจํารัชกาลที่ 1, เข้ าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

8

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกธาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4
ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (กรุงเทพฯ: ต้ นฉบับ, 2547), 95-97.
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ภาพที่ 43 พระมหาเจดีย์ดลิ กธรรมกรกนิทาน
ที่มา : ลานธรรมจักร, วัดประจํารัชกาลที่ 1, เข้ าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

ภาพที่ 44 พระมหาเจดีย์มนุ ีปัตตบริขาร
ที่มา : ลานธรรมจักร, วัดประจํารัชกาลที่ 1, เข้ าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426

102

พระมหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหาเจดีย์
มุนี ปั ต ตบริ ข าร มี ลกั ษณะรู ป แบบทางศิล ปกรรมเหมื อ นกัน ทุก ประการ โดยมี ล ัก ษณะเป็ นเจดี ย์
ทรงเครื่ องขนาดใหญ่ อยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 20 มีรูปแบบทางศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานเขียง ถัดขึ ้นมาเป็ นชุดฐานสิงห์ซ้อนกัน 3 ฐาน มีลวดบัว
เชื่อมฐานกับบัวทรงคลุม่ แบบลูกแก้ วอกไก่และบัวทรงคลุม่ รองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 20
ส่วนยอด
ประกอบด้ วยบัลลังก์อยูใ่ นผังย่อมุม ถัดขึ ้นมาเป็ นก้ านฉัตรและเสาหาร บัวฝา
ละมี บัวทรงคลุม่ เถา ปลี ลูกแก้ ว ปลียอดและเม็ดนํ ้าค้ าง ตามลําดับ
รูปแบบศิลปกรรมพระมหาเจดีย์ศรี สรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและ
พระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริ ขาร มีความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงเครื่ องที่สืบมาตั ้งแต่ครัง้ กรุ งศรี อยุธยา
ตอนปลาย กล่าวคือ บริ เวณระหว่างฐานสิงห์กบั บัวทรงคลุม่ มีสว่ นที่เป็ นตัวเชื่อมเพิ่มเติมขึ ้น เรี ยกส่วน
นี ้ว่า “ลวดบัวเชื่อมฐานกับบัวทรงคลุม่ ” 9 โดยที่พระมหาเจดีย์ทงั ้ 3 องค์นี ้มีลกั ษณะเป็ นแบบลวดบัว
เชื่อมฐานกับบัวทรงคลุม่ แบบลูกแก้ วอกไก่ นอกจากนี ้บัวทรงคลุม่ ในเจดีย์ทรงเครื่ องสมัยอยุธยาตอน
ปลายจะอยูใ่ นผังกลม แต่ที่พระมหาเจดีย์ทั ้ง 3 องค์นี ้มีบวั ทรงคลุม่ อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมรับกับการ
ย่อมุมตังแต่
้ ฐานจนถึงบัลลังก์ ประการสําคัญ คือ ยอดของเจดีย์สงู เรี ยวขึ ้นไปเป็ นอย่างมาก ซึ่งสมเด็จ
กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงกล่าวถึงยอดเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ว่าเหมือนไม้ เรี ยวเฉาะฟ้าหรื อ
ฟาดฟ้า 10 ลักษณะยอดที่สงู เรี ยวนี ้อาจเกิดจากการทําปลียอดเพิ่มขึ ้นมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายที่มี
เพียงปลีชนเดี
ั ้ ยว ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่าลักษณะทางรู ปแบบศิลปกรรมของพระมหาเจดีย์ พระมหาเจดีย์
ศรี สรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหาเจดีย์มนุ ีปัตตบริ ขาร ได้ กลายมา
เป็ นต้ นแบบของเจดีย์ทรงเครื่ องในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเวลาต่อมา
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 64.
10
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504), 77-78. และ เล่ม 20, 175.
และดูใน สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ : ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 5
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 99.
9
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 4 หรื อ เจดีย์แบบศรี สรุ ิ โยทัย

