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ศิ ล ปกรรมในพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั วแบ่ ง ได้
ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา และศิลปกรรมเนื่องในสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ ทั้ ง หมดมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อทรงผนวชจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
ผลจากการศึกษาพบว่า ศิลปกรรมในพระราชประสงค์มีรูปแบบและเทคนิคงานช่าง
บางประการที่สืบเนื่องจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปสู่ความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น จนเกิดเป็นศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
โดยสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดคืออิทธิพลศิลปะตะวันตกที่มีมากขึ้นกว่าศิลปะจีน
ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพุทธศาสนาให้มี
ความบริ สุทธิ์ถู กต้อ งตามพระบาลี เน้ นการนาเสนอสาระสาคั ญจากพระไตรปิ ฎ กและคัม ภีร์ อื่น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถื อปฏิ บัติ โดยลดทอนเนื้อ หาที่เ ป็นอุ ดมคติ และปรัมปราคติซึ่งไม่อาจ
พิสูจน์ได้ การย้อนกลับไปสู่ความถูกต้องและดั้งเดิมของพุทธศาสนา จึงทาให้มีแนวคิดในการสร้าง
ศิลปกรรมบางประการที่เกี่ยวข้องกับลังกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในขณะนั้น แต่รูปแบบ
ศิลปกรรมเป็นการย้อนกลับไปใช้รูปแบบของศิลปะไทยในอดีตอย่างเช่นศิลปะอยุธยาเป็นสาคัญ
ศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์มีแนวคิดบางประการที่แตกต่างไปจากราช
ประเพณีเดิม ทาให้เกิดพระราชนิเวศน์ในต่างจังหวัดขึ้นหลายแห่งในรัชกาลนี้ โดยมีรูปแบบที่ได้ รับ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกผสมกับศิลปะจีน ศิลปกรรมในราชสานักทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระ
ราชนิเวศน์เหล่านั้นสะท้อนถึงการเฉลิมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข
ของสยาม และเจ้าอธิราชเหนือประเทศราช นอกจากนี้ ยังพบว่าศิลปกรรมในราชสานักยังคงมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกับ แนวคิ ดและความเชื่ อ แบบปรั ม ปราคติ ซึ่ ง ส่ง ผลต่ อ ความชอบธรรมในการ
ครองราชสมบัติ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ราษฎรในการปกครองบ้านเมือง รูปแบบ
ของศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ หลายประการยั งคงมีรูปแบบอย่ างไทยประเพณี
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The art works created according to the royal intention of King Mongkut can be
categorized into two groups: the art works for Buddhism and those for the royal institute. Both
were closely related with the King’s biography since the time of ordination and with his royal
duties after accessing the throne.
According to the research, some styles and techniques of the works were derived
from those used by the artisans in the reign of King Rama III. However, some showed the
new invention of unique characteristics and became the art styles of King Rama IV’s
preference. One of them was the role of the Western art which was more prominent than that
of the Chinese art.
As for the Buddhist art works, they were related with the King’s intention to
reform Buddhism in accordance with Pali texts. They portrayed important teachings from
Tripitaka and other related scriptures, encouraging Buddhists to follow those teachings. Some
surrealistic features were cut off. To accomplish this idea, the King intended to employ some
art elements relevant to Lanka, the Buddhist center of that period. However, the artisans, as
the matter of fact, were inspired by the Thai art in earlier periods, such as Ayutthaya period.
The works related with the royal institute expressed some new concepts differing
from the ancient royal tradition. Firstly, many of royal palaces outside Bangkok were
established and portrayed an amalgam of Western and Chinese art. The royal art styles found
in the Grand Palace and other palaces outside Bangkok bore a concept of glorifying the King
ruling Siam and other colonies. Secondly, the royal art styles were designed in relevance to
the traditional concepts of the King, which justified King Mongkut’s right to the throne and
encouraged his subjects. The art styles of this group still preserved ancient traditions and
displayed an inspiration from those used in Ayutthaya court.
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ภาคสนาม ค้นข้อมูลเอกสารโบราณ ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายและเทคโนโลยีต่างๆ, ขอบคุณ คุณสุธาทิพย์
แสงเดชะ ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์จดั รูปเล่ม ตรวจพิสจู น์อกั ษร และให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์อกี
หลายประการ ท้ายทีส่ ุดขอขอบพระคุณมารดา บิดา และครอบครัวที่สนับสนุ นด้านการศึกษาเป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย .......................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .........................................................................................................
สารบัญภาพ ..................................................................................................................
บทที่
๑ บทนา ...............................................................................................................
ความสาคัญและความเป็ นมาของปญั หา.......................................................
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา..............................................
สมมติฐานของการศึกษา .............................................................................
ขอบเขตการศึกษา ......................................................................................
ขัน้ ตอนการศึกษา .......................................................................................
วิธกี ารศึกษา ...............................................................................................
ข้อตกลงเบือ้ งต้น.........................................................................................
๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับบริบททางสังคมในรัชสมัย ..................
พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๖๗ เป็นช่วงเวลาทีย่ งั ทรงพระเยาว์ .................................
พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ เป็นช่วงเวลาทีท่ รงครองสมณเพศ .............................
พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ เป็นช่วงเวลาทีท่ รงครองราชสมบัติ ...........................
๓ การศึกษาทีผ่ ่านมาเกีย่ วกับศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ..................
ศิลปกรรมทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดและอิทธิพลศิลปะตะวันตก ..........................
ศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุตกิ นิกาย ..........
ศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ......................
๔ ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ เนื่องในพุทธศาสนา ............................
ประวัตคิ วามสาคัญ และการแบ่งกลุ่มพระอารามทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา .............
สรุปรูปแบบและแนวคิดสาคัญของสถาปตั ยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา ...........
แผนผังเขตพุทธาวาส ............................................................................
รูปแบบของอาคารหลังคาคลุม ...............................................................
สีมา......................................................................................................
การประดับรูปสัญลักษณ์ .......................................................................
พระราชประสงค์และเจดียแ์ บบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ............................
เจดียท์ รงระฆัง: เจดียแ์ บบพระราชนิยม .................................................
การถ่ายแบบเจดียจ์ ากกรุงศรีอยุธยา .....................................................
ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ญ
๑
๑
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๗
๘
๑๓
๑๘
๑๘
๒๕
๒๙
๓๒
๓๒
๓๗
๓๗
๔๒
๔๔
๔๙
๕๙
๕๙
๗๔

บทที่

หน้า
เจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมกับเทคนิคการก่อสร้าง ......................... ๘๙
เจดียท์ รงระฆัง: ความเชื่อมโยงกับลังกา ............................................... ๑๐๗
พระปฐมเจดีย:์ พระราชประสงค์เรือ่ งสุวรรณภูม ิ สังเวชนียสถาน
และสัตตมหาสถาน ............................................................................... ๑๒๓
เจดียท์ รงระฆังเพื่อเป็ นทีร่ ะลึกถึงการเสด็จพระราชดาเนิน ...................... ๑๒๙
เจดียท์ รงระฆังทีส่ ร้างขึน้ ในจุดยุทธศาสตร์ ............................................. ๑๓๔
เจดียร์ ปู แบบอื่นๆ ในพระราชประสงค์ ................................................... ๑๔๒
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วข้องกับเจดียใ์ นพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ........................................................................................... ๑๕๐
พระพุทธรูปในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ .................................................. ๑๕๓
คาเรียกพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้าง ........................................... ๑๕๔
พระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะ .................................................................... ๑๕๕
การสอบสวนพุทธลักษณะให้ถูกต้องตามคัมภีร์ ...................................... ๑๖๗
การแสดงออกอย่างสมจริงของความเป็นมนุษย์ ..................................... ๑๗๔
ความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล .......................................................... ๑๘๔
พระพุทธรูปแบบจารีตประเพณี ............................................................. ๑๙๓
การตรวจสอบความสัมพันธ์กบั พระพุทธรูปลังกา ................................... ๒๐๔
สังเวชนียสถานกับพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ ................................. ๒๑๗
พระพุทธรูปทีท่ รงปฏิสงั ขรณ์ ................................................................. ๒๔๐
การจารึกพระปรมาภิไธย พระนาม และตราพระราชสัญลักษณ์เพื่อทรง
บาเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์และทรงพระราชอุทศิ ถวาย .................. ๒๔๕
ซุม้ พระพุทธรูปกับพระคาถาพระราชนิพนธ์ ........................................... ๒๕๘
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ........................................................................................... ๒๗๒
จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ........................................... ๒๗๕
การเปลีย่ นแปลงด้านเนื้อหาและเทคนิคจิตรกรรม .................................. ๒๗๕
การเขียนภาพจิตรกรรมร่วมกับข้อความหรือจารึกใต้ภาพ ...................... ๒๗๘
การนาเสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธเจ้า ....................................... ๒๙๑
การนาเสนอเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับพระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน . ๓๐๒
ภาพแผนทีเ่ มืองลังกาและความสัมพันธ์กบั สมุดภาพไตรภูม ิ ................... ๓๑๑
ภาพเกีย่ วกับพุทธศาสนามหายาน......................................................... ๓๒๐
จิตรกรรมปรัมปราคติ: ภาพเทวดา สวรรค์ และไตรภูม ิ........................... ๓๒๗
ซ

บทที่

หน้า

ความสมจริงผ่านภาพเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ ภาพบุคคล และ
ความสัมพันธ์กบั ภาพถ่าย ..................................................................... ๓๓๖
ภาพลวดลายประดับ ............................................................................... ๓๔๕
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ........................................................................................... ๓๕๖
๕ ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ .......... ๓๕๙
หมูพ่ ระอภิเนาว์นิเวศน์กบั การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีภ่ ายในพระบรมมหาราชวัง ... ๓๖๓
การสร้างพระราชวังในต่างจังหวัด ................................................................ ๓๖๗
รูปแบบและแนวคิดในการก่อสร้างพระทีน่ งั ่ ทีป่ ระทับ .................................... ๓๗๑
การสร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ......................... ๓๘๕
สถาปตั ยกรรมยอดปรางค์ในราชสานัก ........................................................ ๔๙๘
แนวคิดเรือ่ งไตรภูมโิ ลกสัณฐานและเทวดากับศิลปกรรมในราชสานัก ............ ๔๑๒
การออกแบบหอสูงในพระราชวังกับพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์
และการเทียบเวลา ...................................................................................... ๔๓๕
ศิลปกรรมทีส่ ะท้อนถึงการแสดงพระราชอานาจเหนือประเทศราช:
กรณีศกึ ษาศิลปะเขมร ................................................................................. ๔๔๔
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับศิลปกรรมในราชสานัก
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔............................................................ ๔๖๔
๖ บทสรุป ............................................................................................................. ๔๖๗
รายการอ้างอิง ............................................................................................................... ๔๗๘
ประวัตผิ วู้ จิ ยั .................................................................................................................. ๔๙๕

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

หน้า
เขตพุทธาวาส วัดมกุฏกษัตริยาราม ................................................................ ๓๘
เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ....................................................................... ๓๘
ต้นโพธิ์ในเขตพุทธาวาส ................................................................................. ๔๐
แผนผังโพธิฆระในศิลปะลังกาซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารหลังคาคลุม
ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบต้นโพธิ์ ...................................................... ๔๑
เสาพาไลพระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ......................................................... ๔๓
พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร............................................................................ ๔๔
สีมารูปแบบต่างๆ ........................................................................................... ๔๕
มหาสีมารูปแบบต่างๆ .................................................................................... ๔๖
มหาสีมาขัณฑสีมา และสีมันตริก .................................................................... ๔๗
สีมาชั้นในเพื่อกาหนดสีมันตริก วัดโสมนัสวิหาร .............................................. ๔๗
สีมารูปดอกบัว วัดปทุมวนาราม .................................................................... ๕๐
หน้าบันพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร .................................................................. ๕๐
หน้าบันวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา........................................... ๕๑
การประดับหน้าบันด้วยตราสัญลักษณ์จากพระราชลัญจกร .............................. ๕๒
พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ ........................................................ ๕๓
รูปพระมหามงกุฎที่ซุ้มสาหร่าย พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ...................... ๕๔
พระมหาพิชัยมงกุฎ ........................................................................................ ๕๕
พระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ ๔ ...................................................... ๕๖
ประกาศสัญลักษณ์แทนพระนามแผ่นดิน ......................................................... ๕๘
ภาพลายเส้นเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ............................ ๖๐
ปาสาณเจดีย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม.............................................. ๖๓
พระสมุทรเจดีย์จ.สมุทรปราการ ...................................................................... ๖๔
เจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร ...................................................................... ๖๕
บันไดประชิดขึ้นสู่ฐานประทักษิณ ................................................................... ๖๖
ฐานประทักษิณของเจดีย์ประธานวัดโสมนัสวิหาร ไม่มีเจดีย์ประจามุม ............. ๖๗
ฐานประทักษิณของเจดีย์ประธาน วัดปทุมวนาราม ประดับมุมด้วย
บัวคลุ่มเถา ........................................................................................... ๖๗
ลายปูนปั้นรูปสิงโตที่ชุดมาลัยเถาเจดีย์ประธานวัดปทุมวนาราม ....................... ๖๘
เจดีย์วัดเขาพนมเพลิง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ............................................... ๗๐
สถูปเชตวัน ศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ .......................................................... ๗๑
ญ

ภาพที่
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

สถูปภายในถ้าทัมพุลละ ศิลปะลังกาสมัยแคนดี ...............................................
เจดีย์จาลองทรงลังกา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ..............
เจดีย์สาริดกะไหล่ทอง ประดิษฐานภายในคูหาเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร ..
พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ....................................................
เจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา ................................
เจดีย์ประธานวัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ................................................
ส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม เจดีย์ประธานวัดอโยธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา .............................................................................
เจดีย์ประธานวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ......................................................
ส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมและฐานประทักษิณของเจดีย์ประธาน
วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี .................................................................
เจดีย์ประธานวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ........................................
ชั้นฐานบัวประดับลูกแก้ว ๒ เส้น พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ...................
จระนาที่ชั้นฐานบัวประดับลูกแก้ว ๒ เส้น พระสมุทรเจดีย์ ...............................
เจดีย์ประจามุม พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ .............................................
ส่วนฐานประทักษิณช้างล้อม พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ .........................
ส่วนฐานประทักษิณช้างล้อม วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา .....................
เจดีย์ประธาน วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี...................................................
พระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี จ.เพชรบุรี .......................................................
ซุ้มทางเข้าไปสู่องค์เจดีย์ ................................................................................
เสาก่ออิฐถือปูนทรงกระบอกแกนกลางองค์เจดีย์พระธาตุจอมเพชร ..................
โถงภายในองค์เจดีย์พระธาตุจอมเพชรที่มีช่องอุโมงค์และบันได
ขึ้นไปลานประทักษิณชั้นที่ ๒ ................................................................
ซุ้มทางเข้าองค์เจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารมีลักษณะเป็นซุ้มลด .............................
ภายในองค์เจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร .................................................................
แกนกลางองค์เจดีย์มีแท่งหินรองรับน้าหนัก เจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร....
ภายในเจดีย์พระศรีสรรเพชญองค์กลาง...........................................................
พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส .......................................................
ระเบียงคดวงกลม และฐานประทักษิณในผังกลมขนาดใหญ่รองรับเจดีย์ประธาน
วัดประยุรวงศาวาส ...............................................................................
เสาแกนกลางภายในองค์ระฆัง พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส
ภายหลังการบูรณะเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙.......................................................
ฎ

หน้า
๗๑
๗๒
๗๓
๗๕
๗๖
๗๘
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๖
๘๗
๙๐
๙๑
๙๒
๙๒
๙๔
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๗
๙๘

ภาพที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

หน้า
ช่องคูหาขนาดเล็กที่จรนาด้านหนึ่งของพระบรมธาตุมหาเจดีย์
วัดประยุรวงศาวาส ...............................................................................
ห้องโถงภายในฐานประทักษิณพระเจดีย์ประธาน วัดเขมรภิรตาราม จ.นนทบุรี ..
โครงสร้างภายในฐานประทักษิณที่มีลักษณะเป็นผนังวงโค้ง เจดีย์ประธาน
วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี .................................................................
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา.................................
ส่วนฐานของหอระฆังที่ใช้ผนังวงโค้งรับน้าหนัก วัดสุวรรณดาราราม
จ.พระนครศรีอยุธยา .............................................................................
พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย..................
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯให้สร้างพระปฐมเจดีย์องค์จาลองที่แสดงให้เห็น
รูปแบบเดิมก่อนการปฏิสังขรณ์ .............................................................
ช่องวงโค้งรอบระเบียงคดและฐานประทักษิณในผังกลม พระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม ...........................................................................................
ช่องวงโค้งรอบระเบียงคดในผังกลมพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส..
โซ่เหล็กรอบองค์พระปฐมเจดีย์ .......................................................................
พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ..............................................................................
สถูปถูปาราม เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา ........................................................
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจาลองที่ลานด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตก
ของพระปฐมเจดีย์.................................................................................
ประติมากรรมรูปพระสาวกประทักษิณรอบก้านฉัตร พระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชจาลอง .........................................................................
พระเวียน พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ...........................
ประติมากรรมรูปเทวดาที่รอบก้านฉัตร สถูปคิริวิหาร เมืองโปลนนารุวะ
ศรีลังกา ................................................................................................
พระสุทธเสลเจดีย์ ณ วัดพระแก้วน้อย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ........................
อัมพสถลเจดีย์ หรือเสลเจดีย์ ที่เขามหินตาเล ประเทศศรีลังกา ........................
พระเจดีย์ถมปัด จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร .......................
เจดีย์สาริดศิลปะลังกาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกา ...................................................................................
ประติมากรรมรูปช้างที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ ......................................................
ประติมากรรมช้างล้อมที่ฐานเจดีย์รุวันเวลิ ศรีลังกา ........................................
จารึกที่ผนังวิหารเก๋งจีน ด้านทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ ...............................
ฏ

๙๙
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๗
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๔

ภาพที่
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

หน้า
ต้นไม้สาคัญตามพุทธประวัติที่ลานพระปฐมเจดีย์ทิศตะวันตกหรือ
สัตตมหาสถาน .....................................................................................
เจดีย์ทรงระฆัง ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ...........................................................
พระธาตุพระฝาง วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จ.อุตรดิตถ์ ............................
เจดีย์ทรงระฆังที่ยอดเขาพนมขวด จ.เพชรบุรี .................................................
มกุฎพันธนเจดีย์ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ..................................................
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาแหน่งที่ตั้งของพระเจดีย์ที่วัดช่องแสมสาร
จ.ชลบุรี ................................................................................................
เจดีย์ที่วัดช่องแสมสาร จ.ชลบุรี.......................................................................
เจดีย์ที่วัดโยธานิมิตร จ.จันทบุรี ......................................................................
เจดีย์ที่เขาตังกวน จ.สงขลา ............................................................................
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาแหน่งที่ตั้งของเจดีย์สองพี่น้องบนเขาหัวแดง
และเจดีย์ที่เขาตังกวน แหลมสน จ.สงขลา ............................................
พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ......................................................
เจดีย์เพิ่มมุม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ....................................................
เจดีย์จาลองซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับเหนือมุข เจดีย์เพิ่มมุม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ...............................................................
บันไดประชิดด้านหน้าเจดีย์เพิ่มมุม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ...................
เจดีย์เพิ่มมุม วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา .................................
ปูนปั้นรูปสิงโตอ้าปากที่ส่วนล่างขององค์ระฆังของเจดีย์เพิ่มมุม
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา .............................................
เจดีย์แบบมอญ วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ .................................................
เจดีย์ประธานวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ .....................................................
พระสัมพุทธพรรณี .........................................................................................
จารึกที่ฐานพระสัมพุทธพรรณี ........................................................................
พระนิรันตราย ................................................................................................
พระชัยวัฒน์ประจารัชกาลที่ ๔ ........................................................................
พระชัยนวโลหะ ..............................................................................................
พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ ................................................
พระพุทธรูปประจาพระชนมวารรัชกาลที่ ๔ .....................................................
พระพุทธปริตร ...............................................................................................
พระพักตร์พระสัมพุทธพรรณี ..........................................................................
ฐ

๑๒๘
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๔๐
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๘
๑๗๕

ภาพที่
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

พระพักตร์พระพุทธปริตร................................................................................
พระพักตร์พระชัยวัฒน์ประจารัชกาลที่ ๔ ........................................................
พระพุทธรูปประทับนั่งท่ามกลางพระอสีติมหาสาวก.........................................
ประติมากรรมรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) ..............................
พระสาวกด้านหน้าพระนิพพาน ห้องด้านใน วิหารทิศตะวันตก พระปฐมเจดีย์ ..
ชายสังฆาฏิที่เบื้องหลังพระสาวกด้านหน้าพระนิพพาน ....................................
พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ ๑ ........................................................................
พระคันธารราษฎร์ยืน รัชกาลที่ ๔ ...................................................................
พระพุทธรูปปางสรงน้าฝน ..............................................................................
พระนาคปรกอย่างฝาชี ...................................................................................
พระพุทธนฤมิตรจาลอง บุษบกที่มุขหน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ........
พระพุทธนฤมิตร ในหอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง .........................
พระพุทธวชิรญาณ วิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ..............................................
พระกรรณของพระพุทธวชิรญาณ ...................................................................
พระพุทธรูปประจาพระชนมวารรัชกาลที่ ๑ .....................................................
พระพุทธรูปประจาพระชนมวารรัชกาลที่ ๒ .....................................................
พระพุทธรูปประจาพระชนมวารกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ .......................
พระพุทธรูปประจาพระชนมวารสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ..................
พระนิรันตราย (เงิน) .......................................................................................
พระพุทธรูปศิลปะลังกาสลักด้วยงาช้างในครอบพระนิรันตราย (เงิน) ................
พระพุทธรูปประทับยืน ปางแสดงธรรม ศิลปะลังกา สมัยแคนดี ........................
พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ศิลปะลังกา สมัยแคนดี ในพระบรมมหาราชวัง..
พระพุทธรูปประทับยืนศิลปะลังกา สมัยแคนดี พิพิธภัณฑ์โคลัมโบ ศรีลังกา .....
พระพุทธรูปนั่งศิลปะลังกา สมัยแคนดี พิพิธภัณฑ์โคลัมโบ ศรีลังกา .................
พระพุทธรูประบายสี ศิลปะลังกา สมัยแคนดี ถ้าทัมพุลละ ศรีลังกา ..................
พระพุทธสิหิงค์จาลอง ซุ้มทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ ....................................
พระพุทธสิหังคปฏิมากร (องค์หลัง) และพระพุทธสิหังคปฏิมากรน้อย (องค์หน้า)
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ..................................
พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทธไสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร .......
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องตานานพระพุทธสิหิงค์ พระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส .
พระเจดีย์ถมปัด วัดบวรนิเวศวิหาร ................................................................
พระพุทธรูปตอนประสูติ วิหารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์ ....................................
ฑ

หน้า
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๗
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๕
๒๐๕
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๐๙
๒๑๑
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๔
๒๑๗
๒๒๐
๒๒๑

ภาพที่
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

หน้า
ภาพถ่ายเก่าของพระพุทธรูปตอนประสูติ วิหารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์ ........... ๒๒๒
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ตอนประสูติ ................................................ ๒๒๓
ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ พระเจดีย์ถมปัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร ............................................................................................... ๒๒๔
ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ พระเจดีย์ถมปัด วัดบวรนิเวศวิหาร .................... ๒๒๔
ภาพพุทธประวัติตอนประสูติ ฐานพระเจดีย์กะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร ................................................................................. ๒๒๔
พระโพธิสัตว์ตอนประสูติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม เมืองฮานอย ...... ๒๒๕
พระโพธิสัตว์ตอนประสูติ หน้าบันพระอุโบสถ วัดอุภัยราชบารุง ....................... ๒๒๗
พระพุทธรูปตอนตรัสรู้ วิหารทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ ............................... ๒๒๘
ภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้ พระเจดีย์ถมปัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. ๒๓๐
ภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้ พระเจดีย์ถมปัด วัดบวรนิเวศวิหาร ...................... ๒๓๐
ภาพพุทธประวัติตอนตรัสรู้ ฐานพระเจดีย์กะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร ................................................................................. ๒๓๑
พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา วิหารทิศใต้ พระปฐมเจดีย์ .................................. ๒๓๒
พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนาแสดงปางประทานพร วิหารทิศใต้ พระปฐมเจดีย์ .. ๒๓๓
ภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา พระเจดีย์ถมปัด วัดบวรนิเวศวิหาร ............. ๒๓๓
ภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ฐานพระเจดีย์กะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร ................................................................................. ๒๓๔
พระนิพพาน วิหารทิศตะวันตก พระปฐมเจดีย์................................................. ๒๓๕
พระไสยาสน์และพระสาวก วิหารพระไสยาสน์ วัดบวรนิเวศวิหาร ................... ๒๓๖
ภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน พระเจดีย์ถมปัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร ............................................................................................... ๒๓๖
ภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ฐานพระเจดีย์กะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร ................................................................................ ๒๓๗
พระนอนชเวทันยอง เมืองหงสาวดี ................................................................. ๒๓๘
พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ........................................................... ๒๔๑
ซุ้มปูนปั้นลายพรรณพฤกษาแบบตะวันตก ...................................................... ๒๔๑
พระพุทธรูปมีจารึกพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ
(องค์ซ้าย) และ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (องค์ขวา).. ๒๔๓
พระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๕ เรียงจากซ้ายไปขวา (กลุ่มที่ ๑)......... ๒๔๖
พระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๑(กลุ่มที่ ๑) ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ......... ๒๔๖
ฒ

ภาพที่
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

หน้า
ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ประดับตรา
พระบรมราชสัญลักษณ์ปทุมอุณาโลม ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ................ ๒๔๗
ข้อความจารึกที่ฐานพระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑)
ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ......................................................................... ๒๔๗
พระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๔ เรียงจากซ้ายไปขวา (กลุ่มที่ ๒)
ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ......................................................................... ๒๔๙
พระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธย
ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ......................................................................... ๒๔๙
ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ประดับตรา
พระบรมราชสัญลักษณ์พระมหามงกุฎ ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ............... ๒๕๐
จารึกข้อความที่ฐานพระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒)
ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ......................................................................... ๒๕๐
พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑ ................................................ ๒๕๑
พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๒ ................................................ ๒๕๒
พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๓ ................................................ ๒๕๒
พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๕ ................................................ ๒๕๓
พระพุทธรูปประจาแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ ถ้าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ....................... ๒๕๔
พระพุทธรูปที่มีจารึก ทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๑ ............... ๒๕๕
พระพุทธรูปที่มีจารึกทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๒ ................ ๒๕๕
พระพุทธรูปที่มีจารึกทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๓ ................ ๒๕๖
ซุ้มเรือนแก้วและซุ้มไม้โพธิ์ประกอบองค์พระนิรันตราย (จาลอง) ...................... ๒๕๙
ซุ้มเรือนแก้วประกอบองค์พระพุทธชินราช ...................................................... ๒๖๐
ซุ้มเรือนแก้วที่ประดับด้วยไม้โพธิ์ ประดิษฐานที่ด้านหลังพระพุทธรูปประธาน
ปางห้ามสมุทร วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ................................ ๒๖๑
พระพุทธรูปตอนรัตนจงกรมประดิษฐานในซุ้มไม้โพธิ์และซุ้มเรือนแก้ว ............. ๒๖๓
ซุ้มพระคาถาพุทธานุสติ วิหารทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม .......... ๒๖๔
ซุ้มพระคาถาพุทธานุสติ พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา .... ๒๖๔
ซุ้มไม้โพธิ์มีอักษรพระคาถาพุทธานุสติ วิหารพระอินทร์แปลง
วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ................................................... ๒๖๕
ซุ้มไม้โพธิ์มีอักษรพระคาถาพุทธานุสติ พระนิรันตราย พระอุโบสถ
วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ................................................... ๒๖๕
พระพุทธรูปประธาน พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม .................................... ๒๖๗
ณ

ภาพที่
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

หน้า
พระพุทธรูปประธาน พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร .............................................. ๒๖๘
ข้อความพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีเรื่องตานานพระสายน์ พระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม .................................................................................... ๒๙๘
พระคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ อักษรขอม ภาษาบาลี เหนือประตูทางเข้า
ภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ....................... ๒๗๑
พระคาถาโอวาทปาฏิโมกข์เหนือประตูทางเข้าภายในพระอุโบสถ
วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ................................................... ๒๗๑
พระคาถาธรรม ระเบียงคด พระปฐมเจดีย์...................................................... ๒๗๑
ภาพประเพณีของชาวพุทธและศาสนกิจของพระสงฆ์ พร้อมกรอบข้อความ
อธิบายใต้ภาพ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม .......................................... ๒๗๙
ภาพธุดงควัตร เรื่องปังสุกุลิกธุดงค์ อย่างกลาง พร้อมกรอบข้อความอธิบาย
ใต้ภาพ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม .............................................. ๒๘๐
ภาพฟักเขียวซึ่งเป็นมหาผลที่ห้ามภิกษุฉัน พร้อมกรอบข้อความอธิบาย
ใต้ภาพ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม .............................................. ๒๘๐
ภาพประวัติพระปฏาจาราเถรีภิกษุณีซึ่งมีข้อความจารึกในแผ่นหินอ่อนด้านล่าง
พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ............................................................. ๒๘๑
จารึกบนแผ่นหินอ่อนใต้ภาพประวัติพระปฏาจาราเถรีภิกษุณี พระวิหาร
วัดมกุฏกษัตริยาราม ............................................................................. ๒๘๑
ภาพเรือเดินสมุทร พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส................................................... ๒๘๒
ข้อความอธิบายภาพเรือเดินสมุทรซึ่งอุปมาพระพุทธเจ้าเปรียบดังผู้แต่งเรือสาเภา
พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส ...................................................................... ๒๘๔
จิตรกรรมเรื่องสวนปารุสกวัน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ............................. ๒๘๕
ข้อความบรรยายใต้ภาพสวนปารุสกวัน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ............... ๒๘๕
ภาพพุทธประวัติพระพุทธวิปัสสี พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม .................. ๒๘๖
ข้อความในจารึกใต้ภาพพุทธประวัติพระพุทธวิปัสสีกล่าวถึงตาแหน่งภาพ
พร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม . ๒๘๗
ภาพสุภาษิตเรื่องอ้อยเข้าปากช้าง พร้อมจารึกโคลงสุภาษิตใต้ภาพ
พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ..................................................................... ๒๘๘
ภาพภิกษุณีเอตทัคคะซึ่งระบุชื่อด้วยอักษรขอมภาษาบาลีใต้ภาพ
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม .................................................................... ๒๙๐
ภาพพุทธประวัติพระพุทธโคดม ตอนประสูติ พระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ............................................. ๒๙๓
ด

ภาพที่
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

หน้า
ภาพพุทธประวัติพระพุทธโคดม ตอนปฐมเทศนา พระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ............................................. ๒๙๔
ภาพพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร ...................... ๒๙๕
ภาพพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร ................................................. ๒๙๖
ภาพพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ........ ๒๙๗
เส้นสินเทาแบ่งคั่นฉากพุทธประวัติพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ พระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ............................................. ๒๙๘
ภาพซุ้มเรือนแก้วรอบพระวิปัสสี พระพุทธรูปประธาน พระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ............................................. ๒๙๙
ภาพท้าวจตุโลกบาลพร้อมบริวารมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากเรื่องอาฏานาฏิยสูตร
พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ........................... ๓๐๑
ภาพการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ ๘ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม .......... ๓๐๓
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ ในลังกา โดยพระพุทธโฆสาจารย์
พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม .............................................................. ๓๐๔
ภาพตู้พระไตรปิฎกที่ผนังด้านหน้าพระประธาน พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม . ๓๐๕
ภาพพระไตรปิฎกฉบับทอง พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม ............................. ๓๐๖
การเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์ไปยังลังกาซึ่งมีภาพหญิงทะเลาะกันที่ท่าน้า
พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม .............................................................. ๓๐๗
ภาพเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ของพระพุทธโฆสาจารย์ พระอุโบสถ
วัดมหาพฤฒาราม ................................................................................. ๓๐๗
ภาพการเดินทางไปลังกาของพระพุทธโฆสาจารย์ซึ่งมีเหล่าเทวดา
ร่วมเดินทางด้วย พระอุโบสถ วัดดาวดึงษาราม ...................................... ๓๐๘
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตร พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม ....................... ๓๐๙
ภาพพระเจ้ามหานามะและอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระวิหาร วัดปทุมวนาราม..... ๓๑๑
ภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์สวนทางกับเรือของพระพุทธทัตตะ
พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี .............................................. ๓๑๓
ภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์เทียบท่าที่เกาะลังกา พระอุโบสถ
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ................................................................ ๓๑๓
ภาพเมืองลังกา พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี............................. ๓๑๔
ภาพเกาะลังกาที่มีภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์สวนทางกับเรือของ
พระพุทธทัตตะจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ ๑๐/ก ............. ๓๑๖
ต

ภาพที่
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗

๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

หน้า
ภาพเกาะลังกาที่มีภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์ และภาพหญิง ๒ คน
ทะเลาะกันเรื่องหม้อน้าจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๕ .. ๓๑๗
ภาพมหิยังคณเจดีย์จากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๖ และ
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ ๘ ......................................... ๓๑๘
ภาพกลุ่มเจดียสถาน ๔ องค์ซึ่งเป็นหนึ่งในโสฬสมหาสถานแห่งเมืองอนุราธปุระ
จากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๖ และสมุดภาพไตรภูมิ
อักษรขอม ภาษาไทย เลขที่ ๗ .............................................................. ๓๑๙
ภาพเจดียสถานที่อาจหมายถึงมหิยังคณเจดีย์ พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม
จ.เพชรบุรี............................................................................................. ๓๒๐
กลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่งที่อยู่เบื้องล่างด้านหน้าเขาสุมนกุฏ พระอุโบสถ
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ................................................................ ๓๒๐
จิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม ................. ๓๒๒
ภาพพระธยานิพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามกากับที่ด้านล่าง พระวิหาร
วัดปทุมวนาราม .................................................................................... ๓๒๔
ภาพโพธิสัตว์ซึ่งมีพระนามกากับที่ด้านล่าง พระวิหาร วัดปทุมวนาราม ............ ๓๒๔
อักษร อะ อุ มะ อยู่ภายในอุณาโลมที่รองรับด้วยดอกบัว พระวิหาร
วัดปทุมวนาราม .................................................................................... ๓๒๖
หมู่เทวดาในจิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม .. ๓๒๙
ภาพเทพชุมนุม พระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ........................... ๓๓๐
ภาพเทพชุมนุม พระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ............................... ๓๓๑
ภาพเหล่าเทพยดาในขบวนเสด็จขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมหาภิเนษกรมณ์
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม เขตธนบุรี .................................................. ๓๓๒
ภาพเทพชุมนุมบนท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆและดาวเสาร์ พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส ... ๓๓๓
จิตรกรรมเรื่องสระบัวในกิ่งงาของช้างเอราวัณ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม .... ๓๓๕
จิตรกรรมเรื่องนันทนวโนทยาน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ........................... ๓๓๖
จิตรกรรมเรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๙ พระอุโบสถ
วัดมหาพฤฒาราม ................................................................................. ๓๓๗
ภาพเขาไกรลาสในพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ ................................................................................... ๓๓๘
ภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่มีการเชิญธงจอมเกล้าไปในกระบวนเสด็จฯ
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม .................................................................... ๓๔๐
ธงจอมเกล้า ................................................................................................... ๓๔๐
ถ

ภาพที่
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

หน้า
ภาพพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก มองเห็นหอนาฬิกาและพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทและโรงเรือหลวง พระวิหารหลวง วัดปทุมวนาราม.......
ภาพหมู่พระที่นั่งชลังคพิมาน มองเห็นป้อมพรหมอานวยศิลป์ ท่าน้า และ
เขื่อนลงสรงที่ด้านหน้าพระที่นั่งชลังคพิมาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม
ภาพท่าราชวรดิฐฝั่งใต้ มองเห็นแนวเขื่อนลงสรง ท่าน้า และ
ป้อมอินทร์อานวยศร พระวิหาร วัดปทุมวนาราม....................................
ภาพถ่ายพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ .....................
ภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าท่านิเวศวรดิฐ มองเห็นท่าน้า แนวเขื่อนสาหรับ
ลงสรงที่หน้าพระที่นั่งชลังคพิมาน และมีป้อมรักษาการทั้ง ๒ ป้อม .........
ภาพภิกษุปลงอสุภกรรมฐานซึ่งอาจเป็นภาพเหมือนของสมเด็จพระวันรัตน์
(ทับ พุทธสิริ) พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร............................................
ภาพถ่ายสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทธสิริ) เจ้าอาวาสรูปแรก
ของวัดโสมนัสวิหาร ..............................................................................
ภาพเครื่องตั้งและเครื่องประดับเรือนแบบจีน บานหน้าต่างพระอุโบสถ
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา .............................................
ภาพไม้ดอกปลูกในกระถางกระเบื้องเคลือบลายคราม พระอุโบสถ
วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี .................................................................
เครื่องตั้งบูชาอย่างจีนผสมกับแบบไทย วิหารพระศาสดาห้องทิศตะวันตก
วัดบวรนิเวศวิหาร .................................................................................
เครื่องทองทิศ.................................................................................................
แท่นบูชาพระสยามเทวาธิราชจาลอง ประดิษฐาน ณ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ....
ลายแผงประดับผนังพระอุโบสถ วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี ..................................
ลายดอกไม้ประดับเป็นซุ้มกรอบประตู พระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม .............
ภาพดอกบัวประดับผนังเสาในประธาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม .................
ลายผ้าที่โคนเสาในประธาน พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ............................
ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์.....................................................
ภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนประดับบานประตู พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม ..
การประดับท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมด้วยผ้าม่านและโคมระย้า ...........
ภาพถ่ายบุคคลชั้นสูงที่มีผ้าม่านอยู่เบื้องหลัง ...................................................
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ริมกาแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ..........
ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎที่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางเข้า วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ด้านทิศตะวันออกที่ขยายเพิ่มในสมัยรัชกาลที่ ๔ ..................
ท

๓๔๒
๓๔๒
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๔
๓๔๖
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๖๕
๓๖๖

ภาพที่
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑

หน้า
งานประดับเครื่องหลังคาเลียนแบบจีนของพระที่นั่งบรมพิมานและพระที่นั่ง
อนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ................................................. ๓๗๒
ปูนปั้นรูปสิงโตแบบจีน พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ........ ๓๗๓
รูปแบบพระที่นั่งที่มีลักษณะเป็นตึกและใช้หน้าจั่วสามเหลี่ยมทึบ...................... ๓๗๔
ดาดฟ้าพระที่นั่งภาณุมาศจารูญในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ................................ ๓๗๔
ช่องประตูวงโค้งและลวดลายปูนปั้นประดับผนังรูปเสาแบบตะวันตก
พระที่นั่งราชธรรมสภา พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ....................................... ๓๗๕
คิ้วบัวโดยรอบเพื่อแบ่งชั้นของอาคารและการประดับเสาติดผนังเลียนแบบตะวันตก
พระที่นั่งพิมานรัตยา พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา .......... ๓๗๖
พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎประดิษฐานเหนือช่องสีหบัญชร
พระบรมมหาราชวัง .............................................................................. ๓๗๘
พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎประดิษฐานที่หน้าบันชั้นลด
พระพุทธรัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง ................................................ ๓๗๙
หน้าบันปูนปั้นรูปพระมหามงกุฎจากวิหารพระแก้วน้อย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ................................................... ๓๗๙
ปูนปั้นประดับหน้าบันพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี . ๓๘๐
พระราชอาสน์ที่ประทับ ในท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ .......................................................................... ๓๘๑
หน้าบันพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ..................... ๓๘๒
พระแท่นมหาเศวตฉัตร พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ......... ๓๘๓
พระที่นั่งมหิศรปราสาท .................................................................................. ๓๘๗
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์...................................................................................... ๓๘๘
ครุฑยุดนาคประดับใต้ยอดปราสาทและนาคเบือนที่ประดับแทนหางหงส์ .......... ๓๙๐
ซุ้มยอดปราสาท พระบัญชรพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท .................................... ๓๙๐
หน้าบันพระที่นั่งมหิศรปราสาท ...................................................................... ๓๙๑
พระราชลัญจกรไตรสารเศวต .......................................................................... ๓๙๒
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระราชพิธีโสกันต์ .................................... ๓๙๔
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท .................................................................... ๓๙๕
หงส์รับไขรา พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท................................................. ๓๙๕
หน้าบันพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ........................................................ ๓๙๖
ศาลาโถง ๒ หลัง ด้านหน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ......................................... ๓๙๗
พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาทพระเทพบิดร ............................................. ๔๐๐
ธ

ภาพที่
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

พุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม .....................................................................
หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ............................................
มณฑปยอดปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...................................................
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ..................................
จิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด
วัดประดู่ทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา .................................................
จิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพพระมหาปราสาทยอดปรางค์พรหมพักตร์ ๕ ยอด
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์............................................................................
ประตูสนามราชกิจ ในพระบรมมหาราชวัง .......................................................
ชิ้นส่วนของประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ ศิลปะอยุธยา...................................
พระทวารเทวาภิบาล ......................................................................................
พระทวารเทเวศร์รักษา ...................................................................................
แผ่นศิลาประดับรูปเทวดา ด้านหลังพระทวารเทวาภิบาล .................................
แผ่นศิลาประดับรูปเทวดาด้านหลังพระทวารเทเวศร์รักษา ...............................
ภาพท้าววิรุฬปักษ์ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่นั่งโถงด้านหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ......................................................................
ภาพท้าวเวสสุวรรณ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่นั่งโถงด้านหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ......................................................................
ภาพท้าววิรุฬหกซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่งโถงด้านหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ......................................................................
ภาพท้าวธตรฐ ซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่งโถงด้านหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ......................................................................
ซุ้มประตูทิศตะวันออก มียอดทรงมงกุฎประดับเศียรเทวดา ๔ องค์ ..................
จิตรกรรมรูปเทวดาเหาะที่คอสอง ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ..................
หน้าบันหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง .....................................................
หน้าบันพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ..........................
หน้าบันพระที่นั่งไชยชุมพล พระบรมมหาราชวัง ............................................
พระมหาไชย ..................................................................................................
บานหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ..........................
พระพิรุณ .......................................................................................................
พระสยามเทวาธิราช.......................................................................................
เทวดารักษาเศวตฉัตร พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ...........................................
น

หน้า
๔๐๑
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๖
๔๐๘
๔๐๘
๔๑๑
๔๑๑
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๓
๔๒๕
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๘

ภาพที่
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

หน้า
ประติมากรรมรูปเทวดาที่เสาหลักเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
สมัยรัชกาลที่ ๔ ....................................................................................
พระราชบันฦาธาร ..........................................................................................
พระราชมุทธาธร ............................................................................................
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราช ..............................
พระที่นั่งภูวดลทัศนัย (ในวงกลม) ...................................................................
หอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง ....................................................................
หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ..............................................................
หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี .......................................................
หอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา ......................
ภายในหอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา .............
ปราสาทนครวัดจาลอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ............................................
ภาพจากแผนที่สมัยรัชกาลที่ ๓ แสดงตาแหน่งของวัดพุทไธสมัน (ในวงกลม)
ซึ่งอยู่ทางเหนือของเขมรใกล้กับสุรินทร์และบุรีรัมย์ ................................
ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงตาแหน่งที่ตั้งปราสาทบันทายฉมาร์
ในกัมพูชา (ในวงรี) ...............................................................................
ปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา ..................................................................
กองหินที่อาจถูกรื้อลงและรอการขนย้ายที่ปราสาทตาพรหมประเทศกัมพูชา ....
พระปรางค์แดงบนยอดเขามไหสวรรย์ ทิศตะวันออกของพระนครคีรี
จ.เพชรบุรี.............................................................................................
พระปรางค์แดง พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ...........................................................
ปราสาทหลังหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาพรหม ......................................................
ภายในส่วนยอดของพระปรางค์แดง ................................................................
สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทางทิศตะวันออก..................................................................................
สิงโตแบบเขมรด้านทิศใต้ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศตะวันออก ..
สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือหน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ ................................
สิงโตแบบเขมรด้านทิศใต้หน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ .....................................
ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก ...............................................
ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก ......

บ

๔๒๙
๔๓๐
๔๓๐
๔๓๔
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๗
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๙
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒

บทที่ ๑
บทนา
๑. ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
กระแสความตื่ น ตั ว ในวั ฒ นธรรมตะวั น ตกของชนชั้ น น าสยามในช่ ว งต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์เริ่มมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งในขณะนั้นถือว่าชนชั้นปกครองยัง
มีท่าทีในแบบอนุรักษ์นิยม คือมีการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกในขีดจากัด ด้วยเหตุที่ผู้นาฝ่าย
อนุรักษ์นิยมเป็นพระมหากษัตริย์ จึงมีผลให้เหล่าขุนนางและข้าราชบริพารอื่นๆ ต้องแสดงท่าที
ต่ อ วั ฒ นธรรมตะวั น ตกไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ๑ หากแต่ เ มื่ อ เปลี่ ย นแผ่ น ดิ น มาสู่ รั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เจ้านายและชนชั้นนาทั้งปวงก็เปลี่ยนมาเป็น
ผู้รับวัฒนธรรมตะวันตกได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นผลจากการที่รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้จากชาวตะวันตกมาเป็นเวลานานในขณะที่ทรงผนวช แนวความคิดและศิลปวิทยาการ
สมัยใหม่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้งานศิล ปกรรมที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ มี
ความโดดเด่นจากยุคสมัยอื่น
แนวความคิดที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของสังคมไทยใน
ระยะเวลานี้ได้แก่ แนวคิดสัจนิยมและมนุษยนิยม ซึ่งทาให้ชนชั้นผู้นาเกิดความตื่นตัวในการ
ศึกษาศาสตร์ต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไม่เว้นแม้แต่ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เพื่อให้รู้เท่าทันและนามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้ง
สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิเสธแนวความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานที่เกี่ยวโยงกับ
พุทธศาสนาและฝังรากลึกอยู่ในทัศนคติของคนไทยมาอย่างยาวนาน อันเป็นผลมาจากความ
เชื่อถือในกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้
แสดงพระราชดาริในเรื่องนี้อย่างแจ่มชัดมาตั้งแต่ครั้งที่ทรงผนวช แม้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
แล้ว แนวพระราชดาริที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวก็ยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์หลายประการ เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังในพระอารามหลวงที่
ไม่นิยมเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน แต่นิยมเขียนภาพด้วยเทคนิคและเรื่องราวอย่างสมจริงซึ่ง
เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา การสร้างสถูปทรงระฆังที่สื่อสะท้อน
ถึงความพยายามสืบค้นและหวนกลับไปสู่พุทธศาสนาดั้งเดิมอันบริสุทธิ์อันมีลังกาเป็นศูนย์กลาง
การสร้างพระบรมรูปเหมือนพระองค์จริงซึ่งขัดกับความเชื่อเดิมที่ไม่ควรกระทา รวมทั้งการสร้าง
๑

วิ ไ ลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้ น น าไทยกั บ การรั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๔๑.
๑

๒
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่เน้นความสมจริงมากขึ้นกว่าการสร้างพระพุทธรูปในอดีต เป็น
ต้น นอกจากนี้ ความนิยมในรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะเปรียบเสมือนมาตร
วัดความเจริญในสังคมไทยในขณะนั้น จึงทาให้เกิดงานศิลปกรรมที่มีรูปลักษณ์แบบตะวันตกเป็น
ครั้งแรกในสยาม อาทิ การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแห่งแรกที่
สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
ในขณะเดียวกันก็มิได้หมายความว่างานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
จะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแนวความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกเสียทั้งหมด เพราะงานศิลปกรรม
ที่คงแนวคิดและรูปแบบอย่างไทยประเพณีก็ยังมีตัวอย่างอยู่มากทั้งในพระบรมมหาราชวังและ
พระอารามหลวงต่างๆ ซึ่งย่อ มต้อ งมีเ หตุผ ลในการก่อสร้างที่แตกต่างกันไป นักวิชาการให้
ความเห็นว่ารูปแบบอาคารแบบไทยประเพณีโดยเฉพาะพระอารามหลวงในพระราชประสงค์นั้น
ได้รับการออกแบบโดยย้อนกลับไปเลียนแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่
ด้วยเหตุผลทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ของชาติ โดยทรงปฏิเสธรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบจีนอย่างที่เคยนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ด้วยเกรงว่าจะเป็นเหตุให้ชาติตะวันตกดูแคลนและ
เห็นผิดไปว่าไทยเป็นเมืองขึ้นของจีน ๒ แต่กระนั้นศิลปกรรมในพระราชประสงค์บางประการก็
ยังคงเกี่ยวข้องกับศิลปะจีนอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แนวความคิดเรื่องไตรภูมิ
โลกสั ณ ฐานจะลดบทบาทลงไปอย่างมาก แต่ แนวคิ ดนี้ก็ไม่ไ ด้หมดไปจากงานศิล ปกรรมใน
พระราชประสงค์เสียทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าการออกแบบพระนครคีรีซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์
ที่ประทับแรมใน จ.เพชรบุรี ก็ น่าจะมีค วามเกี่ยวข้อ งกับแนวคิ ดเรื่ อ งไตรภูมิโลกสั ณฐานอยู่
ไม่น้อย๓ ประเด็นความแตกต่างเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงมูลเหตุและแนวพระราช
ประสงค์ที่อาจไม่ได้รับการกล่าวถึงมาก่อน
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลของ
ความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผล
ด้านการเมืองระหว่างประเทศ หรือ การสร้างฐานอานาจของพระมหากษัตริย์ท่ามกลางกลุ่ ม
ขุนนางที่มีอิทธิพลในราชสานักขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้การศึกษาทางประวัติศาสตร์ในระยะเวลาอันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
แห่งการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ นี้จะมีแพร่หลายเป็นจานวนมาก แต่การศึกษาเฉพาะทางด้าน
๒

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๙๕.
๓
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ส ถาปัต ยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, ๒๕๔๓).

๓
ประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในภาพรวมยังมี
อยู่ไม่มากนัก ซึ่งการศึกษาทางด้านประวัติศ าสตร์ศิลปะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยค้นหา
คาตอบของเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมได้ การศึกษา
งานศิลปกรรมในกลุ่มนี้จึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนแนวพระราชดาริและบทบาท
ของรัชกาลที่ ๔ รวมทั้งทาให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานศิลปกรรมภายใน
ราชสานักอันเป็นศูนย์กลาง ก่อนที่จะแพร่ขยายสู่ภายนอก รวมถึงผลที่สืบเนื่องในงานศิลปกรรม
ของรัชกาลต่อมา
แม้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก่อนหน้านี้แล้วอย่างมาก แต่
ประเด็นที่ศึกษามักให้ความสนใจกับงานศิลปกรรมโดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการแบบตะวันตก
อันมีแนวคิดหลักจากเรื่องสัจนิยมและมนุษยนิยม ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วเชื่อว่าอาจมีเหตุผล
และแนวคิดอื่นอีกหลายประการที่ เป็นสาเหตุให้เกิดงานศิลปกรรมตามแนวพระราชประสงค์ใน
รูปแบบต่างๆ
ตัว อย่ างการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาที่เ กี่ย วกั บงานศิล ปกรรมในรัช กาลที่ ๔ มั กแยกไป
ตามแต่ความสนใจและความถนัดเฉพาะด้านของนักวิชาการแต่ละท่าน เช่น ด้านสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม หรือแยกตามสถานที่ที่ส นใจศึกษา หากพิจารณาในภาพรวมจะ
พบว่าประเด็นของการศึกษางานศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ยังไม่มีการสังเคราะห์ให้ครอบคลุมใน
ทุกด้าน ดังนั้นการศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ จึงจาเป็นต้องขยายมิติให้
มากไปกว่าการศึกษาศิลปกรรรมแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะอีกทั้งหลักฐานเอกสารพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่มีอยู่เป็นจานวนมากก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ไม่อาจมองข้ามและควรนามา
วิเคราะห์ร่วมกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์เพื่อไขคาตอบแห่งแนวพระราชประสงค์ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่ อ มุ่งหวังที่จะตอบปัญหาในประเด็นหลักคื อ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี แนวพระราชประสงค์อย่างไรในการสร้างงานศิลปกรรมในรัชสมัย
และมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดที่ทาให้งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์เหล่านั้นมีความแตกต่างกัน
ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ ว่ า ยั ง มี ป ระเด็ น ใหม่ ๆ ให้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะเป็ น การสร้ า งความรู้ แ ละข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่๔ รวมทั้งยังเป็นแนวทางที่จะสะท้อนภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสภาพสังคมในรัชสมัยให้ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้น
๒. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ให้ครอบคลุม
ในทุก ด้าน ตรวจสอบและค้ นหาเหตุผ ลในการเปลี่ยนแปลงของศิล ปกรรมที่ต่างไปจากสมัย
รัชกาลที่ ๓

๔
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและการแสดงออกในงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ และวิเคราะห์หาเหตุผลทั้งในส่วนพระองค์และบริ บททางสังคมขณะนั้นที่
น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
๒.๓ เพื่อให้เข้าใจแนวพระราชดาริและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๔ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ ซึ่งจะเป็นหลักฐานสาคัญที่ช่วยทาให้
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๓. สมมติฐานของการศึกษา
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ มีแนวคิด รูปแบบ เทคนิควิธี ทั้งที่อาจ
สืบเนื่อง และเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่างไปจากรัชกาลที่ ๓ ทั้งนี้งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นน่าจะ
เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของรัชกาลที่ ๔ ทั้งในขณะที่ครองเพศบรรพชิตก่อน
การขึ้นครองราชย์ และในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว
นอกจากนี้ พระราชกรณียกิจในการปฏิรูปพุทธศาสนา การปกครองประเทศ ตลอดจนสภาพ
สังคมในรัชสมัยที่กาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ นั้น น่าจะเป็นเหตุผลสาคัญที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ด้วย
๔. ขอบเขตการศึกษา
๔.๑ ศึก ษาแนวพระราชประสงค์ และรู ปแบบศิ ล ปะจากกลุ่ ม ศิ ล ปกรรม ได้ แ ก่
สถาปั ต ยกรรม ประติม ากรรม และจิต รกรรม ทั้ งในพระบรมมหาราชวัง พระราชนิเ วศน์ใ น
ต่างจังหวัด และพระอารามหลวงต่างๆ ที่สร้างขึ้นหรือบูรณปฏิสังขรณ์โดยพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔
๔.๒ ศึกษาเฉพาะศิลปกรรมที่ปรากฏรายนามจากหนังสือ พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) และ ตานานวัตถุ
สถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ฉบับนี้ได้รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของ
ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นและบูรณปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
๕. ขั้นตอนการศึกษา
๕.๑ ศึก ษาข้อมูล ภาคเอกสารที่เ กี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ส มัยรัชกาลที่ ๔ ทั้ง
เอกสารชั้นต้นและชั้นรอง รวมทั้งหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอื่นๆ ที่ทาให้เข้าใจ
สภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๔
๕.๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๔ ที่ศึกษาโดยนักวิชาการท่านต่างๆ

๕
๕.๓ สารวจ บันทึกภาพ และเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ วิจยั
๕.๕ วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอผลการวิจัยออกมาในรูปเล่มวิทยานิพนธ์
๖. วิธีการศึกษา
๖.๑ ทบทวนการศึกษาที่ผ่ านมาเกี่ยวกับงานศิล ปกรรมที่ส ร้างขึ้นโดยพระราช
ประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๖.๒ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง เอกสารวิ ช าการ แหล่ ง ศิ ล ปกรรม เพื่ อ
ตรวจสอบแนวคิดของนักวิชาการท่านต่างๆ ที่เคยเสนอประเด็นใหม่
๖.๓ วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาแนวคิดและเหตุผลในด้านต่างๆ
ที่เป็นตัวแปรสาคัญในการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
๖.๔ สรุปผลและนาเสนอผลการศึกษา
๗. ข้อตกลงเบื้องต้น
๗.๑ “ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในที่นี้
หมายถึง งานศิลปกรรม อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่มีหลั กฐานว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์
โดยปรากฏรายนามในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค) และตานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
๗.๒ การกล่าวถึ งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จขึ้นครองราช
สมบั ติแ ล้ ว จะใช้ ว่า “รัช กาลที่ ๔” หรือ “พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ” ส่ ว นการ
กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ ๓ จะใช้ว่า “เจ้า
ฟ้ามงกุฏ”ทั้งนีถ้ ือตามกระแสพระราชดาริและการลงพระนามในพระราชหัตถเลขาเมื่อก่อนเสวย
ราชสมบัติ๔ เป็นสาคัญ โดยไม่ใช้ฉายานามว่า “วชิรญาณภิกขุ” ซึ่งเป็นเรื่องในทางพุทธศาสนา

๔

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เรื่ อ ง พระราชหั ต ถเลขาในพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๗.

บทที่ ๒
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบริบททางสังคมในรัชสมัย
การศึกษาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราช
กรณียกิจต่างๆ กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้น นับเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะ
ช่ว ยสร้า งความเข้า ใจและส่ งผลต่อ การวิเ คราะห์ห าเหตุผ ลหรื อ ที่ม าของแนวคิ ดต่า งๆ ที่ส่ ง
อิทธิพลต่องานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ได้เป็นอย่างดี
ในที่นี้จะสรุปเฉพาะเหตุการณ์ส าคั ญ ที่เ กี่ยวข้อ งกับพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจที่น่าจะส่งผลต่อการสร้างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เพื่อใช้เป็น
ประเด็นศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับศิลปกรรมในบทต่อๆ ไป
หลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ
ในด้านต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ทีน่ ่าส่งผลต่อการศึกษาวิเคราะห์งานศิลปกรรมนั้นสามารถแบ่งได้
เป็น ๔ ประการ ได้แก่
ประการแรก คือ เอกสารชั้นต้น อันได้แก่ พระราชนิพนธ์ กระแสพระราชดารัส
พระบรมราชาธิบายต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ที่มีอยู่เป็นจานวนมาก
ประการที่สอง คือ เอกสารที่เขียนขึ้นโดยพระราชวงศ์หรือ บุคคลร่วมสมัยในราช
สานัก อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค)
เป็นต้น
ประการที่สาม คือ งานนิพนธ์ของชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาททั้งทางการทูต
การค้า การศาสนา และทาให้ศิลปวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตกได้แพร่ขยายในช่วงสมัย
รัชกาลที่ ๓-๔ อาทิ บันทึกของสังฆราชปาลเลอร์กัวซ์ หมอบรัดเลย์ และเซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง
เป็นต้น และ
ประการที่สี่ คือ งานศึกษาและค้นคว้าของนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์และ
สังคมในปัจจุบันที่ได้วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยอันเป็น
ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวจากโลกเก่ามาสู่โลกใหม่ที่สาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความสาคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติรัชกาล
ที่ ๔ ได้เป็น ๓ ช่วงเวลา คือ
๑. พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๖๗ เป็นช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ รวมระยะเวลา ๒๐ ปี
๒. พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองสมณเพศ รวมระยะเวลา ๒๗ ปี
๓. พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติรวมระยะเวลา ๑๗ ปี
๖

๗
ทั้ง ๓ ช่วงเวลาได้เกิดเหตุการณ์ สาคัญต่างๆ ที่สามารถนามาวิเคราะห์ร่วมกับ งาน
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ โดยจะกล่าวถึงบางประเด็นในทางประวัติศาสตร์ ที่อาจส่งผลต่อ
การสร้างศิลปกรรม ดังนี้
๑. พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๖๗ เป็นช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ รวมระยะเวลา ๒๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นพระราชโอรสลาดับที่ ๔๓
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และเป็นลาดับที่ ๒ ในสมเด็จพระศรี
สุริเยนทรา บรมราชินี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่า ปีชวด จุลศักราช ๑๑๖๖
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๔๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อยัง ทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ดังนั้นจึงทรงดารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหลานเธอมา
ตั้ง แต่ แ รกประสู ติ จ นสิ้ น รั ช กาลที่ ๑ ๑ เดิ ม ที ท รงมี พ ระเชษฐาและพระอนุ ช าร่ ว มพระมารดา
เดียวกันอีก ๒ พระองค์ แต่พระเชษฐาทรงสิ้นพระชนม์เมื่อแรกประสูติ จึงเหลือเพียงพระอนุชา
คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว๒ ดังนั้นจึงทรงเป็นพระราช
โอรสพระองค์ใหญ่ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสี ซึ่ง ถือเป็นองค์รัชทายาทที่สมควรจะได้สืบ
ราชสันตติวงศ์สืบต่อไป
ในฐานะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์ใ หญ่ในรัชกาลที่ ๒ ทาให้สมเด็จ
พระบรมชนกนาถโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียติยศหลายครั้ง บางพระ
ราชพิธีถือเป็นครั้งสาคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
เช่น การพระราชพิธีลงสรง เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕ ขณะพระชันษาได้ ๙ ปี ได้รับพระราชทานพระนาม
ตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ พงศ์อิศวรกษัตริย์
ขัตติยราชกุมาร ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๕๙ รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีโสกันต์
ทาเต็มตามต าราโสกั น ต์เ จ้าฟ้ า มีการปลู กสร้ างเขาไกรลาสและที่ส รงสนาน ซึ่งปรากฏเป็ น
พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
ในด้า นการศึก ษานั้น ขณะประทับที่พ ระราชวั งเดิม ได้ท รงศึ กษาในส านักสมเด็ จ
พระพุ ทธโฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมฬี โลกยาราม เมื่อ ถึ งรัชกาลที่ ๒ ได้เสด็จย้ายมาประทับใน
พระบรมมหาราชวั งและได้ ท รงศึ กษาวิ ชาความรู้ส าหรับ ขั ต ติ ย ราชกุ มารอย่ า งสมบู รณ์ แ ละ
๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว เมื่อ ก่ อ นเสวยราชย์ พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๙๔,” ใน เรื่อ งพระราชประวั ติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๑-๗.
๒
สานักราชเลขาธิการ, พระบรมราชจักรีวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๕๒), ๘๕.

๘
เคร่งครัด เช่น อักษรศาสตร์ คชกรรมศาสตร์ ยุทธพิชัยสงคราม โดยรัชกาลที่ ๒ ทรงฝึกสอน
ราชศาสตร์ต่ า งๆ พระราชทานด้ ว ยพระองค์ เ อง เช่ น ทรงครอบพระราชทานในการทรงม้ า
เป็นต้น๓ และโปรดเกล้าฯ ให้ทรงบัญชาการกรมมหาดเล็กเพื่อรับราชการอยู่ใกล้ชิด การที่ทรง
เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสี ย่อมทาให้ทรงได้รับการอบรม
เลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์กับหมู่พระราชวงศ์ เป็นอันดี ซึ่งน่าจะทาให้ได้ทรงเรียนรู้เกี่ยวกับพระ
ราชพิธี และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสานักอย่างละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเจ้านายพระองค์อื่นๆ
และน่าจะทรงมั่นพระทัยด้วยว่าจะได้ครองราชสมบัติสืบจากสมเด็จพระบรมชนกนาถต่อไป
การที่ ท รงเจริ ญ พระชนม์ ใ นฐานะพระราชโอรสองค์ ใ หญ่ แ ละได้ รั บ การถวาย
พระเกียรติยศในฐานะสาคัญนี้มาแต่ทรงพระเยาว์ ย่อมทาให้ทรงเกิดขั ตติยมานะ ความภาคภูมิ
ในพระราชวงศ์ และในพระชาติกาเนิดแห่งพระองค์เอง งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
บางประการจึง สร้างขึ้ น ตามโบราณราชประเพณี เพื่ อเป็นการเฉลิมพระเกีย ติย ศแห่ ง
พระราชวงศ์ เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติยศ
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะได้ศึ กษาวิเคราะห์งานศิลปกรรม
กลุ่มนี้ในบทต่อๆ ไป
๒. พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองสมณเพศ รวมระยะเวลา ๒๗ ปี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตามโบราณราช
ประเพณี เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๐ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ รัชกาลที่ ๒ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์
ทรงได้รับฉายาว่า “วชิรญาณภิกขุ” โดยจัดการพระราชพิธีอย่างเงียบๆ เนื่องจากไม่ทรงสบาย
พระทัยที่ช้างเผือกล้มถึง ๒ ช้างติดกันในรัชกาล๔
หลั งจากทรงผนวชได้ ๑๕ วั น รั ชกาลที่ ๒ เสด็ จสวรรคต เหล่ า ขุ นนางน าโดย
เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ได้เสนอให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระโอรส
ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๓ เนื่องจากมี
พระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ และเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดา
และเหล่าข้าราชการ ทั้งยังทรงว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ จึงน่าจะมีความเชี่ยวชาญด้าน

๓

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช,” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๑๒๘.
๔
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๕.

๙
กิจการบ้านเมืองและการค้ามากกว่า๕ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เจ้าฟ้ามงกุฎจึงทรงตัดสินพระทัย
มุ่งศึกษาด้านปฏิบัติและปริยัติอย่างจริงจัง ทาให้ทรงครองเพศบรรพชิตนานถึง ๒๗ ปี๖
ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวชพระองค์ได้ประทับที่วัดสาคัญ ๓ แห่ง คือ วัดมหาธาตุ
เพื่อทรงกระทาอุปัชฌายวัตร และศึกษาภาษาบาลีกับพระวิเชียรปรีชา (ภู่) เจ้ากรมราชบัณฑิตย์
กระทั่งทรงแปลพระปริยัติธรรมหน้าพระที่นั่งได้โดยไม่ติดขัดจนถึงเปรียญ ๕ จึงทรงยุติแล้วทรง
ศึก ษาพระไตรปิฎกด้ว ยพระองค์ เ อง จนทรงเห็นว่าวัต รปฏิบัติของพระสงฆ์และสามเณรใน
ขณะนั้นไม่ต้องตามพระวินัยบัญญัติ พุทธศาสนาในสยามคงได้เสื่อมไปตั้งแต่ครั้งเสียกรุงให้แก่
พม่า จึงมิอาจสืบทอดให้บริสุทธิ์ได้ดังเดิมได้ ๗ แต่ในขณะนั้นได้ทรงทราบถึงจริยวัตรของพระ
สุเมธมุนี (ซาย พุทธวังโส) พระราชาคณะที่วัดบวรมงคล ซึ่งเป็นผู้ชานาญพระไตรปิฎกและได้
ทู ล อธิ บ ายวั ต รปฏิ บั ติ ข องพระรามั ญ นิ ก ายซึ่ ง ท่ า นเองได้ อุ ป สมบทในศาสนวงศ์ นิ ก ายสี ม า
กัลยาณี๘ ทาให้เจ้าฟ้ามงกุฏทรงเลื่อมใสและตั้งพระทัยที่จะปฏิบัติตาม
แห่งที่สองคือ วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาส ซึ่งได้เสด็จย้ายไปประทับเมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๒ ในระยะแรกได้เสด็จไปทรงศึกษาวิปัสสนาธุระอันเป็นแนวทางที่รัชกาลที่ ๒ ทรงบาเพ็ญ
มาก่อน ระหว่างนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาวิปัสสนาธุระที่วัดพลับหรือวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นวัด
สายวิปัสสนาที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งและยังนับเป็นศิษย์สานักเดียวกันกับรัชกาลที่ ๓ ด้วย๙ ในระยะ
หลังได้เสด็จมาประทับที่วัดสมอรายอีกครั้ง เพื่อจะได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามวัตรที่ทรงเลื่อมใส
ทรงกระทาพิธีทัฬหีกรรม หรืออุปสมบทซ้าตามวิธีในศาสนวงศ์ นิกายสีมากัลยาณีของรามัญ๑๐
รวมทั้งทรงตรวจสอบนิมิตและโปรดให้ทาการฝังนิมิตใหม่ เนื่องจากนิมิตของวัดสมอรายเล็กกว่า
๕

กรมศิ ล ปากร, ประวัติ ศ าสตร์ กรุ ง รัต นโกสิ น ทร์ เล่ ม ๒ รัช กาลที่ ๔ - พ.ศ.
๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕), ๘.
๖
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ, ความทรงจ า (พระนคร: เจริ ญ กิ จ ,
๒๕๑๘), ๖๓.
๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “เรื่องพระราชประวัติใน
รัชกาลที่ ๔,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ: มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), ๒.
๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา, ๔๙.
๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช,” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๑๓๐.
๑๐
สมเด็จพระญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), พุทธศาสนวงศ์ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), ๕๕.

๑๐
ที่กล่าวถึงในพุทธกถา๑๑ ระหว่างที่ประทับ ณ วัดสมอรายได้มีผู้ถวายตัวเป็นศิษย์ และมีภิกษุ
จากแห่งอื่นที่เลื่อมใสในวัตรปฏิบัติไปประชุมกันที่วัดสมอราย ทาให้เกิดคณะสงฆ์ที่มีนามใน
ภายหลั ง ว่ า “ธรรมยุ ติ ก า” ๑๒ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การถื อ ก าเนิ ด ของพุ ท ธศาสนาแบบ
ธรรมยุ ติ ก นิ ก ายนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ศาสนวงศ์ นิ ก ายสี ม ากั ล ยาณี ข องรามั ญ ด้ ว ย ดั ง นั้ น
ประเด็นความสัมพันธ์ในด้านพุทธศาสนา ระหว่างฝ่ายธรรมยุติกนิกายกับรามัญวงศ์ จึง
ควรได้ รับการตรวจสอบร่วมกับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ ที่ เกิดขึ้นด้วยว่า มี
ความสัมพันธ์กับศิลปะแบบมอญตามที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระภิกษุรามัญนิกาย
ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงผนวชด้วยหรือไม่
ขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎประทับที่วัดสมอรายนี้ ได้ทรงสร้างพระสัมพุทธพรรณี ขึ้น และ
โปรดให้ตั้งเป็นประธานในการสวดมนต์ของฝ่ายธรรมยุติ กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์
แรกที่มีรูปแบบตามพระราชนิยม คือ ไม่มีอุษณีษะ และมีลักษณะสาคัญอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากพระพุทธรูปแบบประเพณีนิยมและน่าจะส่งผลต่อการสร้างพระพุทธรูปองค์อื่นๆตามพระราช
ประสงค์ในเวลาต่อมา ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของรัชกาล
ที่ ๔ จึงควรเริ่มต้นจากพระสัมพุทธพรรณีเป็นสาคัญ ซึ่งจะทาให้เห็นพัฒนาการทางด้าน
รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์องค์อื่นๆ ด้วย
พระราชกรณียกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่งขณะที่ทรงผนวชและประทับที่วัดสมอราย
คือ การเสด็จธุดงค์ไปทรงนมัสการพระปฐมเจดีย์ที่เมืองนครชัยศรี รวมทั้งปูชนีสถานตามหัว
เมือ งต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ อาทิ เมือ งพิจิต ร ชัยนาท อุต รดิต ถ์
พิษณุโลก สุโขทัย กาแพงเพชร นครสวรรค์ เป็นต้น ๑๓ การครองสมณเพศทาให้เจ้าฟ้ ามงกุฏ
สามารถเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นประเพณี
ที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ จะเสด็จประพาสหัวเมืองถึงต้องประทับแรมมีเพียงเสด็จไป
ทรงบู ชาพระพุ ทธบาท หรือ เสด็จไปถวายผ้ า พระกฐินหลวง ณ พระนครศรีอ ยุธ ยา เป็นต้ น
สาหรับเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่จะเสด็จประพาสยังหัวเมืองก็ต้องเป็นเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับ
ราชการและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเท่านั้น๑๔
๑๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “เรื่องพระราชประวัติใน
รัชกาลที่ ๔,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑, ๕.
๑๒
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา, ๕๐.
๑๓
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, “อภินิหารการประจักษ์,”
ใน ขอมและไทยโบราณ อั ก ษรจารึ ก ในเสาศิ ล า ณ เมื อ งสุ โ ขทั ย และอภิ นิ ห ารการ
ประจักษ์ (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๙-๑๐.
๑๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ความทรงจา, ๕๔.

๑๑
การเสด็ จ ไปบู ช าปู ช นี ย สถานต่ า งๆ ของพระองค์ จึ ง เป็ น โอกาสที่ ท าให้ ไ ด้
ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่และใกล้ชิดกับราษฎร ทั้งยังส่งผลต่อการศึกษาโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศิลปะอีกหลายประการ โดยศิลปกรรมในพระราชสงค์บางแห่งนั้นเป็นการ
บูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานสาคัญที่เคยเสด็จจาริกไปเมื่อครั้งทรงผนวช
วัดแห่งสุดท้ายที่ประทับเมื่อทรงผนวช คือ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์พระวชิรญาณภิกขุขึ้นเสมอเจ้าคณะรอง แล้วเชิญเสด็จ
มาครองตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙๑๕ มีกระบวนแห่จากวัดสมอราย
เหมือนอย่างกระบวนแห่ พระมหาอุปราช และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปั้นหย่าเป็นที่ประทับ
ระหว่างที่ทรงเป็นเจ้าอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหารทรงแก้ไขวัตรปฏิบัติ มีการจัดระเบียบคณะ
สงฆ์ การปกครองวัด การอบรมฆราวาส ทรงฝึกฝนให้พระสงฆ์ศึกษาภาษาบาลีจนแตกฉานก่อน
แล้วจึงศึกษาพระธรรมวินัย และทรงมีสิทธิ์ขาดในการสอบพระปริยัติธรรมตลอดทั้งรัชกาล
วัดบวรนิเวศวิหารจึงเป็นศูนย์กลางความสาคัญของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ กนิกาย
และมีเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายประการ เช่น เป็นที่จาพรรษาของสมณ
ทูตจากลังกาที่เข้ามาฟังข่าวคราวพุทธศาสนาในสยามเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๓ เจ้าฟ้ามงกุฏจึงได้ทรง
สอบถามเพื่อเสาะหาคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับที่ยังขาดอยู่เมื่อทาสังคายนาในรัชกาลที่ ๑ ต่อมา
เมื่อ สมณทูต ลั งกากราบบังคมทูล ลากลั บ รัชกาลที่ ๓ ได้โปรดเกล้ าฯ ให้จัดเรือ กาปั่นหลวง
เดินทางไปส่งโดยครั้งนั้นมีคณะสมณทูตธรรมยุติกนิกายอีก ๕ รูป ตามไปยังลังกาเพื่อนมัสการ
ปูชนียสถานที่สาคัญพร้อมทั้งขอยืมคัมภีร์พระไตรปิฎกกลับมาด้วย๑๖ ซึ่งนับเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคณะสงฆ์ครั้งสาคัญ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการ
ย้ อ นกลั บ ไปสู่ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ดั้ ง เดิ ม ของพุ ท ธศาสนาแบบธรรมยุ ติ ก นิ ก ายนั้ น น่ า จะมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับลังกาซึ่งเป็นศูนย์กลางสาคัญของพุทธศาสนาในเวลานั้นด้วย และการที่ทรงยอมรับ
วัตรปฏิบัตรของพระสงฆ์รามัญนิกายนั้นก็เพราะได้สืบสายวงศ์อันบริสุทธิ์มาจากลังกานั่นเอง๑๗
ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศิลป์ในพระราชประสงค์กับพุ ทธ
ศิลป์ในศิลปะลังกาเพิ่ มเติม เพื่อเป็นหลักฐานคลี่คลายในประเด็ นการเชื่อมโยงความ
๑๕

เรื่องเดียวกัน, ๕๓.
ดูใน สมณลิขิตที่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติส่งไปจากกรุงเทพฯ และสมณลิขิตที่ฝ่าย
ลังกาส่งมายังไทยใน สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยาม
วงศ์ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖); พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป (พระนคร: บารุงกิจนุกูลกิจ, ๒๔๖๘).
๑๗
พิชญา สุ่มจินดา, “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของ
ลังกาผ่านพุทธศิลป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙): ๑๖๐-๒๓๑.
๑๖

๑๒
บริสุทธิ์ของศาสนวงศ์ซึ่งธรรมยุติกนิกายมีต่อลังกาดังที่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์
กล่าวถึง
อย่ า งไรก็ ต าม การปรั บ เปลี่ ย นข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ ใ ห้ เ คร่ ง ครั ด มากขึ้ น จนเกิ ด เป็ น
“ธรรมยุติกนิกาย” นั้น ภิกษุในนิกายนี้ถือเป็นพระสงฆ์ที่เน้นการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยซึ่ง
พิจารณาแล้วว่านามาจากพุทธวจนะเท่านั้น ๑๘ แนวความคิดในการปฏิรูปพุทธศาสนานี้ หาก
มองในมุมหนึ่งก็คงเป็นไปเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ถูกต้องแห่งพระพุทธศาสนา อีกแง่มุมหนึ่งก็มี
ผู้วิเคราะห์ว่าเป็นไปด้วยเหตุผลทางการเมือง ด้วยทรงที่จะเตรียมพระองค์เพื่อให้พร้อมกับการ
ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์๑๙ และอาจเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกที่
มีความพยายามจะย้อนกลับไปหาความเชื่อดั้งเดิม โดยมีการชาระหรือปฏิรูปความเชื่อเดิมให้มี
ลักษณะยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมอย่างใหม่ เพื่อสามารถนามาต่อต้านแนวความคิด
ของวัฒนธรรมตะวันตกได้บางประการ๒๐
ในขณะที่ เ จ้ า ฟ้ า มงกุ ฏ ทรงครองวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารนั้ น ได้ โ ปรดให้ ห มอเจสซี
แคสเวลล์ (Jesse Caswell) ศาสนาจารย์จากคณะอเมริกันบอร์ด (American Board of
Commissioners for Foreign Missions) เข้ามาถวายการสอนภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ยุโรป
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นเวลา ๓ ปี กระทั่งหมอแคสเวลล์ถึงแก่กรรมใน พ.ศ.๒๓๙๑๒๑
จึงโปรดให้หมอบรัดเลย์ (Daniel Beach Bradly) จากคณะเดียวกัน และหมอเฮาส์ (Samuel
Renolds House) มิชชันนารีจากคณะอเมริกันเพรสไบทีเ รียน (American Presbyterian
Misson)๒๒ ถวายการสอนต่อจนกระทั่งทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.๒๓๙๔
อนึ่ง เจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงศึกษาศาสตร์ต่างๆ แบบตะวันตกมาตั้งแต่เมื่อประทับจาพรรษา ณ วัด
สมอรายแล้ว โดยได้ทรงศึกษาด้านภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ การถ่ายภาพ ภาษา

๑๘

สมเด็จพระญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), พุทธศาสนวงศ์, ๓.
๑๙
นฤมล ธี รวัฒน์, “พระราชดาริทางการเมือ งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๐๘.
๒๐
วิ ไ ลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้ น น าไทยกั บ การรั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๒๐-๒๑.
๒๑
เฟลตัส ยอร์จ ฮอวส์, หมอเฮาส์ในรัชกาลที่ ๔ (Samuel Reynolds House
of Siam) (พระนคร: กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ๒๕๐๔), ๒๒.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, ๗๒.

๑๓
ฝรั่งเศส และภาษาละติน รวมทั้งคัมภีร์ในคริสต์ศาสนาจากสังฆราชปาลเลอกัวซ์ (Bishop
Pallegoix) อธิการวัดคอนเซ็ปชัญ๒๓
ดังนั้นการศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์โดยเฉพาะที่วัดบวรนิเวศวิหารจึง
นับว่ามีความสาคัญ เนื่องจากเป็นวัดแรกที่ทรงเป็นเจ้าอาวาส ศิลปกรรมภายในวัดจึงน่าจะเริ่ม
แสดงถึงแนวพระราชประสงค์ได้มากขึ้น ซึ่งย่อมน่าจะมีความแตกต่างจากพุทธศิลป์ในวัดแห่ง
อื่นๆ และเชื่อว่าศาสตร์ต่างๆ ที่ทรงได้ศึกษาในขณะที่ทรงผนวชนั้นน่าจะส่งผลต่องานศิลปกรรม
ประการอื่นๆ ในเวลาต่อมา
เจ้าฟ้ามงกุฏเมื่อทรงผนวชยังทรงมีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยทรงพระ
ราชนิพ นธ์ บทสวดและพระคาถาต่างๆ รวมทั้งพระราชนิพนธ์ ที่ส ะท้อ นถึ งการตีค วามพุท ธ
ศาสนาในแนวใหม่ที่เน้นการปฏิบัติใ ห้รู้แจ้ง ทั้งยังทรงประดิษฐ์อักษรอริยะที่มีลักษณะคล้าย
อั ก ษรโรมั น เพื่ อ พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ทนการจารอั ก ษรภาษาบาลี ล งบนใบลานจนเกิ ด เป็ น ความ
แพร่หลายโดยเฉพาะในวัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔ ซึ่งเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์เช่นเดียวกับการพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของคณะมิชชันนารี พระ
ราชกรณี ย กิ จ เกี่ ย วกั บ การทรงพระอั ก ษรในเรื่ อ งพุ ท ธศาสนาเหล่ า นี้ ยั ง ได้ ป รากฏในงาน
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ นั้นน่าจะ
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทรงผนวช และน่าจะเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบให้เห็นว่า การปฏิรูปพุทธศาสนาให้ตรงตามพระธรรมวินัย
ตามหลักการของธรรมยุติกนิกายนั้น ได้แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมในพุทธศาสนาที่มี
ความแตกต่า งจากเดิ ม อย่ า งไร รวมทั้ ง มี การแสดงออกที่ ส ะท้ อ นถึ ง ปฏิ กิ ริย าที่ มีต่ อ
แนวความคิดของวัฒนธรรมตะวันตกอยู่ด้วยหรือไม่
๓. พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ เป็นช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ รวมระยะเวลา ๑๗ ปี
ระยะเวลา ๑๗ ปีที่ทรงครองราชย์สมบัติเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ความเป็นไปของโลก ซึ่งส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้ปกครอง
รวมทั้งสภาพของสังคมไทยในรัชสมัย ระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการขยายอานาจของ
๒๓

ฌอง แบปติสต์ ปาลเลอกัวซ์, บันทึ กเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (Memoire
sur le Mission de Siam), แปลโดย เพียงฤทัย วาสบุญมา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๒๔), ๖๘.
๒๔
ศานติ ภักดีคา, “รัชกาลที่ ๔ “ทรงประดิษฐ์อักษรไทย” อริยกะ อักษร “อริยกะ”
คืออะไร? แล้วทาไมต้อง “อริยกะ”?,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๖), ๓๔-๓๖.

๑๔
ลัทธิจักรวรรดินิยม มหาอานาจตะวันตกต่างพากันแสดงแสนยานุภาพโดยการช่วงชิงพื้นที่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดดินแดนแถบนี้เป็นอาณานิคม โดยอังกฤษได้ยึดครอง
อินเดีย ตลอดจนอ่าวเบงกอลและพม่า และประสบความสาเร็จสูงสุดใน พ.ศ.๒๓๘๓ เมื่อมีชัย
ชนะเหนือจีนจากสงครามฝิ่น ๒๕ ในขณะที่ฝรั่งเศสพยายามขยายอานาจสู่อินโดจีน โดยเริ่มจาก
พ.ศ.๒๓๙๕ ได้รุกคืบเข้าสู่ตอนเหนือของเวียดนามและสามารถยึดครองโคชินไชน่าได้สาเร็จใน
พ.ศ.๒๔๐๕๒๖ เหตุการณ์เหล่านี้ทาให้ราชสานักสยามตระหนักในแสนยานุภาพทางการทหาร
และเทคโนโลยีอันทันสมัย จึงจาเป็นต้องหันมาให้ความสาคัญกับตะวันตกมากขึ้น กว่าเดิม และ
ระมัดระวังท่าทีที่มีต่อจีน จีนซึ่งเคยเป็นมหาอานาจในเอเชียตะวันออก
การดาเนินนโยบายด้านการต่างประเทศระหว่างมหาอานาจตะวันตกกับราชสานัก
สยามได้มีมาตั้ง แต่ส มัยรัชกาลที่ ๒-๓ แต่ไม่สู้ ราบรื่นนัก ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติ ในพ.ศ.๒๓๙๔ จึงมีพระราชดาริเปิดประเทศให้ชาติตะวันตกเข้ามา
หนังสือสัญญา เนื่องจากทรงทราบความเป็นไปต่างๆ ผ่านการติดตามข่าวสารและติดต่อกับ
สหายชาวต่างชาติ ที่สาคัญคือการทาสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษในปีพ.ศ.๒๓๙๘ โดยมี เซอร์
จอห์น เบาว์ริ่ง (Sir John Bowring) เป็นราชทูตแทนสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย รัชกาลที่ ๔ ทรง
ปรับภาพลัก ษณ์ของประเทศในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก (Modernization)
โดยการเลือกรับเพียงบางส่วน ขณะเดียวกันก็ยังคงรากฐานความคิดทางการเมืองและสังคมที่มี
พุทธศาสนาเป็นแกนเอาไว้๒๗ ซึ่งก็สัมพันธ์กับแนวทางการปฏิรูปพุทธศาสนาของพระองค์ตั้งแต่
เมื่อทรงผนวช และนโยบายนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเป็นอย่างมาก เช่น การ
เปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเร่ง พัฒนาประเทศ การปรับปรุงการคมนาคม ได้แก่ การสร้าง
ถนน การใช้เรือกลไฟ ปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรโดยการใช้เครื่องจักรกลในการสี
ข้าวและเลื่อยไม้ ปรับปรุงระบบการพิมพ์ของหลวงและการผลิตเงินตราโดยทรงสั่งซื้อแท่นพิมพ์
และเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งในด้า นการทหารที่มีการฝึกหัดแบบตะวันตกและนา
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ การปรับเวลามาตรฐานของไทย เป็นต้น
การศึกษาศิลปกรรมที่สร้างขึ้นภายหลังจากที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติจึงเป็น
หลักฐานสาคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในการปรับตัวให้ก้าวทันตาม
โลกตะวันตก ดังจะเห็นได้ว่าเกิดศิลปกรรมที่ปรากฏอิทธิพลตะวันตกอย่างเด่นชัด แต่ก็
๒๕

วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนาไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, ๒๖.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, “คานาเสนอ: โลกของพระเจ้ากรุง
สยามกั บการวิเ ทโศบายไทย,” ใน พระเจ้ากรุง สยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๒๙.
๒๗
นฤมล ธีรวัฒน์, “พระราชดาริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว”, ๑๓๘.
๒๖

๑๕
เป็นเพี ย งการเลือ กรับ เทคโนโลยี หรื อแนวคิ ด เพี ย งบางประการที่ นามาปรั บใช้ ได้ กั บ
สภาพสังคมในขณะนั้น ขณะเดียวกัน จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จาเป็นต้องหัน
มาให้ความสาคัญกับชาติมหาอานาจจากตะวันตกแทนที่เคยให้ความสาคัญกับจีนนั้น ก็
เป็ นประเด็ น หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นผ่า นงานศิ ลปกรรมในพระราชประสงค์ ของรั ช กาลที่ ๔ ที่
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากรัชกาลก่อน
การปรับตัวเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ ยนแปลงภายนอกและส่งผลต่อสภาพสังคมและ
การปกครองภายในที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบการปกครอง โดยได้ผสมผสานเข้า
กับทัศ นคติและความเชื่อ ดั้งเดิมของสั งคมไทย ในรัชสมัยนี้คื อ การปรับสถานะของสถาบัน
พระมหากษัตริย์จากเทวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ในระบบเทวราชามาเป็นมหาบุรุษ ผู้มีหน้าที่ปกป้องพุทธ
ศาสนาและประชาชนอันเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ได้ทรงปฏิบัติในการปฏิรูปพุทธศาสนา ซึ่งจะ
ทาให้พระมหากษัตริย์สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยท่ามกลางแนวคิดที่เป็นเหตุเป็น
ผลแบบวิทยาศาสตร์และแนวทางการปกครองแบบตะวันตก๒๘
แต่ในขณะเดียวกันจะพบว่าพระองค์มิได้ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมบางประการที่จะช่วย
รองรับหรือสนับสนุนสถานภาพของพระมหากษัตริย์ให้มีความสาคัญมากขึ้น เช่น การเน้นย้าอยู่
เสมอว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ ทรงบุญญาธิการมาก เป็นผู้ถือกาเนิดในพระชาติตระกูลอันสูงส่ง
ทั้งจากฝ่ายพระราชบิดาและพระราชมารดา จึงมีเทพเทวารักษาคุ้มภัยซึ่งปรากฏอยู่บ่อยครั้งใน
กระแสพระราชดาริและประกาศเรื่องต่างๆ การเน้นย้าความศักดิ์สิทธิ์ของเทพที่ปกปักรักษา
บ้านเมือง ดังเช่นกรณีของพระสยามเทวาธิราช รวมทั้งเทวดาที่รักษาพระราชวังและเครื่อ ง
ราชู ป โภค ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ แ สดงออกผ่ า นงานศิ ล ปกรรมและเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง แนว
พระราชดาริในประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงแก้ไขกฎข้อ บังคั บของบ้านเมืองหลายประการ ซึ่งมีผ ลทาให้
ความเป็นอยู่และความสาคัญของประชาชนสูงขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มและถือเป็นพระ
ราชภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยคื อ การเสด็ จ ออกเยี่ ย มประชาชน ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม
พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกนอกวังก็ต่อเมื่อมีเหตุสาคัญเท่านั้น แต่พระองค์ทรงปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ข้อบังคับอันเคร่งครัดดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของตะวันตกทาให้การ
เดินทางไกลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสิ่ งที่น่าสนใจอย่างใหม่ของการ
คมนาคมในขณะนั้นคือเรือกลไฟซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทาให้สามารถเสด็จพระราชดาเนินไปยัง
หัวเมืองห่างไกลทั้งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนคาบสมุทรภาคใต้ โดยรัชกาลที่ ๔ ทรง
มีเรือกลไฟพระที่นั่ง ๔-๕ ลาเพื่อใช้ในการเสด็จประพาสหัวเมือง ศิลปกรรมบางแห่งในหัว
เมืองต่างจังหวัดที่เสด็จประพาสไปถึงจึงเปรียบเสมือนสถานที่ระลึกถึงการเสด็จพระราช
๒๘

วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนาไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, ๗๓.

๑๖
ดาเนิน ซึ่งไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้เคยกระทามาก่อน และถาวรวัตถุบาง
ประการที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ ที่แห่งนั้นยังทาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดสังเกตที่
สาคัญของเขตแดนในบริเวณที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นด้วย
นอกจากจะมีพระราชกรณีกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น
ตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกแล้ว พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรในด้านอื่นยังแสดง
ให้เห็นว่า รัชกาลที่ ๔ ยังคงรักษาพระเกียรติยศแห่งเจ้าอธิ ราชเหนือประเทศราชต่างๆ รวมทั้ง
ดินแดนใหญ่น้อยที่อยู่ใกล้เคียง อันเป็นจารีตที่เคยมีมาของพระมหากษัตริย์ไทย ตัวอย่างเช่น
การศึกเชียงตุงซึ่งค้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ ก็ทรงดาเนินการต่อในทันทีด้วยมีพระราชประสงค์ว่า
เป็นธุระของเมืองใหญ่ที่ต้องช่วยเหลือเมืองน้อยที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และควรกระทา
ให้ ไ ด้ด้ ว ยมานะเพื่ อ เป็นการรัก ษาเกีย รติยศซึ่งจะปรากฏแผ่ ไปนานาประเทศ ๒๙ ซึ่ง นับเป็ น
สงครามแบบจารีต ครั้งสุดท้ายระหว่างสยามกับดินแดนอันเป็นอาณาเขตของพม่า แม้ว่าใน
ท้ายที่สุดฝ่ายไทยจะถอนทัพกลับกลับมาเมื่อเหตุการณ์สงบ๓๐
การประกาศพระเกียรติยศเหนือดินแดนประเทศราชยังปรากฏในพระราชหัตถเลขา
หลายฉบับ เช่น พระราชหัตถเลขาที่เชิญถวายสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย และพระราชหัตถเลขา
ที่เชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ซึ่งมักขึ้นต้นข้อความด้วยพระนามของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขยายความต่ออยู่เสมอว่าทรงเป็น “เจ้าของพระมหานครราชธานี
ใหญ่ในพระราชอาณาจักรฝ่ายสยามเหนือใต้ และแผ่นดินต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ ลาว
เฉียง ลาวกาว แลกาพูชา มาลายู กะเหรี่ยงและอื่นๆในทิศต่างๆ โดยรอบ”๓๑
แม้ว่าจะทรงประกาศพระองค์เป็นเจ้าอธิราชเหนือดินแดนใกล้เคียงเหล่านี้ก็ตาม แต่
การด าเนิ น นโยบายทางการเมื อ งต่ อ หั ว เมื อ งประเทศราชที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งนั้ น ก็ จ าเป็ น ต้ อ ง

๒๙

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๓๖.
๓๐
วุ ฒิ ชั ย มู ล ศิ ล ป์ , “สงครามคราวตี เ ชี ย งตุ ง ,” ใน ศึ ก เชี ย งตุ ง (กรุ ง เทพฯ:
ประชาชน, ๒๕๕๒), ๖๙.
๓๑
ดูพระราชหัตถเลขาที่เชิญไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย พ.ศ.๒๓๙๘ และ
พระราชหัตถเลขาที่เชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว , รวมพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เรื่ อ งพระ
ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
๒๕๔๘), ๒๕๖, ๓๕๑.

๑๗
ดาเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากมหาอานาจตะวันตกก็ได้รุกคืบมาสู่ดินแดนเหล่านั้นด้วยไม่
ว่าจะเป็นทางพม่า ลาว และกัมพูชา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับประเทศราชและมหาอานาจตะวันตกที่
ส าคั ญ คื อ ภั ยคุ ก คามจากฝรั่ ง เศสที่ เ ข้ า ยึด ครองเขมร ซึ่ งรั ช กาลที่ ๔ ทรงทราบดี ว่ ามิ อ าจ
ต้านทานได้ จึงจาเป็นต้องดาเนินนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศส ในขณะสมเด็จ
ที่พระนโรดมพรหมบริรักษ์กษัตริย์เขมรได้หันไปพึ่งพาอานาจจากฝรั่งเศสเพื่อแยกตัวออกจาก
สยาม จากเหตุการณ์นี้ได้นาไปสู่ กระแสพระราชดาริของรัชกาลที่ ๔ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนาง
ไทยเข้ า ส ารวจปราสาทหลายแห่ ง ที่ เ มื อ งนครหลวงเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ก่ อ นหน้ า นั้ น ฝรั่ ง เศสได้
ดาเนินการสารวจปราสาทในเขมรและค้นพบปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างแล้ว
และท้ายที่สุดได้โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทบางหลังมาไว้ในพระนคร
ในส่วนของงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์นั้นพบว่ามีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเมืองประเทศราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การแสดงพระราชอานาจของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมีต่อประเทศราชเหล่านั้น ซึ่งควรได้มี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเพิ่มมากขึ้น อาทิ รูปแบบ
และแนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมเลียนแบบปราสาทเขมร ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่
โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทในเขมรเพื่อนามาสร้างขึ้นใหม่ในพระนครคีรีและวัดปทุมวนา
รามแต่ไม่เป็นผลสาเร็จ ๓๒ การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดอันเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนที่
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เป็นต้น
จากสั งเขปเหตุก ารณ์ทางประวัติ ศ าสตร์ ที่เ กิ ดขึ้น ตลอดทุก ช่ว งพระชนมายุ ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับ
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เกือบทั้งสิ้น จึงมีความจาเป็นต้องศึกษางาน
ศิ ล ปกรรมในพระราชประสงค์ ใ ห้ ก ว้ า งขวางและครอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ร่ ว มกั บ บริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์ในรัชสมัย เพื่อให้หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะช่วย
สะท้อนถึงแนวพระราชดาริและพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในรัชสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๓๒

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ ๔, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๖ (กรุ ง เทพฯ: อมริ น ทร์ พ ริ้ น ติ้ ง แอนด์ พั บ ลิ ช ชิ่ ง ,
๒๕๔๘), ๑๔๘.

บทที่ ๓
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีผู้สนใจศึกษาโดยแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ทางด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ซึ่ง พบว่าประเด็นที่นักวิชาการ
ศึกษากันนั้นสามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้
๑. ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและอิทธิพลศิลปะตะวันตก
๒. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกาย
๓. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
๑. ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและอิทธิพลศิลปะตะวันตก
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เริ่มปรากฏแนวคิดและอิทธิพลของศิลปะ
ตะวันตกอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าในรัชกาลก่อนทั้งนี้สังเกตได้จากรูปแบบศิลปะและแนวคิดบาง
ประการที่แตกต่างไปจากความเชื่อเดิมที่เคยยึดถือในสังคมไทยนักวิชาการที่ศึกษาในแนวทางนี้
มัก ใช้ตัว อย่างงานศิลปกรรมแต่ล ะประเภทตามความถนัดเฉพาะทาง ทั้งด้านประติมากรรม
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม หรือศึกษาแหล่งศิลปกรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
สามารถแบ่งแนวทางการศึกษาได้ดังนี้
ด้านประติมากรรม สามารถสรุปได้เป็น ๒ ประเด็นสาคัญ
ประการแรกคือ การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่มีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดไปสู่ความสมจริงและมนุษยนิยมซึ่งทาให้มี รูปแบบบางประการที่ต่างไปจากพระพุทธรูป
แบบอุดมคติ
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ที่ใช้เป็นกรณีศึกษากันโดยส่วนใหญ่
ได้แก่พระสัมพุทธพรรณีซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๓๗๓ ตั้งแต่ยังทรงผนวชโดยได้
ประดิษฐานภายในพระตาหนัก ณ วัดสมอราย หรือวัดราชาธิวาส เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึง
ได้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑ แนวคิดสาคัญคือเรื่องความ
สมจริงแบบตะวันตกที่สะท้อนผ่านการทาริ้วจีวรที่มีรอยยับอย่างเป็ นธรรมชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็ น พระพุ ท ธรู ป ในทั ศ นะแบบสมจริ ง ตามแนวคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลที่ สื บ เนื่ อ งจากวิ ท ยาการ
๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธรูปสาคัญ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๘), ๑๗.
๑๘

๑๙
ตะวันตก๒ รวมทั้งมีก ารทาผ้ าทิพย์เ ป็นรูปม่านแหวกออกคล้ อ งด้ว ยพวงอุบะตามแบบศิล ปะ
ตะวันตก
แนวคิดแบบสมจริงอีกประการหนึ่งคือการทาพระพุทธรูปให้มีพุทธลักษณะที่เป็น
มนุษย์มากขึ้นโดยได้ทรงแก้ไขพุทธลักษณะไม่ให้มีอุษณีษะหรือเกตุมาลา ดังปรากฏในหลักฐาน
เอกสารว่า “..ไม่โปรดจะให้มีพระเกตุมาลา ด้วยพระอรรถกถาจารย์หรืออะไรอธิบายไว้ว่าพระ
เกตุมาลานั้นเกิดขึ้นด้วยอานาจทรงสมาธิ อาจจะกลั้นหายใจลมจึงดันขึ้นเบื้องบน ทาให้มีพระ
เกตุมาลา ทูลกระหม่อมตรัสว่าหัวเป็นปุ่มก็ไปเข้ากับลักษณะบุรุษโทษ...”๓ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้
บางท่านมองว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมนี้มีพุทธลักษณะที่มีความคล้ายกับมนุษย์สามัญ
มากยิ่งขึ้น๔แม้ว่าพุทธลักษณะอื่นๆ จะยังคงความเป็นอุดมคติอ ยู่ เช่นการทารัศ มีเปลว การ
แสดงปาง นอกจากนี้พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์บางองค์ได้พัฒนารูปแบบบาง
ประการที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ ปุ ถุ ช นในส่ ว นอื่ น ด้ ว ย เช่ น พระพุ ท ธสิ ริ พระพุ ท ธรู ป
ประธานในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ที่มีส่วนของพระกรรณที่หดสั้นลงซึ่งแตกต่างจากการ
สร้างพระพุทธรูปแบบอุดมคติที่นิยมทาพระกรรณยาว
อย่างไรก็ตาม การสะท้อนแนวคิดแบบสมจริงผ่านการสร้างพระพุทธรูปนั้น ไม่ได้
เริ่มเกิดขึ้นอย่างฉับพลับทันทีโดยพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ หากแต่เริ่มปรากฏมาก่อนแล้วใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ เห็นได้จากการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกลุ่มพระพุทธรูปในหอพระราชกรมานุสรณ์
ซึ่งแสดงอากัปกิริยาแบบใหม่ที่สมจริงตามพุทธประวัติ รวมทั้งการทาพระพุทธรูปครองจีวรลาย
ดอกซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีการนาผ้าแพรลายดอกเนื้อดีไปย้อมเป็นผ้ากาสาวพัสตร์
เพื่อถวายพระ๕
การสร้างพระพุทธรูปในพระราชประสงค์มิได้มีจุดเปลี่ยนแปลงเพียงเรื่องรูปแบบ
และแนวคิดสมจริงอย่างตะวันตกซึ่งกาลังเป็นที่นิยมเท่านั้น หากแต่ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิรูป พุทธศาสนาด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึ งเพิ่มเติมในหัวข้อศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกายต่อไป
๒

สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ), พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๕๒), ๑๙๒-๑๙๓.
๓
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชา
นุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่มที่ ๑๗ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๒๗๘.
๔
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๓๘-๓๙.
๕
ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์, “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๕ การ
เปลี่ ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิล ปกรรม” (สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๑-๒๒.

๒๐
ประการที่สอง คือการสร้างพระบรมรูปแบบเหมือนจริง และการฉายพระบรมฉายา
ลักษณ์ในขณะยังทรงพระชนม์ชีพซึ่งลบความเชื่อถือเรื่องโชคลางที่เชื่อกันว่าผู้ เป็นแบบจะมีชีวิต
ที่สั้ นลง ตัว อย่างพระบรมรูปที่กล่ าวถึ งกันมากคือ พระบรมรูปส าริดเคลื อ บทองในพระราช
อิริยาบถยืน ทรงฉลองพระองค์เสื้อนอก ทรงพระภูษาโจง และทรงพระมาลาสก็อตฝีมือของนาย
เอมิลฟรังซัว ซาตรูส ชาวฝรั่งเศส ๖ แม้ว่ารัชกาลที่ ๔ จะไม่โปรดเนื่องจากมีพระวรกายที่ผิ ด
สัดส่ว นจากความเป็นจริง แต่พระบรมรูปองค์ นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูป
เหมือนขนาดเท่าพระองค์ จริง ทาด้วยปูนปลาสเตอร์และทาสี ซึ่งเป็นฝี มือของหลวงเทพรจนา
(พลับ) (ต่อมาเป็นพระยาจินดารังสรรค์) โดยยังมิได้หล่อโลหะเนื่องจากเกรงอัปมงคลที่จะนา
พระบรมรูปเข้าสู่กองเพลิง ๗ พระบรมรูปองค์นี้ได้เป็นต้นแบบให้กับพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ อีก
หลายองค์ในเวลาต่อมา จึงถือเป็นการสร้างพระบรมรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์ขณะที่ยัง
ดารงพระชนม์ชีพอยู่เป็นครั้งแรกในวงการประติมากรรมไทยอย่างไรก็ตาม แนวความคิดในการ
สร้างรูปเหมือนบุคคลแบบเหมือนจริงนี้น่าจะเริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ ตัวอย่าง
สาคัญคือการสร้างรูปสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยสยาม
แนวพระราชดาริในการสร้างพระบรมรูปแบบเหมือนจริงนี้คงสอดคล้องกับการฉาย
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ที่ มี อ ยู่ ห ลายภาพ นั ก วิ ช าการหลายท่ า นสั น นิ ษ ฐานว่ า สั ง ฆราชปาล
เลอกัวซ์ (Bishop Pallegoix) ชาวฝรั่งเศส เป็นบุคคลแรกที่นาการถ่ายภาพเข้ามาเผยแพร่ใน
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ และสนับสนุนให้รัชกาลที่ ๔ ประทับให้ช่างภาพฉายพระบรมฉายาลักษณ์
เนื่องจากเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฏทรงผนวชและจาพรรษาที่วัดราชาธิวาสนั้น สังฆราชปาเลอกัวส์ได้
พานักอยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญซึ่งอยู่ใกล้กัน ทั้งสองท่านมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ หลายครั้ง
จึงน่าจะได้กราบทูลเกี่ยวกับความสาคัญของการถ่ายภาพให้ทรงทราบ๙ การประทับให้ช่างภาพ
ฉายพระบรมฉายาลักษณ์นับเป็นก้าวสาคัญที่นาไปสู่การยอมรับความคิดใหม่ อีกหลายประการ
จากตะวันตก
๖

อภินันท์ โปษยานนท์, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราช
สานัก, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๖), ๒๐.
๗
เรื่องราวและตานานพระบรมรูป พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว
(พระนคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๖), ๒.
๘
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ
แนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๓๒๗.
๙
อภินันท์ โปษยานนท์ , จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราช
สานัก, ๑๐-๑๑.

๒๑
กระบวนการถ่ายภาพในยุคนั้นใช้เทคนิคที่เรียกว่า ดาแกโรไทป์ (Daguerrotpye)
ซึ่งเชื่อกันว่าบาทหลวงปาลเลอกัวซ์น่าจะเป็นผู้ สั่งนาเข้ากล้องชนิดนี้เข้ามาและทดลองถ่ายภาพ
บุคคลรวมทั้งสถานที่สาคัญในกรุงเทพตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๓ โดยคาแนะนาของบาทหลวงลาร์โนดี
ชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสหาย ๑๐ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายภาพเหมือนอีกแบบหนึ่งที่เข้ามาโดยชาว
ฝรั่งเศสและเป็นที่นิยมในขณะนั้น คือ การถ่ายภาพแบบกระจกเปียกหรือน้ายาสด (Wet Plate)
ซึ่งมีก ารระบายสีให้ เหมือนกับธรรมชาติ และมีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ เคยส่ งพระบรมฉายา
ลักษณ์ในลักษณะนี้ไปพระราชทานแก่จักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส ๑๑
วิชาการถ่ายภาพแบบใหม่นี้มีช่างภาพคนไทย คือ พระยากระสาปน์กิจโกศล (โหมด
อมาตยกุล) ผู้อานวยการโรงกษาปณ์ ได้ศึกษาจากบาทหลวงปาลเลอกัวซ์ และได้ทาหน้าที่เป็น
ผู้ฉายพระบรมรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เพื่อถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่
สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย และขณะนั้นได้เกิดร้านถ่ายภาพรวมทั้งช่างภาพอีกหลายท่าน ที่รู้จัก
กันดี คือ ฟรานซิส จิตร หรือ หลวงอัคนีนฤมิตร ซึ่งได้ถ่ายภาพบุคคลสาคัญรวมทั้งสถานที่ต่างๆ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไว้จานวนมาก๑๒
แม้ไม่พบหลักฐานว่าช่างภาพเหล่านี้มีบทบาทต่อศิลปกรรมประเภทอื่นๆ ตามพระ
ราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ หรือไม่ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการถ่ายภาพเหมือนบุคคลด้วยกล้องดา
แกโรไทป์และแบบกระจกเปียกนั้นดูจะมีความเกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมอยู่ด้วย เนื่องจากภาพ
ที่ได้เกิดจากการเปิดหน้ากล้องรับแสงให้ตกกระทบบนแผ่นเงินจนเกิดเป็นรูปร่างที่เป็นภาพขาว
ดา จากนั้นช่างจึงเอาพู่กันระบายสีน้าผสมกาวแต้มลงในรายละเอียดของภาพอีกครั้งหนึ่ง ๑๓ ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าวคงต้องอาศัยความชานาญในเชิงช่างจิตรกรรมด้วย รวมทั้งภาพถ่ายแบบเหมือน
จริงที่เกิดขึ้นและเริ่มแพร่หลายในยุคนั้นก็อาจส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่องานจิตรกรรมในพระ
ราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องจากพบว่าการเขียนภาพเหมือนจริงของสถานที่และบุคคลสาคัญ
เริ่มแพร่หลายบ้างแล้ ว และงานจิตรกรรมบางแห่งในพระราชประสงค์ก็ปรากฏภาพสถานที่
สาคัญที่ละม้ายคล้ายกับมุมมองในภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ด้วย

๑๐

ศักดา ศิริพันธุ์, “พระจอมเกล้าฯ: พระบรมฉายาลักษณ์ “ดาแกโรไทป์,” ใน พระ
จอมเกล้า “KING MONGKUT” พระเจ้ากรุงสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗), ๑๗๕.
๑๑
ศักดา ศิริพันธุ์, กษัตริย์กับกล้อง (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๕),
๔๑.
๑๒
อเนก นาวิกมูล, ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย (กรุงเทพฯ: สารคดี,
๒๕๔๘), ๑๓๕.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, ๑๗๔.

๒๒
ด้านจิตรกรรม
แนวทางการศึกษาที่ ผ่านมามักกล่าวถึงงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ในภาพรวม
โดยประเด็นที่กล่าวถึงมากแบ่ง ๒ เรื่องสาคัญ คือ เทคนิควิธีการเขียนภาพที่เริ่มปรากฏอิทธิพล
ศิลปะตะวันตก และเนื้อหาในการนาเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปจากปรัมปราคติมาสู่เนื้อหาที่เป็นเหตุ
เป็นผลมากขึ้น ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ยังเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภายใน
วัดเกือบทั้งสิ้น
ในส่ ว นของเทคนิค การเขียนภาพนั้น จิ ต รกรรมในระยะนี้ แสดงออกเรื่ อ งความ
สมจริงมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดเชิงเหตุผลนิยม เห็นได้จากภาพบุคคล สถานที่ และวัตถุ
ต่างๆ มีปริมาตรที่สมจริงยิ่งขึ้นโดยการใช้ระบบทัศนียวิทยา (Perspective) ซึ่งเป็นระบบการ
เขียนภาพ ๓ มิติ โดยลาดับภาพให้เกิดความตื้นลึกด้วยขนาดของวัตถุโดยวัตถุขนาดเล็กจะอยู่
ไกลออกไปจนกระทั่งไปบรรจบที่เส้นขอบฟ้าซึ่งมักอยู่ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งในภาพ๑๔
วรรณะของสีโดยส่วนใหญ่เป็นวรรณะเย็นเพราะมีปริมาณสีเขียวและสีน้าเงินมากขึ้น
ซึ่ง ต่ างจากจิ ต รกรรมสมั ย อยุ ธ ยาที่ เ ป็ น วรรณะอุ่ น คู่ สี ที่ นิ ยมใช้คื อ สี น้ าเงิ น หรื อ สี ค รามกั บ สี
ทองคาเปลว๑๕ ทั้งนี้มีการใช้สีที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสีครามและสีเขียว ซึ่งน่าจะเป็น
ผลจากการนาสีใหม่ๆ ที่ทาด้วยวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้๑๖ ร่วมกับสีฝุ่นชนิดต่างๆที่มีอยู่เดิมในงาน
จิตรกรรมไทย
ในระยะนี้เริ่มปรากฏภาพสถานที่ บุคคล และทิวทัศน์อย่างตะวันตกขณะเดียวกัน
เริ่ม ปรากฏภาพที่ส ะท้อ นแนวคิ ดแบบวิ ทยาศาสตร์ เช่น ภาพท้อ งฟ้ าที่มี ดาวเคราะห์ต่ างๆ
ท่ามกลางหมู่เมฆ การเขียนฉากธรรมชาติดูเหมือนจริงมากขึ้นโดยการใช้แสงเงาและฝีแปรงแทน
การตัดเส้น มีการศึกษาผลงานของช่างเขียนคนสาคัญในสมัยนี้คือ ขรัวอินโข่ง ๑๗ ซึ่งน่าจะได้
อาศัยแบบจากรูปภาพที่ฝรั่งพิมพ์เป็นกระดาษปิดฝาอาคารบ้านเรือนที่นาเข้ามา ๑๘ อย่างไรก็
ตาม เทคนิคการเขียนภาพที่แสดงออกถึงความสมจริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น บางประการก็เป็น
๑๔

สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพิมพ์, ๒๕๒๒), ๙, ๔๘.
๑๕
เรื่องเดียวกัน, ๘.
๑๖
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ, เล่ม ๓,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑), ๒๐๔ - ๒๐๗.
๑๗
ดูใน วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ:
ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย, ๒๕๒๒).
๑๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ, เล่มที่ ๒๒ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๔.

๒๓
สิ่งที่สืบเนื่องจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นการใช้สีที่เป็นจริงตามธรรมชาติ การคั่นฉาก
ด้วยทิวทัศน์แทนการใช้สินเทา รวมทั้งการบันทึกภาพสมจริงเชิงประวัติศาสตร์ผ่านภาพอาคาร
สถานที่ที่มีอยู่จริง ๑๙นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรรมในพระราชประสงค์ที่เขียนขึ้นโดยมีเนื้อหาจาก
วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องอิเหนา วัดโสมนัสวิหาร และจิตรกรรมเรื่องศรีธนญชัย วัดปทุมวนาราม
เป็นต้น ทั้งนี้ย่อมมีเงื่อนไขในการเขี ยนภาพจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของแต่ละแห่งที่ควร
ศึกษาแตกต่างกันออกไป
ด้านสถาปัตยกรรม
นักวิชาการส่ว นใหญ่แสดงความเห็นว่า การสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกใน
พระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ นั้น เป็น
เพราะการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต่ต้นรัชกาลรัชกาลที่ ๔ ได้โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่สาคัญคือหมู่พระ
อภิเ นาว์นิเวศน์ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังในต่างจังหวัด ซึ่งส่ ว นใหญ่ มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั บ สถาปั ต ยกรรมแบบคลาสสิ ค (classicism) ๒๐ โดยเฉพาะพระราชด าริ ใ นการ
ออกแบบหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์นั้นสะท้อนถึงความเข้าใจและการยอมรับในอารยธรรมตะวันตก
ของรัชกาลที่ ๔ เป็นอย่างดี ดังที่ปรากฏความตอนหนึ่งว่า
“..โปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ายคล้ายกับราช
นิเวศน์ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี เพื่อจะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื่องประดับประดาที่ได้มาแต่
โยรปิ ย มหานครต่ า งๆ ไว้ ส าหรั บ แขกเมื อ ง และระลึ ก ถึ ง ทางพระราชไมตรี ด้ ว ยพระเจ้ า
แผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี..”๒๑
ไม่เพียงแต่พระอภิเนาว์นิเวศน์เท่า นั้น แต่ในรัชสมัยนี้มีการสร้างพระราชนิเวศน์ใน
ต่างจังหวัดที่มีอิทธิพลศิลปกรรมแบบตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด เช่น พระนครคีรี พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นผลจากแนวคิดในการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับยังที่
ต่างๆ ในแต่ละฤดูกาลอย่างตะวันตกด้วยอย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าช่างไทยเรียนรู้
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกจากที่ใด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านตัวอย่างที่
๑๙

สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม , จิ ต รกรรมไทยสมั ย รั ช กาลที่ ๓ ความคิ ด เปลี่ ย นการ
แสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๑๓๐.
๒๐
สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔
–พ.ศ.๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๒๗.
๒๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร, เล่ม ๑๔ (ประชุม
พงศาวดาร ภาค ๒๒-๒๕), (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๒๖๑-๒๖๒.

๒๔
เคยเห็นจากภาพถ่ายหรือคาบอกเล่าเช่นเดียวกับงานช่างจิตรกรรมตะวันตกที่ปรากฏในรัชกาล
นี้๒๒ รวมทั้งน่าจะมีการเรียนรู้จากสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์
และปัตตาเวีย จากการที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางผู้ใหญ่ไปดูงานการปกครองประเทศ
เหล่านี้ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เพื่อนาแบบอย่างมาสร้างตึกแถวตามแนวถนนบารุงเมือง
และเฟื่ อ งนคร๒๓ ทั้งนี้ ไ ม่ปรากฏนามของนายช่างชาวต่างชาติที่โปรดเกล้ าฯ ให้ควบคุมการ
ก่อสร้างในเวลานั้น แต่มักปรากฏนามของนายช่างไทยซึ่งน่าสังเกตว่าล้วนเป็นพระบรมวงศ์และ
ชนชั้นนาของไทย อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ๒๔ และเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ใน
สายสกุลบุนนาค ซึ่งบุคคลเหล่านี้คงจะได้ศึกษาความรู้ทางวิชาการช่างอย่างตะวันตกจากนาย
ช่างสถาปนิกฝรั่งที่เข้ามาก่อสร้างอาคารตามแบบอย่างวัฒนธรรมตนในประเทศไทยขณะนั้น
และคงได้ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือหรือตาราของชาวตะวันตกด้วย๒๕
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมในพระราชประสงค์ที่มีอิทธิพลตะวันตก
เหล่านั้น ยังมีเทคนิคและรูปแบบที่ไม่ใช่ศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริง แต่ยังคงมีการผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบและเทคนิคของสถาปัตยกรรมไทยและจีนที่ยังคงสืบเนื่องอยู่ด้วย นอกจากนี้
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์แขนงอื่นๆ ที่เ กิดขึ้นก็มิได้มีแต่อิทธิพลศิลปะตะวันตกเสมอไป
เพราะยังคงมีรูปแบบศิลปกรรมแบบไทย รวมทั้งศิลปกรรมที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีนและอื่นๆ
อยู่ด้วย จึงเป็นประเด็นที่ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

๒๒

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่
๔ – พ.ศ.๒๔๘๐, ๒๙.
๒๓
โชติ กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕” วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ
ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), ๕๙-๖๐.
๒๔
งานสถาปั ต ยกรรมในพระราชประสงค์ รั ช กาลที่ ๔ ที่ ป รากฏอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะ
ตะวันตกส่วนใหญ่มีพระนามเจ้านายพระองค์นี้เป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง ดูใน พัสวีสิริ
เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ ๔
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕).
๒๕
โชติ กัลยาณมิตร, “นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”, วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ, ๔, ๕ (ธันวาคม ๒๕๒๓ –ธันวาคม ๒๕๒๕), ๕๐.

๒๕
๒. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและการสถาปนาธรรมยุติกนิกาย
พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๔ ที่สาคัญอีกด้านหนึ่งคือการพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความเคลื่ อ นไหวมาตั้งแต่เ มื่อ ครั้งยังทรงผนวชในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สถาปนาธรรมยุติกนิกาย ซึ่งส่งผลต่อศิลปกรรมในพระราชประสงค์หลายประการในเวลาต่อมา
ในส่วนของศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้น ได้มีผู้ศึกษา
เกี่ยวกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในพระอารามที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งทา
ให้เห็นถึงแนวคิดและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มพระอารามที่
ทรงสร้าง๒๖ ซึ่งน่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมว่าแนวคิดและรูปแบบที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นกับพระอารามที่
ทรงปฏิสังขรณ์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วยหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการสนใจศึกษาศิลปกรรมในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปซึ่งมี
สาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
ด้านประติมากรรม
ดังได้ก ล่ าวแล้ ว ว่าการสร้างพระพุทธรูป ในพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ นั้น
นอกเหนือจากมีผู้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความสมจริงอันเป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ ส่งผลต่อ
รูปแบบของพระพุทธรูปแล้ว ยังมีผู้นาเสนอประเด็นสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป
ในพระราชประสงค์ซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิรูปพุทธศาสนาของเจ้าฟ้ามงกุฏซึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่น่าจะส่งผลต่อการสร้างพระพุทธรูปในรัชกาลที่ ๔ ด้วย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึง พระราชกรณียกิจ
สาคัญประการหนึ่งคือการตรวจสอบพุทธลักษณะของพระพุทธรูปให้ตรงตามพระบาลีของเจ้าฟ้า
มงกุฏซึ่งทาให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้ทรงพระนิพนธ์คัมภีร์
“สุคตวิทัตถิ” หรือที่เรียกว่า “คืบพระสุคต”ในเวลาต่อมาได้เป็นต้นแบบให้ทรงสร้างพระพุทธรูป
องค์หนึ่งนามว่า พระพุทธปริตร ซึ่งเป็นพระประธานในหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง ให้
มีขนาดพระวรกายและวรรณะขององค์พระพุทธรูปให้สอดคล้องกับคัมภีร์ดังกล่าว ๒๗ นักวิชาการ
บางท่านเห็นว่าขนาดที่ใ หญ่ โตของพระพุทธปริต รยังห่างไกลจากแนวคิ ดที่พยายามสร้างให้

๒๖

ดูใน เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, รายงานวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้าง
ศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, ๒๕๕๕).
๒๗
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ, เล่มที่ ๑๙ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๑๙-๒๐.

๒๖
พระพุ ท ธเจ้ า มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ค่ อ นข้ า งมาก ๒๘ ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจาก
นักวิชาการบางท่านที่กล่าวว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ สะท้อนความเป็น
มนุษย์สามัญมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดอย่างตะวันตก
นอกจากนี้ยังมีผู้เสนอว่า การสร้างพระพุทธรูปของรัชกาลที่ ๔ มีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะลังกา สมัยแคนดี้ เช่น การละเว้นไม่ทาอุษณีษะของพระพุทธรูปน่าจะทรงนาแบบอย่างมา
จากพระพุทธรูปในศิลปะลังกา ซึ่งมีตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคือพระพุทธรูปทา
ด้วยงาช้างในครอบพระนิรันตรายเงิน ที่พระภิกษุลังกาได้นาเข้ามาถวายในรัชกาลที่ ๒ผู้เสนอ
แนวคิดนี้เชื่อว่าพระพุทธรูปจากลังกาองค์นี้ เป็นต้นแบบให้กับการสร้างพระพุ ทธรูปในพระราช
ประสงค์หลายองค์เช่น พระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตรายเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
รัชกาลที่ ๔ ทรงเชื่อ มั่นในสมณวงศ์ที่ถู กต้อ งของลังกาอันเป็นแนวทางเดียวกับที่ทรงก่อ ตั้ง
ธรรมยุติกนิกาย๒๙
อย่างไรก็ ต ามยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการสร้างพระพุทธรูปในพระราช
ประสงค์อีกหลายประการ อาทิ รูปแบบพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะ การสร้างพระพุทธรูปแทน
พระองค์ การจารึ ก พระคาถาพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระองค์ รู ป แบบและความหมายของซุ้ ม
พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ การจาลองพระพุทธรูปที่สาคัญมาประดิษฐานยังวัดหลวง และ
ประเด็นที่สาคั ญอื่นๆ อีก มาก ซึ่งล้ว นแล้ วแต่ ควรศึกษาเพื่อ ขยายผลให้เห็นถึ งแนวพระราช
ประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ด้านจิตรกรรม
การเขี ย นภาพจิ ต รกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พุ ท ธศาสนาในพระอารามที่ ส ร้ า งหรื อ
ปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษามาก แต่ก็มี
ผู้ ใ ห้ ค วามสนใจศึก ษาในแต่ล ะประเด็นปลี กย่อ ยที่ แตกต่า งกันไป ซึ่ง ในภาพรวมยัง คงเน้ น
การศึ ก ษาภาพจิต รกรรมที่ มี เ นื้อ หาเกี่ยวข้อ งกับพุ ทธศาสนา หากแต่มีก ารปรับเปลี่ ย นการ
นาเสนอที่ส าคั ญ ทั้งนี้เ ป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิ ดและสภาวการณ์ทางสั งคม
รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของเจ้าฟ้ามงกุฎด้วย

๒๘

พิชญา สุ่มจินดา, “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของ
ลังกาผ่านพุทธศิลป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙), ๑๙๘.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, ๑๖๐-๒๓๑.

๒๗
เนื้อหาที่นามาเขียนงานจิตรกรรม แม้จะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ก็
ปรับเปลี่ยนมาสู่แนวคิดที่เป็นเหตุผลในเชิงประจัก ษ์มากขึ้น เช่น เรื่องประวัติอุบาสกอุบาสิกา
สาคัญ วัตรปฏิบัติของสงฆ์ วิถีชีวิตชาวพุทธ ประเพณีและวันสาคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้น๓๐
การเขียนภาพปริศนาธรรมหรือปัญหาธรรมซึ่งเป็นการนาเสนอข้อธรรมะในแนว
ใหม่เป็นหัวข้อหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษาไว้ ซึ่งมีทั้งที่สนใจศึกษาในแง่ที่เป็นงานจิตรกรรมที่ปรากฏ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในจิตรกรรมไทย บางท่าน
ศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่นามาใช้ในภาพปริศนาธรรมที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ
แบบตะวันตกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในสมัยนั้น๓๑ ในขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจตรวจสอบ
เนื้อหาที่แสดงออกผ่านภาพปริศนาธรรม ซึ่งพบว่า เป็นการอุปมาเปรียบเทียบพระรัตนตรัยผ่าน
ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ อัน มีแ หล่ งบัน ดาลในจากเรื่ อ งราวในพระไตรปิฎ กซึ่ งถื อ เป็ นหั ว ใจของพุท ธ
ศาสนา๓๒
งานจิต รกรรมที่มีเนื้อหาทางพุทธศาสนาแต่มีแนวทางการนาเสนอที่แตกต่างไป
เหล่านี้จึงเป็นหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปพุทธศาสนาที่เน้นความถูกต้องตาม
พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแนวทางของธรรมยุติกนิกายได้เป็นอย่างดี
ในขณะเดี ย วกั น จะพบว่ า เนื้ อ หาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเหล่ า นี้ มั ก ถ่ า ยทอดผ่ า นงาน
จิตรกรรมของวัดในเขตกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เรื่องพุทธประวัติและเรื่องอดีตพุทธเจ้าซึ่ง
เป็นเนื้อหาเชิงปรัมปราคติที่เคยเป็นจารีตนิยมมาแต่เดิมนั้น แม้จะยังคงมีสืบเนื่องอยู่แต่มีจานวน
น้อยลง และได้ลดทอนหรือตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ออกไป แม้ว่าจะเป็นการ
แสดงถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง พุ ท ธสภาวะก็ ต าม จึง คงไว้แ ต่ ฉ ากเหตุ การณ์ ที่ เ ป็ น เหตุเ ป็ น ผล
เท่านั้น๓๓ เนื้อหาที่เป็นเรื่องชาดกต่างๆ มีน้อยลง รวมทั้งไม่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภูมิโลก
สัณฐานซึ่งเป็นฉากใหญ่ดังที่เคยนิยมในอดีต
๓๐

ดูใน พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง : พระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
เรื่องจริยวัต รสงฆ์ ” (วิทยานิพนธ์ ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).
๓๑
ดูใน สุธา ลีนะวัต, การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมของ
นิกายธรรมยุติ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, ๒๕๕๕).
๓๒
ดูใน พลอยไพลิน เทพพงษ์, “งานวิเคราะห์ในมุมมองใหม่: แนวคิดงานจิตรกรรม
ภาพปริศนาธรรมในรัชกาลที่ ๔” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).
๓๓
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๑๐๙.

๒๘
แต่กระนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่า จิตรกรรมของวัดในพระราชประสงค์บางแห่ง ที่อยู่
นอกราชธานีก็ยังคงเขียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงอุดมคติอยู่ด้วยอย่างเต็มพื้นที่ เช่น
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพพุทธประวัติ
ของพระอดีตพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากเนื้อหาจิตรกรรมพุทธศาสนาในเชิงประจั กษ์
ดังที่ปรากฏในกรุงเทพฯ ซึ่ง ได้ มีผู้ ศึกษาพบว่าจิต รกรรมฝาผนังเรื่องอดีต พุทธเจ้าและพุทธ
ประวัติที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นมีรูปแบบที่สืบเนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเดียวกัน จากวัดสุ
ทัศนเทพวรารามในสมัยรัชกาลที่ ๓ หากแต่เรื่องราวของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบันนั้นเรียบเรียงจากคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยตรง หรือหากจะเป็นอรรถกถาก็ย่อมต้องไม่
ขัดกับเนื้อหาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นไปตามแนวทางแบบธรรมยุติกนิกายที่เชื่อมั่นในความถูก
ต้องและเก่าแก่เป็นหลัก๓๔
จะเห็นได้ว่าการศึกษาจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ผ่านมาจึงยัง
เป็นเพียงกรณีศึกษาที่มีผู้สนใจศึกษาไว้เพียงบางแห่ง หากแต่ยังขาดการประมวลผลการศึกษา
ในภาพรวมที่จะสามารถอธิบายถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นด้วย
ด้านสถาปัตยกรรม
ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนานั้น มีนักวิชาการได้
ศึกษารูปแบบการสร้างพระอารามในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ ทั้งระเบียบแผนผัง
รูปแบบพระอุโบสถ พระวิหาร รวมทั้งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยสามารถสรุป
ลักษณะเด่นของพระอุโบสถและวิหารในรัชกาลที่ ๔ ไว้หลายประการ๓๕ เช่น เป็นอาคารที่มีเสา
พาไลรอบ เป็นอาคารแบบที่มีมุขขวางหน้าและหลังของอาคาร มีลักษณะเฉพาะของสีมา รวมทั้ง
ความนิยมประดับหน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่างที่มีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมาย
แทนพระองค์ เป็นต้น
รูปแบบของเจดีย์ประธานตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ นั้นอาจกล่าวได้ว่าเจดีย์
ทรงระฆังในผังกลมเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด ในวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
ทั้งนีม้ ีบางกรณีที่ปรากฏกระแสพระราชดาริที่แสดงถึงเหตุผลว่าเจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปแบบเจดีย์
ที่ทรงเห็นว่ามีความเก่าแก่และถูกต้องใกล้เคียงตามแบบโบราณ รวมทั้งมีความมั่นคงแข็งแรง
กว่ารูปแบบอื่น นอกจากนี้การสร้างเจดีย์ตามแบบพระราชนิยมให้เป็นเจดีย์ทรงระฆังยังสะท้อน
๓๔

อิสรา อุปถัมภ์, “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม: การ
วิเ คราะห์ จ ากมุ ม มองใหม่ ” (สารนิพ นธ์ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติศ าสตร์ ศิ ล ปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๕๙-๖๐.
๓๕
ดู ใ น สมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล , รู ป แบบพระอุ โ บสถและพระวิ ห ารในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗).

๒๙
ถึงการย้อนกลับไปนาเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมของสยามในอดีตมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่ง
อาจมีผลต่อการเมืองการปกครองในขณะนั้นด้วยก็เป็นได้
ขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการสนใจศึกษาสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่สร้าง
ขึ้ น ตามพระราชประสงค์ บ างแห่ ง เป็ น การเฉพาะ โดยอาศั ย การตี ค วามเรื่ อ งคติ ค วามเชื่ อ
ถ่ า ยทอดผ่ า นการออกแบบสถาปั ต ยกรรม เช่ น เรื่ อ งคติ แ ละสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพระปฐมเจดีย์ ซึ่งมีผู้เสนอว่าสัญลักษณ์ธรรมจักรได้ถูกนามาใช้ในกระบวนการ
ออกแบบพระปฐมเจดี ย์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น พระมหาธาตุ เ จดี ย์ แ ห่ ง แรกและเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔๓๖ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่และสาคัญที่สุด
แห่งหนึ่งในรัชสมัย ยังคงมีอีกหลายแง่มุมให้ศึกษาค้นคว้าถึงแนวพระราชประสงค์หลายประการ
ที่แฝงอยู่ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นไปตามที่นักวิชาการในปัจจุบันตีความ
นอกจากนี้ ยังมีวัดที่สาคัญอีกหลายแห่งในต่างจังหวัดที่มีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ทรงระฆังไว้ อีกมากและอยู่ในตาแหน่งที่สาคัญอันอาจเป็น จุดสังเกต
ส าคั ญ ของเขตแดนสยามทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งไม่ค่ อ ยมีผู้ กล่ าวถึ ง ทั้งยังเป็ น
บริเวณที่เคยเสด็จพระราชดาเนินไปถึงโดยที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงปฏิบัติมาก่อน
ทั้งนี้การสร้างเจดีย์เหล่านี้ย่อมมีผลทั้งในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ขณะเดียวกัน ก็น่าจะมี
ประเด็ น ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง พระราชประสงค์ อื่ น ในการสร้ า งซึ่ ง อาจเชื่ อ มโยงกั บ ปั จ จั ย ความ
เคลื่อนไหวอื่นๆ ทางสังคมในขณะนั้น
๓. ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
การศึ ก ษางานศิ ล ปกรรมในพระราชประสงค์ รัช กาลที่ ๔ ที่ ผ่ านมา มี ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์เองในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
รวมทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกี ยรติยศแห่งพระราชวงศ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและ
ความเป็นมาของสยาม กลุ่มงานศิลปกรรมเหล่านี้ได้แก่ พระราชวังและพระที่นั่งที่ก่อสร้างขึ้น
ตามคติความเชื่อเรื่องปราสาท ซึ่งในรัชสมัยได้มีพระราชดาริให้สร้างและปฏิสังขรณ์ปราสาทเป็น
จ านวนมากเมื่ อ เที ย บกั บ รั ช ก าลก่ อ นๆ ในราชวงศ์ จั ก รี มี ทั้ ง พระมหาปราสาทใ น
พระบรมมหาราชวัง และพระมหาปราสาทในพระราชนิเวศน์ต่างจังหวัด ซึ่งพบว่าแม้จะมีการ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลศิลปะตะวันตกเกิดขึ้นแล้ว แต่ในส่วนของการสร้างพระมหา
ปราสาทยังคงรักษารูปแบบตามสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างเคร่งครัด
๓๖

ดูใน พีระพัฒน์ สาราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
พระปฐมเจดี ย์ ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗).

๓๐
การสร้างปราสาทเหล่านี้ มีผู้เสนอความเห็นไว้ว่าเป็นไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของ
รัชกาลที่ ๔ และพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าอธิราชเหนือหัว
เมือ งประเทศราชในขณะนั้น ๓๗ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปราสาทเฉลิมพระเกียรติเ หล่ านี้มีรูปแบบที่
แตกต่ า งกั น มี ทั้ ง อาคารที่ เ ป็ น เรื อ นชั้ น และเรื อ นยอด เช่ น พระที่ นั่ ง มหิ ศ รปราสาท แต่ ใ น
ขณะเดียวกันปราสาทที่มียอดปรางค์ก็ยังคงมีอยู่ด้วย เช่น พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และ
พุ ท ธปรางค์ ป ราสาท เป็ น ต้ น จึ ง ควรได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม ถึ ง พระราชประสงค์ ใ นการ
เลือกสรรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชนิยมในการ
สร้างพระเจดีย์ที่ไม่โปรดรูปแบบทรงปรางค์
ทั้งนี้ ในบางแห่งยังพบว่ามีการออกแบบแผนผังและพระราชทานชื่อ อาคารสาคัญ
รวมทั้งพระมหาปราสาทให้สอดคล้องกับแนวคิดในเชิงอุดมคติ ดังกรณีของการออกแบบพระ
นครคีรที ี่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน๓๘ อันเป็นประเด็นที่แตกต่างจากการ
แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในพระราชประสงค์หลายแห่ง รวมทั้งพระราชดาริ
ที่ทรงปฏิเสธความเชื่อเรื่องไตรภูมิอันเป็นอุดมคติ ซึ่ง เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรได้ศึกษาวิเคราะห์
เพิ่ ม เติ ม ว่ า แนวความคิ ด ในเชิ ง อุ ด มคติ บ างประการที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ นั บ ถื อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิง นัก จึงได้มีการนามาปรับใช้
กั บ การออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น พระราชนิ เ วศน์ อั น มี อิ ส ระในการสร้ า งมากกว่ า
สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพื้นที่จากัด
นอกจากนี้ยังพบว่างานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังมีการผูกรูป
สัญลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่หลายประการแฝงอยู่ในส่วนต่างๆ ของงานศิลปกรรม เช่น พระบรมราช
สัญลักษณ์หรือพระราชลัญจกรประจาพระองค์ในรูปแบบต่างๆ รูปสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึง พระ
ราชอานาจอันอยู่เหนือดินแดนประเทศราชใกล้เคียง รูปสัญลักษณ์ของดินแดนมหาอานาจใน
เวลานั้น เป็นต้น ซึ่งควรต้องมีการศึกษาตีความเพื่ออธิบายรูปสัญลักษณ์ เหล่านั้นร่วมกับบริบท
ทางประวัติ ศ าสตร์สั ง คมและวัฒ นธรรม อัน อาจสะท้อ นถึ งแนวพระราชดาริ ที่แฝงอยู่ใ นงาน
ศิลปกรรมดังกล่าว
จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การศึกษางานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ นั้น ยังไม่ครอบคลุมในหลายประเด็น ซึ่งอาจจะยังขาดการศึกษาในภาพรวมเพื่อให้
๓๗

ดูใน ธาวิณี จุลพรหม, “การศึกษาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในรัช
สมัย พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ าเจ้า อยู่ หัว ” (วิ ทยานิ พนธ์ ป ริญ ญามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙).
๓๘
ดู ใ น เบญจวรรณ ทั ศ นลี ล พร, “การออกแบบพระนครคี รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ”
(วิทยานิพ นธ์ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติ ศ าสตร์ส ถาปัต ยกรรม บัณ ฑิต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓).

๓๑
เห็ นงานศิล ปกรรมในพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ และแนวพระราชดาริ รวมถึ งรูปแบบ
ศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน มีบางประเด็นที่อาจยังไม่มีผู้กล่าวถึง ในขณะที่บางประเด็น
ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจน จึงมีความจาเป็นที่จะได้ศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ จึงจะมุ่งเน้นศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์แขนงต่างๆ โดย
มีการตรวจสอบประเด็นทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพรวมของงานศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เชื่อว่าการสร้างศิลปกรรมในพระราชประสงค์
ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติทั้งในช่วงที่ทรงผนวชและช่วงที่ทรงครองราชสมบัติเป็น
สาคัญ โดยมีหลักคิดสาคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาและการปกครองพระราชอาณาจักร
ในที่นี้จึงได้พยายามจัดกลุ่มศิลปกรรมในพระราชประสงค์ รัชกาลที่ ๔ ออกเป็น ๒ กลุ่ มใหญ่
ได้แก่
๑. ศิล ปกรรมในพระราชประสงค์ รัช กาลที่ ๔ เนื่ อ งในพุท ธศาสนา ได้ แ ก่ พระ
อาราม พระเจดีย์ พระพุทธรูปต่างๆ รวมทั้งจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ที่โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
๒. ศิล ปกรรมในพระราชประสงค์ อื่ นๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สถาบั นพระมหากษัต ริ ย์
ได้แก่ ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง และพระราชนิเวศน์ต่างๆ
ทั้งนี้ไม่อาจศึกษาศิลปกรรมทั้ง ๒ กลุ่มโดยเรียงลาดับตามอายุในการสร้างได้อย่าง
แน่ชัด เนื่อ งจากศิล ปกรรมบางประการนั้นแม้ว่าจะมีข้อ มูล ว่าสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ แต่ไม่อาจทราบระยะเวลาที่แน่นอนในการสร้าง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงจะไม่
เน้นการศึก ษาที่เ รียงล าดับอายุส มัย หากแต่ จะเน้นการศึกษาถึ งแนวพระราชประสงค์ ของ
รัชกาลที่ ๔ ในการสร้างศิลปกรรมต่างๆ รวมทั้งรูปแบบที่แสดงถึงพระราชนิยมเป็นสาคัญ การ
แบ่งหัวข้อย่อยในการศึกษาในแต่ ละกลุ่มจึงอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนว
พระราชประสงค์ รูปแบบศิลปกรรม รวมทั้งประเด็นส าคั ญ ทางวิชาการที่เ คยมีผู้ ศึกษาไว้ซึ่ง
สามารถนามาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ ทั้ง ๒ กลุ่มในบทต่อๆ ไป

บทที่ ๔
ศิ ลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ เนื่ องในพุทธศาสนา
ศิล ปกรรมในพระราชประสงค์ท่ีเ กี่ย วเนื่ อ งในพุ ท ธศาสนาได้แ ก่ ศิล ปกรรมใน
พระอารามต่างๆ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ และปฏิสงั ขรณ์
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทัง้ นี้หมายรวมถึงวัดที่ได้ทรงมีบทบาทในการกํากับดูแลการ
ก่อสร้างหรือการซ่อมแซมตัง้ แต่เมื่อครัง้ ทรงผนวช ซึ่งแม้ว่าจะจัดอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก็ตาม
แต่ศลิ ปกรรมเหล่านัน้ ย่อมเป็ นไปตามพระราชประสงค์ของเจ้าฟ้ามงกุฎ
๑. ประวัติความสําคัญ และการแบ่งกลุ่มพระอารามที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา
กลุ่มศิลปกรรมทีใ่ ช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษานัน้ ได้เลือกใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นจากการ
สรุปรวมรวมรายชื่อและรายละเอียดการก่อสร้างและปฏิสงั ขรณ์พระอารามและพุทธศาสนสถาน
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ จากพระราชพงศาวดารสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔
ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ร่วมกับ ตํานานวัตถุ สถานต่ างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ซึง่ ได้สรุปจํานวนและรายชื่อพระอารามทีท่ รงสร้างและทรงปฏิสงั ขรณ์ไว้ จากนัน้ ได้ทําการศึกษา
เอกสารชัน้ ต้นอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง รวมทัง้ สํารวจพระอารามต่ างๆ ตามที่ปรากฏรายชื่อนัน้ ซึ่ง
พบว่ามีข้อจํากัดเพราะศิลปกรรมบางส่วนย่อมได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ในสมัยหลังต่ อมา หากแต่
เป็ นหลักฐานทีย่ งั พอศึกษาได้ ทัง้ นี้จะได้ศกึ ษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์ทุกแขนงจากกลุ่ม
พระอารามเหล่ า นี้ โดยสามารถแบ่ ง งานศิ ล ปกรรมในพระราชประสงค์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาได้จากพระอารามใน ๓ กลุ่ม คือ
๑.๑ พระอารามทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
๑.๒ พระอารามทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
๑.๓ พระอารามทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ในต่างจังหวัด
ซึง่ พระอารามทัง้ ๓ กลุ่ม มีรายชื่อและสังเขปความสําคัญดังนี้
พระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
พระอารามที่พ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั โปรดเกล้าฯ ให้ส ถาปนา มี
ทัง้ สิน้ ๕ แห่งซึง่ อยู่ในกรุงเทพฯ โดยสามารถเรียงตามลําดับเวลาในการก่อสร้าง ได้แก่ วัดบรม
นิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม
มีประวัตกิ ารสร้างและความสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับรัชกาลที่ ๔ โดยสังเขปดังนี้
๓๒

๓๓
๑. วัดบรมนิวาส
เป็ นวัดทีเ่ จ้าฟ้ามงกุฎทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อทรงผนวชตัง้ อยู่นอกกําแพง
เมือง โดยเป็ นวัดเดิมทีพ่ ระอินทรเดชะถวายเป็ นวัดหลวงและสร้างค้างอยู่ จึงได้ทรงบูรณะและ
ถวายเป็ นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกกันว่า วัดนอก เมือ่ เสด็จขึน้ ครองราชย์แล้วจึง
สร้างต่อจนสําเร็จ ๑ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ การเปรียญ และ
ท่านํ้ า เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ แล้วพระราชทานนามว่า วัดบรมนิวาส ๒ วัดนี้เป็ นวัดคณะอรัญวาสี คง
เพื่อ ให้คู่ก ัน กับ “วัด ใน” หรือ วัด บวรนิ เ วศวิห ารซึ่ง เป็ นศู น ย์ก ลางศึก ษาปริยตั ิธ รรมของฝ่า ย
ธรรมยุตกิ นิกาย ๓
๒. วัดโสมนัสวิหาร
รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ พระราชกุศลพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้า
โสมนัส วัฒนาวดี พระอัค รมเหสีท่สี ้ินพระชนม์เ มื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ โดยการก่ อ สร้างถาวรวัต ถุ
ส่วนใหญ่นัน้ ใช้พระราชทรัพย์ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ๔ รัชกาลที่ ๔ ได้
เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๓๙๖ ประกาศวิสุงคามสีมา
ใน พ.ศ.๒๓๙๙ ๕
๓. วัดปทุมวนาราม
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในคราวเดียวกับที่โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างสระปทุมวันในบริเวณท้องนาหลวงในคลองบางกะปิ สําหรับเป็ นที่ประทับทรง
สําราญพระราชอิรยิ าบถ เดิมชื่อวัดประทุมวันวนาราม หรือวัดสระปทุม ๖ เมื่อแล้วเสร็จได้ทรง
นิมนต์พระสงฆ์เชื้อสายลาวจากวัดบวรนิเวศมาปกครองวัด และได้อญ
ั เชิญพระแสนและพระใส
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๑

กรมการศาสนา, ประวัติวดั ทัวราชอาณาจั
่
กร (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน,
๒๕๒๕), ๑๒๔.
๒
สมุดพระราชพิธพี ระบรมราชาภิเษก (พ.ศ.๒๓๙๔), ร.๔ จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๔๕,
หอสมุดแห่งชาติ.
๓
คุ ณ หญิ ง สุ ร ิย า รัต นกุ ล , พระอารามหลวงในกรุ ง เทพมหานคร, เล่ ม ๑
(นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), ๒๗๗.
๔
ประกาศวิสุงคามสีมา (พ.ศ.๒๔๐๘), ร.๔ หมู่ประกาศ จ.ศ. ๑๒๒๗ เลขที่ ๑๕๓,
หอสมุดแห่งชาติ.
๕
กรมการศาสนา, ประวัติวดั ทัวราชอาณาจั
่
กร, ๖๑.
๖
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัช กาลที่ ๔, พิมพ์ค รัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ ริ้นติ้ง แอนด์พ บั ลิชชิ่ง,
๒๕๔๘), ๘๕.

๓๔
ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปทีอ่ ญ
ั เชิญมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มาประดิษฐานทีว่ ดั ปทุมวนา
๗
ราม ภายหลังได้ทรงอุทศิ พระราชกุ ศลในการสร้างวัดนี้พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรนิ
ทราบรมราชินี ๘ ซึง่ สิน้ พระชนม์เมือ่ พ.ศ.๒๔๐๔
๔. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งขึ้นเพื่อ เป็ น วัด สําคัญ ประจํา ราชธานี ต าม
โบราณราชประเพณีทม่ี กั จะมีวดั สําคัญ ๓ วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบุรณะ และวัดราชประดิษฐ์
ซึง่ ในกรุงเทพฯ ยังขาดวัดราชประดิษฐ์อยู่ จึงได้โปรดเล้าฯ ให้สถาปนาวัดนี้ขน้ึ ในพ.ศ.๒๔๐๗ ๙
และมีพระราชประสงค์ให้วดั นี้เป็ นวัดธรรมยุตกิ นิกาย เมื่อการสถาปนาวัดแล้วเสร็จได้ทรงนิมนต์
พระสาสนโสภณ (สา ปุสสฺ เทโว) จากวัดบวรนิเวศวิหารมาปกครองวัด ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระบรมอัฐริ ชั กาลที่ ๔ ไปบรรจุในพระพุทธอาสน์พระประธานในพระอุโบสถ
เพื่อเป็ นทีส่ กั การบูชาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ๑๐
๕. วัดมกุฏกษัตริยาราม
สร้างขึน้ ตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ เมือ่ มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็ นคู
พระนครและได้มกี ารสร้างวัดโสมนัสวิหารแล้ว โดยทรงมีพระราชดําริว่าในสมัยอยุธยามีการ
สร้างวัดตามคูเมือง มีตวั อย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศทรงสร้างวัดกุฎดี าว ใกล้กนั นัน้
มีวดั สมณโกฎิซ่งึ เป็ นวัดของพระมเหสี จึงมีพระราชประสงค์ท่จี ะสร้างวัดของพระองค์คู่กบั วัด
โสมนัสวิหารที่รมิ คลองผดุงกรุงเกษม ๑๑ รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๑๐ และทรงเร่ง รัด การก่อ สร้างให้เสร็จทันก่ อนวันเข้าพรรษาในปี พ.ศ.๒๔๑๑ อันเป็ นปี
สุ ด ท้า ยในรัชกาล และโปรดเกล้า ฯ ให้นิ ม นต์ พ ระจัน ทรโคจรคุ ณ จากวัด บวรนิ เ วศวิห ารมา
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๗

พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ั ว , ชุ ม นุ ม พระบรมราชาธิ บายใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ฉบับ พ.ศ.๒๔๕๗ (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๔), ๕๒.
๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุ
สถานต่ างๆ ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต ศิรพิ งษ์ ณ เมรุวดั ธาตุทอง, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๖.
๙
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว , ประชุ ม ประกาศรัช กาลที่ ๔ พ.ศ.
๒๔๐๘-๒๔๑๑ (พระนคร: คุรสุ ภา, ๒๕๐๔), ๑๑๓-๑๑๗.
๑๐
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๕๖.
๑๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , ประชุมพระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่
๕ ภาคปกิ ณกะ ๑ (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๖), ๑๒-๑๓.