ภาพที่ 45 พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 4
ที่มา : ลานธรรมจักร, วัดประจํารัชกาลที่ 1, เข้ าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426
เจดีย์ประจํารัชกาลที่ 4 หรื อเจดีย์แบบศรี สรุ ิ โยทัย มีลกั ษณะเหมือนกับเจดีย์ศรี สรุ ิ โยทัย วัด
สวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา คื อ เป็ นเจดีย์ ย่อ มุม ไม้ 12 มี รูป แบบศิ ลปกรรม
ดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานบัวลูกฟั กถัดขึ ้นมาเป็ นฐานสิงห์รองรับเรื อนธาตุ
ส่วนเรื อนธาตุ เรื อนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุม มีมุขยื่นออกมาทั ้ง 4 ด้ านและมีเจดีย์ยอด
ประดับที่สนั หลังคา ถัดขึ ้นมาเป็ นชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ 3 ฐาน รองรับองค์ระฆัง
ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆังอยูใ่ นผังย่อมุมไม้ 12
ส่วนยอด
ประกอยด้ วยบัลลังก์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุม แกนปล้ องไฉนและเสาหาร บัว
ฝาละมี ปล้ องไฉนและปลี ตามลําดับ
การสร้ างเจดีย์ยอ่ มุมไม้ 12 เป็ นเจดีย์ประจํารัชกาลซึ่งต่างจากพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 ที่
นิยมสร้ างเจดีย์ทรงระฆัง คงเป็ นเพราะความเหมาะสมกลมกลืนทางด้ านรู ปแบบ ซึ่งเดิมมี พระมหา
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เจดีย์ทรงเครื่ องอยูก่ ่อน 3 องค์แล้ ว ดังนันหากสร้
้
างเจดีย์ทรงระฆังไว้ ในที่เดียวกันอาจทําให้ เกิดความ
แตกต่างทางด้ านรู ปแบบ 11 จึงทรงเลือกสร้ างเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 เนื่องจากมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน แต่
ความจริ งแล้ วมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 2 ส่วน คือ เจดีย์ยอ่ มุมไม่มีบวั ทรงคลุม่ รองรับองค์ระฆังและ
ส่วนยอดเป็ นปล้ องไฉนแบบเจดีย์ทรงระฆังโดยทัว่ ไป ในขณะที่ยอดของเจดีย์ทรงเครื่ องจะเป็ นบัวทรง
คลุม่ เถา 12
อนึง่ ตามความเข้ าใจของคนทัว่ ไปที่นบั ถือพระมหาเจดีย์ทั ้ง 4 องค์ เป็ นเจดีย์ประจํารัชกาลที่ 1
2 3 และ 4 จึงอาจทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดไปว่าพระมหาเจดีย์องค์นี ้เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ทัง้ 4 พระองค์ หากแต่ ใ นความเป็ นจริ ง แล้ ว นัน้ พระมหาเจดี ย์ เ หล่า นี ไ้ ม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ในการสร้ างเพื่อไว้ บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริ ย์แต่อย่างใด เป็ นเพียงพระมหา
เจดีย์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแต่เท่านัน้ ซึง่ ลักษณะความเข้ าใจผิดดังกล่าวนี ้เองที่เป็ นเหตุ
ปั จจัยทําให้ บุคคลทัว่ ไปต่างนําพระมหาเจดีย์ทั ้ง 4 องค์นี ้ไปเชื่อมโยงอยู่กับแนวคิดและคติการสร้ าง
เจดีย์บรรจุอฐั ิ ของบุคคล
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม : อัษฎามหาเจดีย์
วัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้ ว เป็ นวัดในพระบรมมหาราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2325 และได้ รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์มา
โดยตลอดทุกสมัย โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระเจดีย์
ทรงปรางค์ทงั ้ 8 องค์ (อัษฎามหาเจดีย์)ไว้ นอกพระระเบียง 13 ดังปรากฏหลักฐานในหมายรับสัง่ ของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จ.ศ.1196(พ.ศ.2377) ความว่า
0

0

ด้วยจมืน่ ไวยวรนาถรับพระราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สัง่ ว่าทรงพระราชศรัทธา
สร้างพระปรางค์ หน้าวัดพระศรี รตั นศาสดาราม 8 องค์ ลงรักปิ ดทองเสร็จแล้ว จะได้บรรจุพระพุทธเจดีย์องค์
หนึ่ง พระธรรมเจดีย์องค์หนึ่ง พระปัจเจกเจดีย์องค์หนึ่ง พระสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระภิ กขุนีสาวกองค์หนึ่ง
พระชาฎกโพธิ สตั ว์องค์หนึ่ง พระสงฆ์ เจดีย์องค์หนึ่ง พระยาจักรเจดีย์องค์หนึ่ง กับจะได้เชิ ญพระบรมธาตุใส่
ในกล่องทองคํา บรรจุพระพุทธรูปศิลาขาวในพระอุโบสถวัดพระศรี รตั นศาสดารามองค์หนึ่ง กํ าหนดพระสงฆ์
11

86-87.