๓๕
ปกครองวัด ๑๒ จากนัน้ เสด็จฯ มาทรงเปิดวัดพร้อมทัง้ พระราชทานชื่อวัดว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม
แต่โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าวัดพระนามบัญญัตไิ ปพลางก่อนจนกว่าจะสิน้ รัชกาล ๑๓
เนื่องจากพระอารามทัง้ ๕ แห่งนี้เป็ นการสถาปนาขึน้ ใหม่ตามพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ งานศิลปกรรมต่างๆ จึงน่ าจะเป็ นการสะท้อนถึงการแสดงออกตามพระราชนิยมที่ม ี
เอกลักษณ์ เฉพาะและแนวพระราชประสงค์ได้อย่างเต็มที่ ทัง้ ยังอาจเป็ นแรงบันดาลใจหรือมี
ประเด็นทีส่ มั พันธ์กบั การปฏิสงั ขรณ์พระอารามในแห่งอื่นๆ
พระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิ สงั ขรณ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พระอารามที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิส งั ขรณ์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตามทีป่ รากฏรายชื่อในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ และตํานานวัตถุสถาน
ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสร้างนัน้ บางแห่งเป็ นการปฏิสงั ขรณ์เกือบทัง้ พระ
อาราม ในขณะทีบ่ างแห่งเป็ นการปฏิสงั ขรณ์สงิ่ ก่อสร้างเพียงบางอย่างเท่านัน้
การศึกษางานศิลปกรรมในกลุ่มนี้จงึ จะยกตัวอย่างศิลปกรรมเพียงบางประเด็นที่
ตรวจสอบได้อย่างแน่ ชดั ว่าเป็ นการปฏิสงั ขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยงดเว้น
การศึกษาในประเด็นอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพระราชประสงค์โดยตรง เช่น การศึกษารูปแบบอาคาร
หรือแผนผังของพระอารามบางแห่งที่ได้รบั การออกแบบมาก่ อนหน้ าที่รชั กาลที่ ๔ จะทรงรับ
ปฏิสงั ขรณ์ต่อมา โดยสามารถแบ่งพระอารามได้เป็น ๔ กุล่ม ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิสงั ขรณ์
ทัง้ นี้ไม่อาจเรียงตามลําดับระยะเวลาในการปฏิสงั ขรณ์ได้เนื่องจากไม่มหี ลักฐานทีแ่ น่ ชดั ทัง้ หมด
โดยในที่น้ี จ ะสรุ ป เฉพาะรายชื่อ วัด ส่ ว นสัง เขปความสํ า คัญ ของวัด และสิ่ง ก่ อ สร้า งที่ท รง
ปฏิสงั ขรณ์จะได้กล่าวถึงเมือ่ ยกตัวอย่างเป็ นประเด็นศึกษาในแต่ละแห่งต่อไป
๑. พระอารามสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับพระบูรพมหากษัตริยใ์ นราชวงศ์จกั รี พระอาราม
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุ วัดชนะ
สงคราม วัดสุทศั นเทพวราราม วัดสระเกศ วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดชัยพฤกษ
มาลา วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒. พระอารามทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าฟ้ามงกุฎเมือ่ ทรงผนวช พระอารามในกลุ่มนี้ ได้แก่
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาพฤฒาราม วัดชิโนรสาราม วัดราชาธิวาส วัดราชสิทธาราม
๓. พระอารามที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ พระราชวงศ์ พระอารามในกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่
วัดกัลยาณมิตร วัดศรีสุดาราม วัดหิรญ
ั รูจวี ดั เขมาภิรตาราม วัดภคินีนาฏ วัดโมลีโลกยาราม
วัดหงส์รตั นารามวัดตรีทศเทพ
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๑๒

กรมการศาสนา, ประวัติวดั ทัวราชอาณาจั
่
กร, ๙๕-๙๖.
๑๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๕๖.

๓๖
๔. พระอารามที่ทรงมีส่วนร่วมในการปฏิสงั ขรณ์กบั บุคคลอื่น พระอารามในกลุ่มนี้
ได้แก่ วัดปทุมคงคา วัดวงศ์มลู วัดบวรมงคล วัดบุปผาราม
พระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิ สงั ขรณ์ในต่างจังหวัด
พระอารามทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ในต่างจังหวัดทีร่ ะบุไว้ในพระราชพงศาวดารฯ
และตํานานวัตถุสถานฯ มีอยู่หลายหลายแห่งในทุกภูมภิ าค ทัง้ นี้หมายรวมถึงบางแห่งทีม่ เี พียง
การก่ อสร้างพระเจดีย์ห รือ พระพุ ทธรูปเพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์ แต่ มไิ ด้มสี ถานะเป็ นพระอารามด้ว ย
อย่ า งไรก็ต าม การศึก ษาในครัง้ นี้ จ ึง จะศึก ษาเฉพาะบางแห่ ง ที่ย ัง หลงเหลือ หลัก ฐานงาน
ศิลปกรรมตามพระราชประสงค์ ซึง่ สามารถแบ่งกลุ่มโดยถือตามสังเขปความสําคัญและมูลเหตุ
แห่งการปฏิสงั ขรณ์ ได้ดงั นี้
๑. พระอารามสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับพระบูรพมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์จกั รี ดังนี้
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดสุวรรณดาราราม, วัดพนัญเชิง, วัดขุนแสน
จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ วัดอัมพวันเจติยาราม
จ.สมุทรปราการ ได้แก่ วัดพระสมุทรเจดีย์
๒. พระอารามทีเ่ คยเสด็จธุดงค์เมือ่ ทรงผนวช ดังนี้
จ.นครปฐม ได้แก่ พระปฐมเจดีย์
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดพรหมนิวาส (วัดขุนยวน)
จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ วัดพระฝางสวางคบุร ี
จ.สุพรรณบุร ี ได้แก่ วัดปา่ เลไลย์
จ.เพชรบุร ี ได้แก่ ถํ้าเขาหลวง เจดียเ์ ขาพนมขวด
๓. พระอารามทีเ่ กีย่ วข้องกับการผาติกรรมและการสร้างพระราชวัง ดังนี้
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดเสนาสนาราม, วัดชุมพลนิกายาราม
จ.ลพบุร ี ได้แก่ วัดกวิศราราม
จ.เพชรบุร ี ได้แ ก่ วัด มหาสมณาราม, พระธาตุ จอมเพชร, พระสุทธเสลเจดีย์
และวัดพระแก้วน้อยทีพ่ ระนครคีร ี
๔. พระอารามในเส้นทางทีเ่ คยเสด็จประพาส ดังนี้
จ.สระบุร ี ได้แก่ วัดพระพุทธบาท, เจดียท์ ถ่ี ้าํ ประทุน
จ.พิษณุโลก ได้แก่ วัดมหาธาตุ
จ.จันทบุร ี ได้แก่ วัดโยธานิมติ
จ.ชลบุร ี ได้แก่ วัดบางพระ เจดียท์ ช่ี ่องแสมสาร
จ.สงขลา ได้แก่ เจดียเ์ ขาตังกวน
จากกลุ่มพระอารามต่ างๆ ที่ได้จําแนกและนํ ามาศึก ษานัน้ พบว่ามีประเด็นสําคัญ
หลายประการทีอ่ าจเป็ นสิง่ สะท้อนถึงรูปแบบและแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
งานศิลปกรรมซึง่ ผลการศึกษาวิเคราะห์มปี ระเด็นทีส่ าํ คัญดังนี้

๓๗
๒. สรุปรูปแบบและแนวคิ ดสําคัญของสถาปัตยกรรมเนื่ องในพุทธศาสนา
จากการศึกษาทีผ่ ่านมา มีนักวิชาการบางท่านได้ศกึ ษาเกี่ยวกับแผนผังและรูปแบบ
ของศิลปกรรมในเขตพุทธาวาสไว้อย่างละเอียดแล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระ
วิหารและเจดีย์ ๑๔ พบว่าพระอารามที่สร้างและปฏิสงั ขรณ์ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ มี
แผนผังและรูปแบบทีไ่ ด้รบั การออกแบบให้มคี วามแตกต่างจากพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่
๓ อย่างเห็นได้ชดั ในทีน่ ้ีจงึ จะสรุปลักษณะทีส่ ําคัญและเพิม่ เติมเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
๒.๑ แผนผังเขตพุทธาวาส
จากการศึกษาพบว่าพระวิหารและเจดีย์เป็ นสถาปตั ยกรรมที่มคี วามสําคัญ
มากทีส่ ุด พระอารามเกือบทุกแห่งจึงมีพระวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าพระอุโบสถ และเจดียต์ งั ้ อยู่ใน
แนวแกนของแผนผัง ในขณะที่พระอุโบสถได้ลดขนาดและความสําคัญลงเมื่อเทียบกับแผนผัง
ของวัดในรัชกาลก่อน
ตัวอย่างแผนผังทีพ่ บมาก โดยเฉพาะวัดทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างทัง้ ๕ วัด กับ
วัดทีท่ รงปฏิสงั ขรณ์อกี บางแห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็ นแผนผังแบบแนวแกน ซึง่ ไม่จําเป็ นต้องอยู่
ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเสมอไป เนื่องจากแผนผังบางแห่งขึน้ อยู่กบั เส้นทางคมนาคม
ใกล้เ คียง โดยมีพ ระวิห ารอยู่ด้านหน้ า ตามด้วยเจดีย์ประธาน ซึ่ง อาจมีระเบียงคดล้อ มรอบ
หรือไม่ก็ได้ และด้านหลังเป็ นพระอุโบสถ ซึง่ ตําแหน่ งของพระอุโบสถกับพระวิหารอาจสลับกัน
ได้ในบางแห่ง (ภาพที่ ๑, ๒)แผนผังเช่นนี้เป็ นลักษณะเดียวกันกับแผนผังเขตพุทธาวาสในสมัย
อยุธยาตอนต้น
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๑๔

ดูรายละเอียดของรูปแบบอาคารและแผนผังวัดใน สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบ
พระอุโบสถและพระวิ หารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗); ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์พฒ
ั นาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖).

๓๘

ภาพที่ ๑ เขตพุทธาวาส วัดมกุฏกษัตริยาราม
ที่ม า: วัด มกุ ฏ กษัต ริย าราม, เข้า ถึง เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เข้า ถึง ได้จ าก https://www.
google.co.th/maps/placeวั ด ม กุ ฎ ก ษั ต ริ ย า ร า ม /@13.7640415,100.5064182,95m/data=
!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e2996a02793243:0xaa77bb0448225562!8m2!3d13.764246!4
d100.50661

ภาพที่ ๒ เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม

๓๙
อนึ่งมีบางวัดทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยเลียนแบบแนวคิดให้เหมือนกันกับวัด
ในกรุงศรีอยุธยาเป็ นการเฉพาะ คือ วัดมกุฏกษัตริยารามและวัดโสมนัสวิหาร ซึง่ ได้สร้างขึน้ คู่กนั
ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อให้คล้ายกับวัดกุฎดี าวและวัดสมณโกฏทีอ่ ยู่ใกล้คูรอบกําแพงกรุงเก่า
โดยพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศทรงสร้างวัดกุฎดี าวให้เป็ นวัดหลวง และวัดสมณโกฏให้เป็ นวัดพระ
มเหสี รัชกาลที่ ๔ จึงมีพระราชดําริให้สร้างวัดมกุฏกษัตริยารามเป็ นวัดของพระองค์ คู่กบั วัด
โสมนัสวิหารของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเพื่อให้เป็นพระเกียรติยศสืบไป ๑๕
ในเขตพุทธาวาสยังพบว่ ามีการให้ค วามสําคัญ กับต้นโพธิ ์ โดยบางแห่ง ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นโพธิ ์ในบริเวณทีเ่ ป็ นแนวแกนของแผนผังหลักในเขตพุทธาวาสซึง่ นับเป็ น
องค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งไม่เป็ นที่นิยมมาก่ อนในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดที่พบว่ามี
ต้นโพธิ ์เป็ นจุดสําคัญของแผนผังในเขตพุทธาวาสได้แก่ วัดปทุมวนาราม วัดพระสมุทรเจดีย์
วัดบวรนิเวศวิหาร พระปฐมเจดีย์ เป็ นต้น นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าให้ปลูกต้นโพธิ ์
ไว้ใ นที่แ ห่ ง อื่น ๆ ที่สํา คัญ ได้แ ก่ วัด พระศรีร ตั นศาสดาราม วัด พระเชตุ พ นวิมลมัง คลาราม
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ ์
รูปแบบของบริเวณทีป่ ระดิษฐานต้นโพธิ ์แต่ละแห่งพบว่ามีการทําฐานโพธิ ์ มี
ลักษณะเป็ นฐานสิงห์ในผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีพนักกําแพงโดยรอบทําด้วยกระเบือ้ งปรุแบบจีน และ
มีบนั ไดทางขึน้ โดยอาจมีเพียงด้านเดียวหรือทัง้ ๔ ด้าน มีบางแห่งทีม่ อี าคารล้อมรอบต้นโพธิ ์ที่
เรียกว่าโพธิฆระ เช่นทีว่ ดั ปทุมวนาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร โพธิฆระมีแผนผังเป็ นสี่เหลี่ยม
จัตุรสั มีหลังคาคลุมและมีพนักกําแพงบนสันหลังคาโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ต้นโพธิ ์ได้
เจริญเติบโต (ภาพที่ ๓)
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๑๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , ประชุมพระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่
๕ ภาคปกิ ณกะ ๑, ๑๒-๑๓.

๔๐

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๓ ต้นโพธิ ์ในเขตพุทธาวาส
(ก) ฐานโพธิ ์ วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(ข) โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม
สํ า หรับ โพธิฆ ระในสมัย รัช กาลที่ ๔ นั ้น มีร ะเบีย บของแผนผัง ที่ อ าจ
เทียบเคียงได้กบั วิหารโพธิ ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีอาคาร
หลังคาคลุมอยูใ่ นผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ล้อมรอบแท่นขนาดใหญ่ทป่ี ลูกต้นโพธิ ์เช่นกัน โดยวิหารโพธิ ์
ลังกาอาจเป็ นต้นเค้าให้กบั การสร้างโพธิฆระของรัชกาลที่ ๔ เนื่องจากได้เคยเสด็จฯไปทรง
นมัสการพระบรมธาตุทน่ี ครศรีธรรมราชและได้เคยโปรดเกล้าฯ ให้จําลองพระบรมธาตุเจดียม์ า
ไว้ยงั พระปฐมเจดีย์ ซึ่งวิหารโพธิ ์ลังกาที่นครศรีธรรมราชก็น่าจะเป็ นสิง่ สําคัญอันเป็ นที่รจู้ กั ใน
ขณะนัน้ จึงได้นํารูปแบบดังกล่าวมาสร้าง ดังจะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะแผนผังที่คล้ายคลึงกัน ๑๖
แม้ยงั ไม่ม ีห ลัก ฐานยืน ยัน แน่ ช ัด แต่ ท งั ้ โพธิฆ ระสมัยรัชกาลที่ ๔ และที่ว ัดพระมหาธาตุ ฯ จ.
นครศรีธรรมราชต่างก็มรี ะเบียบทีใ่ กล้เคียงเป็นอย่างมากเมือ่ เทียบกับแผนผังของโพธิฆระทีน่ ิยม
สร้างในศิล ปะลังกา ๑๗ (ภาพที่ ๔) นอกจากจะมีก ารปลูกต้นโพธิ ์ในพระอารามตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แล้ว ยังพบว่ามีการนํารูปใบโพธิ ์หรือต้นโพธิ ์มาสร้างเป็ นซุม้ พระพุทธรูป
ตามพระราชประสงค์เพื่อสื่อถึงพระโพธิญาณและการตรัสรูข้ องแห่งพระพุทธองค์ดว้ ย
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๑๖

อภิญ ญา นนท์ น าท, “แนวคิด และความสํา คัญ ของต้น พระศรีม หาโพธิส์ มัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ” (การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตร์ศิลปะตาม
หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต ภาควิช าประวัติศ าสตร์ศิล ปะ คณะโบราณคดี มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓), ๗๑.
๑๗
รุง่ โรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, พุทธศิ ลป์ ลังกา (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖), ๑๕๙-๑๖๐.

๔๑

ภาพที่ ๔ แผนผัง โพธิฆระในศิล ปะลังกาซึ่งมีล กั ษณะเป็ นอาคารหลัง คาคลุมในผังสี่เหลี่ยม
จัตุรสั ล้อมรอบต้นโพธิ ์
ทีม่ า: Roland Silva, Religious Architecture in Early and Medieval Sri Lanka: A Study
of The Thupa, Bodhimanda, Uposathaghara and Patimaghara (Druk: Krips Repro
meppel, 1988), 396.
การให้ความสําคัญกับต้นโพธิ ์เป็ นอย่างมากในรัชกาลที่ ๔ คงสืบเนื่องมาจาก
ต้นโพธิ ์เป็ นต้นไม้สําคัญตามพุทธประวัติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือตอนตรัสรู้ และยังเป็ นสถานที่
สําคัญตามคติความเชื่อเรื่องสังเวชนียสถาน ๔ ประกอบด้วยสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
และปรินิพพาน ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ที รงมีพุทธานุ ญาตให้ปลงธรรมสังเวชภายหลังจากที่เสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพาน ดังนัน้ ต้นโพธิ ์จึงเป็ นสิง่ ที่ทําให้ระลึกถึงสถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธองค์ โดยคติ
ความเชื่อเกีย่ วกับสังเวชนียสถาน ๔ ยังปรากฏอย่างเด่นชัดทีพ่ ระปฐมเจดียด์ ว้ ย (ดูในหัวข้อพระ
ปฐมเจดีย์ : พระราชประสงค์เรื่องสุวรรณภูม ิ สังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถาน) นอกจากนี้
อาจเกี่ยวข้องกับการนับถือบูชาต้นไม้ใหญ่ซ่งึ เป็ นความเชื่อแต่เดิมทีว่ ่ามีรุกขเทวดารักษา โดย

๔๒
แนวความคิดเกีย่ วกับการบูชาต้นโพธิ ์เพื่อระลึกถึงสถานทีต่ รัสรูแ้ ละการบูชาต้นไม้ใหญ่มปี รากฏ
ในการแสดงพระธรรมเทศนาของเจ้าฟ้ามงกุฎและบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๔ ๑๘
ทีม่ าทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ต้นโพธิ ์มีบทบาทสําคัญในเขตพุทธาวาส
คือการได้รบั ต้นโพธิ ์จากลังกาเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึง่ เริม่ เกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ โดย
ได้พระราชทานไปปลูกยังวัดสําคัญในกรุงเทพฯ ๑๙ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีการส่งสมณ
่
ฑูตไปลังกาก็มกี ารนํ าต้นโพธิ ์จากลังกามาปลูกที่พระปฐมเจดียด์ ้วยเช่นกัน ๒๐ กระทังในปลาย
๒๑
รัชกาลจึงได้พนั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิ ์จากพุทธคยาทีน่ ํ าเข้ามาโดยชาวอังกฤษ ภายหลังจากทีไ่ ด้
มีการสํารวจและบูรณะโบราณสถานต่างๆ ในอินเดีย จึงได้เพาะพันธุแ์ ละพระราชทานไปปลูกยัง
พระอารามสําคัญอีกหลายแห่งเช่น วัดบวรนิเวศวิหาร พระปฐมเจดีย์ เป็ นต้น
๒.๒ รูปแบบของอาคารหลังคาคลุม
อาคารหลังคาคลุมที่พบโดยทัวไป
่ ได้แก่ พระวิหารและพระอุโบสถโดยมาก
เป็ นอาคารแบบไทยประเพณีก่ออิฐถือปูน เครื่องหลังคานิยมเครื่อ งไม้มุงกระเบื้อง ประดับ
เครื่องลํายอง ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุง้ และหางหงส์ หน้าบันเป็ นไม้แกะสลักปิ ด
ทองประดับกระจก
อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า อาคารหลัง คาคลุ ม ในพระราชประสงค์ท่ีส ร้า งขึ้น ใน
ระยะแรกนัน้ มีรปู แบบงานประดับทีส่ บื เนื่องมาจากในรัชกาลที่ ๓ โดยยังคงปรากฏอิทธิพลศิลปะ
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๑๘

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “คําสอนให้ผปู้ ฏิบตั ริ ใู้ นทางทีช่ อบ,” ใน
ประชุมพระราชนิ พนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หวั (กรุงเทพฯ:
มหาเถรสมาคม, จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในโอกาสทีว่ นั
พระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗), ๕๓-๕๔; “การนับถือพระพุทธศาสนา” เรื่อง
เดียวกัน, ๓๐๙; “พระกระแสทรงแนะนําในการแผ่ไมตรีจติ ต่อเทพารักษ์” เรือ่ งเดียวกัน, ๑๑๘.
๑๙
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิ พากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียน
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคําอธิ บายเพิ่ มเติ ม,
(กรุงเทพฯ: สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, ๒๕๕๓), ๑๐๒-๑๐๓.
๒๐
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, เรื่องพระปฐมเจดี ย์ (พระนคร: โสภณ
พิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙), ๑๐.
๒๑
ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, พระศรีมหาโพธิ์ จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ
(กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒), ๔๐.

๔๓
จีนผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ในขณะทีอ่ าคารหลังคาคลุมในวัดทีท่ รงปฏิสงั ขรณ์หรือ
ทรงสร้างในภายหลังมีรปู แบบอาคารอย่างไทยประเพณีทช่ี ดั เจนมากกว่า
ตัวอย่างของอาคารหลังคาคลุมทีม่ อี ทิ ธิพลศิลปะจีนซึง่ คงสืบเนื่องมาจากงาน
ช่างในรัชกาลที่ ๓ และผสมผสานกับอิทธิพลตะวันตก เช่น พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พระ
อุโบสถและพระวิหารวัดมงกุฎกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร เป็ นต้น มีรูปแบบที่สําคัญ เช่น
อาคารมีพาไลล้อมรอบ เสาพาไลเป็ นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมที่ไม่ย่อมุมและไม่ประดับบัวหัว
เสาด้วยบัวแวง แต่ประดับหัวเสาโดยเลียนแบบลวดลายอย่างตะวันตก เช่น ลายใบผักกาดอย่าง
เทศ (ภาพที่ ๕ )

ภาพที่ ๕ เสาพาไลพระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม
ส่วนหลังคามีการยกเป็ นคอสองเพื่อรองรับหลังคาส่วนบนทีท่ ําเป็ นหน้าจัวก่
่ อ
อิฐถือปูน บางแห่งมุงกระเบื้องกาบกล้วยหรือกระเบื้องกาบู ซึ่งน่ าจะพัฒนามาจากอาคารแบบ
เก๋งจีนอันเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓ แต่ได้ผสมผสานกับอิทธิพลตะวันตกที่เรียกว่า ทรง
่ ง้ ขึน้ มากแตกต่างจากหลังคาหน้าจัวแบบไทยประเพณี
่
การ
วิลนั ดา ๒๒ เพราะทําให้ส่วนหน้าจัวตั
ั้
ประดับหน้ าบันพบว่ามีความนิยมงานปูนปนประดั
บกระเบื้องเคลือบ แต่ลวดลายที่ประดับเป็ น
ั้
ลายใบไม้ด อกไม้อ ย่ า งฝรังมากขึ
่
้น บริเ วณช่ อ ช้า ใบระกา หางหงส์เ ป็ น งานปูน ป นประดั
บ
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๒๒

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์:พัฒนาการของงานช่างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๑๘๔-๑๘๕.

๔๔
กระเบือ้ งซึง่ นิยมทําเป็ นรูปนาคเศียรเดียว อย่างทีเ่ รียกว่า นกเจ่า ในส่วนของช่อฟ้าและหางหงส์
(ภาพที่ ๖)
ส่วนอาคารหลังคาคลุมตามพระราชประสงค์ทย่ี งั คงรูปแบบอย่างไทยประเพณี
มีตวั อย่างให้ศกึ ษาอยูม่ าก โดยนิยมประดับหลังคาด้วยเครือ่ งไม้มงุ กระเบือ้ ง ประดับกรอบหน้า
บันด้วยเครือ่ งลํายองซึง่ ทําด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก และนําลวดลายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
รัชกาลที่ ๔ เช่น พระมหามงกุฎหรือลายทีเ่ กี่ยวข้องกับวัดนัน้ ๆ มาประดับเป็ นสัญลักษณ์ ทัง้ นี้
เชื่อว่าการใช้รปู แบบอาคารอย่างไทยประเพณีน่าจะเป็ นรูปแบบที่สบื เนื่องมาจากศิลปะอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทร์ ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของพระเจดียแ์ ละแผนผังของวัดที่พบว่ามี
ความเกีย่ วข้องกับวัดในสมัยอยุธยาด้วย

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๖ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
(ก) พาไลรอบอาคารและการประดับเครือ่ งหลังคาอย่างจีน
(ข) นกเจ่าทีป่ ระดับส่วนช่อฟ้าและหางหงส์
๒.๓ สีมา
นิมติ หรือสีมาของวัดในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีรปู แบบทีแ่ บ่งออก
กว้างๆ ได้ ๒ ประเภท ได้แก่ สีมาทีย่ งั คงรูปแบบที่สบื เนื่องจากในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นคือ สีมาที่มลี กั ษณะเป็ นแผ่นหิน หรือที่เรียกว่า ใบเสมา ซึ่งประดับลวดลายต่างๆ และ
ตัง้ อยูบ่ นแท่นฐานอย่างทีเ่ รียกว่าสีมานังแท่
่ นกับสีมาอีกรูปแบบหนึ่งซึง่ เป็ นทีน่ ิยมและพบมากใน
รัชกาลนี้ คือสีมาแบบแท่งหรือสีมาทรงลูกบาศก์ท่มี คี วามกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากัน
ซึง่ มีการประดับลวดลายและทําแท่นฐานสีมาเช่นกัน (ภาพที่ ๗)

๔๕

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๗ สีมารูปแบบต่างๆ
(ก) ใบสีมาทีม่ สี ่วนฐานหรือสีมานังแท่
่ น วัดโสมนัสวิหาร
(ข) สีมาทรงลูกบาศก์ วัดราชาธิวาส
แผนผังสีมามีทงั ้ ที่เป็ นขัณฑสีมาคือสีมาขนาดเล็กที่ล้อมรอบพระอุโบสถ ซึ่ง
ใบเสมาอาจตัง้ อยู่โดยรอบหรือติดแนบกับผนังพระอุโบสถซึง่ มักพบในวัดทรงปฏิสงั ขรณ์และอยู่
ในต่างจังหวัด แผนผังสีมาในลักษณะนี้จงึ เป็นการทําสืบเนื่องมาจากเดิมทีเ่ คยมีอยู่
แผนผังสีมาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ มหาสีมา หมายถึงสีมาขนาดใหญ่ท่ลี อ้ มรอบ
ทัง้ วัดครอบคลุมทัง้ เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส โดยวัดทีม่ กี ารกําหนดมหาสีมาทัง้ พระอาราม มี
เพีย งแห่ ง เดีย วคือ วัด ราชประดิษ ฐสถิต มหาสีม าราม และมีบ างแห่ ง ที่ทํา มหาสีม าร่ว มกับ
ขัณฑสีมา โดยพบว่ามหาสีมามีรูปแบบเป็ นเสาศิลายอดดอกบัวตูม เสาศิลายอดทรงลูกบาศก์
หรือก้อนศิลาขนาดใหญ่ปกั ไว้ทม่ี มุ ทัง้ ๔ ของวัด (ภาพที่ ๘)

๔๖

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๘ มหาสีมารูปแบบต่างๆ
(ก) มหาสีมา วัดปทุมวนาราม
(ข) มหาสีมา วัดโสนัสวิหาร
ในวัดทีม่ กี ารทําขัณฑสีมาอยูภ่ ายในมหาสีมาจําเป็ นต้องกําหนดนิมติ หรือสีมา
ล้อ มรอบขัณ ฑสีมาอีก ชัน้ หนึ่ง เพื่อ ป้อ งกันสีมาวิบตั ิเ นื่ อ งจากซํ้าซ้อ นกัน ซึ่ง ทําให้เ กิด พื้น ที่
๒๓
(ภาพที่ ๙) ดังนัน้
ระหว่างขัณฑสีมากับมหาสีมาทีเ่ รียกว่า สีมนั ตริกเพื่อให้เป็ นพืน้ ทีค่ นกลาง
ั่
ในบางวัดทีป่ รากฏลักษณะเช่นนี้ เช่น วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามวัดปทุมวนาราม จึง
ปรากฏนิมติ หรือสีมาที่ล้อมรอบขัณฑสีมาอีกชัน้ หนึ่ง บ้างเรียกว่าสีมาชัน้ ใน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
สีม าทรงลู ก บาศก์ ท่ีม ีข นาดค่ อ นข้า งใหญ่ บางแห่ ง เจาะเป็ น ช่ อ งวงโค้ง ทัง้ ๔ ด้า น รู ป ทรง
ภายนอกจึงคล้ายกับซุม้ สีมาโดยตัง้ อยูท่ ม่ี ุมกําแพงแก้วทีล่ อ้ มรอบพระอุโบสถ (ภาพที่ ๑๐)
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๒๓

ดูเรื่องสีมาได้ใน พระบาลีวนิ ัยปิ ฎก มหาวรรค (ปฐมภาค) อุโบสถขันธกะ, พระ
ไตรปิ ฏกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ:
การศาสนา, ๒๕๓๐); สมันตปาสาทิก าซึ่ง เป็ นอรรถกถาของพระวินั ยปิ ฎกดัง กล่ าว และ
ดูคําอธิบายเกี่ยวกับนิมติ และสีมา ใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, รายงานการวิ จยั เรื่องหลักหิ นใบเสมาในวัฒ นธรรมทวารวดี ภ าคตะวันออกเฉี ย งเหนื อของประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗), ๔๙-๕๖.

๔๗

ภาพที่ ๙ มหาสีมาขัณฑสีมา และสีมนั ตริก
ทีม่ า: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, รายงานการวิ จยั เรื่องหลักหิ น-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๗), ๕๕.

ภาพที่ ๑๐ สีมาชัน้ ในเพื่อกําหนดสีมนั ตริก วัดโสมนัสวิหาร

๔๘
การทํ า มหาสีม าที่พ บในวัด ที่ส ร้า งตามพระราชประสงค์ข องรัช กาลที่ ๔
นับเป็ นปรากฏการณ์ ใหม่ท่เี กิดขึ้นในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ การทํามหาสีมาที่มขี ณ
ั ฑสีมาอยู่
ภายใน ซึ่งจําเป็ นต้องกําหนดสีมนั ตริกเช่นนี้นัน้ ทําให้วดั ที่มกี ารกําหนดพื้นที่ในลักษณะนี้ม ี
สีมาหรือนิมติ เป็ น ๓ ชัน้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่พบในสมัยสุโขทัย อยุธยา หรือรัตนโกสินทร์
ตอนต้น แต่ พบการทําสีมา ๓ ชัน้ ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔ ซึ่งอาจ
มีค วามเป็ นไปได้ว่ าการกําหนดสีมาหรือ นิ มติ ๓ ชัน้ นั น้ เป็ นการกํ าหนดพื้นที่ของมหาสีม า
สีมนั ตริก และขัณฑสีมาเช่นเดียวกันกับในสมัยรัชกาลที่ ๔
แผนผังสีมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มลี กั ษณะเช่นนี้เป็ นการย้อนกลับไปปฏิบตั ิ
ตามที่พระบาลีกําหนด ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับความบริสุทธิ ์ของสีมามา
ตัง้ แต่ครัง้ ทรงผนวช และทรงเชื่อว่าการกําหนดมหาสีมานัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั มิ าแต่ดงั ้ เดิมครัง้
พุทธกาล ส่วนขัณฑสีมาเป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ ในภายหลัง ดังปรากฏพระวินิจฉัยเกี่ยวกับสีมาและ
การใช้มหาสีมาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ทรงผนวชว่า
“...ถ้าว่ าสี มาเหล่านั น้ อันสงฆ์ส มมติ พึง มีในกาลแห่ งพระอรหันต์ไ ซร้
แม้มหาสีมาทัง้ หลายก็จะพึงปรากฏดุจใช้กนั มาแล้วตัง้ แต่ กาลแห่ งพระผู้มีพระภาคเจ้ายัง
มี พ ระชนม์จ นถึ ง กาลแห่ ง สัง คี ติ ค รัง้ ที่ ส ามแน่ แท้ หรื อ อี ก อย่ า งหนึ่ ง สี ม าทัง้ หลายที่
กําหนดโดยต่ างแห่งขัณฑสี มามหาสีมา ก็จะพึงเปนประหนึ่ งมีในกาลแห่งพระอรรถกถา
จารย์ทงั ้ หลาย แต่ มหาสีมาทัง้ หลายก็หาปรากฏในกาลแห่งพระอรรถกถาจารย์ทงั ้ หลาย
ไม่ ...” ๒๕
นอกจากนี้ ยัง มีพ ระวินิ จ ฉั ย ว่ า แม้ม ีนิ ม ิต บอกเขตสีม าเพีย ง ๔ มุ ม เพื่อ
ล้อมรอบเขตสีมาก็เพียงพอแล้ว ซึ่งต่ างจากความนิยมโดยทัวที
่ ่มกั มีสมี าเพิม่ ที่ด้านทัง้ ๔ รวม
๒๖
เป็ น ๘ แห่ง อย่างที่ปฏิบตั ิสบื กันมาแต่ โบราณ ดังนัน้ จึงปรากฏว่าขัณฑสีมาในวัดบางแห่ง
เช่น วัดราชาธิวาสทีม่ สี มี าเฉพาะทีม่ มุ ทัง้ ๔ รอบพระอุโบสถ หรือมหาสีมาในบางวัดก็มเี พียง ๔
มุมของวัดเท่านัน้ ส่วนวัดแห่งอื่นๆ ในพระราชประสงค์ทย่ี งั คงมีใบเสมา ๘ แห่งรอบพระอุโบสถ
นัน้ เชื่อว่ายังคงเป็ นสิง่ ทีส่ บื เนื่องจากประเพณีและความเชื่อดัง้ เดิมในสังคมไทย
2 3
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๒๔

ดู ใ น รุ่ ง โรจน์ ธรรมรุ่ ง เรือ ง, รายงานการวิ จ ัย เรื่ อ งหลัก หิ น -ใบเสมาใน
วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗), ๕๙-๖๔.
๒๕
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “เรื่องสีมาวิจารณ์” ใน สมณศาสนพระ
เถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป (พระนคร: บํารุงนุ กูลกิจ, ๒๔๖๘), ๔๒.
๒๖
เรือ่ งเดียวกัน.

๔๙
๒.๔ การประดับรูปสัญลักษณ์
จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าในรัชกาลนี้ได้เกิดการประดิษฐ์รปู สัญลักษณ์ทม่ี ี
ความหมายต่างๆ สําหรับประดับสถาปตั ยกรรมภายในวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ซึ่งเป็ นรูปสัญลักษณ์ท่อี าจสืบเนื่องจากคติความเชื่อที่มมี าแต่ เดิม หรืออาจเป็ นรูปสัญลักษณ์
อย่างใหม่ท่ปี ระดิษฐ์ข้นึ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในขณะนัน้ ตัวอย่างเช่นการประดับ
สัญลักษณ์รูปสัตว์ประจําทิศต่างๆ ที่อยู่เหนือซุ้มประตูทางเข้าทัง้ ๔ ของเจดียป์ ระธานวัดบวร
นิเวศวิหาร โดยรูปสัตว์แต่ละทิศมีความสัมพันธ์กบั ภาพสลักไม้ท่บี านประตูทางเข้า ซึ่งสื่อให้
เห็นถึงคติเรือ่ งศูนย์กลางจักรวาลแบบดัง้ เดิม รวมทัง้ ยังเป็ นสื่อสัญลักษณ์ทส่ี ะท้อนถึงการติดต่อ
กับประเทศมหาอํานาจในลัทธิจกั รวรรดินิยม ๒๗
อย่างไรก็ตาม พบว่าวัดในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ มีความนิยมประดับรูป
สัญลักษณ์ทส่ี ่อื ความหมายต่างๆอยู่เสมอ อาทิ การนํ านามของวัดมาประดิษฐ์เป็ นรูปสัญลักษณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องและนํามาเป็ นส่วนประดับต่างๆ ในสถาปตั ยกรรม เช่น วัดปทุมวนารามทีน่ ามของวัด
มีความหมายถึงดอกบัว ดังนัน้ จึงปรากฏรูปดอกบัวเป็นภาพจิตรกรรมประดับบานประตูหน้าต่าง
ภาพสระบัวประดับที่หน้ าบันพระวิหาร รวมทัง้ สลักลวดลายรูปดอกบัวที่ใบเสมาของวัดนี้ด้วย
(ภาพ ๑๑) วัดโสมนัสวิหารซึง่ เป็ นพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระเมหสีใน
รัชกาลที่ ๔ ทีส่ น้ิ พระชนม์เมื่อต้นรัชกาล โดยความหมายของคําว่า โสมนัส หมายถึง ดวงใจ ซึง่
ปรากฏรูปดวงใจประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ภายใต้พระมหามกุฎอันเป็ นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่
๔ (ภาพที่ ๑๒) วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ทีม่ คี วามหมายถึงการประชุมพลหรือ
รวมพลทหาร ซึง่ ปรากฏภาพการประชุมพลทหารและกองทัพต่างๆ ทัง้ ทัพช้าง ทัพม้า และทัพ
รถทีห่ น้าบันของพระอุโบสถ เป็ นต้น ๒๘ (ภาพที่ ๑๓)
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๒๗

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์:พัฒนาการของงานช่างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๙๘-๑๐๓.
๒๘
แนวคิดเช่นเดียวกันนี้ยงั ปรากฏทีห่ น้าบันพระทีน่ งั ่ ไชยชุมพลในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่ง นามพระที่นั ง่ มีค วามหมายถึง การประชุ ม พลทหาร จึง ปรากฏภาพกองทัพ เหล่ า ต่ า งๆ
เช่นเดียวกัน (ดูในบทที่ ๕)

๕๐

ภาพที่ ๑๑ สีมารูปดอกบัว วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๒ หน้าบันพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร

๕๑

ภาพที่ ๑๓ หน้าบันวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ยงั มีก ารนํ ารูปตราพระราชลัญ จกรหรือ ตราประทับที่สําคัญ ของ
แผ่ น ดิน มาประดิษ ฐ์ เ ป็ น รู ป สัญ ลัก ษณ์ เ พื่อ ประดับ อาคารด้ว ย ตัว อย่ า งเช่ น ที่เ ก๋ ง จีน ด้า น
ตะวันออกเฉียงใต้บนลานประทักษิณของเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร ที่กลางหน้ าบันด้าน
ทิศเหนือปรากฏรูปสัญลักษณ์อุณาโลมและอักษรจีนในกรอบวงรีรปู กลีบบัว ซึง่ ตรงกับตราพระ
ราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว หรือพระราชลัญจกรอุณาโลมน้อย ซึง่ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึน้ ใหม่จากที่มใี นอดีตสําหรับประทับเรือนเลขในหนังสือ ๒๙ โดยอักษรจีนภายใต้อุณา
โลมอ่านว่า หวาง หรือ อ๋อง ซึง่ หมายถึงกษัตริย์ ๓๐ (ภาพที่ ๑๔)
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๒๙

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๙.
๓๐
อ่านและแปลอัก ษรจีนโดย อชิรชั ญ์ ไชยพจน์ พ านิ ช อาจารย์ประจําภาควิชา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

๕๒

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๑๔ การประดับหน้าบันด้วยตราสัญลักษณ์จากพระราชลัญจกร
(ก) หน้าบันเก๋งจีนบนลานประทักษิณของเจดียป์ ระธาน วัดบวรนิเวศวิหาร
(ข) พระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว
ที่ม า: (ข) สํ า นั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี, พระราชลัญ จกร (กรุง เทพฯ: สํา นัก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๙.
รูปสัญลักษณ์สําคัญทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ พระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔
ทีเ่ ป็นรูปพระมหามงกุฎ ซึง่ แต่ละแห่งอาจมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันโดยพบว่าบางแห่งเป็ นรูป
พระมหามงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า โดยมีฉัตรขนาบทีด่ า้ นซ้ายและขวาในขณะทีบ่ างแห่ง
ไม่ปรากฏฉัตรขนาบข้าง ซึ่งรูปแบบดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตีความว่า วัดทีม่ รี ปู พระ
มหามงกุฎและฉัตรขนาบข้างเป็ นวัดที่ทรงสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ภายหลังจากที่ครองราชสมบัติ
แล้ว เนื่องจากพบรูปพระมหามงกุฎบนพานแว่นฟ้าที่ไม่มฉี ัตรขนาบข้างในวัดที่ทรงสร้างเมื่อ
ครองราชสมบัตแิ ล้ว เช่น ทีว่ ดั ปทุมวนาราม (ภาพที่ ๑๕)
นอกจากนี้ พระบรมราชสัญลักษณ์รปู พระมหามงกุฎอาจมีรปู สัญลักษณ์อ่นื ๆ
ประกอบอยู่ดวั ย เช่น รูปเพชร รูปพระแว่นสุรยิ กานต์ และรูปพระขรรค์ซ่งึ รูปสัญลักษณ์อ่นื ๆ
เหล่านี้มคี วามหมายถึงพระราชฉายา “วชิรญาโณ” หรือ “วชิรญาณ”เมือ่ ทรงผนวช ซึง่ มีขอ้ ความ
ในพระบาลีและคัมภีรอ์ ่นื ๆ ทีเ่ ปรียบเทียบเรือ่ งปญั ญาญาณกับสิง่ เหล่านี้ โดยเฉพาะพระขรรค์ซง่ึ
มีระบุว่า พระขรรค์คอื ญาณ ทําหน้าทีต่ ดั เครื่องจองจําคือกิเลส และพระโพธิสตั ว์ทรงพระขรรค์
แก้วคือพระวชิรญาณปญั ญา ๓๑ รูปพระขรรค์จงึ ปรากฏเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี ่อื ความหมายถึงรัชกาล
ที่ ๔ ด้วย
30

๓๑

ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “มงกุ ฎ พระบรมราชสัญลักษณ์ ประจํารัชกาลที่ ๔,”
ศิ ลปวัฒนธรรม ๓๒, ๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔), ๑๓-๑๕.

๕๓

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๑๕ พระบรมราชสัญลักษณ์รปู พระมหามงกุฎ
(ก) หน้าบันพระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม
(ข) หน้าบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม
ตามประวัตกิ ล่าวว่าตราพระบรมราชสัญลักษณ์รปู พระมหามงกุฎเริม่ สร้างขึน้
และใช้เป็ นครัง้ แรกทีซ่ ุม้ สาหร่ายหน้าพระพุทธชินสีหภ์ ายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ตัง้ แต่
เจ้าฟ้ามงกุฎยังทรงผนวช ๓๒ (ภาพที่ ๑๖) ซึง่ สอดคล้องกับพระนามของพระองค์เอง แม้ในขณะ
ทรงผนวชก็มพี ระราชดําริและลงพระนามในพระราชหัตถเลขาว่า“เจ้าฟ้ามงกุฎ” ๓๓
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๓๒

มูลนิธมิ หามกุ ฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดบวรนิ เวศวิ หาร, พิมพ์
ครัง้ ที่ ๓ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๕๑.
๓๓
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ก่อนเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , รวมพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ัว เรื่ อ ง พระราชหัต ถเลขาในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๔๘), ๑๗.

๕๔

ภาพที่ ๑๖ รูปพระมหามงกุฎทีซ่ ุม้ สาหร่าย พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
การประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ เช่นนี้เชื่อว่ าเป็ นไปตามแนวคิดแบบ
สัจนิยมและแรงบันดาลใจจากตะวันตก ดังจะเห็นได้ว่าอาคารหรือสิง่ ของเครื่องใช้ในราชสํานัก
ตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรังเศสนิ
่
ยมประดับตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริยห์ รือตรา
ประจําพระราชวงศ์ เช่น มงกุฎของพระราชินีวคิ ตอเรีย ดอกลิลลีข่ องพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ เป็ น
ต้น ๓๔ ความนิยมดังกล่าวจึงน่ าจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้มกี ารประดับรูปพระมหามงกุ ฎเป็ นพระ
บรมราชสั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนพระองค์ ข องรัช กาลที่ ๔ ซึ่ ง แตกต่ า งจากสมัย โบราณที่ ว ัด ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจะใช้สญ
ั ลักษณ์ แทนพระองค์เป็ นรูปพระนารายณ์ ทรงสุบรรณ แม้ใน
ั ลักษณ์ทแ่ี สดง
รัชกาลที่ ๓ ได้ปรับเปลีย่ นไปมาเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓๕ แต่กย็ งั ไม่ใช่สญ
ความจําเพาะเจาะจงอย่างเช่นพระมหามงกุฎ
นักวิชาการบางท่านเรียกพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎนี้ว่า “รูป
พระมหาพิชยั มงกุฎ” โดยนําพระบรมราชสัญลักษณ์ทพ่ี บในพระอารามต่างๆ ไปเปรียบเทียบกับ
รูปแบบของพระมหาพิชยั มงกุฎ ซึง่ เป็ นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์
(ภาพที่ ๑๗) และกล่าวว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงใช้พระมหาพิชยั มงกุฎเป็ นพระบรมราชสัญลักษณ์
ประจํ า พระองค์ จ ากพระนามเดิ ม ว่ า “มงกุ ฎ ” เพื่ อ เน้ น บทบาทของพระองค์ ใ นฐานะ
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๓๔

ค้นคว้าและนําเสนอความเห็นโดย มลฤดี สายสิงห์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรกฎาคม ๒๕๕๔ อ้างถึงใน ศักดิ ์ชัย สายสิงห์,
พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๑๙๐.
๓๕
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์:พัฒนาการของงานช่ างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๑๙๐.

๕๕
พระมหากษัตริยท์ ม่ี ตี ่อพระศาสนาอันมีผลสืบต่อไปยังภาพพจน์ทางการเมือง และเมื่อประกอบ
เข้ากับสัญลักษณ์อ่นื ๆ เช่น พระขรรค์ ๓๖ หรือฉัตร ก็ยงิ่ เป็ นการเน้นภาพลักษณ์และสิทธิอํานาจ
แห่งราชบัลลังก์มากยิง่ ขึน้ ๓๗
35
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ภาพที่ ๑๗ พระมหาพิชยั มงกุฎ
ที่มา: ยุพร แสงทักษิณ, เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
ของคุรสุ ภา, ๒๕๓๙), ๒๑.
๓๖

นักวิชาการทีอ่ ธิบายว่ารูปพระมหามงกุฎคือพระมหาพิชยั มงกุฎ มักอธิบายว่ารูป
พระขรรค์คอื พระแสงขรรค์ชยั ศรี ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งสิง่ สําคัญของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และยิง่
เป็ นการสะท้อ นถึง พระราชอํ านาจของรัชกาลที่ ๔ แต่ อ ย่ างไรก็ต าม ในที่น้ี ไ ด้อ ธิบ ายไว้ใ น
ตอนต้นแล้วว่า รูปพระขรรค์ น่ าจะมีความหมายถึงพระราชฉายาวชิรญาโณ.
๓๗
ดูตวั อย่างข้อมูลเรื่องนี้ใน พิชญา สุ่มจินดา, “บุษบกธรรมาสน์ ยอดทรงมงกุฎใน
การเปรียญวัดราชประดิษฐฯ” ใน ราชประดิ ษฐพิ พิธบรรณ (กรุงเทพฯ: วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมาราม, ๒๕๕๓), ๒๓๔; ดูก ารศึกษาวิเ คราะห์เ รื่องหน้ าบันที่มรี ูปพระมหามงกุ ฎใน สมคิด
จิร ะทัศ นกุ ล , รูปแบบพระอุโ บสถและพระวิ ห ารในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๗๔-๑๘๐; เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, รายงาน
การวิ จยั เรื่อง พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิ ลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ,
๒๕๕๗).

๕๖
อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวแล้วว่า มีการประดับสัญลักษณ์รปู พระมหามงกุฎทีม่ ี
นัยหมายถึงเจ้าฟ้ามงกุฎมาแล้วตัง้ แต่ทรงผนวชทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร อันเป็ นเวลาทีย่ งั ไม่ได้เสด็จ
ขึน้ ครองราชสมบัติ การจะเรียกรูปสัญลักษณ์นัน้ ว่า พระมหาพิชยั มงกุฎ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของ
พระมหากษัตริยจ์ งึ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ แม้ว่าบางท่านจะเรียกรูปสัญลักษณ์น้ีว่าพระมหาพิชยั มงกุฎ
เฉพาะทีป่ รากฏในวัดทีท่ รงสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์หลังจากทีท่ รงครองราชย์แล้วก็ตาม เนื่องจากรูป
พระมหามงกุฎทีว่ ดั บวรนิเวศก็มรี ปู แบบทีไ่ ม่แตกต่างจากรูปพระมหามงกุฎทีอ่ ่นื อย่างมีนยั สําคัญ
จากพระบรมราชสัญลักษณ์ ท่ปี รากฏในพระอารามต่างๆ นัน้ พบว่าน่ าจะมี
ความสัมพันธ์กบั ตราพระลัญจกร (ตราประทับเอกสาร) ในขณะทรงผนวช หรือตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองค์เมื่อเสด็จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว เนื่องจากมีรูปแบบที่เป็ นพระมหามงกุฎและมี
องค์ประกอบอื่นๆ เช่นเดียวกัน (ภาพที่ ๑๘) การเรียกรูปพระบรมราชสัญลักษณ์ว่า พระมหา
พิชยั มงกุฎหรือไม่นนั ้ จึงควรพิจารณาคําเรียกตราพระราชลัญจกรด้วยเช่นกัน

ภาพที่ ๑๘ พระราชลัญจกรประจําพระองค์รชั กาลที่ ๔
ที่ม า: สํ า นั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี, พระราชลัญ จกร (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๖.
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารโบราณยังไม่พบว่ามีคําเรียกหรืออธิบายรูปมงกุฎ
ในพระราชลัญ จกรอย่ างจํา เพาะเจาะจงว่ า พระมหาพิชยั มงกุ ฎ แต่ อ ย่า งใด แต่ ม ีห ลัก ฐานที่
น่ าสนใจคือพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามงกุฎในพระสมณสาส์นทีส่ ่งไปยังลังกา ซึง่ ทรงกล่าวไว้ว่าได้ทรง
“ประทับพระลัญจกรรูปมงกุฎบนพื้นครัง่ สําหรับแสดงพระนามของตนในราชสกุลก่อน” ๓๘
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๓๘

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไป
ยังลังกาทวีป (พระนคร: บํารุงนุ กูลกิจ, ๒๔๖๘), ๕๔.

๕๗
โดยมีคําภาษาบาลีกํากับว่า “ลาขาตเล มกุฏ รูปกล�ฺจเนน ปุพฺเพ กุล มฺหิ สกนามปที ป
เกน” ๓๙ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าทรงเรียกรูปสัญลักษณ์ประจําพระองค์นนั ้ ว่า มงกุฎ
ในเอกสารโบราณเมื่อครองราชสมบัตแิ ล้วก็ยงั ไม่พบว่ามีคําเรียกรูปพระมหา
มงกุฎในพระราชลัญจกรว่า พระมหาพิชยั มงกุฎ โดยในพระราชสาสน์ทส่ี ่งไปยังต่างประเทศได้
เรียกว่าตรานี้ว่า“พระราชลัญจกรสําหรับนามแผ่นดินปจั จุบนั ” ๔๐ ซึ่งควรมีความหมายถึงมงกุฎ
อันเป็ นพระนามเดิมของรัชกาลที่ ๔ แม้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมือ่ ทรงกล่าวถึงรูปสัญลักษณ์ท่ี
ประดับในพระอารามทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างก็ยงั ทรงเรียกว่ามงกุฎเช่นกัน ดังความตอนหนึ่งที่
ทรงพระราชปรารภถึงการสร้างวัดทีย่ งั ค้างมาจากในรัชกาลที่ ๔ ว่า “...วัดที่ฉันปฏิ สงั ขรณ์ ทาํ
ต่อทูลหม่อมแห่งใด ไม่ได้เอาเกี้ยวยอดเข้าไปแซกมงกุฎเลย ถ้าแห่งหนึ่ งถึงจะมีนายช่าง
คิ ดตัวอย่างมาเปนเกี้ยวยอดแซกมงกุฎ ฉั นได้ ให้ แก้ ทุกครัง้ เพราะคิ ดจะถวายให้ เปน
พระเกียรติ ยศที่ทรงทํา...” ๔๑
เหตุผลอีกประการทีค่ วรพิจารณาคือ รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงออกประกาศให้ใช้รปู
สัญลัก ษณ์ ต่ างๆ ได้แก่ รูปอุ ณ าโลม แทนพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลก
มหาราช, รูปครุฑยุดนาค แทนพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, รูปปราสาท
แทนพระนามพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั และรูปมงกุฎแทนพระนามพระองค์เอง ๔๒
(ภาพที่ ๑๙) ซึ่ ง แม้ ใ นประกาศนั ้น จะใช้ ภ าพสั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ เลี่ ย งการออกพระนาม
พระมหากษัต ริย์ แต่ก็แ สดงให้เ ห็นถึงแนวคิด ในการนํ าพระนามเดิมของพระมหากษัต ริย์มา
ประดิษฐ์เป็ นรูปสัญลักษณ์ทเ่ี กีย่ วข้องอยูด่ ว้ ย
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๓๙

เรือ่ งเดียวกัน, ๕๕.
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , รวมพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ัว เรื่ อ ง พระราชหัต ถเลขาในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๔๘), ๔๐๓.
๔๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , ประชุมพระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่
๕ ภาคปกิ ณกะ ๑, ๒๒.
๔๒
เรือ่ งสัญลักษณ์แทนพระนามแผ่นดิน, จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔ ไม่ปรากฏศักราช
เลขที่ ๑๙๕, หอสมุ ด แห่ ง ชาติ อ้า งถึง ใน สํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี, พระราชลัญ จกร
(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕.
๔๐

๕๘

ภาพที่ ๑๙ ประกาศสัญลักษณ์แทนพระนามแผ่นดิน
ที่ม า: สํ า นั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี, พระราชลัญ จกร (กรุง เทพฯ: สํา นัก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๕๕.
หากพิจารณาแนวคิดในการสร้างสัญลักษณ์เช่นนี้ควบคู่กบั การพิจารณาถึง
คุณค่าและความสําคัญของพระมหาพิชยั มงกุ ฎซึ่งเป็ นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ทส่ี ําคัญของ
พระมหากษัตริยท์ ุกรัชกาลแล้ว จึงไม่น่าเป็ นไปได้ทร่ี ชั กาลที่ ๔ จะทรงนํ ารูปพระมหาพิชยั มงกุฎ
มาเป็ นสัญลัก ษณ์ของพระองค์เองเพียงรัชกาลเดียว รูปมงกุ ฎที่เป็ นพระบรมราชสัญลัก ษณ์
ประจําพระองค์จงึ ควรเป็ นรูปพระมหามงกุฎหรือมงกุฎทีแ่ ทนถึง “เจ้าฟ้ามงกุฎ” อันเป็ นพระนาม
เดิมมากกว่า อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ยงั ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมต่อไป

๕๙
๓. พระราชประสงค์และเจดียแ์ บบพระราชนิ ยมในรัชกาลที่ ๔
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบของเจดียท์ ่สี ร้างขึ้นหรือปฏิสงั ขรณ์ ตามพระ
ราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัดที่พบมากที่สุดคือ เจดีย์ทรง
ระฆังขนาดใหญ่มตี ําแหน่ งสําคัญที่อยู่ในแนวแกนหลักของแผนผัง โดยมักตัง้ อยู่ระหว่างพระ
วิหารและพระอุโบสถซึง่ วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เช่นเดียวกับตําแหน่ งของเจดีย์
ประธานในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งให้ความสําคัญกับเจดีย์
ประธาน หากแต่ มคี วามแตกต่ างกันที่รูปแบบของเจดีย์ท่ใี นสมัยอยุธยาตอนต้นจะนิ ยมสร้าง
เจดียท์ รงปรางค์เป็ นประธานของวัด ในขณะทีเ่ จดียป์ ระธานตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
เป็ นเจดียท์ รงระฆัง ซึง่ เป็ นรูปแบบที่นิยมในศิลปะอยุธยาตอนกลางรวมทัง้ ศิลปะสุโขทัย โดยมี
ข้อแตกต่างทีส่ งั เกตได้อย่างเด่นชัดคือส่วนรองรับองค์ระฆังซึ่งนิยมใช้ชุดมาลัยเถาเช่นเดียวกัน
กับศิลปะอยุธยา
แม้ว่ า พระเจดีย์แ บบพระราชนิ ย มจะเป็ น เจดีย์ท รงระฆัง เป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ ย งั มี
ประเด็นสําคัญทีเ่ กี่ยวข้อง อันอาจจะสะท้อนถึงแนวพระราชดําริ รวมถึงเทคนิควิทยาการในการ
ก่อสร้างเจดียท์ รงระฆังตามพระราชประสงค์ ซึง่ ได้แบ่งประเด็นการค้นคว้า ดังนี้
๓.๑ เจดียท์ รงระฆัง: เจดียแ์ บบพระราชนิ ยม
จากการสํารวจพระอารามที่มปี ระวัติเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๔ นัน้ สามารถ
สรุปข้อสังเกตได้ว่ากลุ่มพระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ จํานวน ๕ วัด
ล้วนมีเจดียป์ ระธานเป็ นเจดียท์ รงระฆังทัง้ หมด ซึง่ สะท้อนถึงพระราชนิยมในเจดียร์ ปู แบบนี้ส่วน
กลุ่ มพระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิส งั ขรณ์ ใ นต่ างจังหวัด พบว่ามีเ จดีย์ทรงระฆังเป็ นเจดีย์
ประธานขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งเช่นเดียวกัน ซึง่ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นการก่อสร้างขึน้ ใหม่ การสร้างเจดีย์
ทรงระฆังครอบทับเจดียอ์ งค์เดิม แต่ในกลุ่มพระอารามทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลนัน้ มีเฉพาะบางแห่งเท่านัน้ ที่มเี จดียป์ ระธานเป็ นเจดียท์ รงระฆัง ทัง้ นี้น่าจะเป็ น
เพราะว่าในบางแห่งมีเจดียร์ ปู แบบอื่นเป็นประธานสําคัญของวัดอยูก่ ่อนหน้าแล้ว
รูปแบบของเจดียท์ รงระฆังที่พบร่วมกับเกือบทุกแห่ง จนอาจเรียกได้ว่าเป็ น
รูปแบบเฉพาะของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ คือ ส่วนฐานประกอบด้วยฐาน
เขียง ๑-๓ ชัน้ ถัด มาเป็ นฐานบัว ควํ่า-บัว หงาย มีมาลัยเถา ๓ ชัน้ เป็ นส่ ว นรองรับองค์ระฆัง
จากนัน้ เป็ นชัน้ ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในตําแหน่ งบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีขนาดใหญ่แต่กม็ ี
สัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับความสูงของชัน้ ฐานและส่วนรองรับองค์ระฆัง บัลลังก์ในผัง
สีเ่ หลีย่ มมีลกั ษณะคล้ายชัน้ ฐานบัวควํ่า-บัวหงาย แกนปล้องไฉนทีม่ เี สาหารล้อมรอบ ปล้องไฉน
ทีซ่ อ้ นลดหลันกั
่ น ปลียอด และเม็ดนํ้าค้าง (ภาพที่ ๒๐) ซึง่ เป็ นรูปแบบของเจดียป์ ระธานทีพ่ บ
ในวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในกรุงเทพ ทัง้ ๕ วัด ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร
วัดบรมนิวาส วัดปทุมวนารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามและพบในกลุ่มวัดทีโ่ ปรดเกล้าฯ

๖๐
ให้ปฏิสงั ขรณ์ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต้น
รวมทัง้ กลุ่ ม วัด ที่โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ฏิส ัง ขรณ์ ใ นต่ า งจัง หวัด เช่ น วัด สุ ว รรณดาราราม จ.
พระนครศรีอยุธยา เป็ นต้น

ภาพที่ ๒๐ ภาพลายเส้นเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
(ภาพจาก นางสาวศิวพร วงษ์แดง)
เจดีย์ทรงระฆังเกือ บทุก แห่งที่มรี ูปแบบดัง ที่ก ล่ าวมานัน้ มัก ตัง้ อยู่บนฐาน
ประทักษิณซึง่ เป็ นฐานสูงในผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีบนั ไดทางขึน้ ฐานประทักษิณมีขนาดความกว้าง
ใหญ่แตกต่างกันตามแต่พน้ื ทีข่ องวัด หากเป็ นฐานประทักษิณขนาดใหญ่นิยมสร้างเจดียป์ ระจํา
มุมโดยมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน มีตวั อย่างทีส่ ําคัญคือ เจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ มีเจดีย์
ทรงปรางค์เป็ นเจดียป์ ระจํามุม เจดียป์ ระธานวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุร ี ซึง่ มีเจดียท์ รงแปด
เหลีย่ มเป็ นเจดียป์ ระจํามุม เป็ นต้น บางแห่งสร้างเจดียบ์ ริวารล้อมรอบเจดียป์ ระธานทีต่ งั ้ อยู่ฐาน
ประทักษิณ เช่นทีว่ ดั สุวรรณดาราราม วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๖๑
จากการศึกษาเอกสารโบราณพบว่า พระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่ ๔ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อ งรูปแบบเจดีย์นัน้ มีปรากฏในหลักฐานเอกสารอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อนํ ามา
ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบเจดียท์ ่สี ร้างตามพระราชประสงค์จะพบว่าทรงพระราชนิยมใน
เจดียท์ รงกลมหรือที่รจู้ กั กันในปจั จุบนั ว่า เจดีย์ทรงระฆัง มากที่สุด โดยพระบรมราชวินิจฉัยที่
ทรงอธิบายเรือ่ งรูปแบบของเจดียใ์ นพุทธศาสนาทีส่ าํ คัญ ได้แก่ พระราชปรารภเกี่ยวกับพระปฐม
เจดียว์ ่า “ชะรอยว่าเมื่อยอดพระมหาสถูปทําลายกระจายพังยับเยิ นไปแล้ว ผู้สทั ธาสํารับ
ใหม่ ไ ม่ รู้จ กั พระสถูป เจดี ย์ข องโบราณแรกตัง้ พุท ธศาสนา ว่ า มี บ งั คับ ให้ ทํา เป็ นจอม
เหมือนลอมข้าวแลกองข้าวเปลือก นับถือไปแต่ข้างของประดิ ษประดอยอุตตริ อตุ ตรอย
ต่างๆ อย่างพระปรางค์แลพระเจดียใ์ หม่ๆ ชัน้ หลังๆ ลงมา” ๔๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทรงนับ
ถือ รูปแบบเจดีย์ต ามอย่า งโบราณที่ม ีล กั ษณะคล้ายลอมข้าวหรือ กองข้า ว นัน่ ก็ค ือ เจดีย์ท่ีม ี
สัณฐานกลม และไม่โปรดเจดีย์ในรูปแบบอื่นที่ประดิษฐ์ข้นึ ในชัน้ หลัง เช่ น เจดีย์ทรงปรางค์
จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปกรรม ก็มคี วามสอดคล้องกัน โดยพบว่าพระเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ ตาม
พระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ นัน้ ไม่มเี จดียท์ รงปรางค์แต่อย่างใด
พระราชดําริท่สี ะท้อนถึงพระราชนิยมในเจดียท์ รงระฆังของรัชกาลที่ ๔ ยัง
แสดงออกอย่างชัดเจนในพระราชดําริเกี่ยวกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็ นวัดที่
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ โดยทรงวางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบตั ติ ่างๆ เกี่ยวกับการปฏิสงั ขรณ์วดั นี้
ไว้อย่างเคร่งครัด ประเด็นสําคัญประการหนึ่งคือการปฏิสงั ขรณ์พระเจดียซ์ ง่ึ เป็ นเจดียท์ รงระฆัง
โดยทรงห้ามไม่ให้แก้ไขเป็ นเจดียร์ ปู แบบอื่น ดังพระราชดํารัสว่า “...พระวิ หารหลวงพระมหา
เจดี ย์เหล่ านี้ ถ้าชํารุดซุดโซมไปจะใคร่ปฏิ สงั ขรณ์ ขึ้นก็ให้ คงที่ เป็ นอย่างของเดิ ม อย่ า
แก้ไขยักย้ายไปอย่างอื่ นเปนอันขาดที เดี ยว ที่ พระมหาส�ูปเจดี ยก์ ลมนัน้ จะเปลี่ยนให้
เปนไม้สิบสองไม้ยี่สิบก็อย่าเลย ฤาจะสร้างพระเจดียอ์ งค์เลกๆ ลงที่รอบสองค่างประตูก็
ดี แลรายไปตามแนวกําแพงก็ดี อย่าทําเลยเป็ นอันขาดทีเดียว...” ๔๔
ในจดหมายเหตุ ธ รรมคดีเ รื่อ งสวดมนต์ ยัง ได้ ท รงเน้ น ยํ้ า เกี่ ย วกับ การ
ปฏิส งั ขรณ์ ว ดั ราชประดิษ ฐสถิต มหาสีมารามอีก ว่ า “...ที่ ต้องห้ ามคื อพระมหาเจดี ย์ ซึ่ ง มี
รูปพรรณสัณฐานอย่างนี้ ขอยกไว้อย่าให้ ท่านผู้ใดยักย้ายเปลี่ยนแปลงไป เปนอย่างพระ
เจดี ยไ์ ม้สิบสองอย่างที่ ท่านทัง้ ปวงนับถือขึ้นใหม่ๆ ในบางกอกนี้ เมื่อมีศรัทธาจะสร้าง
เปนซุ้มเปนเครื่องบูชา ฤาเปนรูปยักษ์รปู เสี้ยวกางแลรูปอื่นๆ เป็ นเครื่องประดับพระมหา
เจดียน์ ัน้ ไม่ห้าม แต่ อย่าให้ สร้างเปนรูปพระเจดี ยเ์ ลกน้ อยอยู่ริมประตูบ้าง เปนเหมือน
42
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๔๓

กรมศิลปากร, เรื่องพระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๘), ๘๐.
“ประกาศทีว่ สิ ุงคามสีมาวัดราชประดิษฐกับเครื่องประดับยศ,” หนังสือสมุดไทยดํา
, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๗, เลขที่ ๑๕๒, หอสมุดแห่งชาติ.
๔๔

๖๒
แท่นรูปสิ งหโต แลทําให้เกลื่อนกลาดไปในที่ต่างๆ บ้าง ไม่ทรงเหนชอบด้วยเลย ถ้าการ
ในพระเจ้าแผ่นดิ นไม่ภอพระทัยไม่ทรงแล้ว แลในพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอ ไม่มี
พระองค์ใดจะทํานุบาํ รุงปฏิ สงั ขรณ์ แล้ว... ฤาข้าราชการฝ่ ายน่ าฝ่ ายใน ฤาพระสงฆราชา
คณะแลท่านอื่นๆ ในพวกสิ ศหลวงเดิ มจะชักชวนกัน...จะพร้อมในเรี่ยไรกันทําปฏิ สงั ขรณ์
วัตถุสฐาน ตามกําลังที่ จะทําได้ ก็ทรงอนุญาตยอมให้ ทาํ แต่ อย่าให้ ทาํ ในของที่ ต้องห้ าม
ให้การผิดๆ ไปจากพระราชประสงค์” ๔๕
นอกจากนี้ เมื่อ ครัง้ ที่โ ปรดเกล้าฯ ให้มกี ารก่ อสร้างพระสมุทรเจดีย์ต่อ จาก
รัชกาลที่ ๓ ได้มกี ารเปลีย่ นรูปแบบจากเจดียไ์ ม้สบิ สองมาเป็ นเจดียท์ รงระฆัง โดยมีพระราชดําริ
ว่า “...การที่ จะสร้างพระส�ูปเจดี ย์ จะทําตามที่ นิยมนับถือกันภายหลังว่างามว่าดี เปน
ประมาณนัน้ ไม่ได้ ควรจะต้ องทําตามแบบอย่ างโบราณ...” ๔๖ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ สร้าง
เจดี ย์ที่ มี “...องค์ร ะฆัง เลกๆเรี ย วข้ า งปลาย แลมี ฐานเป็ นบัว หงาย น่ ากระดานซ้ อ น
กันเปนชัน้ ๆ...” ๔๗ และได้ทรงกล่าวถึงเหตุผลทีท่ รงเลือกใช้เจดียท์ รงระฆังว่า “...พระเจดียไ์ ม้
๑๒ นี้ องค์ระฆัง มี ข นาดเลก ไม่ แ น่ น หนา ผู้ร้า ยจึ ง สามารถขโมยพระบรมอัฐิ ธ าตุ ไ ด้
โดยง่าย จึงเปลี่ ยนแบบเปนเจดี ย์ทรงระฆังซึ่ งมีรูปร่างหนาแน่ นกว่า...” ๔๘ ด้วยพระราช
ประสงค์ดงั กล่าวจึงทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของพระสมุทรเจดียจ์ ากเดิมทีเ่ ป็ นเจดียไ์ ม้
สิบสองทีก่ ่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ มาเป็นเจดียท์ รงระฆังแทน
จากหลักฐานเอกสารที่ยนื ยันถึงพระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรง
พระราชนิยมเจดียท์ รงระฆังในการสร้างเจดียป์ ระธานของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ
การก่อสร้างพระสมุทรเจดียน์ นั ้ เมื่อตรวจสอบร่วมกับหลักฐานทางด้านศิลปกรรมพบว่ามีความ
สอดคล้องกัน โดยพระเจดียท์ งั ้ สองแห่งทีก่ ล่าวถึงนัน้ ล้วนเป็นเจดียท์ รงระฆังทัง้ สิน้
พระเจดียท์ ่วี ดั ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามมีช่อื ว่าปาสาณเจดีย์ เป็ นเจดีย์
ทรงกลมหรือทรงระฆังสร้างด้วยศิลาตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณในผังสี่เหลีย่ ม ๒ ชัน้ มีบนั ไดทาง
ขึน้ ฐานประทักษิณชัน้ ล่างเป็ นฐานสิงห์ มีพนักระเบียงโดยรอบ ฐานประทักษิณชัน้ ที่ ๒ เป็ น
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๔๕

“ธรรมคดีเรือ่ งสวดมนต์,” หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ,
ไม่ปรากฏศักราช, เลขที่ ๓๖๗, หอสมุดแห่งชาติ.
๔๖
“ประกาศเรื่องความเป็ นมาของพระสมุทรเจดียแ์ ละการสถาปนาปฏิสงั ขรณ์สมัย
ร.๔ พ.ศ.๒๔๐๓,” หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๒, เลขที่
๘๒, หอสมุดแห่งชาติ.
๔๗
เรือ่ งเดียวกัน.
๔๘
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ ฉบับหอพระสมุดแห่ งชาติ (พระนคร:
กรมสรรพสามิต, ๒๕๐๖), ๗๘๒.

๖๓
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ชัน้ ล่างสุดขององค์เจดียเ์ ป็นฐานเขียง ต่อด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย รองรับ
ชุดมาลัยเถา ๓ ชัน้ จากนัน้ เป็ นชัน้ บัวลูกแก้วอกไก่ ๑ ชัน้ ในตําแหน่ งบัวปากระฆัง องค์ระฆัง
บัลลังก์ส่เี หลี่ยม แกนปล้องไฉนทีม่ เี สาหารล้อมรอบ บัวฝาละมี ปล้องไฉน ปลียอดและลูกแก้ว
ตามลําดับ (ภาพที่ ๒๑)

ภาพที่ ๒๑ ปาสาณเจดีย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ส่วนพระสมุทรเจดียก์ ็มรี ะเบียบของเจดีย์ทรงระฆังเช่นเดียวกันกับปาสาณ
เจดีย์ แต่ ไ ด้เ พิ่ม สัด ส่ ว นความสู ง ขององค์เ จดีย์ม ากขึ้น และมีล ัก ษณะบางประการที่ต่ า งไป
กล่าวคือ ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงทีม่ ชี า้ งล้อม ถัดขึน้ ไปเป็ นฐานประทักษิณ ๒ ฐาน ซึง่ มี
บันไดทางขึน้ ทัง้ ๔ ด้าน จากนัน้ เป็ นชัน้ ฐานบัวควํ่า บัวหงายทีป่ ระดับบัวลูกแก้ว ๒ เส้นในผัง
กลมและมีการทําจระนําประดับทัง้ สีท่ ศิ ทีช่ นั ้ ฐานนี้ จากนัน้ จึงต่อด้วยชุดฐานบัวควํ่าบัวหงายตาม
ระเบียบของเจดียท์ รงระฆังในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีชุดมาลัยเถา ๓ ชัน้ ชัน้ ฐานบัวลูกแก้วอกไก่
๑ ชุด แทนตําแหน่ งบัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์สเ่ี หลีย่ ม แกนปล้องไฉนและเสาหาร ปล้อง
ไฉนทรงกรวยและปลียอดเช่นเดียวกับปาสาณเจดีย์

๖๔
ความสู ง ของพระสมุท รเจดีย์ย งั เป็ น ผลจากการที่อ งค์เ จดีย์ต ัง้ อยู่บ นฐาน
ประทักษิณที่มคี วามสูง ๒ ชัน้ ซึ่งอยู่ในผังแปดเหลี่ยม มีบนั ไดทางขึน้ โดยฐานประทักษิณชัน้
ล่างเป็ นฐานช้างล้อม การเพิม่ สัดส่วนความสูงด้วยชัน้ ฐานที่มากขึน้ นัน้ เชื่อว่าน่ าจะเป็ นเหตุผล
จากการที่พระสมุทรเจดียน์ ัน้ เดิมตัง้ ในบริเวณที่เป็ นเกาะกลางนํ้ าจึงมีความจําเป็ นเพื่อป้องกัน
ปญั หาเรื่องนํ้ าท่วม รวมทัง้ เพื่อให้เป็ นจุดสังเกตที่สําคัญในการสัญจรทางนํ้ า (ภาพที่ ๒๒) ซึ่ง
แตกต่างจากปาสาณเจดียท์ ต่ี งั ้ อยู่ภายในวัดซึง่ มีพ้นื ทีไ่ ม่มากนัก อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับพระ
สมุทรเจดียจ์ ะได้กล่าวถึงอีกครัง้ ในหัวข้อการถ่ายแบบเจดียจ์ ากกรุงศรีอยุธยา

ภาพที่ ๒๒ พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
สําหรับการศึกษารูปแบบศิลปะของเจดียท์ รงระฆังในที่แห่งอื่นนัน้ ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบกับปาสาณเจดีย์ และศึกษาจากเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร (ภาพที่ ๒๓) ซึ่ง
เป็ นเจดียอ์ กี องค์หนึ่งที่เป็ นตัวอย่างสําคัญของเจดียท์ รงระฆังในแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔
เนื่องจากเป็ นเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ในช่วงที่ทรงผนวช จึงน่ าจะเป็ นเจดียต์ ามพระราชประสงค์
องค์แรก และอาจเป็ นต้นแบบให้กบั การสร้างเจดียท์ รงระฆังองค์อ่นื ๆ ในเวลาต่อมา

๖๕

ภาพที่ ๒๓ เจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร
ผลการศึก ษาพบว่ า แม้ว่ า จะไม่ พ บหลัก ฐานเอกสารที่แ สดงถึง พระราช
ประสงค์ทท่ี รงต้องการให้เป็ นเจดียท์ รงระฆังในทุกแห่งก็ตาม แต่จากการศึกษาทางด้านรูปแบบ
ศิลปะพบว่า เจดียท์ ่รี ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นทีก่ รุงเทพฯ
หรือต่างจังหวัด มักเป็ นเจดียท์ รงระฆังเกือบทัง้ สิ้น รวมทัง้ ยังพบว่าได้โปรดเกล้า ฯ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบพระเจดีย์บางแห่ง เช่น พระสมุทรเจดีย์จากเดิมที่เป็ นเจดีย์ไม้สบิ สอง บรม
บรรพตหรือภูเขาทอง วัดสระเกศ จากเดิมทีเ่ ป็ นเจดียท์ รงปรางค์ และเจดียว์ ดั เฉลิมพระเกียรติ
จ.นนทบุร ี จากเดิมทีส่ นั นิษฐานว่าเป็นเจดียท์ รงเครือ่ งให้เป็นเจดียท์ รงกลมหรือทรงระฆังด้วย
ดัง นั น้ จึง สามารถสรุ ป ได้ว่ า รัช กาลที่ ๔ มีพ ระราชนิ ย มในเจดีย์รูป แบบนี้
มากกว่ารูปแบบอื่นๆ ทัง้ นี้มเี พียงบางแห่งที่เป็ นเจดียใ์ นรูปแบบอื่นซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปใน
ภายหลัง โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญทางด้านรูปแบบศิลปะของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ ๔ ได้ดงั นี้
๓.๑.๑ ส่วนฐานประทักษิ ณ เจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมโดยส่วนมาก
มักตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณที่มคี วามสูง อาจเป็ นฐานบัวควํ่าบัว หงาย ฐานบัวลูกแก้วอกไก่
หรือ ฐานสิง ห์ซ่ึง เป็ นรูปแบบฐานประทัก ษิณ ที่รองรับเจดีย์ทรงระฆัง ที่เ คยมีม าแล้ว ในศิล ปะ
อยุธยา ๔๙ ฐานประทักษิณอยู่ในผังสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม มีจํานวน ๑ ชัน้ หรือ ๒ ชัน้ ที่ฐาน
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๔๙

สัน ติ เล็ก สุ ขุม, ศิ ล ปะอยุ ธ ยา งานช่ า งหลวงแห่ ง แผ่ น ดิ น, พิม พ์ค รัง้ ที่ ๓
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๐), ๖๗.

๖๖
ประทักษิณมีการก่อพนักระเบียง โดยประดับด้วยลูกกรงกระเบือ้ ง หรือกระเบือ้ งปรุซง่ึ มีลกั ษณะ
เป็ นกระเบื้องเคลือบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ปรุลายโปร่งกลางแผ่น เคลือบด้วยสีเขียว นํ้ าตาล หรือ
เหลือง มีบนั ไดทางขึน้ สู่ฐานประทักษิณแต่ละชัน้ โดยมีลกั ษณะเป็ นบันไดประชิด คือ มีขนั ้ บันได
ทีใ่ ช้กา้ วขึน้ จากแนวขนานองค์เจดียแ์ ล้วจึงมีชานพักทีห่ กั เลีย้ วเป็ นบันไดประชันทีข่ น้ึ สู่องค์เจดีย์
หรือลานประทักษิณชัน้ บน ราวบันไดจึงมักมีเพียงด้านเดียวหากเป็ นบันไดประชิด (ภาพที่ ๒๔)
ส่วนทีเ่ ป็ นบันไดประชันมีราวบันไดทัง้ สองข้าง ราวบันไดนิยมก่อเรียบทึบตลอดถึงพืน้ ปลายตัด
ตรง หลังบันไดเป็ นบัวหลังเจียด บางแห่งประดับตุ๊กตาจีนหรือสิงโตจีนขนาดเล็กทีช่ านพักหรือที่
หัวบันได

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๒๔ บันไดประชิดขึน้ สู่ฐานประทักษิณ
(ก) พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
(ข) เจดียป์ ระธาน วัดโสมนัสวิหาร
ฐานประทักษิณทีร่ องรับเจดียป์ ระธานขนาดใหญ่มขี นาดแตกต่างกัน
ตามข้อจํากัดของพื้นที่ บางแห่งจึงไม่มกี ารสร้างเจดียป์ ระจํามุมที่ฐานประทักษิณ เช่น วัดราช
ประดิฐสถิตมหาสีมาราม วัดโสมนัสวิหาร เป็นต้น (ภาพที่ ๒๕) แต่บางแห่งทีท่ ําฐานประทักษิณ
ขนาดใหญ่จะทําเจดียป์ ระจํามุมด้วย ซึง่ มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน โดยอาจมีรปู แบบทีจ่ าํ ลองมาจาก
เจดีย์ป ระธาน เช่ น เจดีย์ว ัด เขมาภิร ตาราม หรือ เป็ น เจดีย์รูป แบบอื่น ที่ม ีข นาดเล็ก กว่ า
ตัวอย่างเช่น เจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหาร หรือบางแห่งมีลกั ษณะคล้ายบัวคลุ่มเถาหรือพุ่มดอกไม้
ประดับ เช่นทีพ่ ระสมุทรเจดีย์ และวัดปทุมวนาราม เป็นต้น (ภาพที่ ๒๖)

๖๗

ภาพที่ ๒๕ ฐานประทักษิณของเจดียป์ ระธานวัดโสมนัสวิหาร ไม่มเี จดียป์ ระจํามุม

ภาพที่ ๒๖ ฐานประทักษิณของเจดียป์ ระธาน วัดปทุมวนาราม ประดับมุมด้วยบัวคลุ่มเถา
๓.๑.๒ องค์พระเจดี ย์ องค์ประกอบของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยม
รัชกาลที่ ๔ มีลกั ษณะร่วมกันเกือบทุกแห่ง กล่าวคือ เจดียอ์ ยู่ในผังกลมประกอบด้วยส่วนฐาน
เขียง ๑-๓ ชัน้ ถัดไปเป็ นฐานบัวควํ่าบัวหงาย ๑ ฐาน มีชุดมาลัยเถา ๓ ชัน้ เป็ นส่วนรองรับองค์
ระฆัง เช่ น เดีย วกับ เจดีย์ทรงระฆังในศิล ปะอยุธ ยาจากนัน้ เป็ น ชัน้ บัว ลูก แก้ว อกไก่ ๑ ชัน้ ใน
ตําแหน่ งบัวปากระฆัง ซึง่ ชัน้ บัวลูกแก้วอกไก่นัน้ เป็ นลวดบัวทีน่ ิยมในศิลปะล้านนาที่ได้แพร่ลง

๖๘
มาในศิลปะอยุธยาด้วย จากนัน้ เป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่ส่วนปากระฆังผายออกเล็กน้อย ถัดขึน้
ไปมีบลั ลังก์ในผังสี่เหลี่ยม รองรับแกนปล้องไฉนที่มกั มีเสาหารซึ่งเป็ นที่นิยมในศิลปะอยุธยา
เช่นกัน ส่วนยอดเป็ นทรงกรวยแหลมที่ประกอบด้วยบัวฝาละมี ปล้องไฉน ปลียอด และเม็ด
นํ้ าค้าง ตามลําดับ ทัง้ นี้ มเี พียงบางองค์ท่มี กี ารก่ อ มุขทัง้ สี่ทิศ ขององค์เ จดีย์และมีคูห าเข้าไป
ภายในได้เช่น พระศรีรตั นเจดีย์ พระธาตุจอมเพชร เป็นต้น
มีขอ้ น่ าสังเกตประการหนึ่งทีพ่ บในกลุ่มเจดียท์ รงระฆังทีส่ ร้างขึน้ ตาม
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ คือทีช่ ุดมาลัยเถาชัน้ ล่างสุดของเจดียบ์ างองค์มกี ารทําลวดลาย
ั ้ นรูปสิงโตอ้าปากประดับอยู่ทงั ้ สี่ทศิ โดยรอบ มีตวั อย่างได้แ ก่ เจดีย์ประธานวัดบรม
ปูนปนเป็
นิวาส วัดปทุมวนาราม เป็ นต้น (ภาพที่ ๒๗) ซึง่ ข้อสังเกตนี้ยงั พบทีอ่ งค์ระฆังของเจดียเ์ พิม่ มุมที่
รัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสงั ขรณ์ทว่ี ดั ชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยาด้วย

ั ้ ปสิงโตทีช่ ุดมาลัยเถาเจดียป์ ระธานวัดปทุมวนาราม
ภาพที่ ๒๗ ลายปูนปนรู
รูปแบบดังกล่าวพบว่าเป็ นระเบียบของเจดียท์ รงระฆังที่โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างและปฏิสงั ขรณ์ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนอาจเรียกได้ว่าเป็ นเจดียแ์ บบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ ๔ตัวอย่างเจดียท์ ่โี ปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสงั ขรณ์ในกรุงเทพฯ เช่น เจดีย์
ประธานวัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดบรมนิวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดปทุมวนาราม เป็ นต้น และเจดียท์ โ่ี ปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสงั ขรณ์ในต่างจังหวัด เช่น พระ
ปฐมเจดีย์ พระเจดียท์ พ่ี ระนครคีร ี เป็ นต้น

๖๙
สําหรับที่มาของการที่รชั กาลที่ ๔ ทรงเลือกใช้รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังนัน้ มี
แนวคิดทีส่ าํ คัญโดยสรุป ๓ ประการ ๕๐ คือ
๑. สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานจากเมื่อคราวสร้าง
เจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหารรัชกาลที่ ๔ ทรงถ่ายแบบเจดียม์ าจากเจดียบ์ นเขาพนมเพลิง ศรีสชั นาลัย
และได้ทรงตรวจค้นเจดียโ์ บราณในสุโขทัย ๕๑ เชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเคร่งครัดในพุทธศาสนาจึง
ได้มกี ารปฏิรูปพุทธศาสนาและสถาปนาธรรมยุติกนิ กายขึ้นโดยได้มกี ารติดต่ อกับลังกา และ
ได้รบั แบบอย่างการสร้างเจดียจ์ ากลังกาโดยตรง ๕๒
๒. แนวคิดทีเ่ ชื่อว่าเจดียท์ รงระฆังในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถ่ายแบบมาจากเจดีย์
๕๓
ในสมัยอยุธยา
จากการตรวจสอบทางด้านรูปแบบศิล ปะพบว่ า แนวคิด ที่เ ชื่อ ว่ าเจดีย์ทรง
ระฆังแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ ถ่ายแบบมาจากเจดียใ์ นสมัยอยุธยา น่ าจะมีความเป็ นไปได้
มากที่สุ ด เนื่ องจากระเบียบและรูปแบบของเจดีย์มคี วามสัมพันธ์กบั เจดีย์ทรงระฆังในศิลปะ
อยุธยา ทีส่ ําคัญคือการใช้ฐานบัวควํ่าบัวหงายรองรับ ๑ ฐาน และการใช้ส่วนรองรับองค์ระฆังที่
เป็ นชุดมาลัยเถา ๓ ชัน้ ไม่ใช่ชุดบัวถลาซึ่งเป็ นทีน่ ิยมในเจดียท์ รงระฆังศิลปะสุโขทัย รวมทัง้
การใช้เสาหารรอบแกนปล้องไฉนซึง่ นิยมในศิลปะอยุธยาเช่นกัน
ดังนัน้ แนวคิดแรกทีเ่ ชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ ได้ทรงตรวจค้นรูปแบบเจดียส์ ุโขทัย โดย
เฉพาะที่เขาพนมเพลิง ศรีสชั นาลัย มาเป็ นแบบอย่างในการสร้างเจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหารนัน้ จึงยัง
มีขอ้ ขัดแย้งในด้านรูปแบบศิลปะ เพราะเจดียท์ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหารนัน้ ใช้ชุดมาลัยเถาเป็ นส่วนรองรับ
องค์ระฆังซึง่ แตกต่างจากเจดียบ์ นเขานพนมเพลิง และเจดียท์ รงระฆังในศิลปะสุโขทัยโดยทัวไป
่ ที่
ใช้ชุดบัวถลาเป็ นส่วนรองรับองค์ระฆังตามความนิยมในศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ ๒๘)
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๕๐

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์พฒ
ั นาการของงานช่ างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๙๒.
๕๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพ, ตํา นานพระพุท ธเจดี ย์ (กรุงเทพฯ:
คุรสุ ภา, ๒๕๑๘), ๑๙๐.
๕๒
พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๔๗.
๕๓
สันติ เล็กสุขมุ , ข้อมูลกับมุมมอง: ศิ ลปะรัตนโกสิ นทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๔๘), ๑๐๙.

๗๐

ภาพที่ ๒๘ เจดียว์ ดั เขาพนมเพลิง อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
ส่วนแนวคิดที่ ๒ ซึ่งเชื่อว่าเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมได้รบั แบบอย่าง
การสร้างจากลังกาโดยตรงนัน้ หากศึกษาเปรียบเทียบทางด้านรูปแบบศิลปะจะพบว่า รูปแบบ
ของเจดีย์ทรงระฆัง แบบพระราชนิ ยมกับสถู ปในศิล ปะลัง กายัง มีค วามแตกต่ างกันอยู่ห ลาย
ประการ กล่าวคือ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสถูปลังกาในระยะแรกคือสมัยอนุ ราธปุระนัน้ จะ
พบว่ามีขอ้ แตกต่างอยู่มากเนื่องจากเป็ นสถูปทีม่ ขี นาดค่อนข้างใหญ่มาก มีฐานประทักษิณขนาด
ใหญ่ มีส่วนรองรับองค์สถูปเป็ นฐาน ๓ ชัน้ เรียกว่า ตรีมาลาหรือบุปผาสนะ ถัดขึน้ ไปจึงเป็ นทรง
โอควํ่าขนาดใหญ่มาก รองรับบัลลังก์ส่เี หลีย่ ม จากนัน้ เป็ นแกนปล้องไฉนและปล้องไฉนในทรง
กรวยอย่างไรก็ตาม สถูปในระยะนี้ลว้ นได้รบั การซ่อมแซมในภายหลังแล้วทัง้ สิน้ (ภาพที่ ๒๙)

ภาพที่ ๒๙ สถูปเชตวัน ศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ

๗๑
ส่วนสถูปในระยะหลังคือสมัยโปลนนารุวะและสมัยแคนดีซ่งึ ร่วมสมัยกับกรุง
รัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่ ๓-๔ นัน้ แม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับเจดียแ์ บบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ ๔ มากกว่าในสมัยอนุ ราธปุระ เพราะมีขนาดและสัดส่วนที่เล็กลง จนทรงโอ
ควํ่าได้เปลี่ยนไปคล้ายทรงระฆัง และสัดส่วนความสูงระหว่างฐานกับองค์ระฆังจะใกล้เคียงกัน
มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่สถูปในศิลปะลังกาในสมัยหลังนี้ก็ยงั มีลกั ษณะที่ป้อมกว่า เนื่องจากองค์
ระฆังมีปริมาตรทีเ่ ป็ นครึง่ ทรงกลมหรือมากกว่า อีกทัง้ ปล้องไฉนก็ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับองค์สถูป
ทัง้ หมด และมีช่วงห่างระหว่างบัลลังก์สเ่ี หลีย่ มกับปล้องไฉน และยอดบนสุดมีลกั ษณะคล้ายต่อม
กลมหรือหม้อนํ้ าขนาดเล็กจึงทําให้แลดูไม่สูงเพรียวเมื่อเทียบกับเจดียท์ รงระฆังแบบพระราช
นิยมรัชกาลที่ ๔ ที่นิยมทําองค์ระฆังคอดเพรียวกว่า และปล้องไฉนที่ซอ้ นชัน้ สูงรวมทัง้ ยังมีปลี
ยอดซึง่ ทําให้เจดียม์ สี ดั ส่วนทีส่ งู เพรียวกว่าสถูปลังกา (ภาพที่ ๓๐)
ส่ว นที่เป็ นข้อแตกต่ างประการสําคัญ คือ เจดีย์ทรงระฆัง แบบพระราชนิ ยม
รัชกาลที่ ๔ มีส่วนฐานบัวควํ่าบัวหงายและชุดมาลัยเถารองรับองค์ระฆัง และมีเสาหารที่รอบ
แกนปล้อ งไฉนซึ่ง เป็ นระเบียบเดียวกันกับเจดีย์ใ นศิล ปะอยุธ ยาอย่างชัด เจนและเป็ นส่ ว นที่
แตกต่างจากสถูปลังกาอย่างเห็นได้ชดั

ภาพที่ ๓๐ สถูปภายในถํ้าทัมพุลละ ศิลปะลังกาสมัยแคนดี

๗๒
ผู้เสนอแนวคิดนี้เชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงได้แบบอย่างของเจดีย์ลงั กามาจาก
เจดีย์จําลองที่ทางลังกามอบเป็ นเครื่องราชบรรณาการในการส่งสมณทูตไปยังลังกาเมื่อสมัย
รัชกาลที่ ๒ โดยมีตวั อย่างเจดียจ์ ําลองของลังกาประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ปจั จุบนั
เก็บรักษาไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ ๓๑) โดยเชื่อว่าน่ าจะเป็ นต้นแบบใน
การหล่อเจดียส์ าํ ริดกะไหล่ทองทีป่ ระดิษฐานภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศ (ภาพที่ ๓๒)
แต่สถูปจากลังกาองค์ดงั กล่าวก็มรี ปู แบบเช่นเดียวกันกับสถูปในศิลปะแคนดีดงั ได้กล่าวถึงแล้ว
ว่ามีขอ้ แตกต่างจากเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยม รวมทัง้ เจดียส์ ําริดกะไหล่ทองทีป่ ระดิษฐาน
ภายในคูหาเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศก็มรี ูปแบบที่เป็ นเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะไทยแล้วและมี
ระเบียบเช่นเดียวกับองค์เจดียป์ ระธาน

ภาพที่ ๓๑ เจดียจ์ าํ ลองทรงลังกา จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๗๓

ภาพที่ ๓๒ เจดียส์ าํ ริดกะไหล่ทอง ประดิษฐานภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร
อนึ่ง ผูเ้ สนอแนวคิดนี้ได้เรียกเจดียแ์ บบพระราชนิยมว่า “เจดียท์ รงลังกา” ซึง่
เมื่อตรวจสอบหลักฐานเอกสารไม่พบว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงใช้คําเรียกนี้มกั พบเพียงคําว่า “เจดีย์
ทรงกลม” หรือ “เจดียก์ ลม” เท่านัน้ นอกจากนี้ยงั มีคําประกาศในรัชกาลที่ ๔ ทีค่ วรพิจารณาคือ
เมือ่ ครัง้ ทีก่ ล่าวถึงการก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ ความว่า
...พระส�ูปองค์น้ี ผู้ดูผู้เหนทัง้ ปวง อย่าว่าพระเจดิยลังกาก็ดี พระเจดิยอย่า งมอญก็ดี
ซุ่มซ่ามงมงายไป ทีแ่ ท้นนั ้ พระเจดียอย่างไทยโบราณดอก พระเจดียกลมอย่างนี้ ทีก่ รุง
ศรีอยุทธยาเก่าและเมืองพระพิษณุโลกย์ เมืองโอฆบุร ี เมืองศรีสชั นาไลยสวรรคโลกย แล
เมืองสุโขทัยเมืองกําแพงเพชรมีด่นื ถมไป เมืองซึง่ ออกชื่อมานัน้ ก็เปนเมืองไทยโบราณ
ไม่ใช่ฤา เปนเมืองลังกาเมืองพม่าเมืองมอญเมือ่ ไรเล่า... ๕๔
53

๕๔

เรื่อง“ตํานานเรื่องพระเจดีย,์ ” จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔ เลขที่ ๒๒, ไม่ปรากฏ
ศักราช, หอสมุดแห่งชาติ.

๗๔
ซึ่งผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าคําประกาศนี้เป็ นการหลีกเลี่ยงข้อครหาว่า
ทรงสร้างสถูปแบบลังกาแทนทีจ่ ะเป็ นเจดียแ์ บบสยามทีผ่ ู้คนรูจ้ กั มักคุ้นกัน ๕๕ แต่หากพิจารณา
ในอีกแง่หนึ่ง คําประกาศนี้ก็น่าจะเป็ นการแสดงพระราชประสงค์ทท่ี รงต้องการให้เข้าใจโดยทัว่
กันว่าเจดียร์ ปู แบบดังกล่าวเป็ นเจดียท์ ม่ี าแต่เดิมในสยามนัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปฏิรปู พุทธศาสนาของเจ้าฟ้ามงกุฎนัน้ ย่อมมีความ
เชื่อมโยงกับความบริสุทธิ ์แห่งศาสนาวงศ์อนั มีท่มี าจากลังกาซึ่งเป็ นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา
เถรวาททีส่ าํ คัญตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙
การทีท่ รงมีพระราชนิยมในเจดียท์ รงระฆังนัน้ อาจสืบเนื่องจากเจดียร์ ปู แบบนี้
มีพฒ
ั นาการทีส่ บื เนื่องจากรูปแบบดัง้ เดิมของลังกา และได้แพร่หลายไปสู่ดนิ แดนใกล้เคียง เช่น
ศิลปะพุกาม ก่อนทีจ่ ะพัฒนาการมาเป็นเจดียท์ รงระฆังอย่างทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายทัง้ ในศิลปะ
สุโขทัยและอยุธยา
ดังนัน้ รูปแบบของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ จึงน่ าจะได้
แบบอย่างมาจากเจดีย์ท่เี คยมีมาในสยามซึ่ง เป็ นสายวิว ฒ
ั นาการจากสถู ปลัง กา โดยได้ทรง
เลือกใช้เจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยาเป็ นสําคัญ รวมทัง้ ยังมีเจดีย์บางองค์ซ่งึ มีพระบรมราช
โองการให้ไปถ่ายแบบจากกรุงเก่ามาสร้าง เช่น พระศรีรตั นเจดีย์ เจดียว์ ดั เขมาภิรตาราม เป็ น
ต้นซึง่ น่ าจะเป็ นการยํา้ ให้เห็นถึงทีม่ าของเจดียท์ รงระฆังในพระราชนิยมได้เป็ นอย่างดี โดยจะได้
กล่าวถึงรายละเอียดเจดียท์ ม่ี กี ารถ่ายแบบเจดียจ์ ากกรุงศรีอยุธยาในหัวข้อถัดไป
อนึ่ง ยังมีประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเจดีย์ทรงระฆังที่สร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์รชั กาลที่ ๔ ทีอ่ าจมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะลังกาอยู่บางประการ ได้แก่ พระปฐมเจดีย์
และพระสุทธเสลเจดีย์ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปในภายหลัง
๓.๒ การถ่ายแบบเจดียจ์ ากกรุงศรีอยุธยา
ดังได้กล่าวแล้วว่าองค์ประกอบของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมรัชกาลที่
๔ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับเจดียท์ รงระฆังในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลือกใช้ชุดมาลัย
เถาเป็ นส่วนรองรับองค์ระฆัง และการใช้เสาหารประดับรอบแกนปล้องไฉนแต่กระนัน้ ก็ยงั มีเจดีย์
บางองค์ท่มี หี ลัก ฐานเอกสารยืนยันเพิ่ม เติมว่ า ทรงมีพ ระราชวินิ จฉัยเลือ กใช้เ จดีย์ใ นศิล ปะ
อยุธยามาเป็ นต้นแบบในการก่อสร้างเจดียโ์ ดยมีตวั อย่างเจดียท์ ไ่ี ด้โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบ
จากเจดียใ์ นกรุงศรีอยุธยามาเป็ นแบบในการก่อสร้างหลายแห่ง อาทิ พระศรีรตั นเจดียใ์ นวัดพระ
ศรีรตั นศาสดาราม เจดีย์พ ระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เจดีย์ประธานวัดเขมาภิรตาราม
เจดียป์ ระธานวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุร ี เป็นต้น
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๕๕

พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า, ๕๖.

๗๕
นอกจากนี้ ยังมีเจดียเ์ พิม่ มุมที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกแห่งหนึ่งที่
ปรากฏหลักฐานว่าโปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากกรุงศรีอยุธยา แต่มรี ูปแบบที่แตกต่างจาก
เจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยม ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและกลมกลืนกับ
เจดียป์ ระจํารัชกาลที่ ๑-๓ ทีส่ ร้างมาก่อนหน้า ซึง่ จะได้กล่าวถึงในภายหลัง
พระศรีรตั นเจดีย์
การก่อสร้างพระศรีรตั นเจดียม์ หี ลักฐานกล่าวว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้
ช่างไปถ่ายแบบมาจากเจดียว์ ดั พระศรีสรรเพชญ พระนครศรีอยุธยา ๕๖ และสร้างขึน้ ในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามเมือ่ พ.ศ.๒๓๙๘ (ภาพที่ ๓๓)
รู ป แบบและสัด ส่ ว นของพระศรีร ัต นเจดีย์ม ีล ัก ษณะที่ใ กล้ เ คีย งกับ เจดีย์
ประธานที่วดั พระศรีสรรเพชญเป็ นอย่างมาก (ภาพที่ ๓๔) กล่าวคือ เป็ นเจดียท์ รงระฆังในผัง
กลม ส่วนฐานประกอบด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัยเถา ๓ ชัน้ บัวปากระฆังรองรับองค์
ระฆัง บัล ลัง ก์ ส่ีเ หลี่ย ม แกนปล้ อ งไฉนที่ม ีเ สาหารล้ อ มรอบ และส่ ว นยอดทรงกรวยที่
ประกอบด้วยบัวฝาละมี ปล้องไฉน ปลียอดและเม็ดนํ้ าค้าง ทัง้ ๔ ทิศขององค์เจดียม์ มี ุขซึง่ เป็ น
ทางเข้าไปสู่ภายในองค์เจดียไ์ ด้ ทีส่ นั หลังคามุขทัง้ ๔ ทิศประดับเจดียจ์ าํ ลองซึง่ มีการทําลักษณะ
เช่นนี้มาแล้วในเจดียศ์ ลิ ปะอยุธยาตอนต้น
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ภาพที่ ๓๓ พระศรีรตั นเจดีย์ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
๕๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย,์ ๑๙๐.

๗๖

ภาพที่ ๓๔ เจดียป์ ระธานวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา
การทีท่ รงเลือกถ่ายแบบพระเจดียจ์ ากวัดพระศรีสรรเพชญมาสร้างทีว่ ดั พระศรี
รัตนศาสดารามนัน้ เป็ นตัวอย่างทีช่ ดั เจนของการถ่ายแบบจากเจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยายุค
กลาง เนื่องจากมีหลักฐานแน่ ชดั ว่าเจดียแ์ ห่งนี้สร้างขึน้ ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ เมื่อ
พ.ศ.๒๐๓๕ ๕๗ ทัง้ นี้สนั นิษฐานว่าน่ าจะเป็ นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีม่ ุ่งหมายให้เห็นถึง
หน้ าที่และความสําคัญของวัดพระศรีส รรเพชญซึ่งเป็ นวัดประจําพระราชวังโบราณในกรุงศรี
อยุธยา ซึง่ เทียบได้กบั วัดพระศรีรตั นศาสดารามซึง่ เป็ นวัดประจําพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกัน
และสะท้อนให้เห็นว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้มคี วามเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจากกรุงศรีอยุธยาอันเป็ น
อดีตราชธานี จึงได้ถ่ายแบบพระเจดียม์ าสร้างให้มรี ปู แบบภายนอกทีเ่ หมือนกันทุกประการ
พระเจดียว์ ดั เขมาภิ รตารามจ.นนทบุรี
วัดเขมาภิรตารามเป็ นวัดทีส่ มเด็จพระศรีสุรเิ ยนทรา บรมราชินีซง่ึ เป็ นสมเด็จ
พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสงั ขรณ์ไว้และได้ชํารุดทรุดโทรมลง รัชกาลที่ ๔ จึงได้
โปรดเกล้าฯ ให้บรู ณปฏิสงั ขรณ์พระเจดีย์ พระอุโบสถ และเสนาสนะอื่นๆ ทีท่ รุดโทรม และโปรด
เกล้าฯ ให้รอ้ื พระตําหนักสมเด็จพระศรีสุรเิ ยนทรา บรมราชินีมาสร้างไว้ในพระอาราม ๕๘
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๕๗

“พระราชพงศาวดารกรุ ง เก่ า ฉบับ หลวงประเสริฐ อัก ษรนิ ติ”์ ใน คํา ให้ ก าร
ชาวกรุง เก่ า คํา ให้ ก ารขุน หลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง เก่ า ฉบับ หลวง
ประเสริ ฐอักษรนิ ต์ ิ , พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕), ๔๕๒.
๕๘
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๓.

๗๗
การก่อสร้างเจดียป์ ระธานวัดเขมาภิรตารามนัน้ ปรากฏหลักฐานในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ว่า “...ให้ ช่างขึ้นไปถ่ายอย่างพระเจดี ย์วดั เดิ มกรุงเก่า องค์ระฆัง
เป็ นกลี บบัว ให้ ก่อหุ้มพระเจดี ย์เก่า...” ๕๙ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรง
อธิบายเพิม่ เติมว่าได้โปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายแบบจากเจดียว์ ดั อโยธยา หรือ วัดศรีอโยธา ซึง่ มีช่อื ว่า
วัดเดิมตามทีก่ ล่าวไว้ในพระราชพงศาวดาร ๖๐วัดอโยธยา หรือ วัดเดิม นัน้ ไม่ปรากฏประวัตกิ าร
ก่อสร้างทีแ่ น่ ชดั แต่น่าจะเป็ นทีร่ จู้ กั ในราชสํานักรัตนโกสินทร์ดงั ทีร่ ชั กาลที่ ๕ ทรงกล่าวถึงวัดนี้
ว่าเป็ นวัดเดิมทีม่ มี าแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดคามวาสี ตัง้ อยูก่ ลางพระนคร ๖๑
เจดียป์ ระธานของวัดมีฐานประทักษิณขนาดกว้างใหญ่ในผังสีเ่ หลีย่ มทรงสูงที่
ผ่านการบูรณะเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ มาแล้ว มีพนัก ระเบียงโดยรอบ และมีร่อ งรอยว่าเคยมี
บันไดทางขึน้ สู่ชนั ้ ประทักษิณทางด้านหน้าและด้านหลัง ๖๒ แต่ได้ถูกก่ออิฐปิดทับทางขึน้ ทัง้ หมด
คงเหลือเพียงแนวบันไดทางขึน้ ด้านทิศตะวันออก (ภาพที่ ๓๕)
เหนื อ ฐานประทัก ษิณ ทรงสูงมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมซ้อ น
ั ้ ่ยงั คงเหลืออยู่พบว่าแต่ละชัน้ มีลกั ษณะคล้ายฐานบัวที่
ลดหลันกั
่ น ๓ ชัน้ จากร่องรอยปูนปนที
คาดด้วยลูกฟกั เส้นเล็กๆ ๒ เส้น ซึง่ เป็ นระเบียบทีพ่ บได้ในเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยา
ั ้ นรูปกลีบบัวซึง่ คงเป็ น
(ภาพที่ ๓๖) ถัดขึน้ ไปเป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่ รอบทรงระฆังมีปนู ปนเป็
ลักษณะเด่นของเจดียอ์ งค์น้ีดงั ที่ได้กล่าวถึงไว้ในพระราชพงศาวดาร เหนือองค์ระฆังมีร่องรอย
ของบัลลังก์ ในขณะทีส่ ่วนยอดทีค่ วรเป็นทรงกรวยได้ชาํ รุดจนหมดสิน้
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๕๙

เรือ่ งเดียวกัน.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุ มพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๖๒.
๖๑
กรมศิลปากร, โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๔๘๙.
๖๒
ประยูร อุลุชาฎะ, ห้าเดือนกลางซากอิ ฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
๒๕๒๘), ๑๑๘.
๖๐

๗๘

ภาพที่ ๓๕ เจดียป์ ระธานวัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๓๖ ส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลีย่ ม เจดียป์ ระธานวัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารทีเ่ กี่ยวกับประวัตกิ ารก่อสร้างวัดอโยธยา
อย่างแน่ ชดั รวมทัง้ เจดียอ์ งค์น้ีมรี ปู แบบทีน่ ่ าจะได้รบั การเปลีย่ นแปลงไปค่อนข้างมาก จึงทําให้ม ี
ปญั หาในด้านการกําหนดอายุ อย่างไรก็ตามนักวิชาการสันนิษฐานว่าเจดียอ์ งค์น้ีน่าจะเป็ นงาน
สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยจัดอยู่ในประเภทเจดียท์ รงแปดเหลีย่ ม สังเกตจากลักษณะเด่น

๗๙
คือส่วนรองรับองค์ระฆังทีอ่ ยู่ในผังแปดเหลีย่ ม ซึง่ เป็ นรูปแบบที่สามารถศึกษาเปรียบเทียบและ
กําหนดอายุได้จากเจดียท์ ม่ี รี ปู แบบใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น เจดียป์ ระจํามุมของปรางค์ประธาน
วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๓
ส่วนเจดีย์ประธานที่ว ดั เขมาภิรตารามนัน้ (ภาพที่ ๓๗) หากพิจารณาจาก
รูปแบบภายนอกจะพบว่ามีรูปแบบบางประการที่ใกล้เคียงกับเจดียว์ ดั อโยธยา กล่าวคือ เจดีย์
ประธานตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณในผังสีเ่ หลีย่ มจํานวน ๓ ชัน้ โดยชัน้ ที่ ๑-๒ เป็ นฐานเตี้ย ฐาน
ชัน้ ที่ ๑ มีบนั ไดด้านละ ๑ แห่ง ฐานชัน้ ที่ ๒ มีบนั ไดด้านละ ๒ แห่ง ส่วนฐานชัน้ ที่ ๓ มีความสูง
ค่อ นข้างมากซึ่ง อาจเทียบเคียงได้ก ับชัน้ ฐานประทัก ษิณของวัด อโยธยาแต่ ล ะชัน้ ฐานมีพ นัก
ระเบียงโดยรอบเช่นเดียวกัน โดยใช้กระเบือ้ งปรุลายเคลือบสีเช่นเดียวกับหลายแห่งทีโ่ ปรดเกล้าฯ
ให้สร้าง ฐานประทักษิณชัน้ ที่ ๓ มีบนั ไดประชิดขึน้ สู่ฐานประทักษิณทัง้ ๔ ด้าน สําหรับฐาน
ประทักษิณทีว่ ดั เขมาภิรตารามนัน้ แม้ว่าจะมีความสูง แต่ด้วยรูปแบบที่มกี ารเจาะช่องวงโค้งที่
ฐานจึงทําให้อาคารแลดูโปร่ง ไม่ทบึ ตันเช่นทีว่ ดั อโยธยารวมทัง้ การทําฐานชัน้ ที่ ๑ และ ๒ ก็ช่วย
บดบังความสูงของฐานชัน้ ๓ ลงด้วย
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ภาพที่ ๓๗ เจดียป์ ระธานวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุร ี

๖๓

สันติ เล็กสุขมุ , ศิ ลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิ น, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, ๘๑.

๘๐
ทีส่ ําคัญคือการใช้ส่วนรองรับองค์ระฆังที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยม โดยแต่ละชัน้ มี
ลักษณะคล้ายกับฐานบัวที่คาดด้วยลูกฟกั ๒ เส้นเช่นเดียวกับวัดอโยธยา และกลุ่มเจดียแ์ ปด
เหลีย่ มสมัยอยุธยา แม้ว่าจะได้ผ่านการบูรณะมาแล้ว (ภาพที่ ๓๘)

ภาพที่ ๓๘ ส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมและฐานประทักษิณของเจดียป์ ระธาน วัดเขมา
ภิรตาราม จ.นนทบุร ี
ดัง นัน้ จากหลัก ฐานที่ป รากฏในพระราชพงศาวดารที่ก ล่ าวว่า รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากเจดียว์ ดั เดิมกรุงเก่าหรือวัดอโยธยาเพื่อมาสร้างเป็ นพระเจดียท์ ่ี
วัดเขมาภิรตาราม รวมทัง้ จากการตรวจสอบรูปแบบศิลปะทีพ่ บว่ามีส่วนสําคัญบางประการที่ม ี
ลักษณะเหมือนกันกับเจดียว์ ดั อโยธยานัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าในกรณีน้ีรชั กาลที่ ๔ ทรงเลือกใช้
แบบอย่างจากเจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยา ประเภทเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งกําหนดอายุได้ใน
สมัยอยุธยาตอนต้นเป็ นสําคัญ โดยอาจใช้เจดีย์ประธานวัดอโยธยาเป็ นแหล่งบันดาลใจ แต่
กระนัน้ ตัง้ แต่องค์ระฆังจนถึงส่วนยอดของเจดียว์ ดั เขมาภิรตารามกลับมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
ั ้ ปกลีบ
กับเจดียท์ รงระฆังในพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ แห่งอื่นๆ โดยไม่ปรากฏว่ามีการทําปูนปนรู
บัวประดับองค์ระฆังเหมือนเช่นทีว่ ดั อโยธยา
นอกจากนี้ ที่มุมทัง้ ๔ ของฐานประทักษิณทีร่ องรับเจดียป์ ระธานวัดเขมาภิร
ตาราม มีการประดับเจดีย์จําลองซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับเจดียป์ ระธานโดยใช้ส่วนรองรับองค์
ระฆังในผังแปดเหลีย่ มซ้อนลดหลันเช่
่ นเดียวกันด้วย ซึง่ ลักษณะดังกล่าวไม่พบหลักฐานทีเ่ จดีย์
วัด อโยธยา หากแต่ พ บว่ า เป็ น รู ป แบบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เจดี ย์ ป ระธานวัด ใหญ่ ช ัย มงคล
จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๓๙) ซึ่งเป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยมที่นิยมในศิลปะอยุธยาตอนต้น
เช่นเดียวกัน รวมทัง้ มีการทําฐานประทักษิณขนาดสูงใหญ่ทม่ี กี ารประดับเจดียป์ ระจํามุม โดยมี
รูปแบบทีจ่ าํ ลองมาจากเจดียป์ ระธานเช่นเดียวกันด้วย

๘๑
ดัง นัน้ จึง อาจเป็ นไปได้ว่ าที่มาของเจดีย์ท่โี ปรดเกล้าฯ ให้ไ ปถ่ ายแบบจาก
อยุธยานัน้ เป็ นเจดียท์ รงระฆังในกลุ่มเจดียท์ รงแปดเหลีย่ ม โดยอาจได้แรงบันดาลใจจากวัดอื่นๆ
เช่น วัดใหญ่ชยั มงคล นอกเหนือจากวัดอโยธยาที่อาจอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ นัก ทัง้ นี้จาก
ข้อมูลด้านรูปแบบศิลปกรรมของเจดียว์ ดั เขมาภิรตารามและหลักฐานเกี่ยวกับการโปรดเกล้าฯ
ให้ไปถ่ ายแบบจากเจดีย์วดั อโยธยาเพื่อ มาสร้างเจดีย์วดั เขมาภิรตารามนัน้ อาจสันนิ ษฐาน
กลับกันได้ว่าเจดีย์ท่วี ดั อโยธยาอาจเคยมีก ารสร้างเจดีย์ประจํามุมบนฐานประทัก ษิณ ด้ว ยก็
เป็ นได้
จากการศึก ษารูปแบบเจดีย์ว ัด เขมาภิรตารามที่ส มั พันธ์ก ับเจดีย์ใ นศิล ปะ
อยุธยา จึงอาจสรุปได้ว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชนิยมในเจดียท์ รงระฆังศิลปะอยุธยา โดยใน
กรณีน้ีได้ใช้เจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็ นต้นแบบสําคัญในการสร้างเจดียต์ าม
พระราชประสงค์

ภาพที่ ๓๙ เจดียป์ ระธานวัดใหญ่ชยั มงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

๘๒
พระสมุทรเจดีย์
มูลเหตุ ของการสร้างพระสมุทรเจดีย์ เกิดจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระราชดําริให้สร้างเมืองสมุทรปราการหรือนครเขื่อนขันธ์ข้นึ ใหม่ เพื่อ
ป้องกันข้าศึกรุกรานจากทางทะเล แต่เดิมเมืองสมุทรปราการเป็ นเมืองหน้าด่านทางทะเลมาตัง้ แต่
ครัง้ กรุงศรีอยุธยา จึงมีป้อมปราการเก่าอยู่ แต่ชาํ รุดทรุดโทรมมาก รัชกาลที่ ๒ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กับ เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เป็ นแม่กอง
อํานวยการสร้างเมืองใหม่ตามพระราชดําริและมีพระราชดําริให้สร้างเจดีย์ข้นึ เพื่อเป็ นที่ระลึก
บริเวณเกาะทรายท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร โดยได้ก่อเจดียเ์ ดิมสูง ๑๐ วา ต่อมาในรัชกาลที่ ๔มีพระ
ราชประสงค์ให้สถาปนาเจดียใ์ ห้สูงขึน้ อีก เพื่อเป็ นทีจ่ ุดสังเกตในการสัญจรทางเรือ และเพื่อจะได้
เป็ นพระเกียรติยศสําหรับแผ่นดิน ๖๔
การก่ อ สร้างพระสมุ ทรเจดีย์ใ นสมัยรัชกาลที่ ๔ นัน้ แล้ว เสร็จและได้มกี าร
สมโภชเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ ในการก่ อสร้างครัง้ นัน้ มีพระราชดําริว่า “...การที่ จะสร้างพระส�ูป
เจดีย์ จะทําตามที่ นิยมนับถือกันภายหลังว่างามว่าดี เปนประมาณนั น้ ไม่ได้ ควรจะต้ อง
ทําตามแบบอย่างโบราณ...” ๖๕ และ “...พระเจดียไ์ ม้ ๑๒ นี้ ไม่โปรดด้วยไม่ต้องอย่าง จึง
โปรดให้ ช่างไปถ่ายอย่างพระเจดียก์ รุงเก่ามาทํา...” ๖๖ ซึง่ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ของพระสมุทรเจดียจ์ ากเดิมทีเ่ ป็ นเจดียไ์ ม้สบิ สองทีก่ ่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ มาเป็ นเจดียท์ รง
ระฆังแทน โดยโปรดเกล้าฯ “...ให้ ไปถ่ายแบบพระเจดี ยก์ ลมจากกรุงเก่ามาสร้างสวมพระ
เจดียไ์ ม้สิบสองของเก่า...” ๖๗
องค์ประกอบทางสถาปตั ยกรรมของพระสมุทรเจดียน์ นั ้ มีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึง
กับเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๔ กล่าวคือตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ ใน
ผัง ๘ เหลีย่ ม ฐานชัน้ แรกเป็ นฐานช้างล้อมโดยมีประติมากรรมรูปช้างครึง่ ตัวหันหน้าออกประดับ
อยูภ่ ายในซุม้ วงโค้ง มีบนั ไดทางขึน้ สู่ฐานชัน้ แรกทัง้ ๔ ทิศ ชัน้ ที่ ๒ มีบนั ไดประชิดจํานวน ๔ คู่
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๖๔

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๕.
๖๕
“ประกาศเรื่องความเป็ นมาของพระสมุทรเจดียแ์ ละการสถาปนาปฏิสงั ขรณ์สมัย
ร.๔ พ.ศ.๒๔๐๓,” หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๒, เลขที่
๘๒, หอสมุดแห่งชาติ.
๖๖
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๕.
๖๗
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุ มพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๖๓.

๘๓
เพื่อขึน้ สู่ชนั ้ บนซึ่งจะตรงกับตําแหน่ งของซุม้ จระนําทัง้ ๔ ทิศรอบองค์เจดีย์ ฐานประทักษิณก่อ
พนักระเบียงประดับด้วยกระเบือ้ งปรุเคลือบสี ทีม่ ุมทัง้ ๔ ทิศประดับด้วยเจดียจ์ าํ ลองทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นบัวทรงคลุม่ ซ้อนลดหลันกั
่ นและประดับด้วยปลียอด
ส่วนองค์พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยส่วนฐานที่เป็ นฐานบัวลูกแก้วคาด ๒
เส้น ซึ่ง ส่ง ผลให้อ งค์เ จดีย์มคี วามสูง ขึ้นเป็ นอย่า งมากตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
(ภาพที่ ๔๐) ทัง้ ๔ ทิศรอบองค์เจดียม์ จี รนํา เชื่อว่าน่ าจะเป็ นตําแหน่ งทีร่ ชั กาลที่ ๔ ได้เคยเสด็จฯ
มาทรงบรรจุพระบรมธาตุและได้ทรงจารึกแผ่นศิลาไว้ทงั ้ ๔ ทิศ ๖๘ (ภาพที่ ๔๑) ถัดขึน้ ไปเป็ นชัน้
ฐานบัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัยเถา และฐานบัวลูกแก้วเป็ นส่วนรองรับองค์ระฆังตามลําดับ ถัด
จากองค์ระฆังขึน้ ไปเป็ นบัลลังก์สเ่ี หลีย่ ม และส่วนยอดทรงกรวยซึง่ เป็ นไปตามรูปแบบของเจดีย์
ทรงระฆังพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ น่ าสังเกตว่ารูปแบบของพระสมุทรเจดีย์นัน้ เป็ นเจดีย์ทรง
ระฆัง ที่มคี วามสูงมาก โดยมีก ารเพิ่มความสูงของชัน้ ฐานและส่ ว นรองรับองค์ระฆัง ซึ่งเป็ น
ลักษณะทีค่ ล้ายกันกับเจดียว์ ดั ประยุรวงศาวาสซึง่ เป็นวัดประจําตระกูลบุนนาค ทัง้ นี้อาจสัมพันธ์
กับการทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้ขนุ นางจากตระกูลบุนนาคเป็นผูก้ ํากับงานก่อสร้างพระสมุทรเจดียด์ ว้ ย
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ภาพที่ ๔๐ ชัน้ ฐานบัวประดับลูกแก้ว ๒ เส้น พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

๖๘

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๑๕๔.

๘๔

ภาพที่ ๔๑ จระนําทีช่ นั ้ ฐานบัวประดับลูกแก้ว ๒ เส้น พระสมุทรเจดีย์
พระสมุทรเจดียย์ งั เป็ นตัวอย่างหนึ่งของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ ๔ ทีม่ กี ารสร้างบนฐานประทักษิณและมีเจดียป์ ระจํามุมทัง้ ๔ ด้วย โดยเจดียป์ ระจํามุม
มีรูปแบบที่ประกอบด้วยส่วนฐานบัวควํ่าบัวหงายในผังกลม บัวทรงคลุ่ม ๕ ชัน้ ปลี บัวทรง
คลุ่ม ๓ ชัน้ ปลียอด และเม็ดนํ้ าค้างตามลําดับ (ภาพที่ ๔๒) ซึง่ เป็ นรูปแบบของเจดียป์ ระจํามุม
แบบหนึ่งทีม่ คี วามแตกต่างจากเจดียป์ ระจํามุมในแห่งอื่น เช่น เจดียป์ ระจํามุมของเจดียป์ ระธาน
วัดบวรนิเวศวิหารทีเ่ ป็ นเจดียท์ รงปรางค์ หรือเจดียป์ ระจํามุมของเจดียป์ ระธานวัดเขมาภิรตา
รามทีเ่ ป็ นเจดียท์ รงแปดเหลีย่ ม เป็นต้น ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญ
กับรูปแบบของเจดียป์ ระธานที่ต้องเป็ นเจดียท์ รงระฆังมากกว่ารูปแบบของเจดียป์ ระจํามุมซึ่ง
เป็นเจดียบ์ ริวารทีส่ ามารถสร้างในรูปแบบอื่นๆได้

๘๕

ภาพที่ ๔๒ เจดียป์ ระจํามุม พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
เมื่อการสร้างพระสมุทรเจดียไ์ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงรูปแบบมาเป็ นเจดียก์ ลม
หรือทีเ่ รียกว่าทรงระฆังนัน้ ย่อมหมายความว่า รูปแบบเจดียท์ เ่ี ป็ น “แบบอย่างโบราณ” ทีร่ ชั กาล
ที่ ๔ ทรงกล่าวถึงก็คอื เจดียท์ รงระฆังดังทีป่ รากฏ ซึ่งคงมีต้นแบบสําคัญจากเจดียท์ รงระฆังใน
ศิล ปะอยุธ ยา เนื่ อ งจากหลัก ฐานทางด้า นรูป แบบศิล ปะที่แ สดงให้เ ห็น ว่ า พระสมุท รเจดีย์ม ี
ความสัมพันธ์กบั เจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะส่วนรองรับองค์ระฆังที่
เป็ นชุดมาลัยเถา นอกจากนี้ การเพิม่ สัดส่วนความสูงของฐานด้วยการเพิม่ ชัน้ บัวลูกแก้วอกไก่
คาด ๒ เส้นก็เ ป็ นระเบียบที่เ คยพบมาแล้ว ในการสร้างส่ ว นฐานของเจดีย์ทรงระฆัง ในศิล ปะ
อยุธยาเช่นกัน
สําหรับทีม่ าของการถ่ายแบบจากเจดียใ์ นศิลปะอยุธยานัน้ สันนิษฐานว่าน่ าจะ
ได้รบั แรงบันดาลใจจากเจดีย์ ๒ ประเภท คือ เจดียท์ รงระฆังและเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม โดยจะ
พบว่าองค์ประกอบบางประการของพระสมุทรเจดียน์ ัน้ มีส่วนที่สมั พันธ์กบั เจดียท์ งั ้ ๒ ประเภท
กล่าวคือ ในส่วนฐานประทักษิณชัน้ แรกของพระสมุทรเจดียท์ ่มี ลี กั ษณะเป็ นฐานช้างล้อมโดยมี
ประติม ากรรมรูป ช้า งครึ่ง ตัว หัน หลัง ให้ก ับ ส่ ว นฐานนั น้ ถือ เป็ น เจดีย์เ พีย งแห่ ง เดีย วในสมัย
รัตนโกสินทร์ (ภาพที่ ๔๓ ) ซึง่ เจดียท์ ม่ี ฐี านช้างล้อมทีม่ รี ปู แบบใกล้เคียงกันนัน้ มีตวั อย่างมาแล้ว
ในศิลปะไทยจากเจดียท์ รงระฆังในสมัยอยุธยาตอนต้น ทีส่ ําคัญคือ เจดียป์ ระธานวัดมเหยงคณ์ท่ี

๘๖
สร้า งขึ้น ในรัชกาลสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑ ๖๙ ซึ่ง
รูปแบบและคติการสร้างฐานช้างล้อมเช่นนี้มคี วามสัมพันธ์กบั เจดียช์ า้ งล้อมในศิลปะสุโขทัยด้วย
๗๐
(ภาพที่ ๔๔)
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ภาพที่ ๔๓ ส่วนฐานประทักษิณช้างล้อม พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ภาพที่ ๔๔ ส่วนฐานประทักษิณช้างล้อม วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๖๙

“พระราชพงศาวดารกรุ ง เก่ า ฉบับ หลวงประเสริฐ อัก ษรนิ ติ”์ ใน คํา ให้ ก าร
ชาวกรุง เก่ า คํา ให้ ก ารขุน หลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง เก่ า ฉบับ หลวง
ประเสริ ฐอักษรนิ ต์ ิ , พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, ๔๔๗.
๗๐
สันติ เล็กสุขมุ , ศิ ลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิ น, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, ๖๙.

๘๗
ในส่วนที่อาจจะได้รบั แรงบันดาลใจจากเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยา
นัน้ สังเกตได้จากสัดส่วนของชัน้ ฐานและสัดส่วนขององค์เจดียท์ ่สี ูงเพรียวขึน้ มีการใช้ลวดบัว
ลูกแก้วอกไก่ และยังมีส่วนฐานประทักษิณที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยม รวมทัง้ มีการประดับเจดีย์
ประจํามุ ม ซึ่ง องค์ประกอบเหล่ านี้ เ ป็ น รูป แบบที่ค่ อ ยคลี่ค ลายมาเป็ น ลํา ดับ และพบในสาย
วิวฒ
ั นาการของเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยาตอนต้นถึงตอนปลาย ๗๑
จากรูปแบบศิลปกรรมที่มคี วามสัมพันธ์กบั ศิลปะอยุธยาจึงสอดคล้องกับพระ
ราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ให้ถ่ายแบบเจดียจ์ ากกรุงเก่ามาสร้างพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งอาจจะ
สัมพันธ์กบั ความสําคัญของเมืองสมุทรปราการที่เคยเป็ นเมืองหน้ าด่านทางทะเลมาตัง้ แต่ครัง้
กรุงศรีอยุธยา และเป็ นการเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึน้ ใหม่
พระเจดีย์ วัดเฉลิ มพระเกียรติ จ.นนทบุรี
วัดเฉลิมพระเกียรติเป็ นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) สร้างขึน้ เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระชนกและพระชนนีของกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ซึง่ เป็ นพระราชมารดาของรัชกาลที่
๓ โดยการก่อสร้างสิง่ ต่างๆในวัดยังค้างอยู่ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีดูแลการก่อสร้างต่อมา ซึ่งการก่อสร้างพระเจดียป์ ระธานยังค้างอยู่
รัชกาลที่ ๔ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระเจดียป์ ระธานวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยสังให้
่ “...แก้ไข
พระเจดียเ์ สียใหม่ ให้ต้องตามแบบอย่างกรุงเก่า...” ๗๒
รูปแบบของเจดียป์ ระธานวัดเฉลิมพระเกียรติจงึ มีรปู แบบใกล้เคียงกันกับพระ
สมุทรเจดีย์ กล่าวคือ เป็นเจดียท์ รงระฆังในผังกลม ส่วนล่างของเจดียป์ ระกอบด้วยชัน้ เขียง ฐาน
บัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัยเถา ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ รองรับองค์ระฆัง บัลลังก์ส่เี หลีย่ ม และส่วน
ยอดทรงกรวย องค์เ จดีย์ต งั ้ อยู่บนฐานประทัก ษิณ ๒ ชัน้ ในผัง แปดแหลี่ย มมีบนั ไดประชิด
ทางด้านตะวันออกขึ้นสู่ฐานประทักษิณ (ภาพที่ ๔๕) ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบดังกล่าวน่ าจะมีความ
เกี่ยวข้องกับเจดียท์ รงระฆังอย่างแน่ ชดั และอาจเกี่ยวข้องเจดียแ์ ปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาใน
ส่วนของการทําฐานประทักษิณในผังแปดเหลีย่ มเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยัง เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า สัด ส่ ว นของเจดีย์ป ระธานที่ม ีค วามสู ง
ค่อนข้างมาก โดยมีชนั ้ ฐานและส่วนรองรับองค์ระฆังที่ยดื สูงจนส่งผลให้องค์ระฆังแลดูมขี นาด
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๗๑

สันติ เล็กสุขมุ , ศิ ลปะอยุธยา งานช่ างหลวงแห่งแผ่นดิ น, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, ๘๓-

๘๕.

๗๒

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๙.

๘๘
เล็กนัน้ เป็ นรูปแบบเฉพาะที่พบในเจดียท์ ่รี บั ผิดชอบการก่อสร้างโดยขุนนางในตระกูลบุนนาค
ซึง่ น่ าจะมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของเจดียป์ ระธานวัดประยุรวงศาวาส ซึง่ เป็ นวัดสําคัญของ
ตระกูลบุนนาคดังทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้ว

ภาพที่ ๔๕ เจดียป์ ระธาน วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุร ี
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากตัวอย่างพระเจดียท์ งั ้ ๔ องค์ท่มี หี ลักฐานว่ารัชกาลที่
๔ โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากเจดียท์ ก่ี รุงเก่าและได้นํามาใช้เป็ นกรณีศกึ ษานัน้ พบว่าน่ าจะ
มีการถ่ ายแบบจากเจดียใ์ นสมัยอยุธยา ๒ ประเภทหลัก ได้แก่ เจดียท์ รงระฆัง และ เจดียท์ รง
แปดเหลี่ยมเป็ นสําคัญ ๗๓ ซึ่งเป็ นหลักฐานสนับสนุ นแนวความคิดที่เชื่อว่าที่มาของเจดีย์ทรง
ระฆังแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ ได้ถ่ายแบบมาจากเจดียใ์ นสมัยอยุธยาด้วย
เป็ นที่น่าสังเกตว่าเจดียท์ ่โี ปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อ
นํามาก่อสร้างนี้ ล้วนเป็ นเจดียท์ อ่ี ยูใ่ นกลุ่มพระอารามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับพระมหากษัตริยแ์ ละ
พระราชวงศ์ โดยพระศรีรตั นเจดียเ์ ป็ นเจดียท์ ่สี ร้างขึน้ ในวัดพระศรีรตั นศาสดารามซึ่งเป็ นวัด
ประจําพระบรมมหาราชวัง เจดียว์ ดั เขมาภิรตารามเป็ นการสร้างขึน้ ในคราวปฏิสงั ขรณ์วดั เพื่อ
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๗๓

ดูคําอธิบายรูปแบบเจดียท์ งั ้ ๒ ประเภทใน สันติ เล็กสุขุม, ศิ ลปะอยุธยา งาน
ช่างหลวงแห่งแผ่นดิ น, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, ๖๖-๗๕.

๘๙
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสุเยนทรา พระบรมราชินี ซึง่ เป็ นพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๔
พระสมุทรเจดียส์ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และเป็ นที่ระลึกถึงเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็ นเมืองหน้ าด่านมาตัง้ แต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา และ
เจดียว์ ดั เฉลิมพระเกียรติสร้างขึน้ เพื่อถวายพระเกียรติพระชนกและพระชนนีของกรมสมเด็จพระ
ศรีสุลาลัย พระราชมารดาในรัชกาลที่ ๓
การนําต้นแบบเจดียจ์ ากกรุงศรีอยุธยามาสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ นัน้ เชื่อว่า
อาจจะเป็ นการแสดงออกผ่านงานพุทธศิลป์ว่า ในกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรัชสมัย
ของพระองค์นัน้ มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและมีประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาที่ได้สบื
ทอดต่อเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งสอดคล้องกับงานพระราชนิพนธ์หลายครัง้ ที่ทรงกล่าวถึง
กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ว่ า มีป ระวัติศ าสตร์แ ละการสืบ เชื้อ สายแห่ ง สถาบัน พระมหากษัต ริย์ท่ีส ืบ
เนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยาอันเป็ นอดีตราชธานี
๓.๓ เจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิ ยมกับเทคนิ คการก่อสร้าง
เจดีย์ทรงระฆังโดยทัวไปล้
่ วนมีลกั ษณะเป็ นเจดีย์ในผังกลมที่มคี วามทึบตัน
ตัง้ แต่ส่วนฐานจนถึงส่วนยอด ทัง้ นี้คงสืบเนื่องจากทีม่ าของเจดียร์ ปู แบบนี้ทม่ี ตี ้นเค้าจากเนินดิน
หรือหลุมฝงั ศพ ๗๔ อย่างไรก็ตามพบว่าเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ บางองค์ม ี
เทคนิคการก่อสร้างทีน่ ่ าสนใจ โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเด็นสําคัญคือ
๓.๓.๑ เจดียท์ รงระฆังทีภ่ ายในองค์ระฆังมีลกั ษณะเป็ นโถงทีส่ ามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ภายในองค์ระฆังได้ มีตวั อย่างทีส่ าํ คัญ เช่น พระธาตุจอมเพชร จ.เพชรบุร ี เจดียว์ ดั
บวรนิเวศวิหาร พระศรีรตั นเจดีย์ เป็ นต้น
พระธาตุจอมเพชร
พระธาตุ จอมเพชรตัง้ อยู่บนยอดเขากลางของพระนครคีร ี (ภาพที่
๔๖) เดิมเป็ นที่ตงั ้ ของวัดอินทคีรซี ่งึ เป็ นวัดร้างมีพระเจดียอ์ งค์หนึ่งทรุดโทรมมาก รัชกาลที่ ๔
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะเจดีย์ข้นึ ใหม่โ ดยให้ก่อ ปูนหุ้มพระเจดีย์ ผู้รบั สนองพระราชดําริในการ
ก่อสร้างคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม พระธาตุจอมเพชรเป็ นหนึ่งในสามของบุญ
สถานทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสถาปนาไว้ในเมืองเพชรบุร ี ส่วนอีกสองแห่ง
คือ พระสุทธเสลเจดีย์ ตัง้ อยู่ทย่ี อดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีร ี และพระเจดียอ์ กี แห่งที่
เขาพนมขวด
73

๗๔

ม.จ.สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง: อิ นเดีย, ลังกา,
ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๑๓.

๙๐

ภาพที่ ๔๖ พระธาตุจอมเพชร พระนครคีร ี จ.เพชรบุร ี
รูปแบบพระธาตุ จอมเพชรนัน้ เมื่อพิจารณาจากภายนอกเป็ นเจดีย์
ทรงระฆัง ในผังกลมส่ว นฐานเป็ นฐานประทัก ษิณในผังกลม ๒ ชัน้ จากชัน้ แรกมีซุ้มประตูท่ี
สามารถเดินเข้าไปสู่ศูนย์กลางเจดียไ์ ด้จากทัง้ ๘ ทิศ ทางเข้ามีลกั ษณะเป็ นซุม้ ลด กรอบซุม้ เป็ น
วงโค้ง คล้ายกุ ฑุหรือกรอบหน้ านางรองรับด้วยเสาทรงสี่เ หลี่ยม (ภาพที่ ๔๗) จากทางเข้านี้
สามารถขึน้ ไปสู่ลานประทักษิณภายในองค์เจดียแ์ ละสามารถเดินขึน้ ไปสู่ฐานประทักษิณชัน้ ที่ ๒
ซึ่งมีทางออก ๔ ทิศ มีลกั ษณะเป็ นช่องวงโค้งไม่มกี ารประดับกรอบซุ้ม ส่วนรองรับองค์ระฆัง
ทัง้ หมดอยูใ่ นผังกลมประกอบด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัยเถาซึง่ เป็ นลักษณะสําคัญทีเ่ คย
ปรากฏเป็ นส่วนรองรับองค์ระฆังในศิลปะอยุธยา ถัดขึน้ ไปเป็ นชัน้ บัวควํ่า จากนัน้ จึงเป็ นองค์
ระฆัง บัลลังก์สเ่ี หลีย่ ม ส่วนยอดประกอบด้วยก้านฉัตรทีม่ เี สาหานล้อมรอบ ปล้องไฉน และปลี
ตามลําดับ

๙๑

ภาพที่ ๔๗ ซุม้ ทางเข้าไปสู่องค์เจดีย์
การออกแบบให้พระธาตุจอมเพชรให้เป็ นเจดียท์ รงระฆังขนาดใหญ่
ตัง้ อยูบ่ นฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ นัน้ มีลกั ษณะพิเศษทีแ่ สดงถึงความสามารถในการออกแบบ คือ
สามารถเดินจากฐานประทักษิณชัน้ ที่ ๑ เข้าไปภายในองค์ระฆังได้ ซึ่งต่างจากองค์ระฆังของ
เจดียท์ วไปที
ั ่ ม่ ลี กั ษณะทึบตันอันมีทม่ี าจากเนินดินหรือหลุมฝงั ศพซึง่ เป็ นรูปแบบทีส่ บื มาแต่เดิม
ภายในองค์ ร ะฆัง ของพระธาตุ จ อมเพชรทํ า เสาก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
ทรงกระบอกขนาดใหญ่รองรับนํ้ าหนักของส่วนยอดอยู่ตรงกลางห้องโถงขนาดใหญ่ท่สี ามารถ
เดินเวียนประทักษิณภายในองค์ระฆังได้ (ภาพที่ ๔๘) นอกเหนือจากการเดินประทักษิณทีฐ่ าน
ประทักษิณภายนอก ซึง่ มีช่องทางเข้าไปภายในห้องโถงนี้ได้ทงั ้ ๘ ทิศ ผนังของห้องโถงฉาบ
ปูนเรียบ ทําให้ไม่เห็นร่องรอยโครงสร้างของการก่ออิฐส่วนองค์ระฆัง และมีการปูพ้นื ภายใน
ห้อ งโถงด้ว ยกระเบื้อ งดินเผา มีช่อ งอุ โ มงค์แ ละบันไดขึ้นไปยัง ลานประทัก ษิณ ชัน้ ที่ ๒ ซึ่ง
สามารถชมทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรไี ด้ไกลถึงชายทะเล (ภาพที่ ๔๙)

๙๒

ภาพที่ ๔๘ เสาก่ออิฐถือปูนทรงกระบอกแกนกลางองค์เจดียพ์ ระธาตุจอมเพชร

ภาพที่ ๔๙ โถงภายในองค์ เ จดีย์พ ระธาตุ จ อมเพชรที่ ม ีช่ อ งอุ โ มงค์ แ ละบัน ไดขึ้น ไปลาน
ประทักษิณชัน้ ที่ ๒

๙๓
เจดียท์ รงระฆังถือเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ดังจะเห็นได้จาก
เจดียป์ ระธานของวัดหลายแห่งทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือบูรณปฏิสงั ขรณ์ ด้วยทรงพระราชดําริ
ว่ า เจดีย์รู ป แบบนี้ ม ีค วามคงทนถาวรกว่ า เจดีย์ท รงเครื่อ งซึ่ง เป็ น ที่นิ ย มในสมัย รัช กาลที่ ๓
ตัว อย่างเจดีย์ประธานที่เ ป็ นเจดีย์ทรงระฆัง เช่น เจดีย์ประธานที่ว ดั มกุ ฏกษัต ริยาราม วัด
โสมนัส วิห าร วัด บรมนิว าส เป็ นต้น โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ล้ว นเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง ที่มรี ะเบีย บ
ใกล้เคียงหรือเหมือนกับเจดียท์ รงระฆังในสมัยอยุธยา ซึ่งส่วนขององค์ระฆังทึบตัน ไม่สามารถ
เข้าไปภายในได้ แตกต่างจากพระธาตุจอมเพชร
การออกแบบพระธาตุ จ อมเพชรให้ม ีฐ านประทัก ษิณ ๒ ชัน้ และ
สามารถเข้าไปประทักษิณภายในองค์ระฆังได้ รวมทัง้ ออกแบบให้มเี สาก่ออิฐถือปูนทรงกระบอก
ขนาดใหญ่เป็ นจุดช่วยรับนํ้ าหนักในลักษณะนี้ มีตวั อย่างให้เห็นมาก่อนแล้วในการออกแบบ
เจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
ด้วยเช่นเดียวกัน
เจดียว์ ดั บวรนิ เวศวิ หาร
เจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหารได้เริม่ ก่ อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๔
ในรัชกาลที่ ๓ ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ ๔ ขณะทรงผนวชได้เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหารโปรดให้
สร้างพระเจดียใ์ ห้มขี นาดใหญ่โตและขยายฐานประทักษิณให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ตามพระราชนิยมที่
ให้สถาปนาพระเจดียเ์ ป็ นหลักประธานของวัด
รูปแบบของเจดียเ์ ป็ นเจดียท์ รงระฆังตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณในผัง
สี่เหลี่ยม ๒ ชัน้ มีคูหาเข้าไปภายในองค์เจดีย์ได้ ส่วนรองรับองค์ระฆังประกอบด้วยฐานบัว ๑
ฐาน และชัน้ มาลัยเถาซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของเจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยา รวมทัง้ มีฐานบัว
ลูกแก้วอกไก่ซ่งึ มีความนิยมในศิลปะล้านนา ถัดมาเป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่ บัลลังก์ส่เี หลี่ยม
ส่วนยอดประกอบด้วยก้านฉัตรทีม่ เี สาหารรองรับปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้ว ตามลําดับ ซึง่
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็ นระเบียบเดียวกันกับพระธาตุจอมเพชร แตกต่างกันแต่เพียงทีพ่ ระ
ธาตุ จอมเพชรไม่มฐี านบัว ลูก แก้ว อกไก่ เ ป็ นส่ ว นประกอบของส่ ว นรองรับองค์ระฆัง และฐาน
ประทักษิณอยูใ่ นผังกลม
นอกจากองค์ประกอบภายนอกจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกันแล้ว สิง่ ที่
น่ าสนใจอีกประการหนึ่งคือการออกแบบคูหาภายในองค์พระเจดีย์ซ่งึ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ตัง้ แต่ซมุ้ ทางเข้าทีม่ ลี กั ษณะเป็ นซุม้ ลด มีช่องคูหาเพดานโค้ง ๔ ทิศเพื่อเข้าสู่ใจกลางองค์เจดีย์
(ภาพที่ ๕๐) ภายในเป็ นห้องในผังกลม มีผนังโค้งก่ ออิฐฉาบปูนและมีทางเดินประทักษิณได้
โดยรอบและสามารถเชื่อมต่อกับซุ้มทางเข้าจากทิศอื่นได้ (ภาพที่ ๕๑) นอกจากนี้ท่ตี ําแหน่ ง
ศูนย์ก ลางเจดีย์ยงั มีล กั ษณะเป็ นแท่ นหินสี่เ หลี่ยมขนาดใหญ่ ทําหน้ าที่เ ป็ นแกนกลางช่ ว ยรับ
นํ้าหนักของส่วนยอดเจดีย์ (ภาพที่ ๕๒) ซึง่ ลักษณะการออกแบบดังกล่าวเช่นนี้กค็ ล้ายคลึงกับที่

๙๔
พระธาตุจอมเพชรด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันบริเวณแกนกลางนัน้ ยังเป็ นที่ประดิษฐานพระ
เจดียก์ ะไหล่ทองทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุซง่ึ ถือเป็ นปูชนียวัตถุทซ่ี ง่ึ สามารถเข้าไปสักการะได้
ภายในโถงตําแหน่ งองค์ระฆังของเจดียป์ ระธาน

ภาพที่ ๕๐ ซุม้ ทางเข้าองค์เจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหารมีลกั ษณะเป็ นซุม้ ลด
ทีม่ า: วัดบวรนิเวศวิหาร, ศิ ลปกรรมวัดบวรนิ เวศวิ หาร (กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, ๒๕๕๖), ๘๕.

ภาพที่ ๕๑ ภายในองค์เจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหาร
ทีม่ า: วัดบวรนิเวศวิหาร, ศิ ลปกรรมวัดบวรนิ เวศวิ หาร (กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, ๒๕๕๖), ๘๖.