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 109.
12
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
13

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ , 67.
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ราชาคณะ 47 พระสงฆ์ เจ้า 3 (รวม) 50 รูป จะได้สวดพระพุทธมนต์ ในพระอุโบสถ วัดพระศรี รตั นศาสดาราม
แต่ ณ วันขึ้น 9 คํ่า เดือนยี ่ ปี มะเมีย ฉศก จุลศักราช 1196...จะได้เชิ ญพระบรมธาตุ พระธรรม เข้าบรรจุพระ
ปรางค์ 8 องค์...14

จากจดหมายรั บสัง่ ในพิธีบรรจุพระบรมธาตุไว้ ภายใน จะเห็นว่าการสร้ างอัษฎามหาเจดีย์มี
วัตถุประสงค์การสร้ างที่ชัดเจนตามความหมายของสถูป ดังปรากฏในคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่ องการสร้ าง
สถูป หมายถึง สถานที่อนั ควรแก่การเคารพบูชาสําหรับบุคคล 8 ประเภท อันได้ แก่ พระพุทธเจ้ า พระ
ธรรม พระปั จเจกพุทธเจ้ า พระสาวก พระภิกษุ ณี พระโพธิ สตั ว์ พระสงฆ์ และพระมหาจักรพรรดิ 15
หากแต่ทว่าในความเป็ นจริ งอัษฎามหาเจดีย์ ที่วดั พระศรี รัตนศาสดารามนี ้มีลกั ษณะเป็ นเพียงเจดีย์ที่
ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นกุศลแก่บุคคลที่คู่ควรแก่การเคารพทั ้ง 8 ประเภทแต่เพียงเท่านั ้น มิได้ มีการ
บรรจุอฐั ิ ของบุคคลลงไปจริ งแต่อย่างใด

14

คณะกรรมการชําระประวัตศิ าสตร์ และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี , ประชุมหมายรับสั่งภาค 4 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รั ชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จ.ศ. 1186-1205 (กรุงเทพฯ: สํานักฯ, 2536), 124-125.
15
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
49.
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงปรางค์ทั ้ง 8 องค์ (อัษฎามหาเจดีย์)