๙๕

ภาพที่ ๕๒ แกนกลางองค์เจดียม์ แี ท่งหินรองรับนํ้าหนัก เจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร
ทีม่ า: วัดบวรนิเวศวิหาร, ศิ ลปกรรมวัดบวรนิ เวศวิ หาร (กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, ๒๕๕๖), ๘๖.
จากการศึกษาด้านเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ไม่อาจทราบได้อย่างแน่
ชัดว่าผูใ้ ดเป็ นผู้ออกแบบพระเจดียท์ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบทางด้าน
รูปแบบศิลปะจะพบว่าพระเจดียท์ งั ้ ๒ แห่งทีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน จึงอาจเป็ นไปได้ว่าพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมอาจได้แรงบันดาลใจจากการออกแบบพระเจดียท์ ว่ี ดั บวรนิเวศ
วิหารมาใช้กบั การออกแบบพระธาตุจอมเพชร หรือสันนิษฐานได้อกี ทางหนึ่งว่าพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม อาจจะทรงมีส่วนร่วมในการออกแบบเจดียป์ ระธานทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
ด้วยไม่มากก็น้อย เพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมก็เคยได้ถวายงานด้านงาน
ช่างโดยเฉพาะการก่อสร้างถาวรวัตถุในพระอารามมาแล้วตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ อีกทัง้ ยังเคย
ทรงงานช่างร่วมกับพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังสีสุรยิ พันธุ์ ปิ ยพรหมจรรยวรธรรมยุติ
หรือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึง่ จําพรรษาทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
ในคราวปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียเ์ มื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ ซึง่ เป็ นระยะเวลาไล่เลี่ยกับการก่อสร้างพระ
นครคีรแี ละการปฏิสงั ขรณ์พระธาตุจอมเพชรด้วย
อนึ่ง เป็นทีน่ ่าสังเกตว่าการก่อสร้างเจดียท์ รงระฆังทีภ่ ายในองค์ระฆัง
เริม่ มีล กั ษณะโปร่ง ไม่ไ ด้ทึบตันนัน้ เป็ นเทคนิค ที่เคยพบมาแล้ว ในเจดีย์ทรงระฆังในศิล ปะ
อยุธยา ตัวอย่างเช่นเจดียว์ ดั พระศรีสรรเพชญองค์กลางทีม่ คี ูหาเข้าไปสู่ภายในองค์ระฆังจากทิศ
ตะวันออก โดยภายในองค์ระฆังนัน้ มีเจดียท์ รงปราสาทประดิษฐานอยู่ และทําหน้ าทีค่ ล้ายกับ
เป็ นแกนกลางเพื่อช่วยรับนํ้าหนักส่วนยอดเจดีย์ (ภาพที่ ๕๓) ลักษณะเช่นนี้จงึ อาจเกี่ยวข้องกับ

๙๖
การสร้างเจดียต์ ามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ด้วย แต่คงได้เพิม่ เทคนิคการก่อสร้างโดย
ใช้ผนังโค้งอย่างตะวันตกเข้ามา ซึง่ ทําให้ภายในองค์ระฆังมีบริเวณกว้างมากขึน้ และบางแห่ง
ไม่มกี ารทําแกนกลางองค์ระฆังเพื่อรองรับนํ้ าหนักของส่วนยอดอีกต่อไปจึงกลายเป็ นโถงโค้ง
ขนาดใหญ่ เช่น พระศรีรตั นเจดีย์ เป็นต้น

ภาพที่ ๕๓ ภายในเจดียพ์ ระศรีสรรเพชญองค์กลาง
(ภาพถ่ายโดย กวิฎ ตัง้ จรัสวงศ์)
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้เทคนิคการก่ออิฐเหลื่อมเพื่อให้องค์ระฆัง
ของเจดียม์ ลี กั ษณะโปร่ง ดังมีตวั อย่างในเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยาด้วยเช่นกัน เช่น
เจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล เจดียป์ ระธานวัดหลังคาขาว เจดียแ์ ปดเหลีย่ มประจํามุมพระปรางค์ วัด
ราชบูรณะ เป็ นต้น
สําหรับเทคนิคการก่อสร้างโดยใช้เสาแกนกลางรับนํ้ าหนักส่วนยอด
เจดีย์ โดยที่อ งค์ระฆัง มีล กั ษณะโปร่ง ไม่ทบึ ตันนัน้ มัก สร้างขึ้นกับเจดีย์ท่มี ขี นาดใหญ่ ซึ่งน่ า
สัง เกตว่ าในสมัย รัช กาลที่ ๔ นั น้ ก็มตี ัว อย่า งเจดีย์ท่ีมขี นาดใหญ่ แ ละใช้เ ทคนิค การก่ อ สร้า ง
เช่นเดียวกันนี้มาก่อนหน้าด้วย นัน่ ก็คอื พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เจดียป์ ระธานทีว่ ดั ประยุรวงศา

๙๗
วาส (ภาพที่ ๕๔) ซึ่งเป็ นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สร้างขึน้
และถวายเป็ นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ
บุนนาค) ได้สร้างเจดียป์ ระธานองค์ใหญ่ขน้ึ แต่ยงั ไม่ทนั แล้วเสร็จก็ถงึ แก่พริ าลัยเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงได้ก่อสร้างต่อมาจนสําเร็จในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ โดยมีรู ป แบบเป็ น เจดีย์ท รงระฆัง ในผัง กลมขนาดสู ง ใหญ่ และมีร ะเบีย งคดและฐาน
ประทักษิณขนาดใหญ่ซง่ึ อยูใ่ นผังกลมถือเป็นเจดียท์ ส่ี าํ คัญของตระกูลบุนนาค (ภาพที่ ๕๕)

ภาพที่ ๕๔ พระบรมธาตุมหาเจดียว์ ดั ประยุรวงศาวาส

ภาพที่ ๕๕ ระเบียงคดวงกลม และฐานประทักษิณในผังกลมขนาดใหญ่รองรับเจดีย์ประธาน
วัดประยุรวงศาวาส

๙๘
น่ า สนใจว่ า กลุ่ ม ขุ น นางในตระกู ล นี้ เ ป็ น ผู้ม ีบ ทบาทสํ า คัญ ในการ
บริหารราชการแผ่นดินในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีส่วนช่วยสนับสนุ นให้เจ้าฟ้ามงกุฏได้
เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ อีกทัง้ ขุนนางในตระกูลบุนนาคยังมีบทบาทสําคัญในด้านงานช่างหลวง
ด้วยโดยถือเป็ นกลุ่มชนชัน้ นําทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละนําวัสดุรวมทัง้ เทคนิคการก่อสร้างบางประการอย่าง
ตะวัน ตกเข้า มาใช้ ตัว อย่ า งเช่ น การใช้ส่ ว นวงโค้ง ช่ ว ยรับ นํ้ า หนั ก ดัง จะเห็น จากส่ ว นฐาน
ประทักษิณในผังกลมของเจดียว์ ดั ประยุรวงศาวาส รวมทัง้ การใช้รวั ้ เหล็กดัดเป็ นรูปศัสตราวุธที่
ได้สงนํ
ั ่ าเข้าจากต่างประเทศมาใช้ประดับรอบวัด เป็นต้น ๗๕
ทัง้ นี้จะพบว่ารัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางในตระกูลบุนนาค
กํากับดูแลงานก่อสร้างที่สําคัญหลายแห่ง อาทิ พระปฐมเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ พระเจดียท์ ่วี ดั
เฉลิมพระเกียรติ พระเจดียท์ พ่ี ระนครคีร ี จ.เพชรบุร ี เป็ นต้น ซึง่ โดยส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นเจดียท์ รง
ระฆัง ขนาดใหญ่และพบว่ารูปทรงของเจดีย์ต ามสถานที่ท่กี ล่ าวมาจะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน
ยกเว้นพระปฐมเจดียซ์ ่งึ เป็ นเจดียท์ ่มี ขี นาดใหญ่ เป็ นพิเศษ และบางแห่งก็ใช้เทคนิคการก่อเสา
แกนกลางภายในองค์ระฆังเพื่อรองรับนํ้ าหนักส่วนยอด ดังกรณีของพระธาตุจอมเพชร ซึง่ เป็ น
เทคนิคเดียวกันกับทีพ่ บจากพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส (ภาพที่ ๕๖)
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ภาพที่ ๕๖ เสาแกนกลางภายในองค์ระฆัง พระบรมธาตุมหาเจดียว์ ดั ประยุรวงศาวาส ภายหลัง
การบูรณะเมือ่ พ.ศ.๒๕๔๙
๗๕

พระวิสุ ท ธิภ ัท รธาดา, บรรณาธิก าร, ประวัติ ว ดั ประยุร วงศาวาสวรวิ ห าร
(กรุงเทพฯ: เชน พริน้ ติง้ , ๒๕๕๖), ๑๕.

๙๙
หากแต่พระบรมธาตุมหาเจดียท์ ่วี ดั ประยุรวงศาวาสกับเจดียใ์ นพระ
ราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ก็ยงั มีความแตกต่างกันบางประการ กล่าวคือ แม้ว่าพระบรมธาตุ
มหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสจะมีลกั ษณะโปร่งและมีเสาแกนกลางรองรับนํ้าหนัก แต่ไม่ได้มกี าร
เจาะช่องคูหาเพื่อประสงค์จะให้เข้าไปใช้ประโยชน์ ภายในองค์ระฆังได้เหมือนที่พระธาตุ จอม
เพชรหรือพระเจดียท์ ว่ี ดั บวรนิเวศวิหาร มีเพียงแต่ช่องคูหาขนาดเล็กและเตี้ยทีอ่ าจมีไว้เพื่อการ
สํารวจโครงสร้างขององค์เจดียภ์ ายหลังเมื่อแล้วเสร็จ (ภาพที่ ๕๗) รวมทัง้ จะสังเกตได้ว่าภายใน
องค์ระฆังที่โปร่งนัน้ ยังคงเห็นโครงสร้างของการก่ออิฐและคานต่างๆ ที่ช่วยคํ้ายันพยุงนํ้ าหนัก
จากผนังองค์ระฆังและเสาแกนกลาง โดยไม่ได้ออกแบบให้เป็ นห้องโถงและตกแต่งภายในให้
เรียบร้อยเหมือนภายในองค์ระฆังของเจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหาร หรือพระธาตุจอมเพชร จึงเชื่อว่า
แต่เดิมคงไม่มกี ารใช้ประโยชน์พน้ื ทีภ่ ายในองค์ระฆังมาก่อน

ภาพที่ ๕๗ ช่องคูหาขนาดเล็กทีจ่ รนําด้านหนึ่งของพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
ที่มา: พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถ,ี พระบรมธาตุมหา
เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิ หารได้ รบั รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
(กรุงเทพฯ: สามลดา, ๒๕๕๗), ๑๗๗.
จากความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบและเทคนิคในการก่อสร้างดังกล่าว
จึงอาจเป็ นไปได้ว่าเจดียท์ รงระฆังในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีรูปแบบและเทคนิค
บางประการทีอ่ าจมีความสัมพันธ์หรือสืบเนื่องมาจากเจดียป์ ระธานทีว่ ดั ประยุรวงศาวาสอันเป็ น
งานช่างในการกํากับของขุนนางตระกูลบุนนาคเป็นสําคัญ

๑๐๐
อนึ่ง แม้จะได้กล่าวถึงในตอนต้นว่านายช่างทีม่ บี ทบาทสําคัญในการก่อสร้าง
สถาปตั ยกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม แต่
เจ้านายพระองค์น้ีกไ็ ด้ทรงศึกษาวิชาช่างอย่างตะวันตกและได้ทรงงานช่างร่วมกับขุนนางตระกูล
บุนนาคมาโดยตลอดโดยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ งอธิบดีการก่อสร้าง ว่าการ
กรมช่างศิลาและกรมช่างสิบหมู่ต่อจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ (ทัต บุนนาค) ทีถ่ งึ
แก่พริ าลัยเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๐ ๗๖
กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเจดีย์ทรงระฆัง ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ที่
ภายในองค์ระฆังมีลกั ษณะโปร่งสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ พ้นื ทีภ่ ายในองค์ระฆังได้ และมีเสา
แกนกลางรองรับส่วนยอดนัน้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีทม่ี า ๒ ประการ ประการแรกคือ เทคนิคการ
ก่อแบบเหลื่อมอิฐจากเจดียท์ รงระฆังในศิลปะอยุธยา ตัวอย่างเช่นเจดียว์ ดั พระศรีสรรเพชญ และ
เจดียท์ รงแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยา ตัวอย่างเช่น เจดีย์วดั หลังคาขาว เจดียท์ รงแปดเหลี่ยม
ประจํามุมพระปรางค์วดั ราชบูรณะ เป็ นต้น ทัง้ นี้นํามาใช้กบั การก่อสร้างเจดียท์ ม่ี ขี นาดไม่ใหญ่
มาก เช่น พระศรีรตั นเจดีย์ ประการที่ ๒ สันนิษฐานว่าได้รบั แรงบันดาลใจทางด้านรูปแบบและ
เทคนิคการก่อสร้างจากงานช่างของตระกูลบุนนาคโดยมีตวั อย่างที่สําคัญคือพระบรมมหาธาตุ
เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งใช้กบั การก่อสร้างพระเจดีย์ท่มี ขี นาดใหญ่กว่า เช่นพระธาตุ จอม
เพชร และเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร
๑. เจดียท์ ม่ี ฐี านประทักษิณสูงและสามารถเข้าไปภายในฐานประทักษิณได้
เจดียท์ รงระฆังในพระราชประสงค์บางแห่งตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณที่ม ี
ขนาดสูงใหญ่ จากการสํารวจพบว่าพบว่าภายในฐานประทักษิณเหล่านัน้ มักก่ อเป็ นช่องคูหาที่
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ภายในพื้นที่ใจกลางได้ (ภาพที่ ๕๘) โดยฐานประทักษิณเหล่านัน้
นิ ย มก่ อ ผนั ง ด้ว ยอิฐ ฉาบปูน และมีช่อ งคูห าที่ม ีล ัก ษณะเป็ น ช่ อ งวงโค้งยอดแหลมบางแห่ ง มี
ลักษณะคล้ายตึก โครงสร้างภายในฐานประทักษิณมีการใช้ส่วนโค้งในการช่วยรับนํ้ าหนักของ
องค์เจดียท์ อ่ี ยูด่ า้ นบน (ภาพที่ ๕๙ ) โดยภายในองค์ระฆังมักมีลกั ษณะโปร่ง ไม่ทบึ ตัน ตัวอย่าง
พระเจดียท์ ่มี ฐี านประทักษิณสูงและสามารถเข้าไปภายในได้ เช่น เจดียว์ ดั ปทุมวนาราม เจดีย์
วัดเขมาภิรตาราม เป็ นต้น
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๗๖

จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๓, เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, พิมพ์ในมหา
มงคลเฉลิมพระเกียรติวนั พระบรมราชสมภพ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั
๒๕๓๐), ๙๑.

๑๐๑

ภาพที่ ๕๘ ห้องโถงภายในฐานประทักษิณพระเจดียป์ ระธาน วัดเขมรภิรตาราม จ.นนทบุร ี

ภาพที่ ๕๙ โครงสร้างภายในฐานประทักษิณทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผนังวงโค้ง
เจดียป์ ระธาน วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุร ี
เจดียท์ รงระฆังในพระราชนิยมทีม่ ฐี านประทักษิณขนาดใหญ่เช่นนี้ เชื่อว่า
น่าจะมีทม่ี าจากเจดียท์ รงระฆังและเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยาดังทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้ว และ
น่าสังเกตว่าเจดียท์ รงแปดเหลีย่ มในศิลปะอยุธยาก็มกี ารทําช่องคูหาเพื่อเข้าไปภายในองค์เจดีย์
ได้เช่นเดียวกันซึ่งมีขนาดช่องคูหาที่แตกต่างกันไปตามขนาดของเจดีย์ดงั มีตวั อย่างเจดียท์ รง
แปดเหลี่ยมในสมัยอยุธยาตอนต้นที่วดั ราชบูรณะ (ภาพที่ ๖๐) เจดีย์วดั ใหญ่ชยั มงคล เป็ นต้น
ดังนัน้ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ ทีม่ กี ารเจาะช่องคูหาเพื่อ
เข้าไปภายในฐานประทักษิณได้นนั ้ อาจมีทม่ี าจากเจดียร์ ปู แบบเดียวกันในศิลปะอยุธยา

๑๐๒

ภาพที่ ๖๐ เจดียท์ รงแปดเหลีย่ ม วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในส่ ว นของเทคนิ ค การก่ อ ผนั ง วงโค้ ง เพื่อ ช่ ว ยรับ นํ้ า หนั ก ที่พ บเป็ น
โครงสร้างภายในฐานประทักษิณนัน้ เป็นเทคนิคทีพ่ บในศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ อีกหลายแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชวังต่างๆทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยนี้ รวมไปถึงเสนาสนะต่างๆ เช่น หอระฆัง
และหอกลอง ทัง้ นี้ อ าจได้รบั แรงบัน ดาลใจจากการเลีย นแบบโครงสร้างของสถาป ตั ยกรรม
ตะวันตก (ภาพที่ ๖๑)

ภาพที่ ๖๑ ส่ ว นฐานขอ งหอระฆั ง ที่ ใ ช้ ผ นั ง ว งโค้ ง รั บ นํ้ าหนั ก วั ด สุ ว รรณดาราราม
จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๐๓
๒. การก่อ สร้างเจดียท์ รงระฆังที่มขี นาดใหญ่พเิ ศษ กรณีการก่อสร้างพระ
ปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์เ ป็ น เจดีย์ท รงระฆัง ที่ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศไทย
ตัง้ อยู่ท่ี จ.นครปฐม (ภาพที่ ๖๒) เป็ นเจดีย์ทรงระฆังอีก องค์ห นึ่งที่มสี ่ว นขององค์ระฆังที่ม ี
ลักษณะโปร่งเนื่องจากสร้างครอบซากเจดียโ์ บราณไว้ภายใน แต่เนื่องจากพระปฐมเจดียม์ ขี นาด
ความใหญ่ โ ตเป็ นพิเศษ คือ มีความสูง ๑๒๐.๔๕ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๕.๓ เมตร จึงมี
แรงดันอัดศู นย์กลางที่จําทําให้องค์เจดีย์แตกร้าวได้ ๗๗ จึงได้ใ ช้เทคนิคการก่อสร้างที่มคี วาม
น่าสนใจและแตกต่างจากเจดียใ์ นพระราชประสงค์องค์อ่นื
ประวัตคิ วามเป็ นมาของพระปฐมเจดียน์ นั ้ ระบุว่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๔ เจ้าฟ้า
มงกุฏขณะทรงผนวชได้เสด็จออกธุดงค์นอกราชธานีไปยังทีต่ ่างๆ และได้เสด็จไปนมัสการพระ
เจดียอ์ งค์หนึ่งทีเ่ มืองนครชัยศรี ลักษณะเป็นเจดียท์ รงกลมขนาดใหญ่ตอนบนเป็ นปรางค์ (ภาพที่
๖๓) โดยทรงพระราชดําริว่าน่ าจะเป็ นเจดียอ์ งค์แรกในสยามประเทศเนื่องจากมีขนาดใหญ่มาก
และอาจจะสร้างขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ ทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชได้เผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ
จึงทรงเรียกเจดียน์ ้ีว่า พระปฐมเจดีย์ ๗๘
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ภาพที่ ๖๒ พระปฐมเจดียซ์ ง่ึ เป็ นเจดียท์ รงระฆังขนาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
๗๗

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน, ลักษณะไทย ภูมิหลัง, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), ๒๑๐.
๗๘
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๐.

๑๐๔

ภาพที่ ๖๓ รัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งพระปฐมเจดี ย์ อ งค์ จํ า ลองที่ แ สดงให้ เ ห็ น
รูปแบบเดิมก่อนการปฏิสงั ขรณ์
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
เจ้าฟ้ามงกุฏได้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เพื่อขอ
พระราชทานให้ท รงบูร ณปฏิส ัง ขรณ์ แต่ ร ชั กาลที่ ๓ ไม่โ ปรดเนื่อ งจากอยู่ใ นป่า รก การจะ
ปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ นัน้ เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ อนั ใด ภายหลังเมื่อได้เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตจิ งึ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ส มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็ นผู้ค วบคุ มการปฏิสงั ขรณ์ เ มื่อ พ.ศ.
๒๓๙๖ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาได้ถงึ แก่พริ าลัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหา
โกษาธิบดีเป็ นแม่กองแทน ๗๙ ซึง่ พระปฐมเจดียน์ นั ้ เป็ นเจดียท์ รงระฆังขนาดใหญ่อกี แห่งหนึ่งที่
น่ าจะมีส่วนสัมพันธ์กบั งานช่างของตระกูลบุนนาค ดังจะเห็นได้จากการก่อสร้างระเบียงคดและ
ฐานประทักษิณในผังกลมและใช้ช่องประตูทเ่ี ป็นวงโค้งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ (ภาพที่ ๖๔) ซึง่ มี
รูปแบบใกล้เคียงกันกับฐานประทัก ษิณ ในผังกลมรอบเจดีย์ประธานวัด ประยุรวงศาวาสด้ว ย
เช่นกัน (ภาพที่ ๖๕) โดยอาจเกี่ยวข้องกับการทีข่ ุนนางในตระกูลนี้เป็ นผูร้ บั สนองพระบรมราช
โองการในการปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์และอาจได้แรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันตกที่นิยมใช้
คานวงโค้งมาประกอบสถาปตั ยกรรม
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๗๙

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๑ - ๓๐๒.

๑๐๕

ภาพที่ ๖๔ ช่องวงโค้งรอบระเบียงคดและฐานประทักษิณในผังกลม พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ภาพที่ ๖๕ ช่องวงโค้งรอบระเบียงคดในผังกลมพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
การปฏิสงั ขรณ์ในครัง้ แรกนัน้ ยังไม่เป็นผลสําเร็จ เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก
ในต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๓ ทําให้อฐิ ทีก่ ่อไว้ทรุดตัว เพราะไม่มฐี านประทักษิณกันไว้ ทํา
ให้ตอ้ งรือ้ ออกแล้วทําใหม่ โดยการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหม่น้ี รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงคิดแบบถวาย และ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังสีสุรยิ
พันธุ์ ปิ ยพรหมจรรยวรธรรมยุติ หรือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ซึง่ สถิตจําพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหารทรงแนะนําเพิม่ เติม

๑๐๖
การออกแบบในครัง้ ใหม่น้ไี ด้แก้ไขเรือ่ งโครงสร้างและความมันคงขององค์
่
เจดียข์ นาดใหญ่โดย “ก่อชัน้ ทักษิ ณที่ ๑ ปักเสานางเรียงรอบองค์แล้ว มีเสาปักขาทรายคํา้
เสานางเรียงด้วย ชัน้ ทักษิ ณที่ ๒ มีแต่เสาขาทรายไม่มีเสานางเรียง ที่ตรงบัวถลาลงไปมี
นางเรียงปักไม้ซุงทัง้ ต้นปักถึงพื้นอีกรอบหนึ่ ง รัดด้วยไม้ซุงทัง้ ต้น แล้วเอาสายโซ่ ใหญ่รดั
ที่ หน้ าท้ องไม้ใต้บวั ถลาแห่ งหนึ่ ง รัดหลังบัวถลาแห่งหนึ่ ง รัดตัง้ แต่ ท้องไม้ลูกแก้วถึงบัว
คลุมปากระฆังอีก ๕ ชัน้ ที่กลางองค์ระฆังมีเสานางเรียงรัดสายโซ่ อีกสามรอบ ที่บวั ถลา
มี เสานางเรีย ง ตี นเสาเชิ ง เรีย งนั น้ ใส่ ปลอกไม้ ซากชัน้ หนึ่ ง แล้ ว รัด สายโซ่ อีก ๕ รอบ
ปลายเสานัน้ เอาไม้ซาก ๑๐ นิ้ ว สี่ เหลี่ยมสับปากกับปลอกปลายเสาอี กชัน้ หนึ่ ง ลูกแก้ว
ปล้องไฉน ฝาละมี รัดสายโซ่มีท้องไม้อีก ๘ รอบ แล้วก่ออิ ฐถือปูนหุ้ม” ๘๐
การออกแบบสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่โตเช่นพระปฐมเจดียน์ ้ีย่อมบ่งบอกถึง
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาการช่างของกลุ่มช่างที่รบั ผิดชอบ เนื่องจากการใช้เหล็กในงาน
สถาปตั ยกรรมนัน้ เป็ นผลมาจากการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมในตะวันตกและส่งผลให้เกิดความนิยม
ใช้เหล็กในการก่อโครงสร้างอาคารและตกแต่งสถาปตั ยกรรม โดยเมื่อครัง้ บูรณะพระปฐมเจดีย์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ วิศวกรได้ตรวจพบลูกโซ่ขนาดใหญ่รดั องค์พระเจดีย์ไว้เป็ นชัน้ ๆ ในระดับที่
ตรงกันกับแรงดันออกสูงสุดซึง่ ตรงกันกับการคํานวณด้วยวิธสี มัยใหม่ ๘๑
สําหรับการใช้เหล็กในการเสริมกําลังหรือโครงสร้างสถาปตั ยกรรมนัน้ ถือ
ว่าได้นํามาใช้ก บั พระปฐมเจดีย์เ ป็ นที่แ รกในสยาม (ภาพที่ ๖๖) ทัง้ นี้เ พื่อ ป้อ งกันแรงอัด หนี
ศูนย์กลางของส่วนยอดขององค์เจดีย์ การใช้โซ่ในลักษณะนี้เป็ นวิธกี ารเดียวกับที่ใช้โซ่รดั รอบ
เชิงโดมทีโ่ บสถ์เซนต์โซเฟียในนครสแตนติโนเปิลทีเ่ คยมีมาแล้วในอดีต ๘๒
ดัง นั น้ เทคนิ ค การก่ อ สร้า งโดยใช้ โ ซ่ ข นาดใหญ่ ร ัด รอบองค์เ จดีย์เ พื่อ
ป้องกันแรงอัดหนีจากศูนย์กลางทีพ่ บในการก่อสร้างนัน้ จึงถือเป็ นนวัตกรรมทางสถาปตั ยกรรม
อย่างใหม่ในรัชสมัย ซึง่ มีตวั อย่างเฉพาะการก่อสร้างเจดียข์ นาดใหญ่มากดังเช่นพระปฐมเจดีย์
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๘๐

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๓๐๔.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน, ลักษณะไทย ภูมิหลัง, เล่ม ๒, ๒๑๓.
๘๒
โชติ กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕,” วารสารหน้ าจัว่ ฉบับพิเศษศิลปสถาปตั ยกรรมไทย (๒๕๒๕), ๖๑.
๘๑

๑๐๗

ภาพที่ ๖๖ โซ่เหล็กรอบองค์พระปฐมเจดีย์
ทีม่ า: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน, ลักษณะไทย ภูมิหลัง, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๕๑), ๒๑๓.
๓.๔ เจดียท์ รงระฆัง: ความเชื่อมโยงกับลังกา
จากการศึกษาหลักฐานเอกสารโบราณพบว่ารัชกาลที่ ๔ มีพระราชวินิจฉัยที่
แสดงออกว่าทรงนิยมรูปแบบเจดียท์ เ่ี ป็นทรงระฆังด้วยทรงเห็นว่าเป็นรูปแบบทีถ่ ูกต้องตามอย่าง
โบราณ โดยเจดียท์ รงกลมหรือระฆังถือเป็ นสายวิวฒ
ั นาการของเจดียท์ ่สี บื เนื่องมาจากสถูปใน
ศิลปะลังกา
อย่างไรก็ตาม มีพระราชดํารัสบางคราวทีแ่ สดงถึงพระราชนิยมทีท่ รงเลือกใช้
เจดียท์ รงระฆัง โดยแสดงถึงความสัมพันธ์กบั ลังกาอยู่ด้วย ที่สําคัญคือ การก่ อสร้างพระปฐม
เจดีย์ จ.นครปฐม และพระสุ ท ธเสลเจดีย์ ที่พ ระนครคีร ี จ.เพชรบุ ร ี ทัง้ นี้ อ าจเกี่ย วข้อ งกับ
ความสําคัญของลังกาที่เป็ นดินแดนศูนย์กลางพุทธศาสนาที่มคี วามเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองสืบ
ต่อมาจากอินเดียทีพ่ ุทธศาสนาได้เสื่อมสูญไปตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา
พระปฐมเจดีย์
พระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่ ๔ ที่มตี ่อองค์พระปฐมเจดียน์ ัน้ สะท้อนให้
เห็นถึงภาพการเชื่อมโยงกับเจดียใ์ นลังกาดังความว่า “...แต่ก่อนได้ เสด็จพระราชดําเนิ นไป
ทรงนมัสการและทอดพระเนตรพระปฐมเจดี ยเ์ ป็ นหลายครัง้ มาแล้ว ทรงสังเกตเป็ นแน่
พระราชหฤทัยว่า...พนมจอมกองอิ ฐใหญ่ ซึ่ งปรากฏว่าเป็ นฐานรองเป็ นชัน้ ทักษิ ณพระ

๑๐๘
ปรางค์นัน้ มิ ใช่ ฐานพระปรางค์ เห็นเป็ นแน่ แท้ว่าเป็ นองค์พระมหาสถูปเจดียข์ องโบราณ
แรกตัง้ พระพุทธศาสนา เหมือนเป็ นอย่างเดี ยวกับพระสถูปารามเจดี ยใ์ นกรุงอนุราธบุรี
ในเกาะสิ งหลทวีป...” ๘๓
นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงวิเคราะห์เชื่อมโยงพระ
ปฐมเจดีย์ก ับ สถู ปถู ป ารามในลัง กา ๘๔ โดยอิง กับหลัก ฐานด้า นวรรณกรรมทางพุ ทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คัมภีรม์ หาวงศ์ซ่งึ เป็ นเสมือนพงศาวดารของลังกาที่กล่าวถึงการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาจากอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมายังลังกาและดินแดนอื่นๆ รวมทัง้ สุวรรณภูม ิ
และได้กล่าวถึงเจดีย์แห่งแรกที่ได้สร้างขึน้ ในลังกาก็คอื ถูปาราม นัยและความสําคัญของถูปา
รามในส่วนทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงนํ ามาเปรียบเทียบกับพระปฐมเจดียท์ เ่ี ชื่อว่าเป็ นเจดียแ์ ห่งแรกของ
ไทยนัน้ ทําให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพระปฐมเจดียก์ บั สถูปถูปาราม โดยเฉพาะ
การออกแบบแผนผังขององค์พระปฐมเจดียท์ ม่ี รี ะเบียงคดในผังกลม ซึง่ นักวิชาการบางท่านตัง้
ข้อสังเกตว่าอาจมีความเกีย่ วข้องกับแผนผังของเจดียถ์ ูปารามทีม่ รี ะเบียงหลังคาเครื่องไม้ในผัง
กลมรอบองค์เจดียเ์ ช่นกัน ๘๕
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ดา้ นอื่น โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วน
นัน้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระปฐมเจดียม์ ขี นาดทีใ่ หญ่กว่าถูปารามเป็ นอย่างมาก (ภาพที่ ๖๗,
๖๘) ซึ่งขนาดที่ใหญ่โตเช่นนี้ชวนให้นึกถึงสถูปอีกหลายแห่งในศรีลงั กาที่มขี นาดมหึมาและมี
ลักษณะเป็ นเจดียท์ รงกลมที่เรียกว่าทรงฟองนํ้ าซึ่งคล้ายกับพระปฐมเจดีย์ จึงอาจเป็ นไปได้ว่า
การเดินทางไปพบเห็นและสักการบูชาเจดียสถานสําคัญต่างๆ ในลังกาของคณะสมณทูตไทย
ฝ่ายธรรมยุตเิ มื่อครัง้ รัชกาลที่ ๓ ก็อาจเป็ นเหตุผลหนึ่งทีท่ ําให้เกิดการสร้างพระปฐมเจดียอ์ งค์
ใหม่ท่มี ขี นาดใหญ่โตดังที่เห็น แต่ด้วยฝี มอื ของช่างไทยจึงทําให้พระปฐมเจดียม์ รี ายละเอียดที่
คล้ายคลึงกับเจดียท์ รงระฆังในศิลปะไทยซึง่ แตกต่างจากลังกาอยู่บางประการ
นอกจากนี้ การที่รชั กาลที่ ๔ ทรงกล่าวว่าพระปฐมเจดียเ์ ป็ น “องค์พระมหา
สถูปเจดียข์ องโบราณแรกตัง้ พระพุทธศาสนา เหมือนเป็ นอย่างเดียวกับพระสถูปารามเจดีย์
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๘๓

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระราชนิพนธ์ เรื่องพระปฐมเจดีย”์ ใน
เรื่องพระปฐมเจดีย์ (พระนคร: ศิวพร, พิมพ์ในงานประชุมเพลิงศพนางวร สารทพันธุ์ เมษายน
๒๕๐๖), ๖๔.
๘๔
พีระพัฒน์ สําราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปตั ยกรรมพระปฐม
เจดีย์” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตั ยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๐๐.
๘๕
ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร, ๕ มหาเจดี ยส์ ยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๔),
๑๔๑.

๑๐๙
ในกรุงอนุ ราธบุรีในเกาะสิ งหลทวี ป” นัน้ อาจมองได้อีกแง่มุมหนึ่ งว่ า คําว่ า พระสถู ปาราม
อาจจะมิได้หมายถึงสถูปถูปารามอย่างทีเ่ ข้าใจกัน แต่อาจจะทรงหมายถึงสถูปเจดียต์ ่างๆ ทีเ่ มือง
อนุ ราธปุระซึ่งเป็ นเมืองแรกรับพุทธศาสนาของลังกา โดยมิได้จําเพาะเจาะจงถึงเจดียถ์ ูปรารามก็
เป็ นได้เพราะในเอกสารร่วมสมัยเช่นสมณศาส์นที่มไี ปยังลังกาสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มกี ารกล่าวถึง
เจดียอ์ งค์น้กี เ็ ขียนว่า ถูปาราม มิได้เขียนว่า พระสถูปาราม หรือ พระสถูปารามเจดีย์ แต่อย่างใด

ภาพที่ ๖๗ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ภาพที่ ๖๘ สถูปถูปาราม เมืองอนุราธปุระ ศรีลงั กา

๑๑๐
อย่ า งไรก็ ต าม รูป แบบของพระปฐมเจดีย์ท่ีร ัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้า ฯ ให้
ปฏิสงั ขรณ์จนมีขนาดใหญ่โตดังทีเ่ ห็นในปจั จุบนั นัน้ มีรปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับเจดียใ์ นศิลปะลังกา
อยูห่ ลายประการ กล่าวคือ เป็ นเจดียท์ อ่ี ยูใ่ นผังกลม มีส่วนรองรับองค์ระฆังทีเ่ ป็ นชุดมาลัยเถาซึง่
มีความสูงไม่มากนักเมื่อเทียบกับองค์ระฆังขนาดใหญ่ มาก แม้ชุดมาลัยเถาจะเป็ นสิง่ ที่นิยม
สร้างเป็ นส่วนรองรับองค์ระฆังของเจดียใ์ นศิลปะอยุธยา แต่ก็อาจเทียบได้กบั ส่วนทีเ่ รียกว่า ตรี
มาลา ซึ่งเป็ นวงแหวน ๓ ชัน้ รองรับองค์ระฆังของศิลปะลังกาถัดขึน้ ไปเป็ นองค์ระฆังขนาดสูง
ใหญ่ ซึง่ จะพบว่าสัดส่วนขององค์ระฆังนัน้ มีปริมาตรใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของชุดมาลัย
เถาที่รองรับองค์ระฆัง ซึง่ คล้ายคลึงกับสถูปในศิลปะลังกาสมัยอนุ ราธปุระที่มที รงโอควํ่าขนาด
ใหญ่มากเมือ่ เทียบกับชัน้ ตรีมาลาเหนือองค์ระฆังขึน้ ไปเป็ นบัลลังก์ในผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั และส่วน
ยอดทีป่ ระกอบด้วยทรงกรวยอันเป็ นส่วนของปล้องไฉน น่ าสังเกตว่าส่วนบนสุดเหนือปล้องไฉน
นัน้ ทําเป็ นรูปทรงคล้ายหม้อนํ้ าซึ่งเป็ นส่ วนยอดสุด ของเจดีย์ศิลปะลัง กาเช่นเดียวกัน ซึ่งการ
ปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียใ์ ห้มรี ปู แบบเช่นนี้คงเป็นไปตามพระราชดําริทโ่ี ปรดเกล้าฯ ให้ “ก่อพระ
เจดียก์ ลมขึ้นอีกคราวหนึ่ งเหมือนอย่างพระเจดียใ์ นเกาะลังกา” ๘๖ นัน่ เอง แต่ดว้ ยฝีมอื ช่าง
ไทยจึงอาจทําให้รปู แบบบางประการยังคงคล้ายคลึงกับเจดียท์ รงระฆังทีค่ ุน้ เคยในศิลปะไทย
นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๔ ยังได้โ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเ จดีย์เมือ ง
นครศรีธรรมราชจําลอง (ภาพที่ ๖๙) โดยมีพระราชประสงค์ “เพื่อให้ สตั บุรษุ เห็น จะได้ส่งใจ
ไปนมัสการพระธาตุเมืองนคร” ๘๗ โดยประดิษฐานอยู่ทล่ี านด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
ั ่ ศตะวันตก ซึ่งพระบรมธาตุ เจดียเ์ มืองนครศรีธรรมราชก็เป็ นพระเจดียข์ นาดใหญ่ท่สี ําคัญ
ฝงทิ
องค์หนึ่งในประเทศไทยทีม่ ปี ระเด็นความสัมพันธ์กบั ลังกาเป็นอย่างมาก ๘๘
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๘๖

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๐.
๘๗
เรือ่ งเดียวกัน, ๓๐๕.
๘๘
ดูใน ประภัสสร์ ชูวเิ ชียร, พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่ง
คาบสมุทรภาคใต้ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๓), ๖๑-๗๖.

๑๑๑

ั ่ น ตกของ
ภาพที่ ๖๙ พระบรมธาตุเ จดีย น์ ครศรีธ รรมราชจํา ลอง ที่ล านด้า นทิศ ใต้ฝ งตะวั
พระปฐมเจดีย์
การสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจําลองนี้จงึ อาจเป็ นสื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดคํานึงถึงพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ท่มี คี วามสําคัญในประเทศไทยซึ่งน่ าจะเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียใ์ ห้มขี นาดใหญ่ และอาจมีนัยทีส่ ่อื ถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาทีถ่ อื ว่า
มีความบริสุทธิ ์และดัง้ เดิม อันสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการปฏิรปู พุทธศาสนาของรัชกาลที่ ๔
น่ าสังเกตว่าแม้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจําลองจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
แต่ ม ีรายละเอียดที่เ ลีย นแบบพระบรมธาตุ น ครศรีธ รรมราชองค์จ ริง อย่า งน่ าสนใจ โดยบาง
ประเด็นก็มคี วามสอดคล้องกับสถูปในศิลปะลังกาอาทิ การทําประติมากรรมรูปพระสาวกเดิน
พนมมือเวียนประทักษิณทีเ่ สาหารโดยรอบก้านฉัตร (ภาพที่ ๗๐) อันเป็ นลักษณะเดียวกันกับที่
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึง่ ในภาษาท้องถิน่ เรียกว่า “พระเวียน” (ภาพที่ ๗๑) ซึง่ ลักษณะ
เช่นนี้ได้ปรากฏมาแล้วในศิลปะสุโขทัย โดยน่ าจะมีทม่ี าจากสถูปในศิลปะลังกาบางแห่งที่มกี าร
ประดับ ประติม ากรรมรูป เทวดาที่เ สาหารรอบก้ านฉั ต รที่เ รีย กว่ า เทวดาโกฏุ ว ะ ซึ่ง มีค วาม

๑๑๒
หมายถึงเรือนที่สถิตของเทพเจ้าที่รกั ษาพระบรมสารีรกิ ธาตุตามคติลงั กา ๘๙ (ภาพที่ ๗๒) อีก
ั ้ ่เลียนแบบรัว้ ไม้ ซึ่งพบทัง้ ที่
ประการหนึ่งคือ รูปแบบของบัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยมทําด้วยปูนปนที
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชองค์จริงและองค์จําลอง ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับบัลลังก์ในศิลปะ
ลังกาทีอ่ าจเลียนแบบมาจากลักษณะดัง้ เดิมทีม่ รี วั ้ ไม้ ๙๐ นอกจากนี้ ยังมีส่วนอื่นๆ ของพระบรม
ธาตุนครศรีธรรมราชจําลองที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชองค์จริง เช่น
สัดส่วนของบัวฝาละมีทไ่ี ม่แผ่บานออก ซึง่ ทําให้เห็นสัดส่วนของบัลลังก์สเ่ี หลีย่ มอย่างชัดเจนการ
ทําปลียอดทีม่ รี ปู กลีบบัวควํ่าบัวหงายรองรับ เป็ นต้น
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ภาพที่ ๗๐ ประติมากรรมรูปพระสาวกประทักษิณรอบก้านฉัตร พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
จําลอง

๘๙

ประภัส สร์ ชูวเิ ชียร, พระบรมธาตุเจดี ย์ นครศรีธ รรมราช มหาสถูปแห่ ง
คาบสมุทรภาคใต้, ๗๘.
๙๐
รุง่ โรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, พุทธศิ ลป์ ลังกา, ๑๐๙.

๑๑๓

ภาพที่ ๗๑ พระเวียน พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ภาพที่ ๗๒ ประติมากรรมรูปเทวดาทีร่ อบก้านฉัตร สถูปคิรวิ หิ าร เมืองโปลนนารุวะ ศรีลงั กา

๑๑๔
ความสัมพันธ์กบั ลังกาที่พระปฐมเจดียอ์ กี ประการหนึ่งคือ พระพุทธสิหงิ ค์ท่ี
ประดิษฐาน ณ ซุ้มจระนําด้านทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึง่ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อจําลองมาจากพระพุทธสิหงิ ค์ท่ปี ระดิษฐาน ณ พระที่นัง่ พุทไธสวรรย์ภายในพระราชวัง
บวรสถานมงคล ๙๑
การจําลองพระพุทธสิหงิ ค์จงึ เป็นสิง่ สะท้อนถึงพระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔ ที่
ทรงมีต่อองค์พระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ ปรากฏหลักฐานตามตํานานทีแ่ พร่หลายในขณะนัน้ ทีเ่ ชื่อว่าเป็ น
พระพุทธรูปที่สร้างขึน้ ในสิงหลทวีป อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสัมพันธ์กบั ลังกาในส่วนของ
พระพุทธสิหงิ ค์ทโ่ี ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ นัน้ จะได้อภิปรายในหัวข้อเรือ่ งพระพุทธรูปอีกครัง้ หนึ่ง
จากหลัก ฐานดัง กล่ า วมาทัง้ หมดจึง แสดงให้เ ห็น ว่ า การบู ร ณปฏิส ัง ขรณ์
พระปฐมเจดียต์ ามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและศิลปะ
ลังกาอยู่ไม่น้อยซึ่งน่ าสนใจว่าการพยายามสร้างพระปฐมเจดีย์ให้มอี งค์ประกอบบางประการ
คล้ายคลึงกับสถูปลังกานัน้ อาจมีความเกีย่ วข้องกับแนวพระราชดําริทว่ี ่า พระปฐมเจดียเ์ ป็ นเจดีย์
องค์แรกในดินแดนไทยเมื่อครัง้ แรกรับพระพุทธศาสนาจากอินเดียจึงมีความเก่าแก่ ไม่น้อยไป
กว่าสถูปในลังกา
พระสุทธเสลเจดีย์
ทีพ่ ระนครคีรมี พี ระเจดียอ์ งค์หนึ่งซึง่ มีนามว่า พระสุทธเสลเจดีย์ (ภาพที่ ๗๓)
แต่ในเอกสารโบราณระบุว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเรียกเจดียอ์ งค์น้อี กี ชื่อหนึ่งว่า “พระเสลเจดียสถูป” ๙๒
ซึง่ แปลว่า เจดียศ์ ลิ า สอดคล้องกับประวัตกิ ารก่อสร้างในรัชกาลที่ ๔ ทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงออกแบบส่วนประกอบต่างๆ แล้วให้ช่างชาวจีนสกัดศิลา
จากเกาะสีชงั จ.ชลบุร ี ส่งเข้ามาประกอบเป็นองค์เจดียท์ พ่ี ระนครคีร ี
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๙๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๘), ๑๙๕.
๙๒
“ประกาศเรื่องประกาศเทวดาพระเสละต่อกับพระเจดียเ์ ขาพนมขวด,” จดหมาย
เหตุรชั กาลที่ ๔ หนังสือสุมดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที่
๒๐๕, หอสมุดแห่งชาติ.

๑๑๕

ภาพที่ ๗๓ พระสุทธเสลเจดีย์ ณ วัดพระแก้วน้อย พระนครคีร ี จ.เพชรบุร ี
รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ “ร่างรูปพระเจดีย์สลิ าตามอย่างพระ
เจดียโ์ บราณที่มใี นสิหลทวีป” ๙๓ แม้จะทรงมีพระราชดําริเพิม่ เติมต่อมาว่าพระเสลเจดียซ์ ง่ึ เจดีย์
ทรงระฆัง นัน้ เป็ นแบบอย่างที่เ คยสร้างมาแล้ว เมื่อ ครัง้ อดีต ราชธานี ของสยาม ๙๔ แต่ ก็ย่อ ม
สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายแรกที่อ้างอิงถึงพระเจดียจ์ ากลังกาซึ่งอาจมีนัยที่หมายถึงรูปแบบเจดียท์ ่ี
ถูกต้องตามแบบโบราณสอดคล้องกับรูปแบบของพระสุทธเสลเจดียท์ แ่ี ม้จะเป็ นเจดียท์ รงระฆังใน
ศิลปะไทย ซึง่ ไม่อาจเทียบได้กบั สถูปทรงโอควํ่าขนาดใหญ่ทน่ี ิยมในศิลปะลังกา แต่กแ็ สดงให้
เห็นถึง พระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงถือว่าเจดีย์ทรงระฆังเป็ นรูปแบบที่ถูก ต้อ งและเป็ น
รูปแบบที่ได้พฒ
ั นาการสืบต่อมาลังกา ซึง่ แสดงถึงความเก่าแก่ท่สี บื เนื่องมาแต่ครัง้ พุทธศาสนา
ได้เผยแผ่จากอินเดียและตัง้ มันในลั
่ งกาทวีป
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๙๓

“ร่างประกาศเทวดาวันสวดมนต์ในการบรรจุพระบรมธาตุ,” จดหมายเหตุรชั กาล
ที่ ๔ อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที่ ๑๓๐, หอสมุดแห่งชาติ.
๙๔
“คําประกาศเทวดาครัง้ บัญจุพระบรมธาตุเจดียท์ เ่ี พชรบุร,ี ” จดหมายเหตุรชั กาล
ที่ ๔ อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที่ ๑๓๒, หอสมุดแห่งชาติ.

๑๑๖
การขนานนามพระเจดียอ์ งค์น้ีว่า “พระเสลเจดียส์ ถูป” นัน้ น่ าสนใจว่าเป็ นนาม
เดียวกันกับ “พระเสลเจดีย์” หรือ “เสลาเจติยะ” ที่อ ยู่ใ นศรีล งั กาด้วย โดยปรากฏในคัมภีร์
มหาวงศ์ว่าเสลาเจติยะเป็ นสังเวชนียสถานสําคัญหนึ่งในหลายๆ แห่ง ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับการ
เสด็จมาลังกาของพระพุทธเจ้าเมื่อครัง้ พุทธกาล ๙๕ เสลเจดียจ์ งึ มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัตแิ ละประวัตศิ าสตร์ของศรีลงั กาเป็ นอย่างยิง่ สังเวชนียสถานเหล่านี้ในเวลาต่อมาเป็ นที่
รูจ้ กั กันในนามโสฬสมหาสถาน หรือสถานทีส่ าํ คัญทางพุทธศาสนาของศรีลงั กา ๑๖ แห่ง
เสลเจดียย์ อ่ มเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็ นสถานทีส่ ําคัญ
ทางพุทธศาสนาในลังกา เพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มกี ารส่ง
พระสมณทูตไทยเดินทางไปยังลังกาเพื่อสืบข่าวพระพุทธศาสนาและนมัสการโสฬสมหาสถานซึง่
อยูใ่ น ๑๖ ตําบลของศรีลงั กา หนึ่งในนัน้ มีรายชื่อพระเสลเจดียร์ วมอยูด่ ว้ ย ๙๖
รัชกาลที่ ๔ ก็น่าจะทรงทราบถึงความสําคัญของพระเสลเจดีย์ในลังกาเป็ น
อย่างดี ดังปรากฏหลักฐานว่าเมื่อครัง้ ยังทรงผนวชและทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงเป็ น
ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกายส่งคณะสมณทูตเดินทางไปยังลังกาเพื่อถวายสมณสาส์นและ
ไทยธรรมบรรณาการแก่คณะสงฆ์ศรีลงั กา พร้อมทัง้ ไปสักการบูชาศาสนสถานที่สําคัญ ๙ แห่ง
หนึ่งในนัน้ ปรากฏหลักฐานว่าคณสมณทูตได้เดินทางไปสักการะพระเสลเจดียด์ ว้ ยเช่นกัน ๙๗
ในปจั จุบนั เชื่อกันว่าเสลเจดียค์ อื สถูปองค์หนึ่งทีเ่ ขามหินตาเล ๙๘ ตามประวัติ
กล่าวว่าสร้างขึน้ โดยพระเจ้ากนิฏฐติสสะ และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลพระเจ้าโคฐาภยะ
ปจั จุบนั รูจ้ กั กันในนาม อัมพสถลเจดีย์ ๙๙ (ภาพที่ ๗๔) และทีเ่ ขามหินตาเลแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่
สําคัญทางพุทธศาสนาในศรีลงั กา เนื่องจากเชื่อว่าเป็ นสถานทีท่ พ่ี ระมหินเถระได้แสดงธรรมแก่
พระเจ้าเทวานัมปิ ยติสสะจนทรงเลื่อมใสและหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนาซึ่งหากเชื่อว่าเสล
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๙๕

Mudaliya L.C. Wijesinha, trans, THE MAHÁVANSA (New Delhi: Asian
Educational Services, 2000), 7.
๙๖
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, เรื่องประดิ ษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน
ลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖), ๓๕๙.
๙๗
“พระสมณศาสนฉบับที่ ๗ ว่าด้วยส่งพระสงฆ์ไทยในนมัสการเจดียฐานในลังกา”
ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกา
ทวีป (พระนคร: บํารุงนุ กูลกิจ, ๒๔๖๘), ๒๒๔.
๙๘
Ulrich, Von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka (Hong Kong:
Visual Dharma Publications, 1990), 629.
๙๙
J.B. Disanayaka, MAHINTALE Cradle of Sinhala Buddhist Civilization
(Colombo: Lake House Investment, 1987), 42.

๑๑๗
เจดียค์ อื เจดียศ์ ลิ าทีต่ งั ้ อยู่บนยอดเขามหินตาเลก็อาจเชื่อมโยงได้กบั การทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงเลือก
ที่จะสร้างพระสุทธเสลเจดีย์ให้ตงั ้ อยู่บนยอดเขามไสวรรย์หรือเขาวังด้วยเช่นเดียวกันทัง้ นี้แม้
รูปแบบจะมีความแตกต่างกัน แต่แนวคิดในการก่อสร้างก็อาจมีความเชื่อมโยงกับเสลเจดียใ์ น
ลังกา จึงอาจเป็ นทีม่ าของการขนานนามพระเจดียท์ พ่ี ระนครคีรวี ่า “เสลเจดีย”์ อย่างไรก็ตามควร
มีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นนี้ต่อไป

ภาพที่ ๗๔ อัมพสถลเจดีย์ หรือเสลเจดีย์ ทีเ่ ขามหินตาเล ประเทศศรีลงั กา
พระเจดียถ์ มปัด
หลักฐานศิลปกรรมประการหนึ่งของรัชกาลที่ ๔ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กบั
ลังกาได้เป็ นอย่างดี คือ การสร้างพระเจดียถ์ มปดั ซึง่ จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
(ภาพที่ ๗๕) ซึ่งมีประวัตวิ ่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและสร้างขึน้ เพื่อถวายเป็ นพุทธ
บูชาแก่วดั บรมนิวาส ซึง่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิรจิ นั โท) มอบให้พธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร พระเจดีย์องค์น้ีมขี นาดความสูง ๙๒ เซนติเมตร มีภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติพระจตุปฏั
ฐาน ได้แก่ ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน โดยรอบองค์ระฆังทัง้ สีท่ ศิ ๑๐๐
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๑๐๐

ภาพพระจตุ ปฏั ฐานที่พระเจดีย์ถมปดั นี้เป็ นการแสดงออกแบบใหม่ท่แี ตกต่ าง
ไปจากภาพพุทธประวัติในงานจิตรกรรมไทยประเพณี และมีความสัมพันธ์กบั ภาพสลักที่ฐาน
พระเจดีย์ก าไหล่ ท องที่ป ระดิษ ฐานภายในคู ห าของเจดีย์ป ระธานวัด บวรนิ เ วศวิห าร ดู ใ น
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุ ปฏั ฐาน” ในรัชกาลที่ ๔,” เมือง
โบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๕๓), ๑๑๗-๑๒๖.

๑๑๘

ภาพที่ ๗๕ พระเจดียถ์ มปดั จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รูปแบบของพระเจดียอ์ งค์น้ีมคี วามสัมพันธ์กบั เจดียใ์ นศิลปะลังกาอย่างมาก
กล่าวคือ เป็ นเจดียท์ ่มี สี ่วนฐานเตี้ยๆ อยู่ในผังกลม มีส่วนรองรับองค์ระฆังที่มลี กั ษณะเป็ นวง
แหวนซ้อนกัน ๓ ชัน้ ซึง่ ในศิลปะลังกาเรียกว่า ตรีมาลา รองรับส่วนองค์ระฆังทีม่ สี ณ
ั ฐานเป็ นทรง
ครึง่ วงกลมลักษณะเตี้ยป้อมอย่างที่เรียกว่า ทรงฟองนํ้ า แตกต่างจากองค์ระฆังของเจดียท์ รง
ระฆังในศิลปะไทยที่มลี กั ษณะสูงเพรียวกว่าและมีส่วนปลายที่ผายออกเล็กน้อยคล้ายกับระฆัง
ถัดขึ้นไปเป็ นบัลลัง ก์ในผังสี่เหลี่ยมจัตุ รสั ซึ่งสามารถถอดออกจากองค์ระฆังได้ ส่วนยอดของ
เจดียป์ ระกอบด้วยวงแหวนซ้อนลดหลันกั
่ นและจบด้วยส่วนปลายสุดที่มลี กั ษณะคล้ายหม้อนํ้ า
ซึง่ รูปทรงและองค์ประกอบทัง้ หมดมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับเจดียใ์ นศิลปะลังกา ดังตัวอย่างทีจ่ ดั
แสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา (ภาพที่ ๗๖)
แม้ว่ารัชกาลที่ ๔ จะมิเคยได้เสด็จไปลังกาพร้อมคณะสมณทูต แต่กน็ ่ าจะเคย
ทอดพระเนตรและทรงทราบถึงลักษณะของสถูปในศิลปะลังกาผ่านพระเจดียท์ ่บี รรจุพระบรม
สารีร ิก ธาตุ ท่ีค ณะสงฆ์ล ัง กาเคยทู ล เกล้า ฯ ถวายเมื่อ ครัง้ รัช กาลที่ ๒ และ ๓ ซึ่ง อาจเคย
ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง และคงเป็นต้นแบบให้เจดียร์ ปู ทรงนี้มคี วามแพร่หลายมากขึน้
ในราชสํานัก ดังเช่นพระเจดียอ์ กี องค์หนึ่งทําด้วยโลหะกาไหล่ทอง จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ซึง่ เคยประดิษฐานอยู่ในพระทีน่ งั ่ จักรพรรดิพมิ าน ในพระบรมมหาราชวัง ๑๐๑
(ภาพที่ ๓๑)
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๑๐๑

ศานติ ภักดีคํา และคณะ, สมุดภาพพระเจดียว์ ดั บวรนิ เวศวิ หาร (กรุงเทพฯ:
วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๑), ๓๐-๓๑.

๑๑๙

ภาพที่ ๗๖ เจดียส์ ําริดศิลปะลังกาจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโคลัมโบ ประเทศ
ศรีลงั กา
สําหรับพระเจดียถ์ มปดั ทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ นัน้ นอกจากจะ
สร้างขึ้นโดยพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว เชื่อ ว่ าอาจมีค วามเกี่ยวข้องกับแนวคิด เรื่อ งรูปแบบที่
ถูกต้องของการสร้างเจดียซ์ ่งึ สามารถย้อนกลับไปเทียบเคียงได้กบั พุทธศิลป์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดเท่าที่
ทราบกันในขณะนัน้ ก็คอื ลังกา และอาจมีนัยเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปลังกาของพระสมณทูต
ธรรมยุตกิ นิกายด้วยก็เป็ นได้ เนื่องจากตามประวัตนิ ัน้ กล่าวว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระเจดีย์
ถมปดั องค์น้ีเพื่อถวายแก่วดั บรมนิวาส ซึ่งวัดนี้มคี วามสําคัญในฐานะที่เป็ นวัดสําคัญของฝ่าย
ธรรมยุตกิ นิกายรองลงมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร และยังเป็ นที่จาํ พรรษาของพระอมร (เกิด) ซึ่ง
ต่อมาได้เป็ นพระราชาคณะที่พระอมราภิรกั ขิตะ ซึ่งท่านเป็ นพระสงฆ์หนึ่งในสองรูปของคณะ
สมณทูตธรรมยุตกิ นิกายทีพ่ ระวชิรญาณเถระทรงเลือกให้เดินทางไปยังลังกาในสมัยรัชกาลที่ ๓
ถึง ๒ ครัง้ ๑๐๒
101

๑๐๒

พระสงฆ์อีก รูป หนึ่ ง ที่ไ ด้เ ดิน ทางไปลัง กา ๒ ครัง้ เช่ น กัน คือ พระสุ ภูติ (สัง ข์)
ภายหลังได้เป็ นพระราชาคณะทีพ่ ระสมุทมุนี เป็นน้องสมเด็จพระสังฆราช (สา) จําพรรษา ณ วัด
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๑๒๐
มีผเู้ สนอว่าเจดียถ์ มปดั องค์น้ีหมายถึงพระปฐมเจดียจ์ าํ ลอง เนื่องจากรัชกาล
ที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพพระจตุ ปฏั ฐาน หรือภาพพุทธประวัติตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐม
เทศนา และปรินิพพาน รอบองค์ระฆัง ซึง่ เปรียบเทียบได้กบั การทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างวิหารทิศ
รอบองค์พระปฐมเจดียส์ ําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปแสดงพุทธประวัตติ อนประสูติ ตรัสรู้ ปฐม
เทศนา และปรินิพพานเช่นเดียวกัน และทรวดทรงของพระเจดียถ์ มปดั ก็มคี วามคล้ายคลึงกับ
พระปฐมเจดีย์อย่างมาก ๑๐๓ ซึ่งการปฏิสงั ขรณ์ พระปฐมเจดีย์ตามพระราชดําริใ นรัชกาลที่ ๔
จนกระทังมี
่ รปู แบบดังทีเ่ ห็นในปจั จุบนั นัน้ ก็มสี ่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปะลังกาอยู่ดว้ ยเช่นกัน
พระสมุทรเจดีย:์ เจดียช์ ้างล้อม
ในบรรดาเจดีย์ทรงระฆังอันเป็ นรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ นัน้ น่ า
สังเกตว่ามีเจดียอ์ งค์หนึ่งที่ได้รบั การออกแบบให้มชี ้างล้อมที่ฐานซึ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งที่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับลังกา เจดียอ์ งค์นนั ้ ก็คอื พระสมุทรเจดีย์ ซึง่ ได้กล่าวถึงประวัตกิ ารก่อสร้างไว้แล้วใน
ตอนต้ น แต่ ส ิ่ง สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่ไ ม่ ค่ อ ยได้ ถู ก กล่ า วถึง นั ก คือ การทํ า ช้ า งล้อ มที่ฐ าน
ประทักษิณชัน้ ล่างสุดซึง่ อยู่ในผังแปดเหลีย่ มรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ มีประติมากรรมช้างทัง้ สิน้
๔๐ ตัว อยู่ภายในซุ้มโค้งปลายแหลม โดยประติมากรรมรูปช้างเหล่านี้มเี พียงส่วนของลําตัว
ด้านหน้าโผล่พน้ ออกมา (ภาพที่ ๗๗)
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ภาพที่ ๗๗ ประติมากรรมรูปช้างทีฐ่ านพระสมุทรเจดีย์
๑๐๓

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “พระปฐมเจดียจ์ าํ ลอง,” ศิ ลปากร ๔๓, ๕ (กันยายน –
ตุลาคม ๒๕๔๓), ๑๑๙.

๑๒๑
การสร้างเจดียท์ ม่ี ชี า้ งล้อมนัน้ พบเป็ นครัง้ แรกในศิลปะลังกาทีส่ ําคัญคือ สถูปรุ
วันเวลิ ซึง่ สร้างขึน้ โดยพระเจ้าทุฏฐคามิณีอภัยในราวพุทธศตวรรษที่ ๔ (ภาพที่ ๗๘) นอกจากนี้
ยังพบว่าในศิลปะลังกายังมีร่องรอยการประดับประติมากรรมรูปช้างเพื่อรองรับองค์เจดียอ์ กี หลาย
แห่ง เช่น อภัยคีร ี เชตวัน มหิยงั คณะ เป็ นต้น ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดสําคัญประการหนึ่งในการสร้าง
นัน้ เกี่ยวข้อ งกับการที่ช้างเป็ นสัต ว์สํ าคัญ ที่ช่ ว ยคํ้ าจุ นพุ ทธศาสนาและจัก รวาล รวมทัง้ ยัง มี
ความหมายเกี่ยวกับการอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ ๑๐๔ แนวคิดและรูปแบบเช่นนี้ได้ส่งอิทธิพล
มายังศาสนสถานหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้ ในประเทศไทยซึ่งปรากฏการทํา
เจดีย์ท่มี ชี ้างล้อมในหลายยุคสมัยและหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นในคาบสมุทรภาคใต้ สุ โขทัย
ล้านนา และอยุธยา โดยเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ในการรับพระพุทธศาสนาจากลังกาเป็นสําคัญ
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ภาพที่ ๗๘ ประติมากรรมช้างล้อมทีฐ่ านเจดียร์ วุ นั เวลิ ศรีลงั กา
แต่สําหรับการสร้างพระสมุทรเจดีย์นัน้ แม้จะมีการทํารูปช้างล้อมซึ่งมีท่มี า
จากคติความเชื่อเรื่องการคํ้าจุนจักรวาลและพุทธศาสนาจากลังกาก็จริง แต่รชั กาลที่ ๔ กลับ
ทรงกล่ าวถึง เจดีย์อ งค์น้ีไ ว้ว่า “..พระส�ูปเจดี ย องค์นี้ ผู้ดูผ้เู ห็นทัง้ ปวง อย่ าว่ าพระเจดี ย
ลังกาก็ดี พระเจดี ยอย่างมอญก็ดี ซุ่มซ่ ามงมงายไป ที่ แท้ นัน้ พระเจดี ยอย่างไทยโบราณ
ดอก พระเจดียกลมอย่างนี้ ที่กรุงศรีอุธยาเก่าแลเมืองพระพิ ษณุโลกย์ เมืองโอฆบุรี เมือง
๑๐๔

วิไ ลรัต น์ ยัง รอต, “สถู ป ที่ม ีห ัต ถีป ราการในศรีล ัง กา,” ศิ ล ปากร ๓๘, ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๓๘), ๓๑-๔๑.

๑๒๒
ศรีสชั นาไลยสวรรคโลกย และเมืองสุโขทัยเมืองกําแพงเพชรมีดื่นถมไป เมืองซึ่งออกชื่ อ
มานัน้ ก็เปนเมืองไทยโบราณมิ ใช่ฤา เปนเมืองลังกาเมืองพม่าเมืองมอญเมื่อไรเล่า..” ๑๐๕
น่ าสนใจว่าแนวพระราชดําริดงั กล่าวนัน้ สะท้อนถึงการเลือกที่จะแสดงให้เห็น
เป็ นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ได้ทรงย้อนกลับไปสร้างสถาปตั ยกรรมทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากอดีต
ราชธานีของสยาม ซึ่งเป็ นการตอกยํ้าถึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของไทย โดยหลีกเลี่ยงทีจ่ ะ
ยอมรับว่ารูปแบบของพระสมุทรเจดียท์ ป่ี รากฏนัน้ ได้รบั แนวคิดและรูปแบบจากลังกาหรือมอญ
ซึง่ เป็ นดินแดนที่ได้ช่อื ว่ามีความเข้มแข็งทางพุทธศาสนาในขณะนัน้ ทัง้ นี้อาจเกี่ยวข้องกับแนว
พระราชดําริท่ที รงเชื่อว่าดินแดนไทยก็คอื สุวรรณภูมซิ ่งึ มีความเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าลังกาเมื่อ
คราวแรกรับพุทธศาสนาจากอินเดียเช่นกัน
แต่ถงึ กระนัน้ จากรูปแบบทีป่ รากฏการทําช้างล้อมทีฐ่ านของพระสมุทรเจดียก์ ็
เป็ นหลักฐานทางศิลปกรรมประการสําคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าน่ าจะมีแนวคิดในการก่อสร้างที่
สัมพันธ์ก ับสถู ปในศิล ปะลังกาอยู่ไม่น้อย โดยพระสมุทรเจดีย์ถือ เป็ นเจดีย์เพียงองค์เดียวใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ยี งั คงปรากฏการทําช้างล้อมรอบองค์เจดียต์ ามที่เคยมีมาในศิลปะสุโขทัย
ล้านนา และอยุธยาซึง่ ล้วนมีลงั กาเป็ นแหล่งบันดาลใจทางแนวคิดและรูปแบบทีส่ ําคัญตัวอย่าง
ของเจดียใ์ นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีย่ กมาดังกล่าวจึงเป็ นสิง่ สะท้อนถึงความสัมพันธ์
ทางด้านแนวคิดและรูปแบบในการสร้างทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับศิลปะลังกาอยูด่ ว้ ยไม่มากก็น้อย
อนึ่ ง การทํ า รู ป ช้ า งล้ อ มนั ้น อาจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พระเกี ย รติ คุ ณ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เนื่องจากทรงมีช้างเผือกสําคัญมาสู่พระ
บารมีถึง ๓ ช้าง ซึ่งนับว่ามากที่สุดในขณะนัน้ และมีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงยกย่องพระ
เกียรติคุณ ในเรื่อ งนี้ดงั ที่ปรากฏในพระราชหัต ถเลขาที่ทรงกล่ าวถึง รัชกาลที่ ๒ ว่ าทรงเป็ น
“พระราชาผู้รตั นิ ศรคื อมีอคั รเบญจคชาทร” หรือ “พระเจ้าเบญจเศวตคชรัตนสามิ สร์”
ซึง่ หมายถึงพระเจ้าช้างเผือก ผูม้ ชี า้ งเผือกในพระบารมีมากถึง ๕ ช้าง ทัง้ นี้เป็ นการนับรวมกับ
พระอินทเอราวัณและพระเทพกุ ญชรซึ่งเป็ นช้างเผือกในรัชกาลที่ ๑ ที่มอี ายุยนื ยาวต่ อ มาใน
รัชกาลที่ ๒ ด้วย ๑๐๖
จึงน่ าสนใจว่าการที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ทําฐานช้างล้อมทีพ่ ระสมุทร
เจดียเ์ พียงแห่งเดียวนัน้ อาจเนื่องมาจากพระสมุทรเจดียเ์ ป็ นเจดียเ์ พียงองค์เดียวทีส่ ร้างขึน้ ตาม
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๑๐๕

เรื่อง“ตํานานเรื่อ งพระเจดีย์,” จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔ เลขที่ ๒๒, หอสมุด
แห่งชาติ อ้างจาก พิชญา สุ่มจินดา, “ธรรมยุตกิ นิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กบั สมณวงศ์ของ
ลังกาผ่านพุทธศิลป์,” ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙), ๒๑๔.
๑๐๖
ดูใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกา
มีไปยังลังกาทวีป (พระนคร: บํารุงนุ กูลกิจ, ๒๔๖๘), ๕๓,๑๙๒.

๑๒๓
พระราชดําริเดิมของรัชกาลที่ ๒ จึงได้ใช้สญ
ั ลักษณ์รปู ช้างซึง่ แสดงถึงพระเกียรติคุณดังกล่าวมา
ประดับ ทัง้ นี้พบว่ารัชกาลที่ ๔ ได้ทรงสร้างพระทีน่ ัง่ มหิศรปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติรชั กาล
ที่ ๒ โดยใช้รปู ช้างเป็ นสัญลักษณ์ประดับหน้าบันด้วยเช่นกัน (ดูในบทที่ ๕ หัวข้อการสร้างพระ
มหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย)์
๓.๕ พระปฐมเจดีย:์ พระราชประสงค์เรื่องสุวรรณภูมิ สังเวชนี ยสถาน และ
สัตตมหาสถาน
จากการศึกษาหลักฐานเอกสารเพิม่ เติมพบว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระบรมราช
วินิจฉัยเกี่ยวกับความสําคัญของพระปฐมเจดียใ์ นเอกสารอื่นๆ อีกหลายคราว นอกเหนือจากที่
กล่าวถึงไปแล้วในหัวข้อทีผ่ ่านมา ซึง่ พระบรมราชวินิจฉัยเหล่านี้น่าจะเป็ นสิง่ สะท้อนถึงพระราช
ประสงค์ท่โี ปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียข์ น้ึ ใหม่ โดยพบว่าจุดประสงค์ท่สี ําคัญ
น่าจะเกีย่ วข้องกับพระราชดําริทเ่ี ชื่อว่าสยามคือสุวรรณภูม ิ ซึง่ เป็ นดินแดนแรกรับพุทธศาสนาใน
ภูมภิ าคและพระปฐมเจดียก์ ค็ อื หลักฐานสําคัญทีส่ นับสนุนแนวพระราชดํารินนั ้
รัชกาลที่ ๔ ทรงมีความเชื่อว่าพระปฐมเจดียเ์ ป็ นเจดียแ์ รกตัง้ พุทธศาสนาใน
ดินแดนสุวรรณภูมเิ มื่อ ครัง้ ที่พระเจ้าอโศกได้เ ผยแผ่ พุทธศาสนา โดยปรากฏพระราชดําริใ น
หลายคราว เช่น “...แลที่ พระปฐมเจดียน์ ี้ สืบความได้ว่า ครัง้ กระษัตริ ยศ์ รีธรรมาโศกราช
ได้เป็ นใหญ่ในปาตลีบตุ รนคร ได้แจกพระบรมธาตุไปในเมืองนานาประเทศที่นับถือพุทธ
ศาสนาเหมือนกันหลายเมือง ให้ สร้างพระสถูปเจดี ยข์ ึ้นไว้เป็ นที่ ไหว้สกั การบูชา ก็เมื่อ
ครัง้ ที่ กระษัตริ ยศ์ รีธรรมาโศกราชได้ เป็ นใหญ่ นัน้ พุทธศาสนาล่วงไปได้ ๒๑๘ ปี ...” ๑๐๗
ทัง้ ยังมีพ ระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบของพระปฐมเจดียว์ ่าน่ าจะคล้ายกับพระเจดีย์ใ น
ลังกาซึ่งได้รบั การเผยแผ่พุทธศาสนาในช่วงเวลาไล่เลีย่ กัน ดังพระราชดําริว่า “...เมื่อแต่ก่อน
ยังไม่ได้เสด็จเถลิ งถวัลยราชสมบัติได้เสด็จไปนมัสการหลายครัง้ ...พิ เคราะห์ดเู ห็นจะเป็ น
ของเก่ ามาช้ านานก่อนพระเจดี ย์ในประเทศสยาม จึ งได้ เรียกว่ าพระปฐมเจดี ย์..ที่ เนิ น
ใหญ่เป็ นกองอิ ฐหักลงมาได้ ชนั สูตรขุดลงไปดูลึก ๒ ศอก ๓ ศอกบ้าง พบอิ ฐยาว ๑ ศอก
หน้ าใหญ่ ๑๒ นิ้ ว หน้ าน้ อย ๖ นิ้ ว ก่อเป็ นพื้นอยู่ พิ เคราะห์ดเู ห็นว่าจะเป็ นองค์พระเจดี ย์
เดิ มจะหักลงมามีผ้ศู รัทธาเกลี่ ยอิ ฐให้ เป็ นเกาะขึ้ นแล้ วมาก่ อเป็ นพระเจดี ย์กลมขึ้นอี ก
คราวหนึ่ ง เหมือนอย่างพระเจดียใ์ นเกาะลังกา...” ๑๐๘
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๑๐๗

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “พระราชนิพนธ์ เรื่องพระปฐมเจดีย”์ ใน
เรื่องพระปฐมเจดีย,์ ๖๗.
๑๐๘
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๐.

๑๒๔
นอกจากนี้ยงั ได้ทรงตรวจสอบโบราณวัตถุอ่นื ๆ ทีพ่ บในบริเวณพระปฐมเจดีย์
เปรียบเทียบกับสิง่ ของเนื่องในพุทธศาสนา เช่น พระพิมพ์ทไ่ี ด้มาจากเมืองพุทธคยา ประเทศ
อินเดียซึ่งปรากฏข้อความจารึกสําคัญคือจารึกคาถาเยธัมมาเช่นเดียวกันกับที่พบที่พระปฐม
เจดียด์ ว้ ย โดยมีพระบรมราชวินิจฉัยเปรียบเทียบข้อความจารึกทีพ่ บในพระพิมพ์กบั ข้อความใน
แผ่นจารึกคาถา เย ธมฺมา ทีข่ ุดได้ในบริเวณพระปฐมเจดีย์ ว่า “...ก็เห็นว่า คาถา เย ธมฺมา นี้
มีปรากฏที่ พระปฐมเจดียด์ ้วยเหมือนกัน เห็นจะได้มาแต่ ในแผ่นดิ นมัชฌิ มประเทศคราว
เดียวกับพระบรมธาตุคนครัง้ นัน้ จึ่งได้ นับถือคาถานี้ ว่าเป็ นของประเสริ ฐ จึ่งได้จารึกไว้ใน
แผ่นศิ ลาบ้าง แผ่นอิ ฐบ้าง ที่ พระพิ มพ์บ้าง เพื่ อจะให้ เป็ นประโยชน์ แก่ มนุ ษย์ท ัง้ หลาย
ต่อไปภายหน้ า ในคาถานี้ แปลออกได้ความว่าเป็ นพระปฎิ จจสมุปบาทย่ออย่างหนึ่ ง เป็ น
พระอริ ยสัจสี่ย่อไว้อย่างหนึ่ ง ถ้าจะแปลเอาความก็ได้ทงั ้ สอง...” ๑๐๙ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้ยงั คง
ปรากฏในจารึก พระราชนิ พ นธ์ท่ีผ นั ง ในวิห ารเก๋ ง จีน ด้า นทิศ ตะวัน ออกของพระปฐมเจดีย์
(ภาพที่ ๗๙) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงวิเคราะห์เชื่อมโยงหลัก ฐานต่ างๆ ร่วมกับ
ตํานานทางพุทธศาสนาทีส่ ําคัญคือคัมภีรม์ หาวงศ์หรือพงศาวดารลังกาทีร่ ะบุว่าพระเจ้าอโศกมา
หาราชได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูม ิ
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ภาพที่ ๗๙ จารึกทีผ่ นังวิหารเก๋งจีน ด้านทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์
๑๐๙

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระราชนิพนธ์ เรื่องพระปฐมเจดีย”์ ใน
เรื่องพระปฐมเจดีย,์ ๖๗-๖๘.

๑๒๕
ในการปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียย์ งั ได้มกี ารเชิญชวนพระบรมวงศานุ วงศ์และ
ข้าทูลละอองธุลพี ระบาทร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับพระปฐม
เจดียอ์ กี ครัง้ หนึ่งว่า “...พระปฐมเจดียท์ ี่มีอยู่ในแขวงเมืองนครชัยศรี เป็ นพระมหาเจดียด์ นั
ใหญ่ กว่ าเจดี ย์ในประเทศสยามทุกๆ แห่ ง เป็ นของเก่ ามาช้ านาน ทรงทอดพระเนตร
พิ เคราะห์ฝีมือทําอิ ฐแลก่อเห็นเป็ นของเก่าแล้วแก่เล่ามาหลายคราว แต่ รปู พระสถูปเดิ ม
นัน้ ก็เหมือนอย่างของแรกตัง้ พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป แลที่ อื่นๆ ไม่เป็ นฝี มือไทย
สามัญชัน้ หลังๆ เลย แต่ พระปรางค์แลบันไดนัน้ เห็นเป็ นฝี มือเพิ่ มเข้าชัน้ หลังลงมาเป็ น
แน่ จึงทรงพระราชดําริ เห็นว่าพระปฐมเจดียน์ ี้ จะเป็ นของที่ได้มีผ้สู ร้างขึ้นก่อนพระเจดีย์
ทัง้ ปวง จึงได้ชื่อว่า พระปฐมเจดีย์ แต่ ที่เรียกว่า พระปทม นัน้ เป็ นสําเนี ยงเขมรมอญ...แล
คงจะมีพระบรมธาตุที่เขาบรรจุไว้เป็ นแน่ ไม่เป็ นที่สงสัยเลย พระปฐมเจดียน์ ี้ ได้มีปรากฏ
อยู่ก่อนพระพุทธบาทแลพระฉายปัถวีหลายร้อยปี ...” ๑๑๐
จากแนวพระราชดําริด งั กล่าวจึงเป็ นสิง่ สะท้อ นให้เ ห็นว่า รัชกาลที่ ๔ ทรง
มุ่งมันที
่ ่จะปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์ ด้วยทรงเชื่อแน่ ว่าพระปฐมเจดียเ์ ป็ นเจดียเ์ มื่อแรกรับพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย เช่นเดียวกับสถูปลังกาเมื่อคราวแรกรับพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช
ประเด็นนี้จงึ โยงไปสู่แนวพระราชดําริใหม่ในขณะนัน้ ทีเ่ ชื่อว่าว่าดินแดนไทยก็คอื
สุวรรณภูมซิ ่งึ น่ าจะเป็ นพระราชดําริท่มี มี านานแล้วตัง้ แต่ครัง้ ทรงผนวชโดยปรากฏหลักฐานใน
สมณศาส์นทีพ่ ระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไปยังลังกาเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗ ทีช่ วนให้เข้าใจว่าสยามคือ
พระราชอาณาจักรทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีส่ ุวรรณภูมริ วมทัง้ เมืองประเทศราชต่างๆ ใกล้เคียง ๑๑๑ จึง
นับได้ว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเป็ นบุคคลแรกทีเ่ สนอแนวความคิดนี้ โดยใช้หลักฐานสําคัญในขณะนัน้
ก็คอื พระปฐมเจดียซ์ ง่ึ เป็ นต้นเค้าให้นักวิชาการในสมัยต่อมาได้คน้ คว้าหลักฐานเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
สุวรรณภูมดิ งั นัน้ พระราชประสงค์สําคัญในการปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์ก็คอื แนวพระราชดําริ
เรือ่ งสุวรรณภูม ิ
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๑๑๐

“ประกาศแผ่พระราชกุศลให้พระบรมวงศานุวงศ์แลข้าทูลละอองฯ ให้ช่วยกันปลูก
สร้างวัดพระปฐมเจดีย”์ ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔
(กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๗), ๒๐๔-๒๐๕.
๑๑๑
ในพระสมณศาส์นฉบับที่ ๕ ว่าด้วยพระสงฆ์สยามมี ๒ นิกาย ความตอนหนึ่ง
กล่าวถึงสยามว่าเป็ นทีต่ งั ้ ของพุทธศาสนาและเป็ นเจ้าเหนือรัฐทัง้ หลายในแคว้นสุวรรณภูม ิ ดูใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป
(พระนคร: บํารุงกิจนุ กูลกิจ, ๒๔๖๘), ๒๐.

๑๒๖
ในส่วนของการออกแบบพระปฐมเจดียน์ ัน้ มีผเู้ สนอว่าสัญลักษณ์รปู ธรรมจักร
ได้ถูกนํ ามาใช้เป็ นสัญลักษณ์ในการสื่อแทนความหมายของพระปฐมเจดียซ์ ง่ึ อ้างว่าเป็ นไปตาม
แนวพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ๑๑๒ โดยผู้เสนอแนวคิดนี้ได้เชื่อมโยงรูปแบบวงล้อของ
ธรรมจักรเข้ากับแผนผังของพระปฐมเจดียท์ เ่ี ป็ นผังกลม และใช้สญ
ั ลักษณ์อ่นื ๆทีอ่ ยู่โดยรอบพระ
ปฐมเจดีย์ เช่น ศาลาเก๋งจีนหรือศาลเจ้าพระปฐมเจดีย์ พระแท่นที่นมัสการซึ่งประดิษฐานใน
วิห ารหลวงทิศ ตะวันออก พระระเบียงกลมและจารึก พระธรรมบท มาเป็ นส่ ว นประกอบเพื่อ
ตีความว่ารูปสัญลักษณ์ของธรรมจักรนัน้ สอดคล้องกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในการ
สร้างความหมายให้แก่พระปฐมเจดีย์ โดยสรุปว่าสัญลักษณ์รปู ธรรมจักรนัน้ มีพระปฐมเจดียเ์ ป็ น
ศูนย์กลางทีป่ ระดิษฐานพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูม ิ ๑๑๓ อย่างไรก็ตาม แนวความคิด
ดังกล่าวไม่มหี ลักฐานสนับสนุ นเพียงพอทีจ่ ะทําให้เชื่อได้ว่าการออกแบบพระปฐมเจดียต์ ามพระ
ราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีความสัมพันธ์กบั รูปวงล้อธรรมจักร
การพิจารณาถึงการออกแบบสิง่ ก่อสร้างต่างๆ โดยรอบพระปฐมเจดียท์ ส่ี ร้าง
ขึ้น ในครัง้ รัช กาลที่ ๔ จึง น่ า จะเป็ นหลัก ฐานสํา คัญ มากกว่ า ทัง้ นี้ จํา เป็ น ต้อ งตรวจสอบการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียซ์ ่งึ มีมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่รชั กาลที่ ๔ เป็ นต้นมา ๑๑๔ ซึ่งจะเป็ น
หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าแท้ท่จี ริงแล้วรัชกาลที่ ๔ น่ ามีพระราชประสงค์ประการหนึ่งทีจ่ ะทําให้
พระปฐมเจดียม์ หี น้าที่เป็ นสังเวชนียสถานทีส่ ําคัญในสยาม โดยจะพบว่าตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่
๔ ได้เตรียมการออกแบบวิหารทิศทัง้ ๔ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตามเหตุการณ์ใน
พุทธประวัติ ได้แ ก่ วิห ารทิศ เหนือ ประดิษฐานพระพุ ทธรูปตอนประสูติ วิห ารทิศ ตะวันออก
ประดิษฐานพระพุทธรูปตอนตรัสรู้ วิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา และ
วิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปตอนปรินิพพาน ซึง่ รายละเอียดของพระพุทธรูปเหล่านี้จะได้
กล่าวถึงอีกครัง้ ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์
ดัง นั ้น วิห ารทิศ ทัง้ ๔ จึง เปรีย บเสมือ นสัง เวชนี ย สถานทัง้ ๔ แห่ ง ที่ใ ห้
พุทธศาสนิกชนได้มาสักการบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงพุทธานุ ญาตไว้ให้เป็ นสถานที่ปลง
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๑๑๒

พีระพัฒน์ สําราญ, “คติและสัญลักษณ์ในการออกแบบสถาปตั ยกรรมพระปฐม
เจดีย์” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตั ยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๔๗.
๑๑๓
สรุปความจากเรือ่ งเดียวกัน, ๒๔๔-๒๕๙.
๑๑๔
ดู ร ายละเอีย ดการปฏิส ัง ขรณ์ พ ระปฐมเจดีย์ใ น นฤมล บุ ญ ญานิ ต ย์, “การ
บูรณปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย:์ กรณีศกึ ษาจากเอกสารจดหมายเหตุ” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัด การจดหมายเหตุ แ ละเอกสาร บัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๘); เรื่องพระปฐมเจดีย์ กรมศิ ลปากรตรวจสอบชําระใหม่ และการบูรณะ
และปฏิ สงั ขรณ์ พระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: ยูนิต้ี โพรเกรส, ๒๕๒๘).

๑๒๗
สังเวชแก่เกล่าพุทธศาสนิกชน ที่เกิดความว้าเหว่ระลึกถึงพระองค์ภายหลังที่เสด็จปรินิพพาน
แล้ว จึง ถือ ได้ว่ าสัง เวชนี ยสถานสําคัญ ทัง้ ๔ แห่งนี้เ ป็ นบริโ ภคเจดีย์แ ละเกิด เป็ นประเพณีท่ี
พุทธศาสนิกชนจะเดินทางจาริกแสวงบุญตัง้ แต่สมัยหลังพุทธกาลเป็ นต้นมา ๑๑๕
นอกจากนี้ ในบริเวณด้านทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดียย์ งั เป็ นที่ตงั ้ ของ
ต้นไม้ต่างๆ ที่ปรากฏความสําคัญในพุทธประวัติ ซึง่ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ดงั นี้คอื
บริเวณกระเปาะด้านทิศตะวันตกชัน้ บนประดิษฐานพระศรีมหาโพธิ ์ ซึง่ ได้มาจากการส่งสมณทูต
ไปลังกา และกระเปาะทิศตะวันตกชัน้ ล่างประดิษฐานไม้สําคัญทีค่ วรสักการะคือ
๑. อัช ปาลนิ โ ครธ หรือ ไม้ไ ทร เพื่อ ระลึก ถึง สถานที่ท่ีพ ระพุ ท ธเจ้า ฉั น
มธุปายาส เมือ่ ตรัสรูแ้ ล้วได้เสวยวิมตุ สิ ุขภายใต้ตน้ ไทรเป็นเวลา ๗ วัน
๒. มุจลินท์ หรือ ไม้จกิ เพื่อระลึกถึงพระยานาคทีข่ ดกายล้อมพระพุทธองค์
ในคราวฝนตกหนัก
๓. ราชายตนะ หรือ ไม้เกต เพื่อระลึกถึงคราวทีท่ รงรับข้าวสตุก้อนสตุผงจาก
นายตปุสสะภัลลิกะพ่อค้าเกวียน
๔. พหูบุตตนิโครธ หรือ ไม้กร่าง เพื่อระลึกถึงการที่พระพุทธองค์ได้พบกับ
พระมหากัสสปะใต้รม่ ไม้นนั ้
๕. สาลรุกโข หรือ ไม้รงั เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ประสูตแิ ละปรินิพพาน
๖. ชมพู หรือ ไม้หว้า เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จ
พระราชบิดาไปแรกนาขวัญและได้ประทับบําเพ็ญกรรมฐานใต้รม่ ไม้นนั ้
๗. อัมพวา หรือ ไม้มะม่วง เพื่อระลึกถึงสถานทีท่ รงกระทํายมกปาฏิหาริย์
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ต้นไม้ทส่ี ําคัญตามพุทธประวัตทิ งั ้ ๗ นี้ รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชปรารภว่ามี
ความสําคัญคล้ายกันกับต้นพระศรีมหาโพธิ ์และให้เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” ๑๑๖ ซึง่ อาจนับเป็ น
สัตตมหาสถานที่ใช้ต้นไม้เป็ นตัวแทนของเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัตแิ ห่งเดียวในประเทศ
ไทย (ภาพที่ ๘๐)
เป็ นที่น่าสังเกตว่าสัตตมหาสถานที่พระปฐมเจดีย์นัน้ เป็ นการแสดงออกถึง
แนวคิด เรื่อ งสัต ตมหาสถานในแบบใหม่ท่ีเ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต่ างจากที่เ คยเข้าใจกัน
โดยทัวไปว่
่ าเป็ นสถานที่ ๗ แห่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขใน ๗ สัปดาห์แรกหลังการ
1 15

๑๑๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุท ธเจดี ย์ (กรุงเทพฯ:
ศิวพร, พิมพ์พระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุ
วัดเทพศิรนิ ทราวาส, ๒๕๐๓), ๖.
๑๑๖
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๕.

๑๒๘
ตรัสรู้ ซึ่งความเชื่อนี้ได้เคยปรากฏเป็ นงานศิลปกรรมในหลายยุคหลายสมัย โดยมีรูปแบบการ
แสดงออกทีแ่ ตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปตั ยกรรมแต่สตั ตมหา
สถานที่พระปฐมเจดีย์นัน้ เป็ นการใช้ต้นไม้จริงเพื่อระลึกถึงสถานที่สําคัญในพุทธประวัตติ งั ้ แต่
ประสูตจิ นถึงปรินิพพาน
การใช้ต้นไม้จริงเพื่อเป็ นตัวแทนของสถานทีต่ ่างๆ อย่างทีป่ รากฏทีพ่ ระปฐม
เจดียน์ นั ้ สันนิษฐานว่าอาจมีท่มี าจากสัตตมหาสถานทีว่ ดั สุทศั นเทพวราราม ที่สร้างขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ โดยถือเป็ นสัตตมหาสถานที่มคี วามสมบูรณ์แห่งหนึ่งเนื่องจากยังปรากฏสถานที่
จําลองทัง้ ๗ แห่งอย่างครบถ้วน สิง่ ที่น่าสนใจคือ มีการใช้ประติมากรรมมาประกอบกับต้นไม้
จริงเพื่อเป็ นตัวแทนของสัตตมหาสถานในแต่ละแห่ง ซึ่งเป็ นสิง่ ที่แตกต่างจากสัตตมหาสถาน
จําลองแห่งอื่นๆ ในอดีต ๑๑๗ หากแต่ทพ่ี ระปฐมเจดียน์ นั ้ คงไว้เฉพาะต้นไม้ทม่ี คี วามสําคัญในพุทธ
ประวัตเิ ท่านัน้ โดยไม่มปี ระติมากรรมอื่นมาประกอบ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ ๘๐ ต้นไม้สาํ คัญตามพุทธประวัตทิ ล่ี านพระปฐมเจดียท์ ศิ ตะวันตกหรือ สัตตมหาสถาน
(ก) ต้นเกต
(ข) ต้นกร่าง
๑๑๗

เชษฐ์ ติง สัญ ชลี, สัต ตมหาสถาน: พุท ธประวัติ ต อนเสวยวิ มุ ต ติ สุ ข กับ
ศิ ลปกรรมอิ นเดียและเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๓๖๐.

๑๒๙
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปูชนีย
ั ่ นตกซึ่งได้
สถานที่สําคัญ เช่ น พระบรมธาตุ น ครศรีธ รรมราชจําลองที่ล านด้านทิศ ใต้ฝ งตะวั
กล่าวถึงแล้ว รวมทัง้ การปลูกต้นไม้สําคัญเป็ นสัตตมหาสถานเพื่อระลึกถึงพุทธประวัตไิ ว้ทด่ี ้าน
ทิศ ตะวัน ตกขององค์พ ระปฐมเจดีย์นั น้ อาจมีค วามเป็ น ไปได้ว่ าเป็ นทิศ ที่มุ่ง หน้ า ตรงไปยัง
ดินแดนพุทธภูมคิ อื อินเดีย ซึง่ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เริม่ ตระหนักถึงความสําคัญของอินเดียใน
ฐานะดินแดนต้นกําเนิดแห่งศาสนาพุทธ ผ่านความสัมพันธ์กบั อังกฤษซึ่งได้เข้าปกครองอินเดีย
ในช่วงนัน้ รวมทัง้ ทิศตะวันตกก็ยงั เป็ นทิศที่มุ่งหน้ าไปสู่ลงั กาที่เคยเป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนา
เถรวาทมาตัง้ แต่เมือ่ พุทธศตวรรษที่ ๑๙ อีกด้วย
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทัง้ องค์พระปฐมเจดียแ์ ละปูชนียสถานต่างๆ
ทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ โดยรอบ ความสําคัญของพระปฐมเจดียจ์ งึ มิได้เป็ นเพียง
พระเจดียท์ บ่ี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มานมัสการเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ น
สถานทีร่ วมปูชนียสถานจําลองทีส่ ําคัญทัง้ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สังเวชนียสถานและสัต
ตมหาสถานเข้าไว้ด้วยกันซึ่งควรค่าแก่การจาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชน และน่ าจะเป็ น
หลักฐานสําคัญทีแ่ สดงพระราชประสงค์ทแ่ี ท้จริงในการปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียท์ ท่ี รงเชื่อว่าเป็ น
เจดียอ์ งค์แรกเมือ่ แรกรับพุทธศาสนามายังสุวรรณภูม ิ
๓.๖ เจดียท์ รงระฆังเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงการเสด็จพระราชดําเนิ น
วัตถุประสงค์ในการสร้างเจดียท์ รงระฆังตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ นัน้
นอกเหนือจากเรื่องทางพุทธศาสนาแล้ว ยังอาจเกี่ยวข้องกับการระลึกถึงสถานทีท่ เ่ี คยเสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังสถานทีน่ ัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเมื่อครัง้ ทีท่ รงผนวชหรือเมื่อเสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ
แล้ว โดยพบว่ า มีเ จดีย์ท รงระฆัง อีก จํา นวนหนึ่ ง ที่โ ปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งหรือ ปฏิส ัง ขรณ์ ใ น
ต่างจังหวัด ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นสถานทีท่ เ่ี คยเสด็จพระราชดําเนินไปทัง้ สิน้
สําหรับพระเจดียท์ โ่ี ปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ เนื่องจากทรงพระราช
อนุสรณ์ถงึ สถานทีเ่ หล่านัน้ ทีเ่ คยเสด็จไปเมื่อทรงผนวช มีตวั อย่างเช่นการปฏิสงั ขรณ์ปชู นียวัตถุ
ต่างๆ ทีถ่ ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุร ี ดังปรากฏหนังสือจากออกญาสุรเสนามีถงึ พระยาเพชรบุร ี เมื่อ
วันเสาร์ขน้ึ ๑๓ คํ่า เดือน ๓ ปี มะโรงจุลศักราช ๑๒๑๘ ว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมดํารัสถามถึงถํา้ เขาหลวงว่า ถํา้ นัน้ มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ พระเจดี ยฐาน
องค์หนึ่ ง พระพุทธรูป พระเจดี ยฐานนัน้ ชํารุดมาก แต่ เจดี ยฐานนัน้ เมื่อยังทรงผนวชอยู่

๑๓๐
เสด็จออกมาก็ได้ ปฏิ สงั ขรณ์ ขึ้นไว้ ช้านานเห็นจะชํารุดไปบ้างแล้ ว” ๑๑๘ ซึ่งภายในถํ้ามีปู
ชนียวัตถุ ท่ไี ด้ทรงปฏิสงั ขรณ์ ไว้จํานวนมาก หนึ่งในนัน้ เชื่อว่าคือเจดีย์ทรงระฆังองค์หนึ่งซึ่งมี
รูปแบบตามพระราชนิยมทีป่ ระดิษฐานภายในถํ้าเขาหลวง (ภาพที่ ๘๑), พระเจดียท์ ว่ี ดั พระฝาง
สวางคบุรมี ุนีนาถ จ.อุตรดิตถ์ หรือพระธาตุพระฝาง ซึ่งเป็ นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
อุตรดิตถ์ (ภาพที่ ๘๒) และรัชกาลที่ ๔ ได้เคยเสด็จธุดงค์ไปประทับแรมเมื่อครัง้ ทรงผนวช ใน
พ.ศ.๒๓๗๖ ๑๑๙ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ องค์พระธาตุได้พงั ทลายลงจึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึน้
ใหม่โดยเป็ นเจดียท์ รงระฆังตามแบบพระราชนิยมเป็นต้น
1 1 7
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ภาพที่ ๘๑ เจดียท์ รงระฆัง ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี
๑๑๘

เอกสารเย็บเล่ม กรมพระกลาโหม (จ.ศ.๑๒๑๘), ร.๔ รล-กห. เล่ม ๑๑, เลขที่
๘๓, หอจดหมายเหตุ แห่ง ชาติ, หน้ า ๑๒๘-๑๒๙. อ้างจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่ห ัว กับเมื อ งเพชรบุรี (ม.ป.ท., อนุ สรณ์ ง านพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ส ายพิณ
เปี่ยมสง่า ณ เมรุวดั มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุร,ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒), ๗๘.
๑๑๙
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ
อักษรในเสาศิ ลา ณ เมืองสุโขทัย และอภิ นิหารการประจักษ์ (กรุงเทพฯ: คณะอนุ กรรมการ
มรดกของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๙.

๑๓๑

ภาพที่ ๘๒ พระธาตุพระฝาง วัดพระฝางสวางคบุรมี นุ ีนาถ จ.อุตรดิตถ์
(ภาพถ่ายโดย ภาวิดา จินประพัฒน์)
ในส่วนของเจดีย์ทรงระฆังที่สร้างขึน้ หรือปฏิสงั ขรณ์ตามสถานที่ท่เี สด็จพระ
ราชดําเนินไปถึงนัน้ มักเป็ นสถานที่สําคัญที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจภายหลังจากที่ได้
เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว มีตวั อย่างเช่น พระเจดียท์ เ่ี ขาพนมขวด จ.เพชรบุร ี (ภาพที่ ๘๓)
ซึ่ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ฏิส ัง ขรณ์ แ ละมีก ารบรรจุ พ ระบรมธาตุ เ มื่อ คราวเสด็จ ประพาสเพื่ อ
ทอดพระเนตรการทํานาหลวง ณ ทุ่งเขาพนมขวด และทุ่งเขาหลวง, พระธาตุจอมเพชร ซึง่ ได้
ปฏิสงั ขรณ์ในคราวทีเ่ สด็จประพาส จ.เพชรบุรแี ละโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครคีร,ี มกุฎพันธน
เจดียซ์ ง่ึ เป็ นเจดียท์ รงระฆังทําด้วยศิลา (ภาพที่ ๘๔) ซึง่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดียอ์ งค์น้ีขน้ึ บน
ลานมณฑปพระพุทธบาท จ.สระบุร ี ในคราวเสด็จฯไปทรงนมัสการรอยพระพุทธบาท โดยได้
เสด็จฯ ไปทรงยกยอดและบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๔ ๑๒๐ รวมทัง้ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างเจดีย์ทรงระฆัง ที่ถ้ําประทุนซึ่ง อยู่ใ กล้ก ัน นับเป็ นสิ่ง ก่ อ สร้างสําคัญ ประการหนึ่ ง ในการ
ปฏิสงั ขรณ์พระพุทธบาทของรัชกาลที่ ๔ ๑๒๑ เป็นต้น
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๑๒๐

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้าเจ้าอยู่หวั ปี ระกา พ.ศ.๒๔๐๔” ใน รวมพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๔๘), ๑๐๕.
๑๒๑
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๑๕๕.

๑๓๒
นอกจากนี้ยงั มีพระเจดียบ์ างองค์ทโ่ี ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ในคราวเสด็จพระ
ราชดําเนิน แต่ไม่หลงเหลือหลักฐานทางศิลปกรรมให้ศกึ ษา เช่น พระเจดียท์ ่โี ปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึน้ กลางนํ้ าตกคลองนารายณ์ เขาสระบาป จ.จันทบุร ี ๑๒๒ ที่ซ่งึ เคยเสด็จประพาส แต่ใน
ปจั จุบนั องค์พระเจดียไ์ ด้ถูกกระแสนํ้ าพัดเสียหายไปแล้ว
12 1

ภาพที่ ๘๓ เจดียท์ รงระฆังทีย่ อดเขาพนมขวด จ.เพชรบุร ี

๑๒๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๖๘.

๑๓๓

ภาพที่ ๘๔ มกุฎพันธนเจดีย์ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุร ี
ในส่ ว นของรู ป แบบศิล ปกรรมนั ้น พบว่ า เจดีย สถานเกือ บทัง้ หมดที่ท รง
ปฏิสงั ขรณ์นัน้ ต่างเป็ นเจดียท์ รงระฆังตามแบบพระราชนิยมโดยมีชุดมาลัยเถารองรับองค์ระฆัง
ทัง้ สิ้น แตกต่ างกันเพียงรายละเอียดบางประการ ข้อมูลสําคัญ อีก ประการหนึ่งเกี่ยวกับการ
ปฏิสงั ขรณ์เจดียสถานต่างๆ ตามทีเ่ สด็จประพาสคือ ข้อมูลด้านเอกสาร ซึง่ มีทงั ้ ประกาศพระบรม
ราชโองการ และบางแห่งเป็ นจารึกทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ไว้ ณ ทีน่ ัน้ หลายแห่งกล่าวถึงการ
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ น่ าสนใจว่า หากเป็ นพระเจดียท์ อ่ี ยู่ห่างไกลก็จะมีประกาศพระบรม
ราชโองการให้ทราบทัวกั
่ นว่ามิไ ด้มกี ารบรรจุส ิ่ง ของมีค่ าไว้ใ นพระเจดีย์แ ต่ ประการใด เพื่อ
ป้อ งกันการลัก ลอบขุด ทําลาย ดัง เช่ นกรณีก ารบรรจุพ ระบรมสารีรกิ ธาตุ ท่เี ขาพนมขวด จ.
เพชรบุร ี ทีม่ พี ระบรมราชโอการประกาศถึงการบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุจาํ นวน ๗ องค์ พร้อม
ใบลานจารึกคาถาพระโอวาทปาฏิโมกข์ พร้อมกันนี้ได้ทรงกําชับว่า
...ไม่มขี องมีราคายิง่ ไปกว่านี้ เพราะได้ทราบอยู่แล้วว่าพระเจดียอ์ ยู่ในทีเ่ ปลีย่ วทีไ่ กลไม่ม ี
ั มักขุดทําลายให้
ใครรักษา ผูท้ ส่ี าํ คัญว่าจะมีทรัพย์สงิ่ ทีม่ รี าคา คือเพชรพลอยทองเงินฝงไว้
ยับเยินเสีย ได้เห็นเปนตัวอย่างมามากแล้ว จึงได้บนั จุไว้แต่พระบรมธาตุ แลใบลานจาฤก
พระบาฬี...เพราะฉะนัน้ ขอเสีย อย่าให้ผใู้ ดสําคัญว่า แล้วพยายามลักลอบขุดหาของทีบ่ นั จุ
๑๒๓
ในพระเจดียน์ ้เี ลย...
122

๑๒๓

เรื่องประกาศคําประกาศเทวดาครัง้ บัญจุพระบรมธาตุ ในพระเจดีย์ท่เี พ็ชรบุร,ี
จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔ จ.ศ.๑๒๒๓, เลขที่ ๑๒๓, หอสมุดแห่งชาติ.

๑๓๔
จากพระบรมราชโองการที่ทรงประกาศไว้น้ีจะเห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อ
เจดียสถานที่อยู่ในที่รกร้างห่างไกล และยังสะท้อนให้เห็นว่าพระเจดียท์ ่ที รงปฏิสงั ขรณ์ นัน้ ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นทัง้ พระธาตุเจดียแ์ ละพระธรรมเจดียไ์ ปในคราวเดียวกัน เพราะพบหลักฐานเอกสารที่
กล่าวถึงการบรรจุพระธาตุและจารึกข้อธรรมะอยูบ่ ่อยครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับศิลปกรรมในพระราช
ประสงค์ในพระอารามหลายแห่งทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้จารึกข้อพระธรรมไว้ตามทีต่ ่างๆ ทัง้ นี้เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนในที่ห่างไกลได้สกั การบูชาดังพระราชประสงค์ว่า “จงให้ ตงั ้ อยู่เปนปรกติ ไว้
นมัสการ แลเป็ นศรีงามบ้านเมืองเถิด จะได้เปนที่ทาํ บุญบูชาของผูม้ ีศรัทธา” ๑๒๔
กระแสพระราชดําริท่ที รงห่วงใย รวมทัง้ พระราชกรณียกิจในการปฏิสงั ขรณ์
เจดียสถานในต่างจังหวัดทีอ่ ยู่ห่างไกลราชธานีเหล่านี้นับเป็ นปรากฏการณ์อย่างใหม่ในรัชกาลที่
๔ ทีเ่ ป็ นผลพวงจากเทคโนโลยีอนั ทันสมัยทีท่ ําให้การคมนาคมที่สะดวกมากขึน้ ทําให้การเสด็จ
พระราชดํ า เนิ น ไปยัง ที่ห่ า งไกลเป็ น ไปได้ง่ า ยขึ้น กว่ า สมัย ก่ อ น และทํ า ให้ม ีเ จดีย สถานที่
พระมหากษัต ริย์ท รงสร้างและปฏิส ังขรณ์ ใ นหัว เมือ งห่า งไกลเพิ่มมากขึ้น ด้ว ยทัง้ นี้ ถือ ได้ว่ า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์แรกในราชวงศ์จกั รีทไ่ี ด้
เสด็จฯ ไปยังสถานทีต่ ่างๆ ในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็ นทางสถลมารถหรือชลมารค ซึง่ ไม่
เคยมีพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใดทรงปฏิบตั มิ าก่อนการสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์เจดียสถานเหล่านี้
จึงเป็ นไปทัง้ ในแง่พระราชกรณียกิจด้านพุทธศาสนา และเสมือนเป็ นสิง่ ทีร่ ะลึกถึงการเสด็จธุดงค์
และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๔ ด้วย
๓.๗ เจดียท์ รงระฆังที่สร้างขึ้นในจุดยุทธศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีเจดียบ์ างแห่งทีม่ พี ระราชประสงค์ให้สร้างขึน้ โดยอาจมีความ
เกี่ย วข้อ งกับ พื้น ที่ยุ ท ธศาสตร์สํ า คัญ และอาจเป็ น สัญ ลัก ษณ์ เ พื่อ แสดงอาณาเขตของพระ
ราชอาณาจักรด้วย ดังจะพบการสร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ ข องไทยในบริเ วณที่ม ีค วามสํา คัญ ทางประวัติศ าสตร์โ ดยเฉพาะที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
สงคราม
สํา หรับ เจดีย์ท่ีโ ปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งหรือ ปฏิส ัง ขรณ์ ใ นภาคตะวัน ออกนั น้
สืบเนื่องจากเสด็จประพาสหัวเมืองตะวันออกครัง้ สําคัญเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๐๐ โดยได้เสด็จ
ั่
ประพาสด้วยเรือกลไฟพระที่นัง่ สยามอรสุมพลเลียบชายฝงภาคตะวั
นออกและประทับพักแรม
ตัง้ แต่จงั หวัดชลบุรถี งึ จังหวัดตราด การเสด็จฯ ครัง้ นัน้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดียท์ ส่ี ําคัญ
๔ แห่ง คือ พระเจดียท์ แ่ี หลมเทียนช่องแสมสาร, พระเจดียท์ ว่ี ดั บางพระ จ.ชลบุร,ี พระเจดียท์ ว่ี ดั
โยธานิมติ ร และพระเจดียท์ ่กี ลางคลองนารายณ์ เขาสระบาป ที่ได้ถูกกระแสนํ้ าพัดพังทลายลง
เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเจดียท์ ย่ี งั คงหลงเหลือหลักฐานให้ศกึ ษาได้คอื เจดียท์ ช่ี ่องแสมสาร เจดียท์ ่ี
วัดบางพระ จ.ชลบุร ี และ พระเจดียท์ ว่ี ดั โยธานิมติ
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๑๒๔

เรือ่ งเดียวกัน.

๑๓๕
พระเจดียท์ ช่ี ่องแสมสารนัน้ สร้างขึน้ ในบริเวณทีเ่ คยเสด็จไปประทับในจังหวัด
ชลบุร ี ซึง่ ได้ประทับเรือ่ ยมาตัง้ แต่เมืองอ่างศิลา บางพระ บางละมุง และช่องแสมสาร แล้วมีรบั สัง่
ให้กรมการเมืองสร้าง “พระเจดียข์ ึ้นที่ไหล่เขาแหลมเทียนช่องแสมสาร สําหรับเป็ นที่หมาย
ปากช่องให้เรือเล่นไปได้โดยสะดวก” ๑๒๕
จากการสํารวจพบว่าเจดียอ์ งค์ดงั กล่าวน่ าจะเป็ นเจดียท์ รงระฆังที่อยู่ภายใน
ั่
วัดช่องแสมสาร ซึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขาชายฝงทะเลบริ
เวณปากช่องแสมสาร ชาวบ้านรูจ้ กั กันใน
นามเขาเจดีย์ (ภาพที่ ๘๕) โดยมีเ จดีย์ทรงระฆังองค์ห นึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขานัน้ ซึ่งได้รบั การ
บูรณปฏิสงั ขรณ์แล้ว โดยมีรปู แบบเป็ นเจดียท์ รงระฆังในผังกลม มีชุดมาลัยเถารองรับองค์ระฆัง
องค์เจดียต์ งั ้ อยูบ่ นฐานประทักษิณในผังสีเ่ หลีย่ ม มีบนั ไดทางขึน้ (ภาพที่ ๘๖)
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ภาพที่ ๘๕ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งทีต่ งั ้ ของพระเจดียท์ ว่ี ดั ช่องแสมสาร จ.ชลบุร ี
ที่มา: วัดช่องแสมสาร, เข้าถึง เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เข้าถึงได้จาก https://www.google.
co.th/maps/place/บ้ า นช่ อ งแสมสาร/ @12.6021684,100.9492957,3041m/data=!3m1!1e3!
4m8!1m2!2m1!1z4Lie4Lij4Liw4LmA4LiI4LiU4Li14Lii4LmM4LiX4Li14LmI4LiK4LmI4Lit4LiH
4LmB4Liq4Lih4Liq4Liy4Lij!3m4!1s0x31028a9555dd34ef:0xa51fc155f5165932!8m2!3d12.
6021567!4d100.9580504

๑๒๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๖๘.

๑๓๖

ภาพที่ ๘๖ เจดียท์ ว่ี ดั ช่องแสมสาร จ.ชลบุร ี
ตําแหน่ งเดิมขององค์เจดียน์ นั ้ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาซึง่ เป็นจุดทีส่ ามารถสังเกตเห็น
ั่
ได้ง่ายเมื่อเดินเรือเลียบชายฝงทะเลผ่
านช่องแสมสาร ขณะเดียวกันตําแหน่ งของเจดียท์ อ่ี ยู่บน
เนินเขานัน้ ก็สามารถมองเห็นน่ านนํ้ าของสยามได้อย่างชัดเจน ก่อนทีบ่ ริเวณหมู่บา้ นทางใต้ของ
จัง หวัด ชลบุ รแี ถบนัน้ จะกลายมาเป็ น พื้นที่ของทางราชการเพื่อ ตัง้ ฐานทัพ เรือ สัต หีบในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เนื่องจากเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญและเป็ นชัยภูมทิ ด่ี ี ๑๒๖
ส่วนเจดียท์ ่วี ดั โยธานิมติ นัน้ ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ได้กล่าวถึง
การสร้างพระเจดียท์ ่วี ดั โยธานิมติ รว่า “...เสด็จพระราชดําเนิ นขึ้นประทับพลับพลาที่ หน้ า
เมืองเนิ นวง ๓ ราตรี รับสังให้
่ สถาปนาพระเจดียข์ ึ้นที่หลังพระอุโบสถวัดโยธานิ มิ ตรองค์
๑๒๗
หนึ่ ง สูง ๘ วา...” ในปจั จุบนั มีขอ้ ถกเถียงว่าสถานทีน่ ัน้ ควรหมายถึงวัดโยธานิมติ รทีจ่ งั หวัด
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๑๒๖

ศิรพิ งษ์ บุญราศี, เรือดํานํ้ าแห่ งราชนาวีสยาม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,
๒๕๔๗), ๓๔-๓๕.
๑๒๗
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๑๒๔.

๑๓๗
จันทบุ ร ี หรือ วัดโยธานิ มติ ที่จงั หวัด ตราด ทัง้ นี้เ ชื่อ ว่าน่ าจะหมายถึงวัด โยธานิมติ ในจังหวัด
จันทบุร ี เนื่อ งจากอยู่ใ กล้ก ับค่ายเนิ นวงอันเป็ นที่เ สด็จประทับพัก แรมของรัชกาลที่ ๔ และ
รัชกาลที่ ๕ ได้เคยเสด็จประพาสโดยทรงกล่าวถึงวัดนี้ว่ามีพระเจดียก์ ลมองค์หนึ่งสร้างอยู่หลัง
อุโบสถสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ ๑๐วา ๑๒๘ ในขณะที่วดั โยธานิมติ จ.ตราดนัน้ อยู่ห่างไกล
จากเมืองเนินวงไปอีกมากและไม่พบว่ามีเจดียท์ รงระฆังตามทีก่ ล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร
ในปจั จุบนั ที่วดั โยธานิมติ จ.จันทบุร ี ยังคงปรากฏพระเจดีย์ทรงระฆังแบบ
พระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ อยู่ท่ดี ้านหลังพระอุ โบสถ (ภาพที่ ๘๗) โดยมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรง
ระฆังทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานประทักษิณในผังสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีบนั ไดทางขึน้ ทัง้ ๔ ทิศ องค์เจดียอ์ ยู่ในผัง
กลมประกอบด้วยส่วนฐานบัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัยเถา บัวลูกแก้วอกไก่ องค์ระฆัง บัลลังก์
สีเ่ หลีย่ ม ปล้องไฉนและปลียอดตามลําดับ
1 27

ภาพที่ ๘๗ เจดียท์ ว่ี ดั โยธานิมติ ร จ.จันทบุร ี
(ภาพถ่ายโดย กวิฎ ตัง้ จรัสวงศ์)
๑๒๘

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , เสด็จประพาสจันทบุรี, (ม.ป.ท.,
พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานฌาปนกิจนางกิมเฮียะ อังศุสงิ ห์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรนิ ทราวาส,
๓๐ มีนาคม ๒๕๐๘), ๑๔.

๑๓๘
วัดโยธานิมติ รเป็ นวัดที่อยู่ใกล้กบั ค่ายเนินวง ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้โปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ครัง้ ดํารงตําแหน่ งเป็ นเจ้าพระยา
พระคลังคุมกองทัพเรือ ให้สร้างเมืองและป้อมขึน้ ทีจ่ นั ทบุรเี นื่องจากมีสงครามกับญวนเมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๖-๒๓๘๖ เจ้าพระยาพระคลังจึงได้สร้างวัดโยธานิมติ ขึน้ เพื่อเป็ นเป็ นวัดประจําเมืองนี้ใน
พ.ศ.๒๓๗๗ บริเ วณนี้จงึ เป็ นพื้นที่สําคัญ ในการเฝ้ าระวัง การศึก ข้างญวนและเขมร พื้นที่ใ น
บริเวณค่ายเนินวงรวมทัง้ ทีว่ ดั โยธานิมติ รมีลกั ษณะเป็ นเนินสูงใหญ่ทส่ี ามารถมองเห็นทางได้ใน
ระยะไกล ๑๒๙ รวมทัง้ มีเส้นทางสัญจรทางนํ้ าจากค่ายเนินวงที่สามารถออกสู่ปากนํ้ าแหลมสิงห์
และออกสู่ทะเลได้
สําหรับเจดียท์ ว่ี ดั บางพระ จ.ชลบุร ี พระครูวรกันทราจารย์ เจ้าอาวาส ได้ขอ
พระราชทานพระมหากรุณ าให้ซ่อมแซมพระอุ โ บสถที่ชํารุด จึง ทรงรับไว้ใ นพระบรมราชานุ
เคราะห์โดยโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีปฏิสงั ขรณ์ พระอุ โบสถ และ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดียด์ า้ นหลังพระอุโบสถองค์หนึ่ง สูง ๕ วา ๑๓๐ โดยมีรปู แบบเป็ นเจดีย์
ทรงระฆัง ซึง่ น่ าสังเกตว่าการสร้างพระเจดียใ์ นแนวแกนเดียวกับพระอุโบสถนัน้ เป็ นแผนผังที่
พบในวัด ที่ทรงสร้างหรือ ปฏิส งั ขรณ์ ต ามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั หลายแห่ง ในปจั จุบนั เจดียอ์ งค์น้ไี ด้รบั การปฏิสงั ขรณ์แล้ว
ขณะเดียวกันก็เป็ นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ใกล้กนั นัน้ เป็ นเนินเขาสูงที่สามารถ
มองเห็นทะเลบริเวณอ่าวไทยทีไ่ กลออกไป รวมทัง้ สามารถมองเห็นเกาะสีชงั ซึง่ รัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งที่ป ระทับ และวัด ขึ้น บนเกาะสีช ัง นั น้ ด้ว ย ในป จั จุ บ ัน เนิ น เขานี้ เ ป็ น ที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในความดูแลของวัดบางพระวรวิหาร เรียกกันว่า พระพุทธบาท
บางพระ
จะเห็นได้ว่าการสร้างเจดีย์ทรงระฆัง ในบริเ วณภาคตะวันออกนี้ เ กิด ขึ้นใน
ตําแหน่ งที่เคยเป็ นยุทธศาสตร์ท่สี ําคัญในอดีต รวมทัง้ น่ าจะสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบเจดีย์ทรง
ระฆังแบบพระราชนิยมเป็ นทีห่ มาย เพื่อเป็ นจุดสังเกตแห่งใหม่ทส่ี ําคัญทางทะเลซึง่ บริเวณนัน้
ได้กลายเป็ นทีต่ งั ้ ฐานทัพเรือในสมัยหลัง นอกจากนี้ บริเวณทีต่ งั ้ ของพระเจดียก์ ย็ งั อาจใช้เป็ นที่
สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวทีจ่ ะเกิดขึน้ เหนือน่านนํ้าสยามด้วย
การเสด็จ ประพาสทางทะเลโดยเรือ กลไฟพระที่นัง่ ในช่ว งพ.ศ.๒๔๐๐นัน้
น่ าสนใจว่าเป็ นช่วงเวลาไล่เลีย่ กันกับปญั หาการรุกรานของฝรังเศสที
่
เ่ ข้ายึดญวนและเริม่ รุกราน
เขมรซึ่งเป็ นประเทศราชของสยามในขณะนัน้ โดยหนทางหนึ่งที่ฝ รังเศสรุ
่
กคืบเข้ามาคือการ
ั ่ ่อเข้าครอบครองเวียนนาม กัมพูชาและลาว ด้วย
สํารวจอาณาเขตทางทะเลตามแนวชายฝงเพื
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๑๒๙

เรือ่ งเดียวกัน, ๑๐.
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, ๒๙๖.
๑๓๐

๑๓๙
ข้ออ้างเรือ่ งการปกป้องคริสต์ศาสนา แต่เบือ้ งหลังคือผลประโยชน์ทางการค้าทีแ่ ข่งขันกับอังกฤษ
ในการเข้าสู่ตลาดอินโดจีนโดยใช้แม่น้ําโขงเป็นทางผ่านไปสู่มณฑลยูนนาน ๑๓๑
ั่
การที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างพระเจดีย์ต ามยอดเขาชายฝงทะเล
ตะวันออกซึง่ เป็ นจุดสังเกตสําคัญในการเดินเรือ จึงอาจเป็ นการประกาศเขตแดนของสยามผ่าน
รูปแบบศิลปกรรมไทยในพระราชประสงค์ และอาจเป็นเหตุผลเพื่อใช้บริเวณทีต่ งั ้ เหล่านัน้ เป็ นจุด
ั่
สังเกตความเคลื่อนไหวทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวั
นออกอีกด้วย
ในการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ ๔ โดยเรือกลไฟพระทีน่ งั ่ นัน้ ยังได้เสด็จไป
ั่
ตรวจเยี่ยมราษฎรและสถานที่สําคัญในคาบสมุทรชายฝงทะเลภาคใต้
ทัง้ ด้านตะวันออกและ
ตะวันตก ซึง่ ครัง้ หนึ่งได้เสด็จประพาสเมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ โดยได้ทอดพระเนตรเมือง
สงขลาทีย่ า้ ยมาสร้างใหม่และมีความเจริญรุง่ เรืองมากขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีบทบาทสําคัญ
ในการควบคุมดูแลหัวเมืองภาคใต้
บริเวณเมืองสงขลาใหม่นัน้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของเขาหัวแดงหรือหัวเขาแดง หรือเขา
ั่
และเป็ นที่ตงั ้ ของพระเจดีย์
ค่ายม่วง ซึ่งเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี ําคัญของชายฝงทะเลสาบสงขลา
ทรงเครื่อง ๒ องค์ สร้างขึ้นเพื่ออนุ สรณ์ แห่ งชัยชนะในการรักษาขอบขัณฑสีมาในเขตเมือ ง
ชายแดนภาคใต้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมาชุมนุ มทัพบริเวณเชิงเขาแดง โดยเจดีย์องค์ทศิ เหนือ
สร้างขึน้ ในการนํ าทัพครัง้ แรกของพระยาพระคลัง ต่อมาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
(ดิศ บุ นนาค) ส่ วนเจดีย์องค์ทิศใต้สร้างโดยพระยาศรีพ ิพ ฒ
ั น์ รตั นราชโกษาต่ อมาคือสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) เมื่อยกทัพมาปราบกบฏที่ปตั ตานีและไทรบุร ี ใน
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกเจดียท์ งั ้ ๒ องค์น้กี นั โดยทัวไปว่
่ า เจดียส์ องพีน่ ้อง ภายหลังเหตุการณ์
สงบ จึงทําให้เมืองสงขลามีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ราชสํานักและมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก
ยิง่ ขึ้นโดยก่อนหน้ านี้มกั เกิดเหตุวุ่นวายซึ่งเป็ นปญั หาความขัดแย้งระหว่างหัวเมืองปกั ษ์ใต้อยู่
บ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราช สงขลา ปตั ตานี รวมทัง้ เมืองทีอ่ ยูไ่ กลออกไปทางใต้ ๑๓๒
เมื่อ รัชกาลที่ ๔ เสด็จฯ บนยอดเขาตังกวนซึ่ง อยู่บริเวณแหลมสนอันเป็ น
ั่
บริเวณเมืองสงขลาเก่าที่อยู่ฝงตรงข้
ามกับเขาค่ายม่วง ได้ตรัสถามถึงพระเจดียบ์ นยอดเขาค่าย
๑๓๓
ม่วง และในภายหลังเมื่อเสด็จฯ กลับจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสามภพพ่ายเป็ นข้าหลวง
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๑๓๑

กองทัพ เรือ , ๑๐๐ ปี การเสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดโรงเรี ย นนายเรือ ,
(กรุงเทพฯ: กองทัพเรือ, ๒๕๔๙), ๓๗.
๑๓๒
ดู ร ายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในหัว เมือ งป กั ษ์ ใ ต้ ใ นสมัย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ได้ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมือง
นครศรีธรรมราช พงศาวดารเมืองพัทลุง, (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, พิมพ์แจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระพิทกั ษ์สาครเกษตร์ (หยวก ลีละบุตร), ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๖)
๑๓๓
เรือ่ งเดียวกัน, ๗๔.

๑๔๐
เชิญพระราชกระแสรับสังให้
่ เจ้าพระยาสงขลาสร้างเจดียข์ น้ึ บนยอดเขาตังกวน สูง ๙ วา ๓ ศอก
๑๓๔
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พระเจดียท์ เ่ี ขาตังกวน จ.สงขลา (ภาพที่ ๘๘) ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ให้มสี ภาพ
สมบูรณ์ โดยมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงระฆังตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ กล่าวคือ เป็ น
เจดียท์ รงระฆังในผังกลม ตัง้ อยูบ่ นฐานประทักษิณในผังสีเ่ หลีย่ มส่วนฐานประทักษิณเจาะช่องวง
โค้ง ทีพ่ นักระเบียงประดับด้วยช่องวงโค้งเช่นกัน มีบนั ไดทางขึน้ ทางด้านตะวันออกและตะวันตก
ลักษณะเป็ นบันไดประชิด องค์เจดียป์ ระกอบด้วยส่วนฐานบัวควํ่า-บัวหงาย ชุดมาลัยเถาและบัว
ลูกแก้วอกไก่รองรับองค์ระฆัง มีบลั ลังก์สเ่ี หลีย่ ม ปล้องไฉนและปลียอด

ภาพที่ ๘๘ เจดียท์ เ่ี ขาตังกวน จ.สงขลา

๑๓๔

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๖.

๑๔๑
ทัง้ นี้น่าสนใจว่าตําแหน่ ง ที่ตงั ้ ของเจดีย์องค์น้ีตงั ้ อยู่บนยอดเขาตังกวนซึ่งมี
ั ่ บเจดียส์ องพีน่ ้ องบน
สภาพภูมปิ ระเทศเป็ นเนินเขาทีอ่ ยู่บริเวณแหลมสน โดยอยู่คนละฟากฝงกั
เขาค่ายม่วง ดังนัน้ จึงเสมือนเป็ นเจดียค์ ่สู าํ คัญซึง่ อยูป่ ากทางสัญจรเข้าออกระหว่างทะเลอ่าวไทย
กับทะเลสาบสงขลา ที่ตงั ้ ของเจดีย์ท่เี ขาตังกวนจึงเป็ นจุดสัง เกตสําคัญของการเดินเรือผ่าน
จังหวัดสงขลา และจากตําแหน่ งที่ตงั ้ ของเจดีย์ก็จะสามารถมองเห็นการสัญจรทางเรือเข้าสู่
ั ่ าวไทยได้ในระยะไกล
ทะเลสาบสงขลารวมทัง้ สามารถสังเกตความเคลื่อนไหวทางทะเลจากฝงอ่
ชัยภูมนิ ้ีจงึ เป็ นประโยชน์ทงั ้ ในการทัพและการค้า (ภาพที่ ๘๙)
รูปแบบของเจดียท์ เ่ี ป็ นศิลปะไทยเนื่องในพุทธศาสนาและเป็ นไปตามพระราช
ประสงค์โดยเป็ นแบบพระราชนิยมนัน้ อาจเป็ นเหตุผลทีต่ อ้ งการแสดงให้เห็นว่าเมืองสงขลาเป็ น
ั ่ นออกของสยามและมีความสัมพันธ์อนั ดี
เมืองพุทธศาสนาสําคัญทีอ่ ยูใ่ นคาบสมุทรภาคใต้ฝงตะวั
กับราชสํานักส่วนกลางในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึง่ แตกต่างจากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทม่ี ขี อ้ พิพาท
กับหัวเมืองปกั ษ์ใต้เป็นระยะ รวมทัง้ ยังอาจเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อเป็นทีร่ ะลึกถึงว่า รัชกาล
ที่ ๔ เป็ นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกทีเ่ คยเสด็จฯ มายังเมืองสงขลาด้วยเนื่องจากในพงศาวดาร
เมืองสงขลาได้ระบุว่า รัชกาลที่ ๔ ได้ตรัสถามเจ้าเมืองสงขลาในขณะทีเ่ สด็จฯ ทอดพระเนตรเขา
ตังกวนว่า เคยมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดเสด็จฯ มาถึงเมืองสงขลาหรือไม่ ซึง่ เจ้าเมืองได้กราบ
บังคมทูลตอบว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พ ระองค์ใดเสด็จฯ มาก่ อน โดยทางเมือ งสงขลาได้
เตรียมการรับเสด็จในครัง้ นัน้ อย่างยิง่ ใหญ่ ๑๓๕
จากประวัตคิ วามเป็ นมาและความสําคัญของเจดียท์ รงระฆังทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นในบริเวณยุทธศาสตร์สําคัญทัง้ ในภาคตะวันออกและภาคใต้น้ี จึงทําให้น่าเชื่อได้ว่า
เจดียเ์ หล่านี้นอกจากจะมีหน้าทีใ่ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและเป็ นพระบรมราชานุ สรณ์
ในการเสด็จพระราชดําเนินแล้ว ยังเป็ นสัญลักษณ์สําคัญในการประกาศเขตแดนของสยามผ่าน
ั ่ ง เป็ น จุ ด สัง เกตการณ์ ค วาม
งานศิล ปกรรม บริเ วณที่ส ร้า งเจดีย์ซ่ึง เป็ น ที่สู ง จากชายฝ งยั
เคลื่อนไหวทางทะเลได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นความเคลื่อนไหวในเรื่องการค้าหรือการสงคราม
รวมทัง้ ตําแหน่ งของเจดียท์ อ่ี ยูบ่ นยอดเขาก็ยงั เป็ นจุดสังเกตทีส่ ําคัญในการเดินเรือด้วย
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๑๓๕

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมือง
นครศรีธรรมราช พงศาวดารเมืองพัทลุง (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, พิมพ์แจกในงาน
พระราชทานเพลิง ศพพระพิทกั ษ์ สาครเกษตร์ (หยวก ลีละบุ ตร), ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๖),
๗๔-๗๕.

๑๔๒

ภาพที่ ๘๙ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่ งทีต่ งั ้ ของเจดียส์ องพีน่ ้องบนเขาหัวแดงและเจดีย์
ทีเ่ ขาตังกวน แหลมสน จ.สงขลา
ทีม่ า: แหลมสน จ.สงขลา, เข้าถึงเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖, เข้าถึงได้จาก https://www.google.
co.th/maps/place/แหลมสนอ่ อ น+ตํ า บล+บ่ อ ยาง+อํ า เภอเมื อ งสงขลา+สงขลา+90000/
@7.215255,100.5640295,6183m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x304d3370dd08a657:0x7
b8125d080e66579!8m2!3d7.2152497!4d100.581539
๓.๘ เจดียร์ ปู แบบอื่นๆ ในพระราชประสงค์
เจดียท์ ร่ี ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ นัน้ แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็ นเจดีย์
ทรงระฆัง แต่ ม ีบางกรณี ท่ีเ ป็ น เจดีย์ใ นรูปแบบอื่น จากการศึก ษาพบว่า มีเ จดีย์ ๒ องค์ท่ีม ี
รูปแบบแตกต่างไป คือ เจดียแ์ บบเพิม่ มุมที่วดั พระเชตุ พนวิมลมังคลาราม และเจดีย์ประธาน
แบบมอญทีว่ ดั ทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เจดียเ์ พิ่ มมุม วัดพระเชตุพนวิ มลมังคลาราม
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพิม่ มุมองค์
หนึ่งขึน้ เป็ นเจดียป์ ระจํารัชกาลภายในวัดพระเชตุพนฯ โดยได้มกี ารถ่ายแบบมาจากพระเจดียว์ ดั
สวนหลวงสบสวรรค์ทก่ี รุงเก่า ๑๓๖ ปจั จุบนั เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อพระเจดียศ์ รีสุรโิ ยทัย (ภาพที่ ๙๐)
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๑๓๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๕๘.

๑๔๓

ภาพที่ ๙๐ พระเจดียศ์ รีสุรโิ ยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เจดียเ์ พิม่ มุมทีว่ ดั พระเชตุพนฯ (ภาพที่ ๙๑) มีรปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับเจดียศ์ รี
สุรโิ ยทัย โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ ผังขององค์เจดียเ์ ป็ นผังเพิม่ มุม โดยมีส่วนฐานเป็ นชุด
ฐานสิงห์รองรับเรือนธาตุทรงจัตุรมุข มีการประดับเจดียจ์ ําลองเฉพาะที่สนั หลังคามุขทิศเหนือ
และทิศใต้ แตกต่ างจากเจดีย์ศรีสุรโิ ยทัยที่มเี จดีย์จําลองประดับทัง้ ๔ มุข น่ าสังเกตว่าเจดีย์
จําลองขนาดเล็กที่สนั หลังคามุขของเจดียเ์ พิม่ มุมที่วดั พระเชตุพนฯ นัน้ มีรูปแบบเป็ นเจดียท์ รง
กลมตามแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๙๒) ซึง่ แตกต่างจากเจดียจ์ ําลองของเจดียพ์ ระ
ศรีสุรโิ ยทัยซึง่ เป็ นเจดียเ์ พิม่ มุมเช่นเดียวกับเจดียป์ ระธาน เหนือเรือนธาตุมอี งค์ระฆังทีอ่ ยู่ในผัง
สีเ่ หลีย่ มเพิม่ มุม บัลลังก์ในผังเพิม่ มุม และทรงกรวยที่ประกอบด้วยปล้องไฉน ปลียอด และเม็ด
นํ้าค้าง องค์เจดียป์ ระดับด้วยกระเบือ้ งเคลือบตัง้ แต่ส่วนฐานตลอดถึงยอด

๑๔๔

ภาพที่ ๙๑ เจดียเ์ พิม่ มุม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ภาพที่ ๙๒ เจดีย์จําลองซึ่งเป็ นเจดีย์ทรงระฆังประดับเหนือ มุข เจดีย์เ พิม่ มุม วัด พระเชตุพ น
วิมลมังคลาราม

๑๔๕
จากรูปแบบดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากเจดียท์ รงระฆังทีแ่ บบพระราชนิยม
แต่กระนัน้ ก็ยงั มีเอกลักษณ์เฉพาะบางประการทีส่ ะท้อนถึงงานช่างในแบบพระราชนิยมรัชกาลที่
๔ นันก็
่ คอื การทําบันไดประชิดต่อด้วยบันไดประชันเพื่อเป็ นทางขึน้ สู่มุขด้านหน้าของเรือนธาตุ
โดยเป็ นบันไดก่อทึบทับหลังบันไดเป็ นบัวหลังเจียด ปลายตัดตรง รวมทัง้ มีการประดับกระเบือ้ ง
เคลือบสีปรุลายทีพ่ นักระเบียงบันไดเช่นเดียวกับพระเจดียแ์ ห่งอื่นทีส่ ร้างตามแบบพระราชนิยม
ซึ่งเป็ นข้อที่แตกต่างจากเจดียศ์ รีสุรโิ ยทัยที่เป็ นต้นแบบ (ภาพที่ ๙๓) ที่สําคัญคือมีการประดับ
กระเบือ้ งเคลือบเป็ นตราพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ขนาบข้างด้วยฉัตร ซึ่งเป็ น
พระบรมราชสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํา รัช กาลที่ ๔ ที่ห น้ า บัน ของมุ ข ทัง้ ๔ ทิศ ซึ่ง เป็ น ข้อ สัง เกตอีก
ประการหนึ่งทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ทีม่ คี วาม
แตกต่างจากเจดียศ์ รีสุรโิ ยทัย

ภาพที่ ๙๓ บันไดประชิดด้านหน้าเจดียเ์ พิม่ มุม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เหตุผ ลที่ทรงเลือ กเจดีย์รูปแบบนี้ มาสร้างที่ว ดั พระเชตุ พนฯ คงเป็ นเพราะ
ความเหมาะสมกลมกลืนทางด้านรูปแบบ เนื่องจากภายในวัดพระเชตุพนฯ มีเจดียส์ ําคัญขนาด

๑๔๖
ใหญ่อยู่ก่อนหน้าแล้วจํานวน ๓ องค์ ซึ่งเป็ นพระมหาเจดียป์ ระจํารัชกาลที่ ๑-๓ โดยทัง้ ๓ องค์
เป็ นเจดีย์เพิม่ มุมไม้สบิ สองซึ่งสร้างขึ้นตามาแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ดังนัน้ หาก
สร้างพระมหาเจดียป์ ระจํารัชกาลที่ ๔ ขึน้ ในบริเวณเดียวกันโดยเลือกใช้เจดียท์ รงระฆังย่อมเกิด
ความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ๑๓๗ รัชกาลที่ ๔ จึงทรงเลือกใช้เจดียเ์ พิม่ มุมไม้สบิ สองแทนซึง่ มี
ลักษณะทีใ่ กล้เคียงกับเจดียท์ รงเครือ่ งทีม่ อี ยู่
อย่างไรก็ต าม เจดีย์ใ นรูปแบบนี้ ยงั คงมีข้อ แตกต่ างจากเจดีย์ทรงเครื่อ งที่
สําคัญ ๒ ประการ คือ ไม่มบี วั ทรงคลุ่มรองรับองค์ระฆัง และส่วนยอดที่เป็ นปล้องไฉนซึ่งเป็ น
ระเบียบของเจดียท์ รงระฆัง ในขณะทีย่ อดของเจดียท์ รงเครือ่ งจะเป็นบัวทรงคลุ่มเถา ๑๓๘
การที่ ท รงเลื อ กใช้ รู ป แบบเจดี ย์ เ พิ่ ม มุ ม แทนนั ้น เชื่ อ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชดําริทไ่ี ม่โปรดเจดียไ์ ม้สบิ สองหรือเจดียท์ รงเครื่องทีน่ ิยมกันอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๓
ด้วยทรงถือว่าเป็ นรูปแบบของเจดียใ์ นชัน้ หลังทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ มาใหม่และไม่ถูกต้องตามแบบอย่าง
โบราณจึง ทรงเลี่ยงมาใช้เ จดีย์เ พิม่ มุมในรูปแบบนี้แ ทนซึ่งถือ ว่ายังมีค วามกลมกลืนกับเจดีย์
ทรงเครื่องทีม่ มี าแต่เดิมมากกว่าทีจ่ ะใช้เจดียท์ รงระฆังตามพระราชนิยม รวมทัง้ ยังมีการประดับ
ตกแต่งองค์เจดียด์ ว้ ยกระเบือ้ งเคลือบซึง่ ก่อให้เกิดความกลมกลืนกับเจดียป์ ระจํารัชกาลที่ ๑-๓
มากขึน้ อีกด้วย
อนึ่งยังมีเจดียบ์ างองค์ทไ่ี ด้รบั การปฏิสงั ขรณ์ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
แต่มไิ ด้มรี ปู แบบเจดียเ์ ป็ นทรงระฆังอย่างทีท่ รงพระราชนิยม ตัวอย่างเช่น เจดียเ์ พิม่ มุม ๒ องค์ท่ี
วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๙๔) ทัง้ นี้เชื่อว่าจะน่ าเป็ นการปฏิสงั ขรณ์ตาม
รูปแบบเดิมทีเ่ คยมีอยู่ โดยเจดียร์ ปู แบบนี้เป็ นทีน่ ิยมในศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง มีตวั อย่างเช่นทีว่ ดั ไชยวัฒนาราม ดังนัน้ ในการปฏิสงั ขรณ์สมัยรัชกาลที่ ๔
จึงน่ าจะโปรดเกล้าฯ ให้คงรูปแบบเดิมด้วยมีพระราชประสงค์ท่จี ะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ
ถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึง่ มีประกาศการปฏิสงั ขรณ์วดั ไว้ว่า “...ปฏิ สงั ขรณ์ พระเจดีย์
นี้ แลพระพุทธปฏิ มากร ทัง้ โรงพระอุโบสถแลวิ หารการเปรียญกุฎีสงฆ์ศาลาทัง้ ปวงในวัด
ชุมพลนิ กายาราม เกาะบางปะอิ น... ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทองซึ่งได้สถาปนาพระอารามนี้ มาตามลําดับ...” ๑๓๙
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๑๓๗

สันติ เล็กสุขมุ , ข้อมูลกับมุมมอง: ศิ ลปะรัตนโกสิ นทร์, ๑๐๙.
๑๓๘
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พัฒนาการของงานช่ างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๘๗.
๑๓๙
ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ:
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๗), ๓๕๙.

๑๔๗
การปฏิสงั ขรณ์พระเจดียโ์ ดยคงรูปแบบเดิมทีเ่ ป็ นเจดียเ์ พิม่ มุมจึงสมควรเป็ น
การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ดกี ว่าการสร้างเจดียท์ รงระฆังอย่างที่มพี ระ
ราชนิยม แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ารูปแบบของเจดียเ์ พิม่ มุม ๒ องค์น้ีภายหลังการปฏิสงั ขรณ์
ของรัชกาลที่ ๔ ก็ยงั คงมีรูปแบบบางประการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างเจดียเ์ พิม่ มุมใน
ั ้ ปหน้าสิงโตอ้าปากทีส่ ่วนล่างขององค์ระฆัง (ภาพที่ ๙๕) ซึง่ เป็ น
สมัยอยุธยา เช่นการทําปูนปนรู
รูปแบบทีพ่ บในเจดียท์ รงระฆังตามแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ เช่นทีว่ ดั บรมนิวาสและวัดปทุม
วนาราม เป็ นต้นกล่าวโดยสรุปแล้ว การสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์เจดียต์ ามพระราชประสงค์รชั กาลที่
๔ นัน้ มิได้ทรงเลือกรูปแบบเจดียใ์ ห้เป็ นทรงระฆังทัง้ หมดทุกแห่ง หากแต่มเี หตุผลและปจั จัย
อื่นๆ ทีท่ าํ ให้บางแห่งมีรปู แบบเจดียท์ แ่ี ตกต่างไป

ภาพที่ ๙๔ เจดียเ์ พิม่ มุม วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๔๘

ั ้ ปสิงโตอ้าปากทีส่ ่วนล่างขององค์ระฆังของเจดียเ์ พิม่ มุม วัดชุมพลนิกายาราม
ภาพที่ ๙๕ ปูนปนรู
จ.พระนครศรีอยุธยา
เจดียป์ ระธานแบบมอญ วัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ภาพที่ ๙๖) เป็ นวัดที่สมเด็จ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างค้างอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ครัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้พระยามนตรีสุรยิ วงษ์ (ชุ่ม บุนนาค) สร้างพระอุโบสถและพระเจดียข์ น้ึ ใหม่ ๑๔๐
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ภาพที่ ๙๖ เจดียแ์ บบมอญ วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
๑๔๐

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๓.

๑๔๙
รูปแบบของพระเจดียท์ ว่ี ดั ทรงธรรมมีลกั ษณะพิเศษกว่าแห่งอื่น เนื่องจากเป็ น
เจดีย์ทรงระฆังที่มเี ค้าโครงตามแบบศิลปะมอญ แต่ก็ผสมผสานลักษณะเฉพาะของเจดียส์ มัย
รัชกาลที่ ๔ เข้าไว้ดว้ ยกัน กล่าวคือ เจดียแ์ บบมอญนัน้ นิยมสร้างในผังแปดเหลีย่ มหรือสีเ่ หลีย่ ม
เพิม่ มุมขนาดใหญ่จนและดูคล้ายเป็ นแปดเหลีย่ ม ส่วนฐานของเจดียน์ ิยมใช้ฐานลาดซ้อนกัน ๓
ชัน้ ไม่มบี นั ได มีการประดับเจดียจ์ าํ ลองทีม่ ุมของฐานชัน้ ล่างสุด องค์ระฆังมีลกั ษณะทีเ่ อนลาด
ไม่มบี ลั ลังก์สเ่ี หลีย่ ม ส่วนยอดประกอบด้วยปล้องไฉน ปทั มบาท และปลียอดทีค่ ่อนข้างอวบและ
ยาว นิยมประดับฉัตรเหนือยอดเจดีย์ ๑๔๑
สําหรับเจดีย์ประธานวัดทรงธรรมนัน้ ส่วนฐานทําเป็ น ๓ ชัน้ แต่ มลี กั ษณะ
เป็ นฐานประทักษิณ โดยชัน้ แรกเป็ นฐานสี่เหลี่ยม มีการประดับเจดียจ์ าํ ลองทีม่ ุม ชัน้ ที่ ๒-๓ ใน
ผังแปดเหลีย่ ม มีพนักระเบียงเจาะช่องวงรีและมีบนั ไดทางขึน้ สู่ทุกชัน้ ฐาน ลักษณะเป็ นบันได
ประชิดและบันไดประชัน และมีการใช้กระเบื้องเคลือบปรุลาย ซึ่งเป็ นรูปแบบที่พบได้ทวไปใน
ั่
ศิลปกรรมแบบพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ องค์เจดียป์ ระกอบด้วยส่วนรองรับองค์เจดียใ์ นผัง
แปดเหลี่ยม ชุด มาลัยเถาเส้นเล็ก ๓ ชัน้ รองรับองค์ระฆัง ขนาดเล็ก ที่ผ ายออก ไม่ มบี ลั ลัง ก์
สีเ่ หลีย่ ม ส่วนยอดเป็นระเบียบเดียวกันกับเจดียใ์ นศิลปะมอญ (ภาพที่ ๙๗)
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ภาพที่ ๙๗ เจดียป์ ระธานวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
๑๔๑

สรุ ป ความจาก เชษฐ์ ติง สัญ ชลี, เจดี ย์ใ นศิ ล ปะพม่ า -มอญ: พัฒ นาการ
ทางด้านรูปแบบตัง้ แต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิ ลปะมัณฑเลย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕),
๒๐๕-๒๑๕.