ภาพที่ 46 อัษฎามหาเจดีย์
ที่มา : Gerry Gantt, วัดพระแก้ ว พระอัษฎามหาเจดีย์, เข้ าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.gerryganttphotography.com/dthb143.htm
รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงปรางค์ ทั ้ง 8 องค์(อัษฎามหาเจดีย์) มีลกั ษณะเหมือนกันทุกองค์
แตกต่างกันเฉพาะการประดับกระเบื ้องที่มีสตี า่ งกันเท่านั ้น มีรูปแบบศิลปกรรมดังต่อไปนี ้
ส่วนฐาน
ด้ านล่างสุดเป็ นฐานเขียงอยู่ในผัง 8 เหลี่ยมจํานาน 2 ฐานแต่ละด้ านมีการ
เจาะช่อ งคล้ ายกับช่อ งหน้ าต่างรู ปวงโค้ ง ฐานเขี ยงชัน้ ที่ 2 มี ร ะเบียงล้ อ มรอบเหมื อ นกับเป็ นชัน้
ประทัก ษิ ณ ส่ว นนี เ้ องที่ พัฒ นามาจากปรางค์ ใ นสมัย อยุธ ยาตอนปลาย แต่ม าเป็ นวงโค้ ง จนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถัดขึ ้นมาเป็ นชุดฐานสิงห์ 3 ฐานอยู่ในผังเพิ่มมุมอันเป็ น
ลักษณะเฉพาะของเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั ้งเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเครื่ องที่สืบทอดมาจาก
สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ดเู หมือนว่ามีสว่ นที่เพิ่มขึ ้นมาจากอยุธยา คือ ถัดจากชุดฐานบัว 3 ฐาน จะมี
การเพิ่มฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ขึ ้นมาอีกชั ้นหนึง่ รองรับส่วนที่เป็ นเรื อนธาตุ
ส่วนเรื อนธาตุ เรื อ นธาตุอ ยู่ในผังสี่เหลี่ย มเพิ่ม มุม มี ก ารเจาะช่อ งจระนํ าประดิษ ฐานรู ป
เทวดาถือขรรค์ มีซ้ ุมซ้ อนกัน 2 ชัน้ การทํารูปเทวดาถือขรรค์อยูใ่ นช่องจระนําเป็ นส่วนที่แตกต่างออกไป
จากเดิมที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรู ปอยู่ในซุ้ มจระนํา อันเป็ นแบบแผนที่นิยมมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา
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ส่วนยอด
มี ชัน้ เชิ ง บาตรประดับ ด้ วยยัก ษ์ แ บก 1 ชัน้ รองรั บ ส่ว นของเรื อ นชัน้ ซ้ อ น
จํานวน 6 ชัน้ ส่วนบนนี ้มีลกั ษณะเป็ นแท่นสูงชะลูดเกือบไม่มีความลาดเอียงแบบเจดีย์ทรงปรางค์ใน
สมัยก่อนหน้ านี ้ อันถือเป็ นลักษณะพิเศษของปรางค์ในสมัยนี ้ คือเป็ นแท่นตรงสูงเพรี ยว เหมือนกับที่
สมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ตรั สไว้ ว่า พระปรางค์ สมัยรั ตนโกสินทร์ นั ้น
เหมือนท่อนแสม 16 การประดับในแต่ละชั ้นที่เคยมีเสาตั ้งและคานรับส่วนบนบรรพแถลงได้ หายไปแล้ ว
เหลือ เฉพาะการประดับใบหรื อ กลีบขนุนด้ านหน้ าแนบกับองค์ปรางค์และประดับกลีบขนุนทุกมุม 17
การประดับกลีบขนุนปรางค์มีที่มาจากปราสาทขอม การทําเรื อนชั ้นซ้ อนที่มีเสาตั ้งและคานทับ
นันเป็
้ นการย่อเรื อนธาตุในแต่ละขัน้ ตรงกลางมีการประดับด้ วยบรรพแถลงและที่มมุ ในชั ้นล่างสุดมีการ
ประดับนาคปั กอันเป็ นสัญลักษณ์และแสดงถึงความเป็ นเรื อนฐานันดรสูง 18 แต่มาถึงในสมัยรัชกาลที่ 3
นี ้รูปแบบดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางด้ านรู ปแบบที่ห่างจากต้ นแบบ คือ ปราสาทขอมและ
เจดีย์ทรงปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้ นอย่างมากจึงเหลือเพียงงานประดับเฉพาะที่กลีบขนุนซึ่งแนบติด
กับองค์ปรางค์เท่านัน้ 19
การสร้ างปรางค์ถือ เป็ นรู ปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้ างระหว่างรัชกาลที่ 1-3 เท่านัน้ แต่พอถึง
รัชกาลที่ 4 ก็หมดความนิยมลงเพราะไม่พบว่ามีการสร้ างเจดีย์ทรงปรางค์อีกเลย ยกเว้ นเพียงอาคาร
บางหลังที่ใช้ ปรางค์เป็ นยอดของปราสาท เช่น ปราสาทพระเทพบิดร เป็ นต้ น 20
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าหลักฐานเจดีย์ที่ยกตัวอย่างไปในข้ างต้ นนี ้ได้ มีความเข้ าใจผิดคิดว่า
การสร้ างเจดีย์ดงั กล่าวมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ อยูก่ บั แนวคิดและคติการสร้ างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล
หากทว่าในความเป็ นจริ งเจดีย์เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างเพียงเพื่อเป็ นการถวาย
เป็ นพระราชกุศลเท่านันมิ
้ ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับแนวคิดและคติการสร้ างดังกล่าวแต่อย่างใด
16

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ, เล่ม 6, 6.
17
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
50-51.
18
สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์ ความเป็ นมาและคําศัพท์ เรียกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 107.
19
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน,
51.
20
สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 1, 9.