๑๕๐
จากรูปแบบที่ปรากฏจะเห็นได้ว่ามีล กั ษณะบางประการที่พยายามให้เจดีย์
องค์น้มี คี วามใกล้เคียงกับเจดียใ์ นศิลปะมอญ เช่นการทําฐานในผังแปดเหลีย่ ม การประดับเจดีย์
จําลองที่มุมทัง้ ๔ ของฐานชัน้ แรก รวมทัง้ สัดส่ว นและรูปแบบองค์ระฆังที่ไ ม่มบี ลั ลังก์ และ
ประกอบด้วยส่วนยอดทีม่ ปี ทั มบาทและปลียาวรวมทัง้ ฉัตร เป็นต้น
แต่กระนัน้ ก็ยงั มีรูปแบบบางประการที่มเี ค้าโครงของเจดียต์ ามแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ ๔ ได้แก่ การทําฐานประทักษิณที่มพี นักระเบียง มีการทําช่องวงโค้งที่ฐาน
ประทักษิณ และสามารถเข้าภายในได้รูปแบบของบันไดที่เป็ นบันไดประชิดและบันไดประชัน
รวมทัง้ ส่วนรองรับองค์ระฆังทีย่ งั คงมีมาลัยเถาอยู่ โดยรูปแบบของเจดียท์ ว่ี ดั ทรงธรรมนัน้ เชื่อว่า
น่ าจะได้รบั แรงบันดาลใจจากเจดียใ์ นศิลปะมอญผสมผสานกับเจดียท์ รงระฆังตามแบบพระราช
นิยมรัชกาลที่ ๔ ทีม่ ฐี านประทักษิณและส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลีย่ ม โดยมีตวั อย่างที่
สําคัญคือเจดียป์ ระธานวัดเขมาภิรตาราม ดังนัน้ เจดียท์ ว่ี ดั ทรงธรรมจึงมีรปู แบบทีแ่ สดงถึงความ
พยายามทําให้เจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมมีความใกล้เคียงกับเจดียใ์ นศิลปะมอญ
สําหรับเหตุ ผ ลที่ทรงเลือ กรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงระฆังแบบมอญนัน้ เชื่อ ว่า
เกีย่ วข้องกับการทีบ่ ริเวณอําเภอพระประแดงหรือนครเขื่อนขันธ์นนั ้ เป็ นทีต่ งั ้ ของชุมชนชาวมอญ
ทีอ่ พยพเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารตัง้ แต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์
รูปแบบมอญขึน้ เพื่อให้เป็ นทีเ่ คารพสักการะของกลุ่มชนชาวมอญทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยช่าง
หลวงที่รบั สนองพระบรมราชโองการคงได้ออกแบบให้มคี วามใกล้เคียงกับเจดียใ์ นศิลปะมอญ
แต่ยงั คงไว้ซง่ึ รูปแบบบางประการตามแบบพระราชนิยม
สรุปผลการศึกษาวิ เคราะห์เกี่ยวข้องกับเจดียใ์ นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
๑. เจดียท์ รงระฆังเป็ นรูปแบบเจดียท์ พ่ี บมากทีส่ ุดในกลุ่มวัดทีส่ ร้างและปฏิสงั ขรณ์
ตามพระราชประสงค์ร ชั กาลที่ ๔จึงอาจเรียกว่าเป็ น เจดีย์แ บบพระราชนิยม โดยมีห ลัก ฐาน
เอกสารทีเ่ ป็ นพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเจดียร์ ปู แบบนี้ว่ามีความถูกต้องตามอย่างโบราณ ซึง่
สอดคล้องกันกับหลักฐานทางศิลปกรรมองค์ประกอบทางสถาปตั ยกรรมทีส่ ําคัญของเจดียท์ รง
ระฆังแบบพระราชนิยม คือมักตัง้ อยู่บนฐานประทักษิณในผังสี่เหลี่ยมทีม่ บี นั ไดทางขึน้ -ลง องค์
เจดียอ์ ยูใ่ นผังกลม มักตัง้ อยูบ่ นฐานเขียง ๑-๓ ชัน้ จากนัน้ จึงเป็ นฐานบัวควํ่าบัวหงาย ชุดมาลัย
เถา ๓ ชัน้ เป็ น ส่ ว นรองรับ องค์ระฆัง และฐานบัว ลูก แก้ว อกไก่ แ ทนตํ า แหน่ ง บัว ปากระฆัง
จากนัน้ จึงเป็ นองค์ระฆัง บัลลังก์สเ่ี หลีย่ ม ปล้องไฉนทรงกรวยทีม่ เี สาหารทีก่ ้านฉัตร ปลียอดและ
เม็ดนํ้าค้างตามลําดับ
๒. ทีม่ าของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ มีต้นแบบจากเจดียใ์ น
ศิลปะอยุธยา ในกลุ่มเจดียท์ รงระฆัง และเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปะ รวมทัง้ ยังมีเจดีย์บางองค์ท่มี พี ระบรมราชโองการให้ถ่าย
แบบจากเจดียใ์ นกรุงศรีอยุธยา ทัง้ นี้เชื่อว่าพระราชประสงค์ทท่ี รงเลือกใช้เจดียท์ รงระฆังในศิลปะ

๑๕๑
อยุธยานัน้ น่ าจะสัมพันธ์กบั การที่เจดียใ์ นกลุ่มนี้เป็ นสายวิวฒ
ั นาการจากสถูปแบบลังกาซึ่งเป็ น
รูปแบบดัง้ เดิมของการสร้างสร้างสถูป รวมทัง้ ยังเป็ นการแสดงออกผ่านงานพุทธศิลป์ว่ากรุง
รัตนโกสินทร์เป็ นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่มปี ระวัตคิ วามเป็ นมาสืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา
ซึง่ เป็ นอดีตราชธานี
๓. การสร้างเจดียท์ รงระฆังตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ พบว่าใช้เทคนิค
การก่อสร้างอย่างใหม่ ซึง่ ส่งผลให้มโี ครงสร้างภายในแตกต่างไปจากเจดียท์ รงระฆังทัวไป
่ โดย
พบว่า ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของโครงสร้างเจดีย์ทรงระฆังตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
ได้แก่ ภายในองค์ระฆังมีลกั ษณะเป็นโถงทีส่ ามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์ระฆังได้ โดย
มีเสาแกนกลางขนาดใหญ่ช่วยรองรับนํ้ าหนักของส่วนยอด เช่น เจดียว์ ดั บวรนิเวศวิหาร และ
พระธาตุจอมเพชร จ.เพชรบุร ี เป็ นต้น
เจดียท์ ต่ี งั ้ อยูบ่ นฐานประทักษิณทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความสูง ก็สามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์พน้ื ทีภ่ ายในฐานประทักษิณได้เช่นกัน เช่น เจดียว์ ดั เขมาภิรตาราม เจดียว์ ดั ปทุมวนาราม
เป็ นต้น ทัง้ นี้พบว่ามีการใช้เทคนิคการก่อสร้างบางประการทีส่ บื เนื่องจากเจดียท์ รงระฆังในสมัย
อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ เช่น การก่ออิฐเหลื่อม
ในขณะเดียวกันมีเทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตกร่วมด้วย เช่น การใช้ผนังวง
โค้งช่วยรองรับนํ้ าหนักนอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษสําหรับพระปฐมเจดีย์ ซึ่ง
เป็ นเจดียท์ ม่ี ขี นาดใหญ่เป็ นพิเศษ โดยใช้โซ่เหล็กขนาดใหญ่รดั รอบองค์พระเจดียไ์ ว้เป็ นชัน้ ๆ ใน
ระดับที่ตรงกันกับแรงดันออกสูงสุดจากศูนย์กลาง ซึ่งเป็ นนวัตกรรมการก่อสร้างตามวิชาช่าง
สมัยใหม่
๔. การสร้างเจดียบ์ างแห่งตามพระราชประสงค์มคี วามสัมพันธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับเจดีย์
ในศิลปะลังกาเช่น การก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ โดยมีหลักฐานที่สําคัญคือกระแสพระราชดํารัส
ของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงเชื่อว่าเป็ นเจดียใ์ นคราวแรกรับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับทีล่ งั กา ทัง้ นี้แต่
เดิมเชื่อกันว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเปรียบเทียบและเชื่อว่าพระปฐมเจดียม์ รี ปู แบบเดียวกันกับสถูปถู
ปาราม ในกรุงอนุ ราธปุระของลังกาแต่หากพิจารณาถึงขนาดและสัดส่วนต่างๆจะพบว่ามีความ
แตกต่างกันมาก ดังนัน้ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าทรงหมายโดยรวมถึงสถูปขนาดใหญ่จํานวนมากใน
กรุงอนุ ราธปุระ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ว่าการเดินทางไปสักการบูชาเจดียสถานสําคัญต่างๆ ในลังกา
ของคณะสมณทูตไทยฝ่ายธรรมยุตเิ มื่อครัง้ รัชกาลที่ ๓ อาจเป็ นปจั จัยประการหนึ่งที่ทําให้เกิด
การสร้างพระปฐมเจดียอ์ งค์ใหม่ท่มี ขี นาดใหญ่โตตามพระราชดําริ แต่ด้วยฝี มอื ของช่างไทยจึง
ทําให้พระปฐมเจดียม์ รี ายละเอียดทีค่ ล้ายคลึงกับเจดียท์ รงระฆังในศิลปะไทยทีแ่ ตกต่างจากลังกา
อยูบ่ างประการ
เจดียท์ ม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ลังกา ยังมีพระสุทธเสลเจดีย์ หรือพระเสลเจดีย์ ทีพ่ ระ
นครคีร ี ซึ่ง การขนานนามพระเจดีย์อ งค์น้ี ว่ า “พระเสลเจดีย์ส ถูป ” นั น้ น่ า สนใจว่ าเป็ นนาม

๑๕๒
เดียวกันกับ “เสลาเจติยะ” ทีเ่ ป็ นสังเวชนียสถานสําคัญหนึ่งใน๑๖ แห่งของลังกา ซึ่งเป็ นที่รจู้ กั
กันในนามโสฬสมหาสถาน แนวคิดในการก่อสร้างจึงอาจมีความเชื่อมโยงกับเสลเจดียใ์ นลังกา
และอาจทีม่ าของการขนานนามพระเจดียท์ พ่ี ระนครคีรวี ่า “เสลเจดีย”์ ทัง้ นี้เชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ ทรง
ทราบถึงความสําคัญของพระเสลเจดียใ์ นลังกาเป็ นอย่างดี ดังปรากฏหลักฐานว่าเมื่อครัง้ ยังทรง
ผนวชและทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงเป็ นประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกายส่งคณะ
สมณทูตเดินทางไปยังลังกาเพื่อถวายสมณสาส์นและไทยธรรมบรรณาการแก่คณะสงฆ์ศรีลงั กา
พร้อมทัง้ ไปสักการบูชาศาสนสถานที่สําคัญ ๙ แห่ง หนึ่งในนัน้ ปรากฏหลักฐานว่าคณสมณทูต
ได้เดินทางไปสักการะพระเสลเจดียด์ ว้ ย นอกจากนี้ยงั มีพระเจดียถ์ มปดั ทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
โดยมีรปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับสถูปลังกา รวมทัง้ การสร้างพระสมุทรเจดียใ์ ห้มฐี านช้างล้อมซึง่ อาจมี
ความเกีย่ วข้องกับศิลปะลังกาด้วย
๕. พระปฐมเจดีย์ เป็ นเจดียอ์ งค์สาํ คัญทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิสงั ขรณ์ดว้ ย
ทรงเชื่อแน่ ว่าเป็ นเจดียเ์ มื่อแรกรับพุทธศาสนาในสยาม เช่นเดียวกับสถูปลังกาเมื่อคราวแรกรับ
พุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประเด็นนี้จงึ โยงไปสู่แนวพระราชดําริใหม่ท่เี ชื่อว่า
สยามก็คอื สุวรรณภูมโิ ดยใช้หลักฐานสําคัญก็คอื พระปฐมเจดีย์
การออกแบบพระปฐมเจดียต์ ามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แสดงให้เห็น
ว่า นอกจากพระปฐมเจดียจ์ ะมีหน้ าที่เป็ นเจดีย์ท่บี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุเพื่อให้ประชาชนได้
สักการบูชาแล้ว ยังเป็ นสถานทีร่ วมปูชนียสถานจําลองทีส่ ําคัญทัง้ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
สังเวชนียสถานและสัตตมหาสถานเข้าไว้ดว้ ยกันโดยมีการออกแบบวิหารทัง้ ๔ ทิศ สําหรับเป็ น
ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน และยังมีพระราชประสงค์
ให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ ์ และต้นไม้สาํ คัญ ๗ ชนิด เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
ตัง้ แต่ประสูตจิ นกระทังปริ
่ นิพพาน
๖. การสร้ า งหรือ ปฏิส ัง ขรณ์ เ จดีย์ ต ามพระราชประสงค์ ข องรัช กาลที่ ๔ ใน
ต่ างจังหวัด สันนิษฐานว่าเป็ นการทําขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่ท่เี คยเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
สถานทีน่ นั ้ ไม่ว่าจะเป็ นเมื่อครัง้ ทีท่ รงผนวชหรือเมื่อเสด็จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว โดยมีรปู แบบ
เป็ นเจดีย์ทรงระฆัง แบบพระราชนิยมพระเจดีย์ท่ที รงปฏิส งั ขรณ์ นัน้ ทําหน้ าที่เป็ นทัง้ พระธาตุ
เจดีย์แ ละพระธรรมเจดีย์ไ ปในคราวเดีย วกัน ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้พุ ท ธศาสนิ ก ชนในที่ห่ า งไกลได้
สักการบูชาดังพระราชประสงค์การสร้างเจดียเ์ พื่อเป็ นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินนัน้ ยัง
สะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ เป็ นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์แรกทีไ่ ด้เสด็จพระราชดําเนินไปยังที่
ต่างๆ ในพระราชอาณาจักรซึง่ เป็ นผลจากการคมนาคมทีส่ ะดวกมากขึน้
๗. เจดีย์บางแห่ งที่มพี ระราชประสงค์ให้สร้างขึ้น น่ าจะมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ยุทธศาสตร์สําคัญโดยพบว่ามีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ของไทยในบริเวณทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับการสงคราม

๑๕๓
รูปแบบของเจดียท์ รงระฆังแบบพระราชนิยมยังอาจเป็ นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าดินแดนบริเวณนัน้
อยูใ่ นอาณาเขตของพระราชอาณาจักรและเป็ นทีห่ มายเพื่อเป็ นจุดสังเกตสําคัญในการเดินเรือทาง
ทะเลด้วย
๘. เจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ นอกจากจะเป็ นเจดียท์ รงระฆัง
แล้ว ยังพบว่ามีรูปแบบอื่น ได้แก่ เจดียเ์ พิม่ มุมที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเจดียท์ รง
ระฆังแบบมอญที่วดั ทรงธรรม จ.สมุทรปราการ โดยสันนิษ ฐานว่ ามีเหตุ ผ ลในการก่ อ สร้างที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ การเลือ กสร้างเจดีย์เพิม่ มุมที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามคงเป็ นไป
เพื่อให้มรี ปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับเจดียท์ รงเครื่องซึง่ เป็ นเจดียป์ ระจํารัชกาลที่ ๑-๓ ทีม่ มี าก่อนหน้า
โดยถ่ายแบบจากเจดียศ์ รีสุรโิ ยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันมีเจดียท์ ่ที รงปฏิสงั ขรณ์
บางแห่งทีม่ รี ูปแบบเป็ นเจดียเ์ พิม่ มุม เช่นทีว่ ดั ชุมพลนิกายาราม ทัง้ นี้เพื่อทรงอุทศิ พระราชกุศล
ถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ดังนัน้ จึงทรงเลือกปฏิสงั ขรณ์ตามรูปแบบศิลปะอยุธยา ส่วน
เหตุ ผลที่เลือกสร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบมอญที่วดั ทรงธรรม เนื่องจากเป็ นวัดสําคัญของชุมชน
ชาวมอญในบริเวณเมืองสมุทรปราการ ทัง้ นี้แม้ว่าจะเป็ นเจดียเ์ หล่านี้จะเป็ นเจดียใ์ นรูปแบบอื่น
แต่ยงั คงมีลกั ษณะของเจดียท์ รงระฆังตามแบบพระราชนิยมบางประการ เช่น การใช้มาลัยเถา ๓
ชัน้ และส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลีย่ ม รูปแบบบันไดของฐานประทักษิณเป็นต้น
๔. พระพุทธรูปในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
การศึกษาพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีนักวิชาการสนใจ
ศึกษาค้นคว้าไว้หลายประเด็น โดยประเด็นการศึกษาทีไ่ ด้นํามาอภิปรายกันเป็ นส่วนใหญ่ ได้แก่
รูปแบบของพระพุทธรูปที่แตกต่างไปจากเดิม ทีส่ ําคัญคือเป็ นพระพุทธรูปที่ไม่มอี ุษณีษะ และมี
ลักษณะบางประการที่สะท้อนถึงความสมจริงมากยิง่ ขึ้น เช่น การทํารอยยับของจีวร รวมทัง้
แนวคิดใหม่อ่นื ๆ ทีท่ าํ ให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปทีต่ ่างไปจากเดิม
อย่างไรก็ตาม ยังมีพระพุทธรูปอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับพระราชประสงค์
และไม่ค่อยมีผู้ศึกษาไว้มากนัก ซึ่งยังคงมีประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากในที่น้ีจงึ จะ
นําเสนอประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ เพื่อเป็ นการตรวจสอบรูปแบบ
ศิลปะและวิเคราะห์ถึงมูลเหตุ ต่างๆ ตามหลักฐานที่แสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
รวมทัง้ เป็ นการตรวจสอบประเด็นทางวิชาการตามทีเ่ คยมีผเู้ สนอไว้ ร่วมกับการเสนอข้อคิดเห็น
อื่นๆ เพิม่ เติม โดยพระพุทธรูปทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาโดยส่วนใหญ่ได้แก่พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานใน
พระบรมมหาราชวัง และพระอารามทีท่ รงสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ ซึ่งผลจากการศึกษาวิเคราะห์ม ี
ประเด็นทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้

๑๕๔
๔.๑ คําเรียกพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้าง
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า นั ก วิ ช าการทางด้ า นโบราณคดี แ ละ
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะหลายท่าน ได้กล่าวถึงพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึน้ บาง
องค์ทม่ี รี ปู แบบแตกต่างไปจากเดิม โดยอธิบายถึงแนวคิดเรื่องความสมจริง และมูลเหตุแห่งการ
สร้ า งตามพระราชดํ า ริใ นรัช กาลที่ ๔ ซึ่ง ไม่ โ ปรดการทํ า อุ ษ ณี ษ ะจึง ก่ อ ให้ เ กิด การสร้ า ง
พระพุทธรูปแบบใหม่ขน้ึ แต่มไิ ด้มชี ่อื เรียกพระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็ นการเฉพาะ ทําให้มกี ารเรียก
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ว่าพระพุทธรูปแบบสัจนิยมบ้าง พระพุทธรูปแบบเหมือนจริงหรือกึ่งเหมือน
จริงบ้าง พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ บ้าง ซึง่ คงเป็ นไปตามแนวคิดและรูปแบบ
ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมามีผู้เรียกพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างว่า
“พระพุทธรูปแบบธรรมยุต”ิ หรือ “พระพุทธรูปแบบธรรมยุตกิ นิกาย” เพื่อใช้กล่าวถึงพระพุทธรูป
ที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างบางองค์ท่ีมลี กั ษณะพิเ ศษที่แ ตกต่ างจากพระพุ ทธรูปแบบเดิม เช่ น
พระนิรนั ตราย พระสัมพุทธพรรณี และพระพุทธปริตร เป็นต้น ๑๔๒
การเรี ย กพระพุ ท ธรู ป กลุ่ ม ที่ ท รงสร้ า งเหล่ า นี้ ว่ า “พระพุ ท ธรู ป แบบ
ธรรมยุตนิ ิกาย” นัน้ อาจเป็ นคําเรียกทีถ่ อื ตามแนวคิดของรัชกาลที่ ๔ ผูส้ ถาปนาคณะสงฆ์แบบ
ธรรมยุตินิก ายขึ้น โดยมีห ลัก คิด และระเบียบปฏิบ ัติท่ีแ ตกต่ า งจากคณะสงฆ์มหานิ ก ายเดิม
รวมทัง้ ส่งผลให้เกิดงานพุทธศิลป์ท่มี คี วามแตกต่ างจากเดิมในบางประเด็น ซึ่งเป็ นผลจากการ
เปลีย่ นแปลงแนวคิดของชนชัน้ นําทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมขณะนัน้
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียกพระพุทธรูปเหล่านี้ว่าพระพุทธรูปแบบธรรมยุตนิ นั ้
ไม่น่าจะเป็ นคําเรียกทีถ่ ูกต้องนัก เนื่องจากพระพุทธรูปทีท่ รงสร้างนัน้ ก็ยงั คงเป็ นรูปเคารพแทน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่ เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ ซึง่ โดยรูปแบบและคติความเชื่อ
ก็ ย ัง คงเป็ น รู ป เคารพของพุ ท ธศาสนิ ก ชนรวมทัง้ คณะสงฆ์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น มหานิ ก ายหรือ
ธรรมยุตนิ ิกาย
แม้พระพุทธรูปที่ยกตัวอย่างมา จะมีประวัตคิ วามเป็ นมาที่มคี วามเกี่ยวข้อง
กับธรรมยุตกิ นิกาย เช่น พระสัมพุทธพรรณีซง่ึ เป็ นพระพุทธรูปองค์แรกทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ครัง้ ยังทรงผนวชและก่อตัง้ คณะสงฆ์ธรรมยุตนิ ิกาย พระนิรนั ตราย ซึง่ ในปลายรัชกาล
ที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นสําหรับพระราชทานไปประดิษฐานยังวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
และพระพุ ท ธปริ ต รที่ เ ชื่ อ ว่ า สร้ า งขึ้ น จากการสอบสวนพุ ท ธลัก ษณะตามแนวคิ ด แบบ
141

๑๔๒

พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๒๘-๔๖.

๑๕๕
ธรรมยุตกิ นิกาย ๑๔๓ แต่โดยองค์ประกอบแห่งพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปเหล่านี้ก็ไม่อาจจําแนก
หรือแสดงให้เห็นถึงข้อปฏิบตั หิ รือความเชื่อทีแ่ ตกต่างระหว่างนิกายของคณะสงฆ์ในประเทศไทย
ได้ อีกทัง้ การนับถือเคารพบูชาพระพุทธรูปเหล่านี้ก็มไิ ด้ถูกจํากัดอยู่เฉพาะในวงการสงฆ์ของ
ฝ่ายธรรมยุตเิ ท่านัน้ ตัวอย่างเช่น พระสัมพุทธพรรณีท่แี ม้จะสร้างขึน้ ด้วยดําริแห่งองค์ผกู้ ่อตัง้
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ แต่ เ มื่อ พระองค์ไ ด้เ สด็จขึ้นครองราชสมบัติแ ล้ว ก็ไ ด้โ ปรดเกล้าฯ ให้
อัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดพระศรีรตั นศาสดารามกระทังถึ
่ งปจั จุบนั หรือพระพุทธปริตรก็เป็ น
พระพุทธรูปที่ประดิษ ฐานในหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง ซึ่ง ได้เ คยอัญ เชิญ มาเป็ น
ประธานในการพระราชกุศลเลีย้ งพระในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ เชื่อว่าไม่น่าจะเชิญมาเฉพาะการ
พระราชพิธที ม่ี แี ต่คณะสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตเิ ท่านัน้
นอกจากนี้ ยังปรากฏพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างโดยที่ไม่มอี ุษณีษะ
และแสดงออกถึงความสมจริงองค์อ่นื อีก เช่น พระพุทธรูปประทับนัง่ ท่ามกลางอสีตมิ หาสาวก
พระอุ โบสถ วัดสุทศั นเทพวราราม ๑๔๔ ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่กล่าวถึง
ข้างต้นด้วย แต่น่าสังเกตว่าไม่ได้สร้างขึน้ โดยมีความเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกายแต่
อย่างใด รวมทัง้ ไม่ได้ประดิษฐานในวัดฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกายด้วย
อย่างไรก็ตาม รูปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทีเ่ กิดขึน้ กับพระพุทธรูปทีท่ รง
สร้าง เช่น การไม่ทําอุษณีษะ การทําจีวรให้เป็ นริ้วอย่างเป็ นธรรมชาติ การแสดงออกถึงความ
สมจริงประการต่างๆ รวมทัง้ การแสดงออกถึงความเป็ นมนุ ษย์ท่มี มี ากขึน้ นัน้ ถือได้ว่าเป็ นสิง่ ที่
แตกต่างไปจากพระพุทธรูปแบบจารีตอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสัน้ ๆ โดย
เป็นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ดังนัน้ หากจะเรียกพระพุทธรูปแบบใหม่ทท่ี รงคิดค้น
ขึน้ โดยมีรปู แบบเฉพาะเหล่านี้ จึงน่าจะเรียกว่า “พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔”
๔.๒ พระพุทธรูปที่ไม่มีอษุ ณี ษะ
ประเด็นสําคัญทีม่ ผี กู้ ล่าวถึงกันมากคือ พระพุทธรูปโดยส่วนมากทีร่ ชั กาลที่ ๔
ทรงสร้างนัน้ เป็ นพระพุทธรูปที่ไม่มอี ุษณีษะซึ่งถือเป็ นลักษณะสําคัญประการหนึ่งในการสร้าง
พระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัย เหตุผลทีพ่ ระพุทธรูปแบบพระราชนิยมไม่ทําอุษณีษะนัน้ กล่าวกันว่า
เป็ นเพราะรัชกาลที่ ๔ ไม่ทรงเชื่อว่าลักษณะเช่นนี้จะตรงกับมหาบุรุษลักษณะที่เชื่อกันว่าเป็ น
ลักษณะสําคัญต่างๆ ๓๒ ประการทีบ่ งั เกิดกับพระพุทธเจ้า
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๑๔๓

ดูประวัติความเป็ นมาและความสําคัญ ของพระสัมพุ ทธพรรณี พระนิ รนั ตราย
และพระพุ ทธปริต ร ในหัว ข้อ พระพุทธรูปที่ไ ม่มอี ุ ษ ณีษ ะ และ การสอบสวนพุทธลัก ษณะให้
ถูกต้องตามคัมภีร์
๑๔๔
ดูรายละเอียดพระพุทธรูปองค์น้ีในหัวข้อการแสดงออกอย่างสมจริงของความ
เป็ นมนุ ษย์

๑๕๖
ในประเด็นนี้ไม่พบหลักฐานเอกสารทีแ่ สดงถึงพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน มีเพียงพระนิพนธ์ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั
ติวงศ์ ที่ทรงอ้างถึงพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการตรัสเล่าถึงเรื่องนี้อกี ทอดหนึ่ง
ความว่า
...ทูลกระหม่อม (รัชกาลที่ ๔) ไม่โปรดจะให้มพี ระเกตุมาลา ด้วยพระอรรถกถาจารย์หรือ
อะไรอธิบายไว้ว่า พระเกตุมาลานัน้ เกิดขึน้ ด้วยอํานาจทางสมาธิ อาจจะกลัน้ หายใจลมจึงดัน
ขึน้ เบื้องบนทําให้มพี ระเกตุมาลา ทูลกระหม่อมตรัสว่าหัวเป็ นปุ่มก็ไปเข้ากับลักษณะบุรุษ
โทษ ไม่ควรแก่จะเป็ นพุทธลักษณะเลย ทรงตรวจพระบาลีกม็ เี รื่อง แต่ว่าต้องถามกันว่าองค์
ไหนเป็ น พระพุ ท ธเจ้า ต้อ งบอกกัน ว่ า องค์ ท่ีนั ง่ อยู่ ห น้ า เสานั น่ แสดงว่ า พระพุ ท ธเจ้า ก็
เหมือนกับพระสาวก ถ้าพระเศียรเป็ นปุม่ แล้วก็จะต้องบอกเช่นนัน้ ทําไม บอกแต่ว่าองค์ทห่ี วั
เป็ นปุ่มก็แล้วกัน ความสงสัยพระราชหฤทัยในข้อนี้ไม่ส้นิ สุดลง จนถึงทรงอธิษฐานให้ทรง
พระสุบนิ เห็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอันแท้จริง ก็ได้ทรงพระสุบนิ เห็นจริงๆ แต่กเ็ ห็นพระ
เศียรมีปุ่มดุจพระพุทธรูปทีท่ ํากันอยู่นัน้ เอง ทัง้ นี้ไปเข้ารูปอย่างทีฝ่ ่าพระบาทตรัสประทาน
วินิจฉัยไว้ดว้ ยความเคยเห็นนัน้ เอง ทีส่ ุดทูลกระหม่อมก็ทรงหักหัวหักหางเอาว่าพระเศียรมี
ปุม่ ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ พระพุทธรูปซึง่ สร้างขึน้ ในรัชกาลที่ ๔ จึงไม่มพี ระเกตุมาลา... ๑๔๕
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การตรวจสอบแนวความคิด ดัง กล่ า วจึง จํา เป็ น ต้อ งพิจ ารณาถึง การสร้า ง
พระพุ ทธรูปที่อิง จากความเชื่อ ตามคัม ภีร์ม หาบุ รุษ ลัก ษณะที่ไ ด้ถือ เป็ นคตินิย มในการสร้า ง
พระพุทธรูปมาแต่โบราณซึง่ ปรากฏในพระไตรปิฎก เรือ่ งลักขณสูตร พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค อันเป็ นพระสูตรทีไ่ ด้กล่าวถึงลักษณะแห่งมหาบุรุษทัง้ ๓๒ ประการ อันเป็ นลักษณะ
ทีจ่ ะบังเกิดกับพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิเท่านัน้ ซึง่ ลักษณะประการต่างๆ ทีพ่ รรณนาไว้
นัน้ ถือเป็ นกฎเกณฑ์สําคัญที่ช่างผู้สร้างพระพุทธปฏิมาต้องคํานึงถึง แต่ด้วยข้อจํากัดในด้าน
ต่างๆ รวมทัง้ ลักษณะบางประการที่เป็ นนามธรรม จึงส่งผลให้ไม่อาจถ่ายทอดลักษณะทัง้ ๓๒
ประการออกมาได้ทงั ้ หมด ๑๔๖
เมื่อตรวจสอบเรื่องมหาบุรุษลักษณะจากพระไตรปิ ฎกจะพบว่า ตามเนื้อหา
ไม่ได้กล่าวถึงอุษณีษะทีน่ ู นขึน้ เหนือพระเศียรดังทีเ่ ข้าใจกันและพบได้ในการสร้างพระพุทธรูปที่
ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย แต่กล่าวถึงลักษณะพระเศียรของมหาบุรุษซึ่งเป็ นลักษณะประการที่ ๓๒
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๑๔๕

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั วิ งศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชา
นุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑๗ (พระนคร: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๐๕), ๒๗๗-๒๗๘.
๑๔๖
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิ มาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส,
๒๕๕๓), ๓๙-๔๐.

๑๕๗
ไว้ว่า “อุณฺหสี สีโส” แปลว่า “มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์” ๑๔๗ ซึง่ ต่อมาคัมภีรใ์ น
ชัน้ หลังครัง้ ต้นรัตนโกสินทร์ เช่น พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุ ชิต ชิโนรสได้อ ธิบายเพิ่มเติมในข้อ นี้ ว่ า มหาบุ รุษ ลัก ษณะประการที่ ๓๒ นี้
ประกอบด้ ว ยลัก ษณะ ๒ ประการ คือ ประการแรกหมายถึง พระมัง สานู น เหนื อ พระนลาฏ
ประการทีส่ องหมายถึงพระเศียรกลมงามบริบรู ณ์และนู นขึน้ ทีเ่ บือ้ งบนคล้ายต่อมนํ้ า ๑๔๘ ซึง่ น่ าจะ
เป็ นการอธิบายขยายความคําแปลที่ว่า “มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์” อันกลาย
มาเป็ นลักษณะของอุษณีษะหรือพระเกตุมาลาดังทีพ่ บในการสร้างพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยที่
ผ่านมา
ดัง นัน้ หากมองว่ า การไม่ทํ าอุ ษ ณีษ ะในพระพุ ทธรูปแบบพระราชนิ ยมของ
รัชกาลที่ ๔ เป็ นการทําตามสาระที่กล่าวไว้ใ นพระไตรปิ ฎก โดยไม่ถือ ตามการอธิบายขยาย
ความเพิม่ เติมในชัน้ หลังซึง่ กล่าวกันว่าเป็นแนวทางหนึ่งของฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกายทีต่ รวจสอบและ
ยึดถือความถูกต้องจากพระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก ก็อาจเป็ นแนวความคิดหนึ่งที่มคี วามเป็ นไปได้
เพราะกระแสพระราชปรารภของรัชกาลที่ ๔ ทีส่ มเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ทรง
อ้างถึงก็ได้แสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ไม่โปรดพระเกตุมาลาหรืออุษณีษะอย่างที่มกี ารตีความ
เพิม่ เติมจากพระอรรถกถาจารย์ในชัน้ หลัง ซึ่งนับว่ามีการตีความเพิม่ เติมไปจากพระไตรปิ ฎก
แล้ว รวมทัง้ คงได้มกี ารสอบทานกับพระบาลีในเรื่องอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับพุทธลักษณะซึ่ง
ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระเกตุมาลาหรืออุษณีษะแต่อย่างใด จึงทําให้ไม่ทรงเลือก
พุทธลักษณะในข้อนี้มาสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์
การศึก ษาพระพุ ท ธรูป แบบไม่ม ีอุ ษ ณี ษ ะที่พ ระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ นัน้ มักเริม่ ต้นจากการศึกษาพระสัมพุทธพรรณี (ภาพที่ ๙๘)
เนื่องจากตามประวัตกิ ล่าวว่าเป็ นพระพุทธรูปทีท่ รงสร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ตงั ้ แต่เมื่อทรง
ผนวช จึงถือเป็ นพระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะองค์แรกทีท่ รงสร้างขึน้
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๑๔๗

พระสุตตันตปิ ฎก เล่ม ๓ ที ฆนิ กาย ปาฏิ วรรค (กรุงเทพฯ: มหามกุ ฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๑๕.
๑๔๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิต ชิโ นรส, พระปฐมสมโพธิ กถา
(กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน, ๒๕๕๑), ๔๕.

๑๕๘

ภาพที่ ๙๘ พระสัมพุทธพรรณี
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๒๕.
พระสัมพุทธพรรณีเป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบบนฐานสิงห์แสดง
ปางสมาธิโดยปลายนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ยาวเสมอกัน พุทธลักษณะโดยทัวไปคล้
่
ายกับพระพุทธรูป
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มพี ระพักตร์สงบนิ่งคล้ายหุ่น พระเนตรเรียวเล็ก พระขนงโก่ง มีอุณาโลม
พระกรรณยาว พระนาสิกแหลม และพระโอษฐ์บาง ครองจีวรห่มเฉียงและเริม่ ทําริว้ จีวรอย่างเป็ น
ธรรมชาติ
ที่ฐ านของพระสัม พุ ท ธพรรณีม ีจ ารึก ข้อ ความด้ว ยอัก ษรมอญ ภาษาบาลี
จํานวน ๔ บรรทัด ประดับด้วยลวดลายคล้ายผ้าม่านม้วนและพวงมาลาแบบตะวันตก รวมทัง้ มี
ลวดลายสลักเป็ นพรรณพฤกษาและซุ้มศัตราวุธทีห่ น้ากระดานล่างของฐาน (ภาพที่ ๙๙) จารึก
ดังกล่าวอ่านได้ว่า
๑. สุทฺธานนฺ ตทยาญาโณ
๒. โคตโม สากฺยปุงฺคโว
๓. พุทฺโธว ติฏฺฐตุ พิมฺพํ
๔. สมฺพุทฺธวณฺ ณิ นามิทนฺ ติ ฯ

๑๕๙
แปลว่า "พระพุทธรูปนี้ ชื่อว่า สัมพุทธวัณณี จงดํารงอยู่ เหมือนพระพุทธเจ้าโค
ดม ผูเ้ ป็ นยอดแห่งสากยะวงศ์ ผูม้ คี วามเมตตาและพระญาณอันบริสุทธิ ์และหาทีส่ ุดมิได้" ๑๔๙
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ภาพที่ ๙๙ จารึกทีฐ่ านพระสัมพุทธพรรณี
ความสําคัญของการเลือกใช้อกั ษรมอญในการจารึกอาจเกี่ยวข้องกับพระราช
ศรัทธาของเจ้าฟ้ามงกุฎทีท่ รงมีต่อพระภิกษุรามัญวงศ์ซง่ึ นํ าไปสู่การก่อตัง้ ธรรมยุตกิ นิกาย โดย
พระสัม พุทธพรรณีเ ป็ น พระพุท ธรูป ที่ท รงนมัส การและประดิษ ฐานในหอสวดมนต์ข องคณะ
ธรรมยุตกิ นิกายตลอดมาเมือ่ ประทับ ณ วัดราชาธิวาส
อย่างไรก็ต าม ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่แ สดงถึง พระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ในการสร้างพระพุทธรูปองค์น้ีอย่างแน่ ชดั ประวัตขิ องพระสัมพุทธพรรณีมกี ล่าวถึง
เพียงสัน้ ๆ ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เกี่ยวกับ
พระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยระบุไว้ว่า “...เมื่อศักราชล่วงไปได้
๑๔๙

อ่ า นและแปลข้อ ความในจารึก โดย อ.ดร.อุ เ ทน วงศ์ ส ถิต อาจารย์ป ระจํา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๖๐
๑๑๙๒ ปี ขานโทศกอิ กครัง้ หนึ่ ง คื อปี ขาน โทศกศักราช ๑๑๙๒ ในปี ขานนัน้ รับสังให้
่ ขุน
อิ นทรพิ นิจเจ้ากรมช่ างหล่อหุ่นพระพุทธรูปน่ าตักศอกเศษหล่อขึ้นองค์หนึ่ ง จําหลักพระ
นามว่า พระสัมพุทธพรรณี ...” ๑๕๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๓๗๓ อันเป็ นช่วงเวลาทีร่ ชั กาลที่ ๔ ยัง
ทรงผนวชและประทับทีว่ ดั สมอราย จึงนับว่าเป็นพระพุทธรูปพระองค์แรกทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราช
ประสงค์อย่างแท้จริง
พระสัมพุทธพรรณียงั เป็ นพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากได้โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญไปตัง้ ในการพระราชพิธ ีบรมราชาภิเษก และได้
ประดิษฐานบนฐานชุกชีทพ่ี ระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดารามแทนพระพุทธสิหงิ ค์ท่ยี า้ ยไปยัง
ั เชิญพระ
พระที่นงั ่ พุทไธสวรรย์ในพระบวรราชวัง ๑๕๑ และยังมีขอ้ มูลที่ระบุว่ารัชกาลที่ ๔ ได้อญ
บรมสารีรกิ ธาตุซง่ึ เกิดเป็ นเหตุอศั จรรย์จากพระปฐมเจดียม์ าประดิษฐานภายในองค์พระสัมพุทธ
พรรณีดว้ ย ๑๕๒
พระพุทธรูปทีม่ กั เป็นกรณีศกึ ษาอีกองค์หนึ่ง คือ พระนิรนั ตราย (ภาพที่ ๑๐๐)
ซึ่ง มีคู่ ก ัน ๒ องค์ ทํ า ด้ ว ยทองคํ า และเงิน บริสุ ท ธิ ์ พระนิ ร นั ตรายเป็ น พระพุ ท ธรู ป ประทับ
นังขั
่ ดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระนิรนั ตรายองค์ในทีเ่ ป็ นศิลปะทวาร
วดี โดยน่ าจะสร้างขึน้ หลังจาก พ.ศ.๒๔๐๓ ซึง่ เป็ นปีทพ่ี ระนิรนั ตรายองค์ในแคล้วคลาดจากการ
โจรกรรม ๑๕๓ ทีฐ่ านชัน้ ล่างหล่อด้วยสําริดเป็นทีส่ าํ หรับรับนํ้าสรงพระ มีท่อเป็ นรูปศีรษะโคแสดง
เป็ นที่หมายพระโคตรของพระพุทธองค์ซ่งึ เป็ นโคตมะ ๑๕๔ ทัง้ นี้ในการศึกษาพระนิรนั ตรายยัง
หมายรวมถึงพระนิรนั ตรายที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ อีก ๑๘ องค์ในปลายรัชกาลซึ่งมีรูปแบบ
เดียวกัน เพื่อพระราชทานไปยังวัดธรรมยุตกิ นิกายด้วย
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๑๕๐

สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริย าลงกรณ์ , “อภินิ ห ารการ
ประจักษ์” ใน ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิ ลา ณ เมืองสุโขทัยและอภิ นิหาร
การประจักษ์ (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๘.
๑๕๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๘), ๑๗.
๑๕๒
สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริย าลงกรณ์ , “อภินิ ห ารการ
ประจักษ์” ใน ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิ ลา ณ เมืองสุโขทัยและอภิ นิหาร
การประจักษ์, ๘.
๑๕๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ, ๓๔.
๑๕๔
ม.จ.สุ ภ ัท รดิศ ดิศ กุ ล , “พระพุ ท ธรูปสํ า คัญ สมัย รัต นโกสิน ทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕), ๑๐๒.

๑๖๑
พระนิรนั ตรายเป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิ โดยมีปลายนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ยาว
เสมอกัน ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็ นแผ่นสีเ่ หลีย่ มเรียบขนาดใหญ่
อย่างเหมือนจริง ทับจีวรที่มรี ้วิ อย่างเป็ นธรรมชาติซ่งึ มีความสมจริงยิง่ กว่าพระสัมพุทธพรรณี
รวมทัง้ พระพักตร์ท่มี รี ูปแบบคล้ายกับบุคคลมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะใบพระกรรณที่หดสัน้ ลงจน
เหมือนจริง ทีส่ ําคัญคือไม่มอี ุษณีษะ แต่ยงั คงทํารัศมีเปลว ขมวดพระเกศา และมีอุณาโลมตาม
ลักษณะมหาบุรษุ

ภาพที่ ๑๐๐ พระนิรนั ตราย
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๕๒.
นอกจากตัวอย่างพระพุทธรูปที่ไม่มอี ุ ษณีษะดัง ที่ได้ยกมาข้างต้นแล้ว ยังมี
พระพุทธรูปอีกบางองค์ทร่ี ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เนื่องในการพระราชพิธที เ่ี กี่ยวข้อง
กับสถาบัน พระมหากษัต ริย์ โดยน่ าจะสร้างขึ้นเมื่อ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแ ล้ว ไม่นาน ซึ่ง
น่ าสนใจว่าพระพุทธรูปในกลุ่มนี้แม้จะสร้างขึน้ ตามโบราณราชประเพณีทส่ี บื ทอดกันมายาวนาน
แต่รชั กาลที่ ๔ กลับโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตามรูปแบบทีท่ รงพระราชนิยมโดยไม่มอี ุษณีษะ จึงทํา
ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพระพุทธรูปสําคัญทีส่ ร้างตามรูปแบบเดิมอันเคยปฏิบตั มิ า
ในราชสํานัก เช่น พระชัยวัฒน์ ประจํารัชกาล พระชัยนวโลหะ และพระพุ ทธรูปประจําพระ
ชนมพรรษา เป็ นต้น

๑๖๒
พระชัยวัฒน์ ประจํารัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๑๐๑) และพระชัยนวโลหะ (ภาพที่
๑๐๒) เป็ นพระพุทธรูปทีม่ พี ุทธลักษณะใกล้เคียงกันและมีรปู แบบโดยรวมทีย่ งั คงเหมือนกับพระ
ชัยวัฒน์ ประจํารัชกาลที่ ๑-๓กล่าวคือ เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวา
แสดงปางมารวิชยั พระหัตถ์ซา้ ยอยูใ่ นท่าทรงถือตาลปตั รโดยมีความสําคัญคือเป็ นพระพุทธรูปที่
มีในแต่ละรัชกาลสําหรับอัญเชิญไปในการพระราชพิธที ่สี ําคัญเสมอ เช่น การพระราชสงคราม
พระราชพิธถี ือนํ้ าพระพิพฒ
ั น์ สตั ยา พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธรี าชาภิเษก
๑๕๕
เป็ น ต้น พระชัย วัฒน์ ป ระจํารัช กาลที่ ๔ และพระชัย นวโลหะนั น้ แม้จะสร้า งขึ้น ตามราช
ประเพณีเ ดิมที่เ คยปฏิบตั ิมา แต่ มรี ูปแบบที่แตกต่ างจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั คือ ลักษณะบาง
ประการซึ่งเป็ นพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ เช่นการครองจีวรห่มเฉียงซึ่งมีรว้ิ และรอยยับอย่าง
เป็ นธรรมชาติ พระพักตร์ท่มี ลี กั ษณะคล้ายกับมนุ ษย์สามัญที่แลดูเคร่งขรึมจริงจังมากขึน้ กว่า
พระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มพี ระพักตร์สงบนิ่งคล้ายหุ่นที่สําคัญคือ พระชัยวัฒน์ ประจํา
รัชกาลที่ ๔ และพระชัยนวโลหะเป็ นพระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะ
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ภาพที่ ๑๐๑ พระชัยวัฒน์ประจํารัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๒๘.
๑๕๕

สมบัติ พลายน้ อ ย, ตํา นานพระชัย วัฒ น์ แ ละธัม มานุ ว ัฒ น์ (กรุ ง เทพฯ:
บัณฑิตการพิมพ์, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงวงศ์ สุรวงศ์ววิ ฒ
ั น์
ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรนิ ทราวาส, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒), ๔-๗.

๑๖๓

ภาพที๑่ ๐๒ พระชัยนวโลหะ
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๓๐.
ส่วนพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ เป็ นพระพุทธรูปที่โปรด
เกล้าฯ ให้ส ร้างขึ้นตามพระราชดําริในรัชกาลที่ ๓ ที่ได้ทรงริเริม่ การสร้างพระพุทธรูปประจํา
พระชนมพรรษาของรัช กาลที่ ๑ รัช กาลที่ ๒ และของส่ ว นพระองค์ โ ดยมีจํา นวนเท่ า กับ
พระชนมพรรษาและสร้า งขึ้น เป็ น ประจํา ทุ ก ปี ๑๕๖ ซึ่ง รัช กาลที่ ๔ ได้ท รงรับ ปฏิบ ัติส ืบ มา
โดยพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๔ มีพุทธลักษณะคล้ายกับพระชัยวัฒน์และ
พระชัยนวโลหะ หากแต่เป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิ (ภาพที่ ๑๐๓) รูปแบบดังกล่าวจึงมีความ
แตกต่างจากพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๑-๓ ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับ
พระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทีม่ กี ารทําอุษณีษะ
ดังนัน้ จะเห็นว่าแม้เป็ นการสร้างพระพุทธรูปตามแบบแผนราชประเพณีทเ่ี คย
ปฏิบ ัติ ม าในราชสํ า นั ก แต่ จ ากความสํ า คัญ ของพระพุ ท ธรู ป ที่ม ีค วามเกี่ ย วข้อ งกับ องค์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยตรง จึงทําให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปตามที่ทรง
พระราชนิยมได้อย่างแท้จริงโดยจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปในราชสํานักที่มรี ูปแบบตามพระราช
นิยมเหล่านี้มพี ฒ
ั นาการทางด้านรูปแบบทีม่ คี วามสมจริงยิง่ ขึน้ กว่าพระสัมพุทธพรรณีทท่ี รงสร้าง
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๑๕๖

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระราชกรัณยานุ สร (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), ๕๐-๕๒.

๑๖๔
ขึน้ ในระยะแรกอีกด้วยโดยสังเกตได้จากลักษณะพระพักตร์ท่เี คร่งขรึมคล้ายมนุ ษย์สามัญมาก
ยิง่ ขึน้ ใบพระกรรณหดสัน้ และการทําริว้ จีวรที่มรี อยยับอย่างเป็ นธรรมชาติมากขึน้ พระพุทธรูป
แบบพระราชนิ ย มเหล่ า นี้ น่ า จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ที่ไ ม่ ม ีอุ ษ ณี ษ ะซึ่ง ได้
พระราชทานไปประดิษฐานยังพระอารามสําคัญทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เช่น พระพุทธวชิรมงกุฏ
พระประธานภายในวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นต้น
อนึ่ง ยัง มีต ัว อย่างพระพุ ทธรูปที่ทรงได้ม าและได้รบั การแปลงอุ ษ ณี ษ ะให้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของรัศมีเปลวด้วย คือ พระไพรีพนิ าศ ๑๕๗ ประดิษฐานอยู่บนฐานประทักษิณ
ของเจดียป์ ระธาน วัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ แสดงให้เห็นว่าไม่โปรดการทําอุษณีษะเป็ นอย่างยิง่ จน
ต้องแก้ไขให้เป็ นรัศมีเปลวแทน
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ภาพที่ ๑๐๓ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๓๕.
อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างนัน้ ก็ไม่ได้เป็ นพระพุทธรูป
ที่ไ ม่มอี ุ ษ ณีษ ะไปเสียทัง้ หมด เพราะยังมีพ ระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นบางองค์ยงั คงมีก ารทํา
อุษณีษะอยู่ เช่น พระพุทธรูปประจําพระชนมวารของรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๑๐๔) ซึ่งธรรมเนียม
๑๕๗

ข้อมูลจากพระศรัณย์ ปญั ญาพโล (มะกรูดอินทร์) วัดบวรนิเวศวิหาร.

๑๖๕
การสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมวารนัน้ ได้เกิดขึ้นเป็ นครัง้ แรกในรัชกาลนี้ ในการสร้าง
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารของพระองค์เองนัน้ ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธสิหงิ ค์ จึงได้
โปรดเกล้าฯ ให้จาํ ลองพระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ ประดิษฐาน ณ พระทีน่ งพุ
ั ่ ทไธสวรรย์ พระบวรราชวังมา
๑๕๘
รูป แบบที่ป รากฏจึง มีล ัก ษณะที่
เป็ น พระพุ ท ธรูป ประจํา พระชนมวารสํ า หรับ พระองค์
เหมือนกับพระพุทธสิหงิ ค์ซ่งึ ประดิษฐาน ณ พระทีน่ ัง่ พุทไธสวรรย์ พระบวรราชวังกล่าวคือเป็ น
พระพุทธรูปประทับนังขั
่ ดสมาธิราบเหนือฐานกลีบบัวรองรับด้วยฐานสิงห์ซง่ึ มีขอ้ ความจารึกด้วย
อักษรขอมระบุว่าเป็ นพระพุทธสิหงิ ค์พระพักตร์รูปไข่ค่อนข้างกลม พระเนตรรีเหลือบตํ่า พระ
ขนงโก่ ง พระนาสิก โด่ ง พระโอษฐ์แ ย้มสรวล พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาขนาดเล็ก มี
อุษณีษะนู นเตี้ยรองรับพระรัศมีเปลว ครองจีวรห่มเฉียงบางเรียบแนบพระวรกาย มีชายสังฆาฏิ
เป็นแผ่นยาวพาดผ่านจากพระอังสาจรดพระนาภี การจําลองพระพุทธสิหงิ ค์เพื่อเป็ นพระพุทธรูป
ประจําพระชนมวารในรัชกาลที่ ๔ นี้ถือ เป็ นรัช กาลเดียวที่ไ ด้จําลองพระพุท ธรูป สําคัญ ของ
บ้านเมืองมาเป็ นพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ซึ่งเชื่อว่าน่ าจะเกิดจากพระราชศรัทธาส่วน
พระองค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีท่ รงมีต่อพระพุทธสิหงิ ค์อย่างแท้จริง
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ภาพที่ ๑๐๔ พระพุทธรูปประจําพระชนมวารรัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๓๗.
๑๕๘

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชกรัณยานุสร, ๖๕.

๑๖๖
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของเจ้านายบางพระองค์
ซึง่ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ โดยยังคงรูปแบบเช่นทีเ่ คยทํามาในรัชกาลที่ ๓ โดยยังคง
มีอุษณีษะอยูซ่ ง่ึ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของพระพุทธรูปเหล่านี้ในหัวข้อพระพุทธรูปแบบจารีต
ประเพณีต่อไป
โดยสรุปแล้วจากตัวอย่างพระพุทธรูปทีย่ กมาเป็ นกรณีศกึ ษาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องการไม่ทําอุษณีษะมา
ตัง้ แต่แรกเริม่ ที่ทรงสร้างพระพุทธรูปดังกรณีของพระสัมพุทธพรรณีท่สี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ทรงผนวช
เรื่อ ยมาจนกระทัง่ เสด็จ ขึ้น ครองราชสมบัติแ ล้ว โดยมีต ัว อย่า งที่สํา คัญ คือ พระชัย วัฒ น์ แ ละ
พระพุ ทธรูปประจําพระชนมพรรษาที่สร้างขึ้นเป็ นประจําทุกปี และแม้ท้ายที่สุดในช่วงปลาย
รัชกาลก็ยงั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนิรนั ตรายซึ่งไม่โปรดให้ทําอุษณีษะเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึง
อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะเป็นรูปแบบทีท่ รงพระราชนิยมอย่างแท้จริง
อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า พระพุ ท ธรู ป ที่ ไ ม่ ม ีอุ ษ ณี ษ ะเป็ น กลุ่ ม
พระพุทธรูปทีท่ รงเลือกสร้างโดยมีมลู เหตุความสําคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับพระองค์เองโดยตรงเท่านัน้
เช่น พระชัยวัฒน์ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา เพราะหากเป็ นพระพุทธรูปทีท่ รงสร้างเพื่อ
ทรงพระราชอุทศิ ถวายเจ้านายพระองค์อ่นื ในรัชกาลก่อนๆ ก็กลับใช้รปู แบบเดิมซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ และแม้พระพุทธรูปบางองค์ทม่ี คี วามสําคัญกับพระองค์เองก็อาจจะไม่ทรงเลือก
แบบที่ไม่มอี ุษณีษะได้ ดังเช่นกรณีพระพุทธรูปประจําพระชนมวารซึ่งจําลองมาจากพระพุทธ
สิหงิ ค์ ดังนัน้ การเลือกสร้างพระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะจึงน่ าจะเป็ นการสร้างที่เป็ นไปตามพระ
ราชอัธยาศัยอย่างแท้จริง และไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างจะไม่ม ี
อุษณีษะตามทีท่ รงพระราชนิยมไปเสียทัง้ หมด
พระพุ ท ธรู ป แบบพระราชนิ ย มในรัช กาลที่ ๔ ที่ ไ ม่ ม ี อุ ษ ณี ษ ะนั ้น เป็ น
พระพุทธรูปทีเ่ กิดขึน้ เพียงชัวระยะสั
่
น้ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เท่านัน้ รวมทัง้ มีพระพุทธรูปทีส่ ร้าง
ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ บางองค์ท่ที รงสร้างตามอย่างพระราชนิยมในสมเด็จพระบรมชนกนาถ
หลังจากนัน้ ก็ไม่เ ป็ นที่นิยมอีก การสร้างพระพุ ทธรูปจึงกลับมามีอุ ษ ณีษ ะดัง เดิม ดังนัน้ กลุ่ม
พระพุ ท ธรู ป แบบพระราชนิ ย มที่ไ ม่ม ีอุ ษ ณีษ ะนั น้ จึงคล้า ยกับว่ า เป็ นการทดลองทํ าเพีย งชัว่
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ๑๕๙ และทําได้แต่เพียงพระพุทธรูปของหลวงในราชสํานัก ๑๖๐ ซึ่งเป็ นสิง่
สะท้อนถึงพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
พุทธศิลป์ในช่วงรัชกาลนี้
158

๑๕๙
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ม.จ.สุ ภทั รดิศ ดิศ กุ ล , ศิ ล ปะในประเทศไทย, พิมพ์ค รัง้ ที่ ๑๑ (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๓๙.
๑๖๐
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพุทธเจดี ย์สยาม (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๐๓), ๒๖๕.

๑๖๗
๔.๓ การสอบสวนพุทธลักษณะให้ถกู ต้องตามคัมภีร์
สื บ เนื่ องจากการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป แบบพระราชนิ ย มที่ ไ ม่ ม ี อุ ษ ณี ษ ะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระสัมพุทธพรรณีนัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ได้มพี ระวินิจฉัย
ว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระพุทธรูปตามที่ทรงเชื่อว่าถูกต้องตามพุทธลักษณะทีป่ รากฏในพระ
บาลีซ่งึ ทรงพยายามสอบสวนด้วยพระองค์เอง ๑๖๑ ซึ่งแนวความคิดนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับ
แนวทางของฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกายทีถ่ อื ความบริสุทธิ ์ถูกต้องแห่งพุทธศาสนาเป็ นหลักแต่ทงั ้ นี้ สม
เด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพก็ไม่ได้ทรงระบุอย่างชัดเจนว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงปรับปรุงการ
สร้างพระพุทธรูปให้สอดคล้องกับพระบาลีในเรื่องใดและมีพระพุทธรูปองค์อ่นื อีกหรือไม่ท่ที รง
สร้างขึน้ ด้วยเหตุผลประการดังกล่าว
ในที่น้ี จ ึง จะได้นํ า แนวพระวินิ จ ฉั ย ในเรื่อ งดัง กล่ า วมาตรวจสอบร่ ว มกับ
พระพุทธรูปองค์อ่นื ทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ อีกเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ได้
ทรงใช้การสอบสวนพุทธลักษณะให้ตรงตามคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกหรือคัมภีรอ์ ่นื ๆ มาเป็ นเกณฑ์ใน
การสร้างพระพุทธรูปองค์อ่นื นอกเหนือจากพระสัมพุทธพรรณีอกี หรือไม่
อนึ่งจากการตรวจสอบประเด็นเรือ่ งการไม่ทาํ อุษณีษะในพระพุทธรูปแบบพระ
ราชนิยมหลายองค์ ซึ่งพบว่าไม่เป็ นไปตามมหาบุรุษลักษณะที่ระบุไว้ในพระไตรปิ ฎกดังที่ไ ด้
กล่ าวถึง ไปแล้ว นัน้ ก็อ าจเป็ นหลัก ฐานประการหนึ่ ง ที่ส ะท้อนถึง การพยายามสอบสวนพุ ทธ
ลักษณะให้ตรงตามพระคัมภีรต์ ามพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพด้วย
จากการศึกษาเพิม่ เติมพบว่ามีพระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์อกี
บางองค์ ท่ีม ีรู ป แบบเฉพาะอัน อาจเกิด ขึ้น จากการค้น คว้า และสอบสวนพุ ท ธลัก ษณะของ
พระพุทธเจ้า โดยยึดถือจากพระไตรปิ ฎกหรือคัมภีร์อ่นื ๆ มีตวั อย่างที่สําคัญ ได้แก่ พระพุทธ
ปริตรทีป่ ระดิษฐานภายในหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ ๑๐๕)
พระพุทธปริต รมีพุ ทธลัก ษณะที่สําคัญ คือ เป็ นพระพุ ทธรูปที่มกี ารระบายสี
ผิวพรรณและจีวร แสดงปางมารวิชยั ปลายนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ยาวเสมอกัน ประทับนัง่ ขัดสมาธิ
ราบ ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มรี ว้ิ มีสงั ฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่พาดผ่านพระอังสายาวจรดพระนาภี
ปลายตัดตรง พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเรียวเหลือบตํ่า พระขนงโก่ง ไม่มพี ระอุณาโลม
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียวบาง มีการทําพระรัศมีเปลว แต่ไม่มอี ุษณีษะ ปลายพระกรรณยาว
เล็กน้อย แต่ถอื ว่าสัน้ ลงหากเทียบกับพระสัมพุทธพรรณี
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เรือ่ งเดียวกัน, ๒๖๔.

๑๖๘

ภาพที่ ๑๐๕ พระพุทธปริตร
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๔๗.
ประวัตกิ ารสร้างพระพุทธปริตรปรากฏอยู่ในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุ ภาพทีต่ รัสเล่าว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงสืบค้นในตําราพระบาลี พบเกณฑ์การใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็ นหลักในการ
วัดขนาดสิง่ ต่างๆ แล้วจึงแต่งตําราพระนิพนธ์เรื่อง “สุคตวิทตฺ ถวิ ธิ าน” หรือ คืบพระสุคต ๑๖๒ ซึ่ง
คณะสงฆ์ธรรมยุตกิ นิกายใช้เป็ นหลักในการวัดขนาดต่างๆ จากตํารานัน้ ทําให้รชั กาลที่ ๔ โปรด
เกล้าฯ ให้ช่างสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งทีท่ ําโครงสานด้วยไม้ไผ่พอกด้วยปูนนํ้ามันแล้วระบายสี
โดยให้ได้ขนาดและพุทธลักษณะเท่าองค์พระพุทธเจ้า และมีความพยายามทําอวัยวะให้เหมือน
มนุ ษย์ทุกประการ “...แม้จนคุยหฐาน...” ๑๖๓ และเป็ นที่ยุตกิ นั ในสมัยนัน้ ว่าขนาดของพระพุทธ
องค์เท่ากับพระพุทธรูปองค์นนั ้ ทัง้ ยังเป็ นขนาดทีใ่ กล้เคียงกันกับพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรง
161

162

๑๖๒

ดูใ น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ , สุค ตวิ ท ตฺ ถิ
วิ ธาน วิ ธีกาํ หนดคืบพระสุคต (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลใน
การพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (สุวจเถระ) ณ เมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส.๒๙ มิถุนายน
๒๕๐๔).
๑๖๓
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ัด ติว งศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๒๕ (พระนคร: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๐๕), ๒๑๑.

๑๖๙
สร้างเป็ นประธานวัดต่างๆ เช่น วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร พระพุทธรูปทีต่ งั ้ กลางพระ
อสีตมิ หาสาวกในพระอุโบสถวัดสุทศั น์ และพระพุทธรูปที่อยู่ในพระวิหารหลวง พระปฐมเจดีย์
รวมทัง้ พระพุทธรูปประธานวัด เทพศิรนิ ทราวาสและวัดราชบพิธ ซึ่ง ทรงสร้างค้างไว้ในปลาย
รัชกาลที่ ๔ ๑๖๔
อย่างไรก็ตาม ไม่พบเอกสารชัน้ ต้นทีก่ ล่าวถึงการสร้างพระพุทธปริตรแต่จาก
ข้อมูลประวัตกิ ารสร้างพระพุทธปริตรดังกล่าวทําให้สนั นิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปตามพระอารามที่
กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ควรมีขนาดที่ใกล้เคียงกันกับพระพุทธปริตรทัง้ สิ้น แต่ จากการตรวจสอบ
พบว่า มีผรู้ ะบุความสูงของพระพุทธปริตรไว้ว่ามีขนาดสูงใหญ่ถงึ ๑๙๐ เซนติเมตร ๑๖๕ ซึง่ พบว่า
น่ าจะมีความสูงใหญ่แตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อ่นื ๆ ทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงกล่าวถึง โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ทรงสร้างเป็ นประธานของวัดที่กล่าวมานัน้ โดยส่วนมาก
เป็ นพระพุ ทธรูปที่มขี นาดไม่ใ หญ่ นัก แตกต่ างจากพระพุ ทธรูปประธานในสมัยรัชกาลที่ ๓
เนื่องจากพระอารามที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ เป็ นพระอารามขนาดเล็ก ๑๖๖ ดังนัน้ พระพุทธรูป
ประธานจึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก และนิยมประดิษฐานภายในบุษบกเพื่อให้แลดูสูงสง่างามมาก
ยิง่ ขึน้ และที่สําคัญคือ จากข้อมูลที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงกล่าวถึงนัน้ ทําให้
น่าสนใจว่า พระพุทธปริตร อาจเป็ นพระพุทธรูปองค์แรกทีส่ ร้างขึน้ จากพระราชดําริของรัชกาลที่
๔ ในเรือ่ งการตรวจสอบค้นคว้าเกีย่ วกับขนาดทีแ่ ท้จริงของพระพุทธเจ้า
การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ที่ ส ะท้ อ นถึ ง แนวความคิ ด เรื่ อ งขนาดเท่ า องค์
พระพุทธเจ้านัน้ ปรากฏมาแล้วอย่างน้อยตัง้ แต่ในสมัยสุโขทัย ดังกรณีการสร้างพระอัฏฐารส ทีม่ ี
การตี ค วามหมายประการหนึ่ ง ว่ า หมายถึง พระสู ง ๑๘ ศอก ซึ่ ง การกล่ า วถึ ง ขนาดของ
พระพุทธเจ้านัน้ ปรากฏในคัมภีรม์ ธุรตั นถวิลาสินี ๑๖๗ ซึง่ เป็ นคัมภีรใ์ นชัน้ อรรถกถาทีแ่ ต่งขึน้ โดย
พระพุทธทัตตะเถระ โดยเป็ นการแปล เรียบเรียงและอธิบายเพิม่ เติมจากคัมภีรพ์ ุทธวงศ์ในพระ
สุตตันปิฎก ขุททกนิกาย เกีย่ วกับเรือ่ งขนาดของพระพุทธองค์ทป่ี รากฏในตอน “ปมาณเวมัตตะ”
ซึ่ง หมายถึง ความแตกต่ า งกัน แห่ ง ประมาณ โดยหมายถึง ความสู ง ของพระพุ ท ธสรีร ะของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ คัมภีรน์ ้ีได้ถูกนํ ามาอ้างถึงในการแต่งวรรณกรรมพุทธศาสนาในสมัย
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สมเด็จ ฯ เจ้า ฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ดั ติว งศ์แ ละสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํา รง
ราชานุ ภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑๙ (พระนคร: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๐๕),๑๘-๑๙.
๑๖๕
พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า, ๓๔.
๑๖๖
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่ างกับ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๓๒๗.
๑๖๗
ดูใน มธุรตั ถวิ ลาสิ นี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค ๑ ฉบับภูมิพโล
ภิ กขุ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธภิ มู พิ โลภิกขุ, ๒๕๒๕), ๓๓-๓๔.

๑๗๐
ต่อมา เช่น ไตรภูมพิ ระร่วง หรือไตรภูมกิ ถา ๑๖๘ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการนิยมสร้างพระพุทธรูปอย่าง
ทีเ่ รียกว่า พระอัฏฐารส โดยเฉพาะในศิลปะสุโขทัยเป็ นต้นมา ซึง่ แปลว่าพระพุทธรูปสูง ๑๘ ศอก
ตามคติความเชื่อทีว่ ่าเป็ นขนาดเท่ากับองค์พระพุทธเจ้า
ในสมัย รัต นโกสิน ทร์ โ ดยเฉพาะในช่ ว งรัช กาลที่ ๓-๔ นั ้น ได้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยชนชัน้ นํ าด้านพุทธศาสนาในสังคมเช่น สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ได้แสดงออกถึงแนวคิดอย่างใหม่เกี่ยวกับขนาดพระ
วรกายของพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้มพี ระวรกายใหญ่เกินกว่ากายปกติของมนุ ษย์ในยุคเดียวกัน
โดยได้ทรงยกตัวอย่างเหตุการณ์ในพุทธประวัตทิ ่สี ะท้อนให้เห็นว่าพระศาสดาและพระสาวกมี
ขนาดรูปร่างทีไ่ ม่ต่างกันนัก ๑๖๙
รัชกาลที่ ๔ เองก็ทรงพระราชดําริในทิศทางเดียวกัน โดยแนวความคิดนี้แสดง
ผ่านพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ เช่นทีท่ รงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเป็ นสัตว์ธรรมดาเช่นภิกษุ
ทัง้ หลายและ “มีพระกายสูงตํ่าโดยธรรมดา” ๑๗๐ จึงอาจกล่าวได้ว่า ในสมัยนี้ได้มกี ารทบทวนเพื่อ
ตรวจสอบและค้นหาขนาดทีแ่ ท้จริงของพระพุทธเจ้าตามแนวคิดอย่างใหม่น้ีโดยอาจเนื่องมาจาก
ขนาดพระวรกายตามที่เ คยเชื่อ ถือ กัน ว่ า มีข นาด ๑๘ ศอกนั น้ ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งที่ก ล่ า วไว้ ใ นชัน้
พระไตรปิฎก ประกอบกับแนวคิดเรื่องความสมจริงอย่างสมเหตุสมผล จึงอาจทําให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับขนาดพระวรกายพระพุ ทธเจ้าขึ้นใหม่ โดยหันกลับไปให้ความสําคัญกับการ
กําหนดขนาดมาตรวัดทีเ่ รียกว่า คืบสุคต
การวัดขนาดที่เรียกว่า “คืบสุคต”มีกล่าวถึงในพระวินัยปิ ฎก มหาวิภงั ค์ ซึ่ง
กล่าวถึงการวัดขนาดในการสร้างกุฏสิ งฆ์โดยใช้หน่ วยวัดขนาดเป็ นคืบสุคต ๑๗๑ รวมทัง้ ยังใช้เป็ น
หน่ วยวัดความยาวของเครื่องใช้อ่นื ๆ ของสงฆ์ เช่น จีวร เป็ นต้น ต่อมาในชัน้ อรรถกถาจึงได้ม ี
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๑๖๘

บุณยกร วชิระเธียรชัย, ““อฏฺฐารส” คติความเชื่อและการสร้างสรรค์งานพุทธ
ปฏิมา” วารสารหน้ าจัว่ ๘ (กันยายน-สิงหาคม ๒๕๕๕), ๕๖-๕๗.
๑๖๙
สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส, “มาตราพิเ ศษ” ใน
วิ นัยมุข เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), ๒๒๘.
๑๗๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “คําสอนให้ผปู้ ฏิบตั ริ ใู้ นทางที่ชอบ” ใน
ประชุมพระราชนิ พนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หวั (กรุงเทพฯ:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), ๕๓.
๑๗๑
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช
๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๓๐), ๘๒๘.

๑๗๑
การอธิบายความเพิม่ เติมว่าคืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบของบุรษุ กลางคน หรือ ๑ ศอกช่างไม้ ๑๗๒
จากหน่ วยวัดดังกล่าวนัน้ แต่เดิมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์จงึ ได้
ทรงนํ ามาคํานวณร่วมกับลักษณะมหาบุรุษประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ว่า พระพุทธองค์ม ี
ความสูงเท่าวาของพระองค์เอง โดยได้ผลลัพธ์ว่าทรงมีความสูง ๑๒ ศอกช่างไม้ ซึง่ ยังคงมีความ
สูงกว่าคนธรรมดาถึง ๓ เท่า ซึ่งไม่ทรงเห็นด้วยเนื่องจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ในพุทธประวัตไิ ม่ได้
แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระวรกายที่แตกต่างจากพระสาวกอื่นๆ มากนักภายหลังได้ทรง
ปรับ การคํ า นวณเพราะทรงคาดว่ า ความสู ง ที่เ คยเชื่อ ถือ แต่ ก่ อ นนั น้ อาจเป็ น การคํ า นวณที่
ผิดพลาด จึงทําให้มกี ารปรับลดขนาดของพระพุทธเจ้าให้มขี นาดเล็กลง จนเหลือความสูงเพียง
ประมาณ ๕ ศอก ๘ นิ้ว หรือถือเอา ๑๒๙ นิ้ว เป็ นเกณฑ์ความสูงของพระศาสดาโดยประมาณ
จากความสูงของคนทัวไปในสมั
่
ยนัน้ ว่าสูง ๔ ศอกเป็ นหลัก ๑๗๓ ทัง้ นี้การใช้ค่าเฉลีย่ ความสูงของ
คนทัวไปในขณะนั
่
น้ เป็ นประมาณ อาจเนื่องมาจากเหตุ ผลที่รชั กาลที่ ๔ และสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มรี ปู ร่างที่แตกต่างจากพระ
สาวกองค์อ่นื ๆ
ขณะนัน้ ได้มกี ารเทียบการวัดขนาดให้เท่ากับระบบมาตรวัดแบบสากล ซึ่ง
กําหนดโดยคร่าวได้ว่า ๑ เมตร หรือ ๑๐๐ เซนติเมตร เท่ากับ ๒ ศอก ดังนัน้ จากการวัดขนาด
ความสูงของพระพุทธปริตรซึง่ อยู่ในท่าประทับนัง่ ซึง่ มีความสูง ๑๙๐ เซนติเมตรตามทีม่ ผี รู้ ะบุไว้
จึงเทียบเท่ากับขนาดประมาณ ๒ ศอก ซึ่งหากจะวัดความสูงของพระพุทธปริตรตลอดทัง้ องค์
ก็อ าจมีค วามเป็ นไปได้ท่จี ะมีค วามสูง ถึง ประมาณ ๔-๕ ศอกตามที่ส มเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงคํานวณความสูงของพระพุทธองค์ไว้จงึ ทําให้น่าเชื่อได้ว่า
พระพุทธปริต รนี้สร้างขึ้นจากการค้นคว้าและคํานวณหาขนาดที่แ ท้จริงของพระพุทธเจ้าโดย
ยังคงยึดถือเกณฑ์มาตรวัดตามทีม่ กี ําหนดไว้ในพระไตรปิฎกเป็ นหลัก
จากพระราชดํ า ริท่ี ว่ า พระพุ ท ธปริต รมี ข นาดเท่ า กั บ พระวรกายของ
พระพุทธเจ้าจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานเป็ นประธานในการเลีย้ งพระเมื่อมีงาน
พระราชพิธ ี ทัง้ นี้ดว้ ยเหตุทท่ี าํ จากโครงไม้ไผ่สานพอกปูนนัน้ มันและระบายสี จึงทําให้มนี ้ําหนัก
เบาจึงสะดวกในการเคลื่อนย้าย ๑๗๔ แต่ในภายหลังได้ทรงงดเพราะยังมีขนาดใหญ่เกินไป ๑๗๕
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๑๗๒
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พระวิ นัยปิ ฎก เล่ม ๑ ภาค ๓ มหาวิ ภงั ค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค และอรรถกถา
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๑๒.
๑๗๓
สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส, “มาตราพิเ ศษ” ใน
วิ นัยมุข เล่ม ๑, ๒๒๙.
๑๗๔
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ดั ติว งศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑๙, ๔๑-๔๒.

๑๗๒
ดัง นั น้ อาจกล่ า วได้ว่ า พระพุ ท ธปริต รเป็ น พระพุ ท ธรูป ที่ร ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้า งขึ้น จากความ
พยายามในการสอบสวนพุท ธลัก ษณะแห่ ง พระพุ ท ธองค์โ ดยเฉพาะประเด็นเรื่อ งขนาดพระ
วรกาย และอาจถือได้ว่ าเป็ นพระพุทธรูปที่ทรงทดลองทําอีก องค์หนึ่ ง เนื่ องจากมีขนาดพระ
วรกายทีแ่ ตกต่างจากพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมองค์อ่นื ๆอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ ยังมีการเลือกใช้
วัสดุทแ่ี ตกต่างการจากการสร้างพระพุทธรูปแบบเดิมทีเ่ คยทํามา
อนึ่ง นอกเหนือจากประเด็นเรื่องขนาดของพระพุ ทธองค์กบั การสร้างพระ
พุ ท ธปริต รแล้ว ยัง พบว่ า มีรู ป แบบที่สํ า คัญ อีก บางประการที่ค วรกล่ า วถึง เช่ น ลัก ษณะที่
แสดงออกถึงความสมจริง ทัง้ ในส่วนของการลงสีจวี ร และลักษณะพระพักตร์ ซึ่งจะได้อภิปราย
ประเด็นเหล่านี้เพิม่ เติมในหัวข้อการแสดงออกอย่างสมจริงต่อไป
จากกรอบแนวคิดทีก่ ล่าวกันว่าการสร้างพระพุทธรูปของรัชกาลที่ ๔ เกิดจาก
การสอบสวนพุทธลักษณะให้ตรงตามพระคัมภีร์นัน้ นอกจากเรื่องการไม่ทําอุษณีษะ และการ
ตรวจสอบขนาดพระวรกายของพระพุทธเจ้าซึง่ ถือเป็นประเด็นสําคัญอันโดดเด่นแล้ว ยังมีขอ้ น่ า
สังเกตว่า พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ทรงสร้างขึน้ องค์อ่นื ๆ นัน้ ก็ไม่ได้สร้างขึน้ โดยยึดถือ
คัมภีรม์ หาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการที่ระบุในพระไตรปิ ฎกมาสร้างเป็ นพระพุทธรูปได้ทงั ้ หมด
ทัง้ นี้ ด้ว ยเหตุ ผ ลเช่ นเดีย วกับ การสร้า งพระพุ ทธรูปในยุค สมัย อื่น ๆที่ผ่ านมา กล่ า วคือ ด้ว ย
ลักษณะบางประการอันเป็ นนามธรรมจึงทําให้ไม่สามารถนํ ามาสร้างเป็ นพระพุทธรูปได้ รวมทัง้
ลักษณะพิเศษบางประการทีอ่ าจจําต้องแสดงออกด้วยท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่สง่างาม
ขณะเดียวกัน มหาบุรษุ ลักษณะบางประการทีส่ ามารถนํ ามาสร้างพระพุทธรูป
ได้และเคยปรากฏในการสร้างพระพุทธรูปสมัยอื่นๆ ก่อนหน้านัน้ ก็อาจถูกเลือก หรือไม่เลือกมา
ทํา ในพระพระพุ ท ธรูปแบบพระราชนิ ย มรัช กาลที่ ๔ ทัง้ นี้ เ ชื่อ ว่ าน่ า จะเป็ น ไปตามพระราช
ประสงค์ของพระองค์เองอย่างแท้จริง เช่น การเลือกทําอุณาโลม ซึ่งปรากฏที่พระนลาฏของ
พระสัมพุทธพรรณี พระนิรนั ตราย แต่ไม่เลือกทําในพระพุทธปริตร ในขณะที่พระนลาฏของ
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารซึ่งเป็ นพระพุทธสิหงิ ค์จําลองก็กลับมีอุณาโลม ทัง้ ที่พระพุทธ
สิหงิ ค์ซง่ึ เป็ นต้นแบบไม่มอี ุณาโลม เป็นต้น
นอกจากนี้ จากการศึกษาพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่รชั กาลที่ ๔ โปรด
เกล้า ฯ ให้ส ร้า งขึ้น นั น้ พบว่ า ลัก ษณะที่เ คร่ง ครัด ประการหนึ่ ง คือ การทํา นิ้ ว พระหัต ถ์ท งั ้ ๔
(ยกเว้นพระอังคุฏฐะหรือนิ้วหัวแม่มอื ) ยาวเสมอกัน รวมทัง้ นิ้วพระบาททัง้ ๕ ก็ยาวเสมอกันด้วย
โดยลักษณะดังกล่าวได้พบในพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมทุกองค์ ซึง่ คงเป็ นลักษณะทีน่ ิยมสืบ
เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๓
๑๗๕

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศ รานุ ว ดั ติว งศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๒๕, ๒๑๑.

๑๗๓
ในประเด็นเรื่องนิ้วพระหัตถ์ยาวเท่ากันนัน้ รัชกาลที่ ๔ ได้เคยมีพระราชดําริ
กล่าวถึงพระพุทธรูปสุโขทัยทีท่ ํานิ้วพระหัตถ์ยาวไม่เท่ากันว่าเป็ นการ “ทํานิ้วสัน้ ยาวไม่เสมอกัน
อย่างมือคน” ๑๗๖ ซึ่งทําให้เข้าใจได้ว่ารัชกาลที่ ๔ น่ าจะทรงเห็นว่าการสร้างพระพุทธรูปให้มนี ้ิว
พระหัตถ์ยาวเสมอกันนัน้ ควรจะเป็ นลักษณะของพระพุทธรูปซึง่ มีความแตกต่างจากคนธรรมดา
สําหรับพระพุทธรูปในศิลปะไทยนัน้ มีพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช ซึง่ เป็ น
กลุ่มพระพุทธรูปที่ทํานิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ยาวเสมอกันอย่างชัดเจน ซึง่ น่ าสังเกตว่าอาจเป็ นกลุ่ม
พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงพระราชศรัทธาเป็ นพิเศษด้วย เพราะได้มพี ระราชนิพนธ์ถงึ คุณค่า
ความสําคัญและความงดงามของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์
และพระศรีศ าสดา ทัง้ ยัง ได้โ ปรดเกล้า ฯ ให้อ ัญ เชิญ พระพุ ท ธชิน สีห์แ ละพระศรีศ าสดามา
ประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหาร รวมทัง้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้จาํ ลองพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์
และพระศรีศ าสดามาประดิษ ฐานยัง วัด ราชประดิษ ฐสถิต มหาสีม าราม พุ ท ธลัก ษณะของ
พระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราชจึงอาจเป็ นแรงบันดาลใจสําคัญประการหนึ่งในการสร้าง
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมให้มนี ้วิ พระหัตถ์ทย่ี าวเสมอกัน
จากการตรวจสอบจากพระไตรปิ ฎกพบว่าประเด็นเรื่องนิ้วพระหัตถ์และนิ้ว
พระบาทที่ยาวเสมอกันนัน้ ไม่ตรงกับมหาบุรุษลักษณะทัง้ ๓๒ ประการตามที่กล่าวถึงในชัน้
พระไตรปิ ฎก แต่มกี ล่าวถึงในคัมภีรช์ นั ้ หลัง เช่น พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส ซึ่งมีขอ้ ความที่เพิม่ เติมกล่าวถึงเรื่องนิ้วยาวเสมอ
กันว่า “อนึ่งนิ้วพระหัตถ์ขา้ งละ ๔ เว้นแต่องั คุษฐ แลนิ้วพระบาทข้างละ ๕ เสมอกันเป็ นอันดีชดิ
เสียดสีซง่ึ กันสนิท” ๑๗๗ โดยเป็ นการกล่าวขยายความจากทีร่ ะบุในพระไตรปิ ฎกว่ามหาบุรุษมีฝ่า
พระหัตถ์และฝา่ พระบาททีม่ ลี ายดุจตาข่าย อันเป็นมหาบุรษุ ลักษณะประการที่ ๖
หากพิจ ารณาเปรีย บเทีย บในแง่ ข องการยึด เรื่อ งมหาบุ รุ ษ ลัก ษณะจาก
พระไตรปิ ฎกเป็ นหลักในการสร้างพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ ดังเช่นที่
ปรากฏในกรณีการไม่ทําอุษณีษะ ก็จะพบว่า การทํานิ้วพระหัตถ์ให้ยาวเสมอกันนัน้ เป็ นประเด็น
ที่แ ตกต่างไปอย่างเห็นได้ชดั เนื่อ งจากเป็ นสิง่ ที่มกี ารอธิบายเพิ่มเติมในคัมภีร์สมัยหลังแล้ว
ดังนัน้ เชื่อว่าการที่ทรงเคร่งครัดในเรื่องนี้อาจเป็ นไปตามรูปแบบเดิมที่เคยสร้างมา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ทม่ี กั ทํานิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ยาวเท่ากัน และอาจเป็ นด้วย
พระราชนิยมหรือพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ทท่ี รงมีต่อพระพุทธรูปสุโขทัย หมวดพระพุทธชิน
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๑๗๖

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พงศาวดารพระพุทธชินราช พระพุทธ
ชินศรี และพระศรีศาสดา” ใน ตํานานพระแก้วมรกต ตํานานพระพุทธชิ นราช ตํานานพระพุทธ
ชิ นศรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน และนางสาว
สวาสดิ ์ ชัยสิทธิ ์ยุทธภาร ณ วัดโสมนัสวิหาร, ๑๕ กันยายน ๒๕๑๒), ๕๕.
๑๗๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ กถา, ๔๑.

๑๗๔
ราชซึง่ เป็ นพระพุทธรูปสําคัญของบ้านเมือง จึงทําให้มกี ารสร้างนิ้วพระหัตถ์ให้ยาวเสมอกันตาม
รูปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์ทส่ี บื มา
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากตัวอย่างพระพุทธรูปทีย่ กมาเป็ นกรณีศกึ ษานัน้ พบว่า
ยังมีพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ โดยมีมลู เหตุจากการสอบสวนพุทธลักษณะตามพระ
วินิ จ ฉั ย ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพโดยเฉพาะเรื่อ งขนาดพระวรกายของ
พระพุทธเจ้า คือพระพุทธปริตร นอกจากนี้ ยังพบว่าพระพุทธรูปทีท่ รงสร้างนัน้ ปรากฏมหาบุรุษ
ลักษณะบางประการทีท่ รงเลือกสร้างตามพระราชอัธยาศัย รวมทัง้ ยังมีลกั ษณะบางประการทีแ่ ม้
มิใช่มหาบุรุษลักษณะ แต่กท็ รงเคร่งครัดในการสร้างพระพุทธรูป เช่น การทํานิ้วพระหัตถ์ และ
นิ้วพระบาททีย่ าวเสมอกัน เป็ นต้น ซึง่ อาจเป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์
๔.๔ การแสดงออกอย่างสมจริ งของความเป็ นมนุษย์
แนวคิดอีก ประการหนึ่ง ที่นักวิชาการมัก กล่าวถึงพระพุ ทธรูปแบบพระราช
นิยมของรัชกาลที่ ๔ คือรูปแบบที่แสดงออกถึงความสมจริงของความเป็ นมนุ ษย์ทม่ี มี ากยิง่ ขึน้
ซึ่งบางท่านเสนอว่าเป็ นเพราะอิทธิพลจากวิธคี ดิ เชิงสัจนิยมและมนุ ษย์นิยมแบบตะวันตก ๑๗๘
ในขณะที่บ างท่ า นเชื่อ ว่ า เป็ น ผลจากความเปลี่ย นแปลงทางความคิด ของชนชัน้ นํ า ในสมัย
รัตนโกสินทร์ท่มี องพระพุทธเจ้าเป็ นมนุ ษย์มากขึน้ แม้ว่าจะเป็ นมนุ ษย์ทป่ี ระเสริฐที่สุด แต่ก็ยงั
เป็นมนุ ษย์โดยพืน้ ฐาน ๑๗๙
แนวคิดดังกล่าวได้นํามาใช้อธิบายรูปแบบของพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรง
สร้าง โดยมีขอ้ สังเกตจากพุทธลักษณะบางประการ เช่น การไม่ทําอุษณีษะ ลักษณะใบพระ
กรรณทีส่ นั ้ ลง รูปแบบของจีวรทีม่ รี อยยับและมีการลงสีเสมือนจีวรจริงของพระภิกษุเป็ นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างนัน้ ก็ยงั คงปรากฏลักษณะบางประการทีแ่ สดง
ถึงความเป็ นพระพุทธรูปไว้ เช่น พระรัศมี หรือการทํานิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๔ ให้ยาวเสมอกัน ดังนัน้
จึงไม่อาจกล่าวได้อ ย่างเต็มที่ว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนัน้ จะมีรูปลักษณะที่เป็ นมนุ ษย์อ ย่าง
แท้จริง จึงทําให้มบี างท่านเรียกพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ นี้ว่าเป็ นพระพุทธรูป
กึ่งเหมือนจริง ๑๘๐ แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างนัน้ ได้สะท้อนให้เห็นถึง
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๑๗๘

ม.จ.สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิ ลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๑, ๓๙.
นิ ธ ิ เอีย วศรีว งศ์, ปากไก่ แ ละใบเรื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์วรรณกรรมต้ นรัตนโกสิ นทร์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พบั ลิชชิง่ ,
๒๕๔๓), ๔๘๔-๔๘๕.
๑๘๐
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พัฒนาการของงานช่ างและ
แนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๓๒๘.
๑๗๙

๑๗๕
แนวคิดเรือ่ งความสมจริงทัง้ ในแง่ของความเป็นมนุษย์ และในแง่ของความสมจริงในเชิงประจักษ์
ยิง่ กว่าพระพุทธรูปในสมัยก่อนหน้าทีเ่ คยมีมา
การแสดงออกเรื่องความสมจริงอย่างมนุ ษย์นนั ้ ได้สะท้อนผ่านความพยายาม
ในการสร้างพระพุทธรูปให้มรี ปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับมนุ ษย์หรือบุคคลธรรมดามากขึน้ โดยจะเห็น
ได้ว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างในระยะแรกคือพระสัมพุทธพรรณีนัน้ ยังคงมีรูปแบบพระพักตร์ท่ี
สงบนิ่งคล้ายหุ่น โดยมีพระเนตรเรียวเล็กในอาการเหลือบมองตํ่า พระขนงโก่งโค้ง พระนาสิก
โด่ ง แหลม พระโอษฐ์ท่บี างเรียวแย้มพระสรวลเล็ก น้ อ ย และยัง คงมีปลายพระกรรณที่ยาว
(ภาพที่ ๑๐๖) ซึง่ เป็ นรูปแบบอันเป็ นทีน่ ิยมสืบมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมาเมื่อมีการสร้างพระ
พุทธปริตรจะพบว่ารูปแบบดังกล่าวได้เริม่ คลีค่ ลายไปโดยจะสังเกตได้ว่าพระพักตร์ของพระพุทธ
ปริต รนัน้ ยังมีลกั ษณะบางประการที่ส ืบเนื่อ งมาจากพระสัมพุทธพรรณี เช่นการทําพระเนตร
เหลือบตํ่าเรียวเล็กและแนวพระขนงที่โก่งโค้ง แต่สงิ่ ที่เริม่ เปลี่ยนแปลงไปคือลักษณะของพระ
นาสิกและพระโอษฐ์ทม่ี คี วามสมจริงของรายละเอียดยิง่ ขึน้ รวมทัง้ พระกรรณทีม่ ลี กั ษณะใบพระ
กรรณและช่องพระกรรณทีค่ ล้ายมนุษย์มากขึน้ และแม้ใบพระกรรณจะหดสัน้ ลงกว่าพระสัมพุทธ
พรรณีแต่กย็ งั คงมีปลายพระกรรณทีค่ ่อนข้างยาวอยู(่ ภาพที่ ๑๐๗)

ภาพที่ ๑๐๖ พระพักตร์พระสัมพุทธพรรณี
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๒๔.

๑๗๖

ภาพที่ ๑๐๗ พระพักตร์พระพุทธปริตร
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๔๖.
ความสมจริงในการแสดงออกถึงความเป็ นมนุ ษย์ในการสร้างพระพุทธรูปของ
รัชกาลที่ ๔ ได้พฒ
ั นามากขึน้ อีก โดยจะสังเกตได้ว่าพระพักตร์ของพระพุทธรูปทีท่ รงสร้างนัน้ ยิง่
แลดูคล้ายบุคคลที่มคี วามเคร่งขรึมจริงจังมากขึ้นตัวอย่างเช่น พระชัยวัฒน์ ประจํารัชกาลที่ ๔
(ภาพที่ ๑๐๘) ทีม่ พี ระเนตรเปิ ดมองตรง ไม่เรียวเล็ก ทําให้แลเห็นส่วนของดวงพระเนตรดําและ
ขาวได้อย่างชัดเจน ดวงพระเนตรยังรับกับแนวพระขนงที่เป็ นแนวค่อนข้างตรงหรือโค้งเพียง
เล็กน้ อ ยอย่างแนวคิ้ว มนุ ษย์ ไม่ได้เ ป็ นวงโค้ง อย่างมากดังที่นิยมในอดีต พระนาสิก โด่ ง อย่าง
ประติมากรรมบุค คลแบบตะวันตก พระโอษฐ์ท่แี สดงขอบหยัก โค้งอย่างเป็ นธรรมชาติทงั ้ ริม
ฝี ปากบนและล่างอยู่ในอาการสงบเรียบเฉย รวมทัง้ วงพระพักตร์ท่คี ่อนข้างกลมกลึงอย่างเป็ น
ธรรมชาติ โดยมีการแสดงแนวนู นของโหนกคิว้ และโหนกแก้มเล็กน้อย รวมทัง้ ส่วนนูนของกราม
และปลายคาง จึงทําให้วงพระพักตร์มมี ติ ทิ ค่ี ล้ายรูปบุคคลมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังทําปลายพระ
กรรณให้หดสัน้ และมีใบพระกรรณกับช่องพระกรรณที่มลี กั ษณะทางกายภาพที่คล้ายใบหูของ
มนุ ษย์มากกว่าพระพุทธปริตร ซึ่งพระพุทธรูปที่ทรงสร้างองค์อ่ืนๆ ที่เป็ นพระพุทธรูปหล่อขึ้น
ด้วยโลหะ เช่น พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ และพระนิรนั ตรายนัน้ แม้จะ
เป็ นพระพุทธรูปที่มขี นาดไม่ใหญ่นัก และแสดงพระเนตรเหลือบตํ่า แต่ก็สามารถพิจารณาถึง
รูปแบบทีม่ กี ารแสดงออกถึงลักษณะบางอย่างทีค่ ล้ายกับมนุ ษย์ดงั ทีก่ ล่าวมาเช่นเดียวกัน

๑๗๗

ภาพที่ ๑๐๘ พระพักตร์พระชัยวัฒน์ประจํารัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๒๘.
ลักษณะดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความคลีค่ ลายและเปลีย่ นแปลงไปจากพระ
พักตร์ของพระสัมพุทธพรรณีทท่ี รงสร้างเป็ นองค์แรกมาสู่ความสมจริงอย่างมนุ ษย์มากยิง่ ขึน้ ซึง่
แม้พระพุทธรูปเหล่านี้จะมีพุทธลักษณะอื่นที่แสดงถึงความเป็ นพระพุทธเจ้าอยู่ เช่นอุณาโลม
พระรัศมีและขมวดพระเกศา เป็ นต้น แต่การแสดงออกทางศิลปกรรมย่อมเป็ นที่ประจักษ์ว่า
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๔ มีรูปแบบที่สะท้อนถึงความสมจริงอย่างมนุ ษย์
มากยิง่ ขึ้นกว่าพระพุทธรูปในสมัยใดที่เคยมีมา รวมทัง้ ยังเป็ นสิง่ ที่แตกต่างจากพระพุทธรูปที่
นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างเห็นได้ชดั
นอกจากนี้ ความพยายามแสดงออกถึงความสมจริงของความเป็ นมนุ ษย์อกี
ประการหนึ่งในการสร้างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ คือ การระบายสีพระพุทธ
ปฏิม าซึ่ง แสดงถึง ผิว พรรณวรรณะของพระพุ ท ธองค์ร วมทัง้ การแสดงลัก ษณะการนุ่ ง ห่ ม
ตลอดจนสีของจีวรตามความเป็ นจริง ซึง่ ประเด็นนี้ปรากฏในพระพุทธรูปทีท่ ําจากไม้หรือปูนปนั ้
ซึง่ แตกต่างจากพระพุทธรูปทีห่ ล่อด้วยโลหะ ทัง้ นี้การระบายสีผวิ พรรณของพระพุทธองค์รวมทัง้
ลักษณะการนุ่ งห่มและสีของจีวรนัน้ ได้เคยปรากฏมาก่อนแล้วในงานจิตรกรรมหลายยุคหลาย
สมัย แต่ไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานประติมากรรมจนกระทังถึ
่ งในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยประเด็น
นี้จะสังเกตได้จากการระบายสีพระพุทธปริตรให้มพี ระฉวีเป็ นสีเนื้อคล้ายสีผวิ กายของมนุ ษย์โดย

๑๗๘
ระบายสีพระโอษฐ์ให้เป็ นสีอ่อน และยังระบายสีของพระเนตรให้เป็ นสีดํากับขาวรวมทัง้ ระบายสี
จีวรให้เป็ นสีเข้มคล้ายสีจวี รฝ่ายธรรมยุตกิ นิกาย แต่น่าสังเกตว่าลักษณะจีวรของพระพุทธปริตร
นัน้ ยังเป็ นจีวรเรียบและไม่มรี อยยับ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากวัสดุทเ่ี ป็ นโครงไม้ไผ่สานพอกด้วยปูน
นํ้ามัน จึงอาจเป็ นข้อจํากัดในการแสดงรอยยับของจีวรตามความสมจริง แต่จากการระบายสีพระ
ฉวีและจีวรย่อมสะท้อนถึงการคํานึงถึงความสมจริงทีเ่ ริม่ เกิดขึน้ แล้ว
พระพุ ท ธรูป ที่ร ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้า งและน่ า สนใจอีก องค์ห นึ่ ง
พระพุทธรูปทีป่ ระทับนังท่
่ ามกลางกลุ่มพระอสีตมิ หาสาวก (ภาพที่ ๑๐๙) ทีป่ ระดิษฐานอยู่เบือ้ ง
หน้ าพระประธานในพระอุ โบสถวัดสุทศั นเทพวราราม ซึ่งรัชกาลที่๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
แทนที่พระศรีศาสดาที่ยา้ ยไปประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ ๑๘๑ การสร้าง
พระพุทธรูปองค์น้จี งึ ถือได้ว่าเป็ นงานในช่วงปลายรัชกาล การแสดงออกอย่างสมจริงจึงคงมีมาก
ขึน้ กว่าการสร้างพระพุทธรูปในระยะแรกอย่างพระพุทธปริตร พระพุทธรูปองค์น้ีมกี ารระบายสี
พระพักตร์และพระวรกายด้วยสีขาวนวลตัดกับสีแสดของจีวร และเขียนแนวพระขนงกับพระ
เนตรด้วยสีดํา แต่ ทงั ้ นี้ เชื่อว่ าพระพุทธรูปองค์น้ีย่อมได้ผ่ านการบูรณะโดยเฉพาะการทาสีใหม่
มาแล้วไม่มากก็น้อย
18 0

ภาพที๑่ ๐๙ พระพุทธรูปประทับนัง่ ท่ามกลางพระอสีติมหาสาวก พระอุ โบสถ วัดสุทศั นเทพ
วราราม
ทีม่ า: ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิ ดที่
ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๓๔๑.
๑๘๑

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรกั ษ์กรุงรัตนโกสิ นทร์ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๙๘-๒๙๙.

๑๗๙
แต่อย่างไรก็ตาม การระบายสีจวี รอย่างเหมือนจริงรวมทัง้ การแสดงรอยยับ
ของจีวรเมื่อนุ่ งห่มนัน้ ยังคงมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกับลักษณะจีวรของพระอสีตมิ หาสาวกทีแ่ วดล้อม
อยู่โดยพระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียงทีม่ รี อยยับอย่างเป็ นธรรมชาติและมีสงั ฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่
พาดทับพระอังสาซ้าย ซึ่งน่ าจะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็ นมนุ ษย์
เช่นเดียวกับพระสาวก เพราะในความเป็ นจริงแล้วก็ย่อมทรงนุ่ งห่มผ้ากาสาวพัสตร์เช่นเดียวกัน
ทัง้ ยังมีขนาดพระวรกายที่ใกล้เคียงกับพระอสีตมิ หาสาวกด้วยซึ่งพระพุทธรูปรวมทัง้ พระอสีติ
มหาสาวกทัง้ ๘๐ องค์กม็ ขี นาดใกล้เคียงกับบุคคลธรรมดาโดยทัวไปด้
่ วย การทําพระพุทธรูปให้
มีขนาดใกล้เคียงกับคนจริงและระบายสีอย่างเหมือนจริงจึงนับเป็ นมิตใิ หม่ของงานช่างในสมัยนี้
๑๘๒
อนึ่ ง รู ป พระอสีติ ม หาสาวกทัง้ ๘๐ องค์ น้ี แม้จ ะอยู่ ใ นอาการนั ง่ พับ เพีย บพนมมือ
เช่ นเดียวกันทัง้ หมด แต่ เ ห็นได้ชดั ว่าพระสาวกเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันในส่วนของรูปร่าง
หน้าตาและสีผวิ พรรณ ซึง่ เป็ นการแสดงออกถึงความสมจริงในเชิงประจักษ์ ทีส่ ะท้อนถึงแนวคิด
แบบสัจนิยมทีเ่ ข้มข้นในขณะนัน้ ผ่านสู่งานศิลปกรรมอีกประการหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ลัก ษณะการวางพระหัต ถ์ของพระพุ ทธรูปองค์น้ี ยงั มีความเป็ น
ธรรมชาติอย่างน่ าสนใจ เพราะมีความแตกต่างจากการแสดงปางด้วยพระหัตถ์อย่างทีเ่ ป็ นจารีต
ในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยก่อน โดยพระพุทธรูปองค์น้ีได้วางพระหัตถ์ทงั ้ ๒ ข้างไว้บนพระ
เพลา โดยปล่ อ ยปลายนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ ๕ นิ้ว ชี้ล งเบื้อ งล่างซึ่งคล้ายกับท่านัง่ ของคนธรรมดา
ลักษณะการวางพระหัตถ์ท่ปี ล่อยปลายนิ้วพระหัตถ์ช้ลี งเบื้องล่างนัน้ ย่อมเป็ นที่คุ้นเคยในการ
แสดงปางมารวิช ัย ที่แ สดงโดยพระหัต ถ์ข วา ในขณะที่พ ระหัต ถ์ ซ้า ยวางบนพระเพลาแบบ
เดียวกับการแสดงปางสมาธิ แต่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปองค์น้ีกลับแสดงออกอย่างแตกต่าง
โดยไม่เคยปรากฏการแสดงปางในลักษณะเช่นนี้มาก่อนในการสร้างพระพุทธรูป แม้แต่จากใน
ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส
ก็ต ามท่ า ทางที่แ สดงออกนี้ จ ึง ดู จ ะสอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะการวางมือ ตามธรรมชาติข องคน
โดยทัวไปเมื
่
อ่ นังขั
่ ดสมาธิ ในทีน่ ้ีจงึ น่าจะเป็นการแสดงออกถึงท่าทางการนังและการวางมื
่
อทีเ่ ป็ น
ธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อประทับนัง่ อยู่ท่ามกลางทีป่ ระชุมของเหล่าอสีตมิ หาสาวกจึงนับได้
ว่ า เป็ น ความพยายามในการแสดงออกอย่ า งสมจริง ในฐานะที่พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงเป็ น มนุ ษ ย์
เช่นเดียวกับพระสาวกแม้ว่าจะยังคงพุทธลักษณะบางอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่ างจากพระ
สาวกก็ตาม
การที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างพระพุ ท ธรูปองค์น้ี ข้นึ แทนพระศรี
ศาสดาทีเ่ คยประดิษฐานอยูเ่ ดิม โดยสร้างพระพุทธรูปขึน้ ใหม่ให้มขี นาดใกล้เคียงกับรูปพระสาวก
จึง น่ า จะเป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจนว่ า ตามพระราชดํ า ริข องรัช กาลที่ ๔ นั ้น
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๑๘๒

สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิ ลปะรัตนโกสิ นทร์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๔๘), ๑๓๓.

๑๘๐
พระพุทธเจ้าก็เป็ นมนุ ษย์เช่นเดียวกับพระสาวก รวมทัง้ มีรปู ร่างและขนาดพระวรกายไม่ต่างกัน
ดังนัน้ เมื่อจะสร้างประติมากรรมที่แสดงถึงเหตุ การณ์ ท่พี ระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพระ
อสีตสิ าวก จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์น้ีข้นึ ใหม่ มิเช่นนัน้ แล้วก็อาจสร้างเพียง
ประติมากรรมพระสาวกจํานวน ๘๐ รูปให้แวดล้อมองค์พระประธานขนาดใหญ่ทม่ี อี ยู่เดิมในพระ
อุโบสถก็ได้
ความสมจริงทีเ่ ด่นชัดอีกประการหนึ่งทีอ่ าจสะท้อนว่าพระพุทธเจ้าก็คอื มนุ ษย์
ที่ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์เช่นเดียวกับพระสงฆ์ คือพัฒนาการของการทํารอยยับของจีวรใน
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยม ซึ่งน่ าสังเกตว่าได้เริม่ ทํามาตัง้ แต่มกี ารสร้างพระสัมพุทธพรรณี
ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์พระองค์แรก โดยการครองจีวรของพระสัมพุทธพรรณี
แม้จะเริม่ แสดงริว้ ของจีวรแต่ก็ยงั คงมีรูปแบบที่ไม่เป็ นธรรมชาติมากนัก กล่าวคือลักษณะจีวร
ยังคงคล้ายผ้าบางแนบพระวรกายโดยมีรว้ิ ผ้าทีเ่ ป็ นเส้นบางๆ รวมทัง้ ยังมีแผ่นสังฆาฏิทไ่ี ม่ใหญ่
มากพาดจากพระอังสาซ้ายแล้วคดโค้งมาตามแนวพระอุ ระและยาวจรดพระนาภีโดยแนบกับ
กึง่ กลางพระวรกาย รวมทัง้ สบงก็ยงั คงเป็ นผ้าบางแนบพระวรกายโดยมีเส้นขอบสบงพาดผ่านที่
พระชงฆ์โ ดยไม่ไ ด้แ สดงออกถึง ริ้ว ผ้าแต่ อ ย่า งใด ซึ่ง ลัก ษณะดัง กล่า วจะเห็น ว่ า ยัง มีค วาม
ใกล้เคียงหรืออาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทีน่ ิยมครองจีวรห่ม
เฉียงเรียบ ไม่มรี ว้ิ โดยมีแถบสังฆาฏิเป็ นแผ่นบางและเล็ก ทีพ่ าดจากพระอังสาซ้ายแล้วคดโค้ง
อย่างมากมาสู่กง่ึ กลางพระวรกายโดยมีความยาวจรดพระนาภีเช่นเดียวกัน
จนกระทังในช่
่ วงกลางถึงปลายรัชกาลที่ ๔ รูปแบบของจีวรของพระพุทธรูป
แบบพระราชนิยมจึงได้พฒ
ั นาให้เกิดความสมจริงมากยิง่ ขึน้ โดยมีการทํารอยยับให้เป็ นร่องลึก
มากยิง่ ขึน้ และแสดงรอยยับที่เป็ นริว้ ตลอดผืน ทัง้ จีวรที่ห่มพระวรกายในช่วงบนตลอดจนสบง
หรือจีวรที่คลุมพระวรกายในช่วงล่าง รูปแบบของจีวรยังแสดงออกถึงรายละเอียดอื่นที่สมจริง
เช่นความหนาของเนื้อผ้าซึง่ แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จากพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ ๓ รวมทัง้
การครองสังฆาฏิทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแผ่นใหญ่ขน้ึ คล้ายของจริง โดยพาดผ่านพระอังสาซ้ายและทิ้ง
ตัวในแนวตรงมากยิง่ ขึ้น จึงทําให้แนวสังฆาฏิไม่ต้องคดโค้งมาตามส่วนกลางของพระวรกาย
ดังเดิม ดังเช่นลักษณะการครองจีวรของพระนิรนั ตราย และพระพุทธรูปทีป่ ระทับนัง่ ท่ามกลาง
พระอสีตมิ หาสาวกทีพ่ ระอุโบสถวัดสุทศั นเทพวราราม เป็นต้น
อาจเป็ นไปได้ว่าการครองจีวรทีม่ รี อยยับ และลักษณะสังฆาฏิทเ่ี ป็ นแผ่นเรียบ
ใหญ่ รวมทัง้ ลักษณะอย่างกายวิภาคของมนุ ษย์บางประการ เช่น ใบหู ทีเ่ กิดขึน้ กับพระพุทธรูป
แบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ ซึง่ ทําให้พระพุทธรูปมีลกั ษณะทีแ่ ลดูเหมือนกับมนุ ษย์สามัญมาก
ขึ้น นั น้ อาจมีท่ีม าจากประติม ากรรมรู ป เหมือ นของพระภิก ษุ ท่ีเ กิด ขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ ๓
ตัวอย่างเช่น ประติมากรรมรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) ทีป่ ระดิษฐาน ณ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์ (ภาพที่ ๑๑๐) จากข้อความจารึกที่ฐานระบุว่าเป็ นฝี มอื ของหลวง

๑๘๑
ั ้ ายทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชโองการในรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ ซึง่
เทพรจนา เจ้ากรมช่างปนซ้
จะพบว่าเป็ นประติมากรรมบุคคลในช่วงเวลาอันเป็ นหัวเลีย้ วหัวต่อของการรับวัฒนธรรมแบบสัจ
นิยมในการสร้างรูปเหมือ นบุค คลควบคู่ก ับการสร้างรูปเคารพหรือพระพุ ทธรูปตามที่เ คยถือ
ปฏิบตั มิ า

ภาพที่ ๑๑๐ ประติมากรรมรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ ์
ทีม่ า: ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิ ดที่
ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๐๗.
ประติมากรรมรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชองค์น้ีได้เริม่ มีการแสดงออก
อย่ า งสมจริง ในบางประการควบคู่ ก ับ ลัก ษณะที่อ าจสืบ เนื่ อ งมาจากการทํ า ประติม ากรรม
พระพุทธรูปหรือพระสาวกอย่างทีน่ ิยมในอดีต เช่น การทําส่วนพระเศียรให้เป็ นเม็ดเล็กๆคล้าย
หนามขนุ น การทํากายท่อนล่างในท่าขัดสมาธิราบที่คล้ายกับพระพุทธรูปโดยไม่แสดงลักษณะ
ทางกายวิภ าค รวมทัง้ ไม่ปรากฏรอยยับของจีว รอย่างที่ค วรจะเป็ น ในขณะที่ล ัก ษณะอย่า ง
สมจริงนัน้ ได้แสดงออกผ่านใบหน้าที่มเี ค้าโครงอย่างใบหน้ ามนุ ษย์ ไม่ใช่พระสาวกที่มใี บหน้ า

๑๘๒
อย่างหุ่นเหมือนทีเ่ คยปรากฏในอดีต รวมทัง้ ร่างกายท่อนบนทีแ่ สดงลักษณะทางกายวิภาคของ
กล้ามเนื้อช่วงลําคอ ช่วงไหล่ และลําแขน ตลอดจนการครองจีวรทีแ่ สดงถึงความหนาของเนื้อผ้า
และรอยยับที่เ ป็ นริ้ว โดยมีส งั ฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ พ าดผ่านบ่าซ้าย โดยมีส่ว นโค้งตรงช่ว งอก
เนื่องจากมีผ้าคาดอกทับรัง้ ไว้อกี ชัน้ หนึ่ง ก่อนที่ชายสังฆาฏิจะทิ้งตัวในส่วนกลางของลําตัวใน
ด้านหน้า ส่วนชายสังฆาฏิด้านหลังได้พาดลงเป็ นแนวตรงแล้ววกกลับมาวางไว้บนหน้ าตักข้าง
ขวาของประติมากรรม ซึ่ง ลักษณะของจีว รและสังฆาฏิอย่างที่ปรากฏนี้มสี ่วนที่ใกล้เ คียงกับ
รูปแบบจีวรของพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ อยูด่ ว้ ย
นอกจากนี้ ประติมากรรมรูปเหมือ นพระสัง ฆราชองค์น้ี ยัง มีค วามละม้า ย
คล้ายคลึงกับรูปพระสาวกทีแ่ วดล้อมพระพุทธไสยาสน์หรือ “พระนิพพาน” ทีป่ ระดิษฐาน ณ ห้อง
ทีอ่ ยูด่ า้ นในของพระวิหารทิศตะวันตก พระปฐมเจดีย์ ซึง่ รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้
เมื่อปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์ ๑๘๓ โดยจะพบว่ากลุ่มพระสาวก โดยเฉพาะรูปทีน่ ัง่ อยู่เฉพาะพระ
พักตร์ของพระพุทธเจ้า (ภาพที่ ๑๑๑) มีเค้าโครงรูปร่างหน้าตา ตลอดจนลักษณะทางกายวิภาค
ที่ อ าจสื บ เนื่ อ งและได้ ร ับ การพัฒ นามาจากการทํ า ประติ ม ากรรมรู ป เหมือ นของสมเด็ จ
พระสังฆราชองค์น้ี โดยมีความสมจริงอย่างเป็ นธรรมชาติมากกว่า เช่น ลักษณะของศีรษะทีโ่ ล้น
เรียบ และช่วงขาท่อนล่างที่มลี กั ษณะทางกายวิภาคและท่วงท่าที่ใกล้เคียงกับท่านัง่ ของภิกษุ
มากขึน้ และที่น่าสังเกตคือการทําจีวรห่มเฉียงที่มคี วามหนาของเนื้อผ้าและมีรอยยับของจีวร
ตลอดจนการพาดสังฆาฏิทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแผ่นใหญ่ทบ่ี ่าซ้ายให้ทอดยาวเป็ นแนวตรงในด้านหน้า
ส่ ว นด้ า นหลัง ได้ พ าดวกกลับ ไปวางบนหน้ า ตัก ขวาเช่ น เดีย วกับ รู ป เหมือ นของสมเด็ จ
พระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) (ภาพที่ ๑๑๒)
1 82

๑๘๓

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๕.

๑๘๓

ภาพที่ ๑๑๑ พระสาวกด้านหน้าพระนิพพาน ห้องด้านใน วิหารทิศตะวันตก พระปฐมเจดีย์

ภาพที่ ๑๑๒ ชายสังฆาฏิทเ่ี บือ้ งหลังพระสาวกด้านหน้าพระนิพพาน

๑๘๔
ั ้ าย ซึ่งเป็ นช่าง
ทัง้ นี้ไม่มหี ลักฐานแน่ ชดั ว่าหลวงเทพรจนา เจ้ากรมช่างปนซ้
ั ้ ปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชจะเป็ นช่างหลวงคนเดียวกันกับหลวงเทพรจนา
หลวงผู้ปนรู
ั้
(พลับ) ที่ได้ถวายงานสร้างประติมากรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่น การปนพระบรมรู
ปเหมือ น
รัชกาลที่ ๔ ทีป่ ระดิษฐาน ณ พระตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยหรือไม่ แต่หากเป็ นช่าง
หลวงท่านเดียวกันก็อาจมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนํ าเทคนิควิธกี ารในการถ่ายทอดความสมจริงใน
งานประติมากรรมที่เริม่ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ มาสร้างพระพุทธปฏิมาและประติมากรรม
พระสาวกตามพระราชประสงค์ข องรัช กาลที่ ๔ เพื่อ ให้เ กิด ความสมจริง แต่ ห ากไม่ใ ช่ ค น
เดียวกัน ก็น่าสังเกตว่าอาจมีการนํ าเทคนิคบางประการทีใ่ ช้ในการสร้างประติมากรรมรูปเหมือน
ของพระสงฆ์ ตัวอย่างเช่นประติมากรรมรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) ของ
ช่ า งหลวงในรัช กาลก่ อ นมาใช้ก ับ การสร้า งประติม ากรรมพระสาวกในรัช กาลที่ ๔ รวมทัง้
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมเพื่อสะท้อนถึงแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ ทีว่ ่า พระพุทธเจ้า
ก็คอื บุคคลทีอ่ อกบวชเป็ นภิกษุและสามารถบรรลุพระโพธิญาณได้ดว้ ยพระปญั ญาของพระองค์
เองดังพระราชนิพนธ์ว่า
...อันพระพุทธเจ้านัน้ แต่กอ่ นท่านเป็ นสัตว์เหมือนอย่างเรานี่แล แต่ทว่าท่านหากมีปญั ญา
พิจารณาว่าสัตว์ทงั ้ หลายเกิดมาแล้วตาย ถึงซึ่งความเป็ นลําบากเป็ นอันมาก..เมื่อท่านผู้
นั น้ มาคิด เห็น แล้ว ท่ า นก็อุ ต ส่ า ห์ แ สวงหาอุ บ ายที่จ ะออกจากทุ ก ข์ ท่ า นนั น้ ออกทรง
บรรพชาอาเพศเหมือนอย่างภิกษุ ทําความเพียรละเสียซึง่ ความชัวทั
่ ง้ ปวง รูห้ นทางคือข้อ
ปฏิบตั ิทจ่ี ะให้ถงึ ที่ดบั ทุกข์ ไม่มใี ครเป็ นครูอาจารย์ แล้วก็รดู้ ีรู้ผดิ รูช้ อบ ท่านนี้แลชื่อว่า
๑๘๔
พระพุทธเจ้า…

กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว เชื่อ ว่ า แนวความคิด ที่เ ชื่อ ว่ า พระพุ ท ธเจ้า ก็ค ือ มนุ ษ ย์
ั ญาจนสามารถดับ ทุ ก ข์ไ ด้นั น้ ส่ ง ผลให้เ กิด ความเปลี่ยนแปลงบาง
ธรรมดา หากแต่ ทรงป ญ
ประการในการสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทัง้ นี้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
ประติมากรรมรูปพระสาวกทีม่ ลี กั ษณะเหมือนจริงมากยิง่ ขึน้ ด้วย
๔.๕ ความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
การสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังมีการคํานึงเรื่อง
ความสมจริง อย่า งเป็ น เหตุ เ ป็ นผลด้ว ยดัง จะเห็น ได้จากพระพุท ธรูป บางองค์ท่สี ร้า งขึ้นโดย
คํานึง ถึง ความสมจริง ตามเหตุ ก ารณ์ ใ นพุ ทธประวัติ เช่ น พระพุ ทธรูปคันธารราษฎร์ยนื หรือ
พระพุทธรูปยืนปางขอฝนพระพุทธรูปนาคปรกฝาชี เป็นต้น
๑๘๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , มหามกุฏราชานุสสรณี ย์ (กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), ๔.

๑๘๕
การที่เ รีย กพระพุ ท ธรู ป ยืน ปางขอฝนที่ ส ร้า งขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ ๔ ว่ า
พระคันธารราษฎร์ เข้าใจว่าคงเรียกตามอย่างพระคันธารราษฎร์ทห่ี ล่อขึน้ ในรัชกาลที่ ๑ ซึง่ อาจ
มีท่มี าจากตํานานเกี่ยวกับการขอฝนของแคว้นคันธาระในตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ๑๘๕
ปจั จุบนั ประดิษฐานในหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม (ภาพที่ ๑๑๓) ซึ่งเป็ น
พระพุทธรูปแสดงปางขอฝนโดยยกพระหัตถ์ขวากวักเรียกนํ้าฝน และพระหัตถ์ซา้ ยหงายขึน้ เพื่อ
รองรับนํ้ าฝนเช่นกัน แตกต่างกันทีพ่ ระคันธารราษฎร์หรือพระพุทธรูปปางขอฝนรัชกาลที่ ๑ อยู่
ในท่าประทับนัง่ โดยพระพุทธรูปทัง้ ๒ องค์ต่างก็มคี วามสําคัญในการพระราชพิธพี ชื มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญมาจนถึงปจั จุบนั
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ภาพที่ ๑๑๓ พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ ๑
ทีม่ า: ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ พัฒนาการของงานช่ างและแนวคิ ดที่
ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๗๐.
๑๘๕

ม.จ.สุ ภ ัท รดิศ ดิศ กุ ล , “พระพุ ท ธรูปสํ า คัญ สมัย รัต นโกสิน ทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕), ๙๐.

๑๘๖
ส่วนรูปแบบของพระคันธารราษฎร์ยนื ในรัชกาลที่ ๔ นัน้ (ภาพที่ ๑๑๔) เป็ น
พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางขอฝน โดยพระหัตถ์ขวายกขึน้ ในระดับพระอุระและงอนิ้วพระ
หัตถ์ทงั ้ ๔ ซึง่ เป็ นอาการกวักเรียกนํ้าฝน ในขณะทีพ่ ระหัตถ์ซา้ ยยกหงายขึน้ เพื่อรองรับนํ้าฝนใน
ระดับพระโสณี รูปแบบพระพักตร์เป็ นแบบพระราชนิยม กล่าวคือ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระ
เนตรเปิ ดเหลือบตํ่าเล็กน้ อย พระนลาฏค่อนข้างแคบ แนวพระขนงโค้งเล็กน้ อยและทอดตัวไป
ตามแนวพระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ และพระกรรณคล้ายลักษณะทางกายวิภาคของมนุ ษย์
ธรรมดา แต่ยงั คงลักษณะมหาบุรุษ เช่น การทําขมวดพระเกศา และพระรัศมีเปลว ทีส่ ําคัญคือ
ไม่มอี ุษณีษะรวมทัง้ ยังมีน้ิวพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทที่ยาวเสมอกันตามแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ ๔
พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง มีรอยยับอย่างเป็ นธรรมชาติ แลเห็นรอยจีบ
ของการนุ่ งสบง และริว้ จีวรเมื่อตลบคลุมพระอังสาซ้ายทัง้ ยังปรากฏชายจีวรทีเ่ ป็ นลูกบวบอยูใ่ น
พระหัตถ์ซ้ายที่รองรับนํ้ าฝน ซึ่งแสดงถึงความสมจริงของการนุ่ งห่มจีวรของภิกษุ พระพุทธรูป
ประทับยืนเหนือดอกบัวทีม่ ขี าสิงห์รองรับ ส่วนดอกบัวแสดงถึงรายละเอียดต่างๆ เช่นกลีบดอก
และเกสร ส่วนล่างสุดเป็ นฐาน ๘ เหลีย่ ม ซึง่ มีขอ้ ความอักษรขอมจารึกโดยรอบทิศทีอ่ ยู่ดา้ นหน้า
ของพระพุ ทธรูปทําเป็ นขัน้ บันไดและมีพ นัก บันได ๒ ข้าง พระพุทธรูปองค์น้ียงั เป็ นต้นแบบ
ทางด้านแนวคิดและรูปแบบในการสร้างพระคันธารราษฎร์ยนื ในรัชกาลที่ ๕ ทีพ่ ฒ
ั นาเรื่องความ
๑๘๖
สมจริงให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ จากพระคันธารราษฎร์ยนื รัชกาลที่ ๔ ด้วย
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๑๘๖

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชกรัณยานุสร, ๕๒.

๑๘๗

ภาพที่ ๑๑๔ พระคันธารราษฎร์ยนื รัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๒๘.

๑๘๘
ตามประวัตกิ ล่าวว่า รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์น้ีดว้ ย
ทรงพระราชดําริตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ๑๘๗ ซึง่ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์ในพุทธ
ประวัติ อ ั น เป็ น ที่ม าของการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ปางขอฝนนั ้น ปรากฏรายละเอีย ดในพระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก มัจฉชาดก ๑๘๘ มีเหตุการณ์โดยสรุปดังนี้
ครัง้ หนึ่ ง เกิด ความแห้ง แล้ง เป็ น อย่า งมากในแคว้น โกศล แม่ น้ํ า สายอื่น ๆ
รวมทัง้ นํ้ าในสระโบกขรณีท่อี ยู่ใกล้กบั เชตวันมหาวิหารอันเป็ นที่ประทับก็แห้งเหือด ทําให้สตั ว์
ทัง้ หลายในแหล่งนํ้ าต้องทรมานและตายลงเป็ นอันมาก พระพุทธองค์จงึ ทรงมีพระดําริจะให้ฝน
ตก โดยวันหนึ่งภายหลังจากทีท่ รงรับบิณฑบาตเป็ นเสร็จสิน้ พุทธกิจแล้ว ได้เสด็จออกมาประทับ
ยืนที่บนั ไดสระโบกขรณี แล้วตรัสกับพระอานนท์ให้นําผ้าอาบนํ้ าฝนมาถวาย เมื่อทรงครองผ้า
อาบนํ้ าฝนแล้ว ก็ประทับยืนที่บนั ไดสระทรงตัง้ พระทัยจะสรงนํ้ าในสระโบกขรณีนัน้ เมื่อ พระ
อินทร์ทรงทราบว่าพระพุทธองค์จะสรงนํ้ าในสระโบกขรณีโดยประทับยืนที่บนั ไดนัน้ จึงบันดาล
ให้เกิดฝนตก เพียงครู่เดียวก็มนี ้ํ าเต็มสระโบกขรณีและท่วมถึงบันไดทีพ่ ระพุทธองค์ประทับยืน
อยู่ เมือ่ พระพุทธองค์สรงนํ้าแล้วก็ทรงครองจีวรห่มเฉวียงบ่าแล้วเสด็จกลับพระคันธกุฎี
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ารูปแบบของพระคันธารราษฎร์รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้าง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทีค่ ํานึงความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลตามพุทธประวัติ โดยทํา
เป็ น พระพุ ท ธรูป ประทับ ยืน ตามพุ ท ธกิร ิย าที่ก ล่ า วไว้ใ นพระไตรปิ ฎ ก ซึ่ง แตกต่ า งจากพระ
คัน ธารราษฎร์ ร ัช กาลที่ ๑ ที่อ ยู่ ใ นท่ า ประทับ นั ง่ นอกจากนี้ ย ัง แสดงความสมจริง ผ่ า น
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ดอกบัว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนสระโบกขรณี รวมทัง้ มีส่วนฐานทีท่ ําเป็ น
บันไดและขัน้ บันได ซึง่ แสดงถึงสถานทีท่ เ่ี กิดเหตุการณ์ตามพุทธประวัตดิ ว้ ย อย่างไรก็ตาม จาก
เนื้อหาของเรือ่ งไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอาการอย่างไรในขณะประทับ
ยืนนัน้ ดังนัน้ จึงอาจเป็ นเหตุให้รชั กาลที่ ๔ ทรงเลือกสร้างพระพุทธรูปทีแ่ สดงพระหัตถ์ตามอย่าง
พระคันธารราษฎร์รชั กาลที่ ๑ ซึง่ เสมือนว่าเป็นกิรยิ าในการกวักเรียกนํ้าฝน
นอกจากนี้ การเลือกทําจีวรห่มเฉียงนัน้ อาจสืบเนื่องจากรายละเอียดทีก่ ล่าว
ไว้ในพระไตรปิฎกว่าภายหลังเมือ่ ทรงสรงนํ้าแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงครองจีวรห่มเฉียงแล้วเสด็จ
กลับยังคันธกุ ฎี ซึ่ง การครองจีวรห่มเฉี ยงที่มรี อยยับของจีว รอย่างสมจริง ในท่ายืนเช่นนี้เ ป็ น
ตัว อย่ า งที่พ บไม่ ม ากนั ก ในกลุ่ ม พระพุ ท ธรูป ที่ร ัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้ า ฯ ให้ส ร้า ง รวมทัง้
พระพุทธรูปทีเ่ คยสร้างมาในรัชกาลก่อนๆ ช่วงต้นรัตนโกสินทร์
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๑๘๗

ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ:
สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๕๑.
๑๘๘
ดูใ น พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุท ทกนิ กาย เอกนิ บาตชาดก ภาค ๓
เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๐๔-๒๐๗.

๑๘๙
น่ าสังเกตว่าลักษณะของการครองจีวรนัน้ ไม่มสี งั ฆาฏิพาดทับที่พระอังสา ซึ่ง
แตกต่างจากพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่ประทับนัง่ นัน้ อาจเป็ นสื่อแสดงความสมจริงตาม
อย่างการห่มจีว รของสงฆ์ ซึ่ง หากเป็ นการห่ มจีว รแบบเฉี ยงเพื่อ ปฏิบตั ิศาสนกิจภายในพระ
อาราม เช่น ทําวัตร หรือสวดปาฏิโมกข์ในพระอุโบสถก็จะมีสงั ฆาฏิพาดที่บ่า แต่หากเป็ นการ
ห่มจีวรเพื่อปฏิบตั กิ จิ อื่นๆภายนอกพระอารามก็ไม่ตอ้ งมีสงั ฆาฏิพาดทับ โดยในกรณีเหตุการณ์ท่ี
พระพุทธองค์ทรงประทับยืนเพื่อตัง้ พระทัยสรงนํ้ าที่สระโบกขรณีนัน้ นับว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี ยู่
กลางแจ้ง ภายนอกเชตวันมหาวิหารอันเป็ นที่ประทับ พระพุทธรูปจึงมีเพียงการครองจีวรห่ม
เฉียงโดยไม่มสี งั ฆาฏิ ทัง้ ยังมีชายจีวรเป็นลูกบวบอยู่ในพระหัตถ์เช่นเดียวกับการห่มจีวรจริงของ
สงฆ์อกี ด้วย
ประเด็นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การที่ทรงเลือกให้พระพุทธรูปครอง
จีวรห่มเฉียงแทนทีจ่ ะทรงผ้าอาบนํ้าฝนซึง่ เป็ นไปตามทีก่ ล่าวไว้ในพุทธประวัตนิ นั ้ อาจเป็ นเพราะ
รัชกาลที่ ๔ ทรงตัง้ พระราชหฤทัยทีจ่ ะสร้างพระพุทธรูปองค์น้ีขน้ึ เพื่ออัญเชิญไปในการพระราชพิธ ี
พืชมงคล ซึง่ เป็ นพระราชพิธสี งฆ์ทร่ี ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้จดั เพิม่ ขึน้ จากพระราชพิธจี รดพระ
นังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็ นพิธพี ราหมณ์ และเป็ นพระราชพิธ ีท่สี ําคัญของแผ่นดินที่ประกอบขึ้น
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม การสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนจึงมีความสําคัญและ
เกี่ยวข้องกับพระราชพิธนี ้ีเป็ นอย่างยิง่ แต่ หากจะให้พระพุทธรูปครองผ้าอาบนํ้ าฝนตามความ
สมจริงของเนื้อหา ก็ย่อมไม่เป็ นการสมควรแก่การอัญเชิญไปประกอบพระราชพิธ ี แม้ว่าแนวคิด
ในการทําพระพุทธรูปให้สมจริงโดยการทรงผ้าอาบนํ้ าฝนนัน้ ได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยรัชกาลที่ ๓
โดยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งในกลุ่มทีส่ มเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรสทรงคิดค้น
ขึน้ จากพุทธประวัตแิ ล้วก็ตาม (ภาพที่ ๑๑๕) ๑๘๙ ดังนัน้ เชื่อว่าในการสร้างพระพุทธรูปตามพระ
ราชประสงค์นนั ้ ย่อมต้องคํานึงถึงความเหมาะสม นอกเหนือจากความสมจริงตามเนื้อหาแต่เพียง
อย่ า งเดีย วพระพุ ท ธรู ป องค์ น้ี จ ึง เป็ น ตัว อย่ า งของการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ที่ แ สดงถึ ง ความ
สมเหตุสมผลทัง้ ในแง่ของความสมจริงจากเนื้อหาพุทธประวัติ และในแง่ของหน้าทีก่ ารใช้งานด้วย
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๑๘๙

เสาวนิ ต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่ างๆ ตามพระมติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพนฯ,
๒๕๕๐), ๑๗๔-๑๗๕.

๑๙๐

ภาพที่ ๑๑๕ พระพุทธรูปปางสรงนํ้าฝน
ทีม่ า: เสาวนิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่ างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพนฯ, ๒๕๕๐), ๑๗๔.
อนึ่ ง นอกจากพระคัน ธารราษฎร์ ย ืน แล้ ว ยัง มีพ ระพุ ท ธรู ป นาคปรกที่
ประดิษฐานในหอพระราชกรมานุ สร (ภาพที่ ๑๑๖) ซึง่ จัดรวมอยู่ในกลุ่มทีร่ ชั กาลที่ ๓ โปรดเกล้า
ฯ ให้สมเด็จกรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรสทรงคิดค้นขึน้ หากแต่มรี ปู แบบทีแ่ ตกต่างจากในสมุดภาพ
ทีเ่ ป็นพระพุทธรูปประทับนังเหนื
่ อขนดนาคตามทีท่ รงออกแบบไว้โดยพระพุทธรูปองค์น้ีมกี ารทํา
ขนดนาคล้อมรอบพระวรกายแทน ซึ่งมีผู้ศกึ ษาและตรวจสอบกับพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุ ภาพและสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์แล้วพบว่าเป็ นรูปแบบ
ทีเ่ กิดขึน้ โดยพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นผูค้ ดิ ค้นและแก้ไขให้มขี นาดนาคล้อมพระวรกาย
พระพุทธองค์ โดยพระพุทธรูปองค์น้ีได้หล่อเพิม่ เติมขึน้ จากสมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกรูปแบบใน
ลักษณะนี้ว่า พระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชี ๑๙๐
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ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์, “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓–รัชกาลที่ ๕: การ
เปลี่ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม” (สารนิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศ าสตร์ศิล ปะ ภาควิชาประวัติศ าสตร์ศิล ปะ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิล ปากร,
๒๕๔๗), ๒๘-๒๙.

๑๙๑

ภาพที่ ๑๑๖ พระนาคปรกอย่างฝาชี
ทีม่ า: เสาวนิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่ างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพนฯ, ๒๕๕๐), ๑๒๒.
จากการตรวจสอบพุ ทธประวัติท่เี กี่ยวข้องกับเหตุ ก ารณ์ ตอนนี้ พ บว่ า เป็ น
เรื่องราวที่ปรากฏในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐก ธรรมบท อุ ทาน อิตอวุตตก
สุตตนิบาต มุจลินทสูตร โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ขณะที่พระพุทธองค์ประทับนัง่ เสวยวิมุตติสุข
ขณะนัน้ ได้เกิดฝนพรําตลอด ๗ วันและมีลมหนาวมาปะทะ พญามุจลินทนาคราชได้ออกจากที่
อยูข่ องตน มาวงรอบพระกายของพระผูม้ พี ระภาคด้วยขนดหาง ๗ รอบ แผ่พงั พานใหญ่เบือ้ งบน
พระเศียร ด้วยตัง้ ใจว่าความหนาวและความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มพี ระภาค สัมผัสแห่ง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลือ้ ยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผูม้ พี ระภาค ครัง้ พอล่วงสัปดาห์
นัน้ ไป พระผู้มพี ระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินัน้ อากาศโปร่งปราศจากเมฆแล้ว พญานาคจึง
ได้คลายขนดหางจากพระวรกาย แล้วนิรมิตกายเข้ากราบนมัสการพระพุทธองค์” ๑๙๑
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ดูใ น พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุท ทกนิ กาย อุท าน เล่ มที่ ๑ ภาคที่ ๓
(กรุงเทพฯ: มหามุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๑๖๑.

๑๙๒
รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชีจงึ น่ าจะเกิดจากการตีความเนื้อหา
ของพุทธประวัตซิ ง่ึ สะท้อนแนวคิดเรื่องความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล จึงได้ปรับรูปแบบของ
พระนาคปรกทีเ่ คยทําขนดนาคเป็ นฐานทีป่ ระทับ ให้กลายมาเป็ นการขดวงล้อมองค์พระพุทธรูป
ตามทีก่ ล่าวไว้ในพระสูตร พระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชีจงึ อาจเป็ นตัวอย่างของพระพุทธรูปที่
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยคํานึงถึงความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลอีกองค์หนึ่ง และ
คงเป็ นต้นแบบให้เกิดการทําพระพุทธรูปนาคปรกในลักษณะนี้สบื มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยทรง
พระราชปรารภว่าพระพุทธรูปนาคปรกอย่างทีเ่ คยทํากันมาในอดีตไม่อาจบังฝนได้ แต่พระนาค
ปรกอย่างฝาชีนนั ้ เป็ นการทําให้เห็นว่าพระยานาคมาบังฝนถวายพระพุทธเจ้าได้จริงๆ ๑๙๒
อนึ่ง รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกที่ทําขนดนาคล้อมรอบพระวรกายนัน้
ได้ปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมศิลปะลังกา สมัยแคนดี เช่นจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัตทิ ่ี
ถํ้าทัมพุลละ ซึ่งอาจเป็ นการแสดงออกถึงแนวคิดที่อาจพ้องกันกับการตีความและแสดงออกใน
พุทธศิล ป์ส มัย รัช กาลที่ ๔ แต่ อ ย่ างไรก็ต าม ยัง ไม่ มหี ลัก ฐานที่ย ืนยันได้อ ย่ างแน่ ชดั ว่ า จะมี
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดในการทําขนดนาคล้อมพระวรกายในพระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชีท่ี
สร้างขึน้ ตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔
สําหรับพระพุทธรูปในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ทีย่ กมาเป็ นกรณีศกึ ษา ทัง้
พระคันธารราษฎร์ยนื และพระนาคปรกอย่างฝาชีท่ปี ระดิษฐานภายในหอพระราชกรมานุ สรนัน้
แม้ไม่พบเอกสารชัน้ ต้นทีแ่ สดงถึงพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ แต่เชื่อว่าน่ าจะทรงมีส่วนร่วมใน
การพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการสร้าง เนื่องจากทรงรอบรูใ้ นพระบาลี รวมทัง้ ยังเป็ น
พระพุทธรูปทีท่ รงสร้างขึน้ เพื่อประกอบพระราชพิธใี นราชสํานัก อีกทัง้ บางพระราชพิธยี งั เป็ นสิง่
ที่ทรงคิดค้นขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เองอย่างเช่นพระราชพิธพี ชื มงคลที่โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระ
คันธารราษฎร์ยนื มาประกอบพระราชพิธ ี หรือแม้แต่พระพุทธรูปนาคปรกอย่างฝาชีท่สี ร้างขึ้น
พร้อมมีจารึกพระนามเพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายพระมหากษัตริยใ์ นอดีต ดังนัน้ รูปแบบและการ
แสดงออกต่ า งๆ ของพระพุ ทธรูป เหล่า นี้ ย่อ มต้อ งผ่ านพระบรมราชวินิจ ฉัย ของรัชกาลที่ ๔
มาแล้วไม่มากก็น้อย
กล่าวโดยสรุป พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างนัน้ มีตวั อย่างทีส่ ะท้อนถึง
ความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึง่ สะท้อนถึงการตีความเหตุการณ์จากพุทธประวัตติ ามความ
สมจริงในเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้ ปรากฏการณ์เช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากแนวคิดและโลกทัศน์
ของชนชัน้ นําทีเ่ ริม่ เปลีย่ นแปลงไปตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยความเปลีย่ นแปลงนี้ได้สะท้อน
ผ่านงานพุทธศิลป์ทส่ี าํ คัญคือ การคิดค้นปางต่างๆของพระพุทธรูปจากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ
โดยสมเด็จพระสมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิต ชิโ นรส เพื่อสร้างพระพุ ทธรูปสําหรับทรง
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุ วดั ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๘ (พระนคร: องค์การค้าของคุรสุ ภา, ๒๕๐๔), ๑๘๙.

๑๙๓
บําเพ็ญพระราชกุศลในรัชกาลที่ ๓ ๑๙๓ ซึ่งในครัง้ นัน้ เป็ นการแสดงออกถึงแนวคิดอย่างใหม่ใน
การสร้า งพระพุ ทธรูปโดยเติมรายละเอียดต่ างๆ ในพุ ท ธประวัติเ ข้าไป ทํา ให้พ ระพุ ทธรูป มี
อิรยิ าบถแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยมีมาก่อน หลายอิรยิ าบถมีลกั ษณะทีส่ มจริงอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อสื่อ
เรื่องราวในพุทธประวัติ ๑๙๔ ซึ่งพระพุทธรูปกลุ่มนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของ
ชนชัน้ นําทางสังคมและเป็ นการนําเสนอแนวคิดในการแสดงรูปพระพุทธเจ้าในเชิงชีวประวัตเิ ป็ น
ครัง้ แรก ๑๙๕ เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็ยงั คงปรากฏพระพุทธรูปในพระราชประสงค์บางองค์ท่ี
สะท้อนแนวคิดเรือ่ งความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างชัดเจนมากขึน้ กว่าในรัชกาลที่ ๓ โดย
แสดงผ่านองค์ประกอบที่ควรมีตามท้องเรื่องในพุทธประวัติ รวมทัง้ การนุ่ งห่มจีวรอย่างสมจริง
โดยแนวคิดและการแสดงออกในลักษณะนี้ยงั ส่งผ่านไปสู่งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วย
ลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงเหล่านี้สะท้อนถึงการตีความเหตุการณ์พุทธประวัตใิ น
แนวคิดแบบสัจนิยมและมนุ ษย์นิยม โดยพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างตามความสมจริง
อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลที่ยกมาเป็ นกรณีศึกษานัน้ น่ าจะเป็ นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน
ประติมากรรมทีเ่ ริม่ ให้ความสําคัญกับความสมจริง ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ประติมากรรมอื่นๆ ทีเ่ ป็ นแนว
สมจริงอย่างตะวันตกทีเ่ ริม่ ปรากฏอย่างชัดเจนในปลายรัชกาลนี้
๔.๖ พระพุทธรูปแบบจารีตประเพณี
แม้ว่า จะเกิด พระพุท ธรูป แบบพระราชนิยมในรัช กาลที่ ๔ ที่แ สดงออกถึง
แนวคิดเรื่องความสมจริง โดยแสดงผ่านลักษณะการครองจีวรและอิรยิ าบถต่างๆ ที่แตกต่าง
จากพระพุทธรูปในสมัยก่อนมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ จากการศึกษาพบว่ายังมีกลุ่มพระพุทธรูป
ที่ร ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้า ง โดยยัง คงรูปแบบตามจารีต ประเพณีอ ยู่ด้ว ย ได้แ ก่ พระพุท ธรูป ที่
ทรงสร้า งเพื่อ ทรงพระราชอุ ท ศิ พระราชกุศ ลถวายพระมหากษัต ริย ์ พระพุท ธรูป ฉลอง
พระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทศิ ถวายพระบรมวงศานุ วงศ์ท่สี าํ คัญ
พระพุท ธ รูป ที ่ท รงสร้า งเพื ่อ ทรงพระราชอุ ท ศิ พระราชกุ ศ ล ถว าย
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระพุทธนฤมิตรจําลอง ซึ่งประดิษฐานในซุ้มบุษบกยอดปรางค์ท่มี ุข
หน้ าพระอุโบสถ วัด อรุณ ราชวราราม (ภาพที่ ๑๑๗) รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างขึ้น
โดยจํา ลองจากพระพุท ธรูป ฉลองพระองค์ใ นหอพระสุร าลัย พิม าน ในพระบรมมหาราชวัง
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๑๙๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: มติชน,

๒๕๔๕), ๒๕๙.

๑๙๔

ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์, “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓–รัชกาลที่ ๕: การ
เปลี่ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม” (สารนิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๓.
๑๙๕
นิ ธ ิ เอีย วศรีว งศ์ , ปากไก่ แ ละใบเรื อ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์วรรณกรรมต้นรัตนโกสิ นทร์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, ๔๘๓-๔๘๔.

๑๙๔
เพื่อ มาประดิษ ฐานยัง บุษ บกนั น้ แต่ย งั ไม่ไ ด้อ ญ
ั เชิญ มา จนกระทั ่งในรัช กาลที่ ๕ จึง ได้
๑๙๖
อัญเชิญไปประดิษฐานเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๘ โดยปรากฏหลักฐานพระราชดําริในครัง้ นัน้ ผ่าน
ประกาศเทวดาพระราชพิธ สี มภาคาภิเ ศกรัช กาลที่ ๕ เท่า รัช กาลที่ ๒ ความว่า “...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่ห วั สมเด็จพระบรมชนกมหาราชาธิ ราช ได้ ท รง
สฐาปนาบุษบกยอดปรางไว้ ณน่ าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ยัง หาสําเร็จไม่ ทรง
พระราชดํา ริ ห์จะทรงหล่ อ พระพุท ธรูป ประดิ ษ ฐานในบุษ บกนั น้ ก็พ อได้ ท รงทราบว่า
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห วั ได้ ท รงหล่ อ พระพุท ธรูป ถ่า ยอย่า งพระพุท ธ
นฤมิ ต ร ซึ่ ง เปนพระฉลองพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิ ศ หล้ า นภาไลยไว้
องค์หนึ่ ง เพื่ อจะประดิ ษฐานที่ บุษบกยอดปรางค์นัน้ ...” ๑๙๗ ต้นแบบของพระพุทธนฤมิตร
จํา ลองที่ว ดั อรุณ ราชวรารามจึง ควรเป็ น พระพุท ธนฤมิต รซึ่ง มีพ ระนามเดีย วกัน และมีฐ านะ
เป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๑๙๘ (ภาพที่ ๑๑๘)
195

196

197

๑๙๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๘), ๘๙. และ ดูเพิม่ เติมใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ และ สมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๑๔ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา,
๒๕๐๔), ๑๖๔-๑๖๕. กับมีจารึกความเป็ นมาของพระพุ ทธนฤมิตรจําลองที่ฐานพระพุ ทธรูป
ภายในบุษบกยอดปรางค์หน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม.
๑๙๗
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ,์ ประกาศการพระราชพิ ธี เล่ม ๒
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๒๑๑.
๑๙๘
เกีย่ วกับพระพุทธนฤมิตรทีป่ ระดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง
นัน้ เดิมมีผู้กล่าวว่าเป็ นพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๓ ทรงสร้างเพื่อทรงพระราชอุ ทศิ พระราชกุ ศล
ถวายรัชกาลที่ ๒ ดูใน หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุ ล, “พระพุทธรูปสําคัญสมัยรัตนโกสินทร์” ใน
วารสารมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕), ๙๗; ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ
สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๕),
๑๑๗. แต่มผี เู้ สนอข้อคิดเห็นใหม่ว่า เป็ นพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๒ ทรงสร้างขึน้ ในขณะทรงดํารง
พระชนม์ชพี อยู่เพื่อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของรัชกาลที่ ๒ เอง ดูใน พิชญา สุ่มจินดา,
“พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ ในพระบรมมหาราชวัง: ความรูท้ ่ตี ้องเปลี่ยนแปลง ความ
ขัดแย้งที่ต้องวิเ คราะห์” ใน วารุณี โอสถารมย์, บรรณาธิก าร, ประวัติศาสตร์ศิล ปะที่ ต้อง
จารึก รวมบทความทางวิ ชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิ ลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๐), ๘๕-๘๗. อย่างไรก็ต าม ประเด็นสําคัญ ในที่น้ี ค ือ ความสําคัญ ของ
พระพุทธรูปองค์น้ีทเ่ี ป็ นพระพุทธรูปทรงต้นอย่างจักรพรรดิราชฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่ง
เป็นต้นแบบให้กบั การสร้างพระพุทธนฤมิตรจําลองทีพ่ ระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม.

๑๙๕

ภาพที่ ๑๑๗ พระพุทธนฤมิตรจําลอง บุษบกทีม่ ขุ หน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

ภาพที่ ๑๑๘ พระพุทธนฤมิตร ในหอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๑๕.

๑๙๖
เชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธนฤมิตรจําลองขึน้ เพื่อเป็ น
การบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเช่นเดียวกัน และการทีม่ ี
พระราชประสงค์ให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานยังวัดอรุณราชวรารามนัน้ อาจเป็ นเพราะรัชกาลที่ ๔
ได้โปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมอัฐริ ชั กาลที่ ๒ ไว้ทฐ่ี านพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ
วัดอรุณราชวราราม ๑๙๙ จึงถือกันว่าวัดนี้เป็ นวัดประจํารัชกาลที่ ๒ ซึ่งสมควรที่จะประดิษฐาน
พระพุทธนฤมิตรจําลองเพื่อทรงอุ ทศิ พระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ และยังเป็ น
พระพุทธรูปฉลองพระองค์หรือแทนพระองค์รชั กาลที่ ๒ เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วย
ทัง้ นี้อาจเป็ นไปตามคติความเชื่อเกีย่ วกับการสร้างรูปประติมากรรมซึง่ เป็ นรูป
เคารพแทนบุคคลสําคัญอย่างเช่นพระมหากษัตริย์ และได้รวมคติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยเ์ ข้าไว้ดว้ ยกัน ซึง่ มีการสร้าง
มาแล้วในอดีต ดังกรณีทร่ี ชั กาลที่ ๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระ
พุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ในพระอุ โ บสถวั ด พระศรี ร ั ต นศาสดารามซึ่ ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่
พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงสร้างขึน้ ด้วยรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช
เพื่อ ทรงบํา เพ็ญ พระราชกุ ศ ลถวายแด่รชั กาลที่ ๑ และรัช กาลที่ ๒ รวมทัง้ หมู่พ ระพุ ท ธรูป
ทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราชที่ประดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมานและที่ฐานชุกชีของพระ
พุทธมหามณีรตั นปฏิมากรอีกบางองค์ท่พี ระมหากษัตริย์ทรงสร้างเพื่อทรงพระราชอุ ทศิ ถวาย
พระราชกุศลแด่บรู พมหากษัตริย์ ซึง่ เป็ นคติความเชื่อทีม่ มี าแล้วตัง้ แต่สมัยอยุธยา ทีส่ บื มาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยพบว่ามีพระพุทธรูปในลักษณะนี้แล้วตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๑ และมีการสร้าง
มากยิง่ ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ๒๐๐ ก่อนที่จะมีการสร้างพระบรมรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์
ตามอิทธิพลศิลปะตะวันตกซึง่ เริม่ เกิดขึน้ ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๔
เนื่องจากเป็ นการจําลองแบบ ดังนัน้ รูปแบบของพระพุทธนฤมิตรจําลองจึงมี
ลัก ษณะโดยรวมที่ค ล้ า ยคลึง กับ พระพุ ท ธนฤมิต รในหอพระสุ ร าลัย พิม าน กล่ า วคือ เป็ น
พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางห้ามสมุทรหรือ ประทานอภัย ๒ พระหัต ถ์ใ นระดับพระอุระ
ทรงเครื่อ งต้น อย่า งพระจัก รพรรดิร าชซึ่ง มีเ ครื่อ งทรงต่ า งๆเป็ น จํา นวนมาก คือ ทรงมงกุ ฎ
ประกอบกรรเจียกจร ทรงกรองศอ ทับทรวง พาหุรดั ทองกร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า พระธํามรงค์
ทุกนิ้วพระหัตถ์ แสดงการครองจีวรห่มเฉียงไว้ทด่ี า้ นในโดยมีชายสังฆาฏิเป็ นแผ่นตรงกลางพระ
อุระ พระวรกายท่อนล่างทรงนุ่ งสบงมีผา้ จีบหน้านาง มีเจียรบาดและชายไหวชายแครงซ้อนกัน
๓ ชัน้ ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาท แต่พระพุทธนฤมิตรจําลองที่ประดิษฐานในบุษบก
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๑๙๙

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุ วดั ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๘, ๑๖๖.
๒๐๐
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์ : พัฒนาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๒๖๓.

๑๙๗
ยอดปรางค์ วัดอรุณราชวรารามเป็ นพระพุทธรูปหล่อโลหะลงรักปิดทองประดับกระจก ส่วนพระ
พุทธนฤมิตรทีป่ ระดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมานเป็ นพระพุทธรูปหุม้ ทองคํา มีเครื่องทรงซึง่ เป็ น
เครื่อ งทองลงยาประดับอัญ มณีมคี ่าพระพุทธนฤมิต ทัง้ ๒ องค์ ประทับยืนบนฐานกลีบบัวซึ่ง
รองรับด้วยฐานสิงห์ มีรปู เทพนมและครุฑแบกประดับทีช่ นั ้ ฐานเช่นเดียวกัน
รูปแบบโดยรวมของพระพุทธนฤมิตรทัง้ ๒ องค์นัน้ ยังเหมือนกับพระพุทธรูป
ทรงเครือ่ งต้นอย่างจักรพรรดิราชอีกจํานวนมากทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซง่ึ ประดิษฐาน
ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ดังนัน้ พระพุทธนฤมิตรทีป่ ระดิษฐาน
ยังวัดอรุณราชวรารามจึงเป็ นพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างโดยยังคงรูปแบบและคติความ
เชื่อตามโบราณราชประเพณีทุกประการ
ในส่วนของพระพุทธรูปฉลองพระองค์ หรือพระพุทธรูปแทนพระองค์นนั ้ เป็ น
อีกคติความเชื่อที่สําคัญอีก ประการหนึ่ง ในราชสํานัก ซึ่งพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์หรือแทนพระองค์พระมหากษัตริยใ์ นขณะทีย่ งั ทรงดํารงพระชนม์ชพี อยู่เพื่อทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลในพระองค์เอง ดังเช่นที่รชั กาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธจักรพรรดิ และ
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรังสฤษฎิ ์ ซึ่งประดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมาน ใน
พระบรมมหาราชวัง ๒๐๑ เป็ นต้น แต่กระนัน้ ก็ยงั แสดงให้เห็นว่าคติการสร้างพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์ของพระมหากษัตริยข์ ณะทีย่ งั ดํารงพระชนม์ชพี นัน้ ได้เป็ นราชประเพณีทป่ี ฏิบตั สิ บื มาใน
ราชสํานักสมัยรัตนโกสินทร์มาโดยตลอด
สําหรับในรัชกาลที่ ๔ นัน้ ปรากฏหลักฐานว่าได้ทรงมีพระราชดําริท่ีจะสร้าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์สําหรับพระองค์เองด้วย ดังปรากฏหลักฐานในประกาศพระราชพิธสี ม
ภาคาภิเศก รัชกาลที่ ๕ เท่ารัชกาลที่ ๔ หรือพระราชพิธที รงครองสิรริ าชสมบัตขิ องรัชกาลที่ ๕
เสมอด้วยรัชกาลที่ ๔ มีความว่า “...อนึ่ ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หวั เมื่อทรง
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๒๐๑

ม.จ.สุ ภ ัท รดิศ ดิศ กุ ล , “พระพุ ท ธรูปสํ า คัญ สมัย รัต นโกสิน ทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕), ๙๑, ๙๗. อนึ่ง มีผเู้ สนอว่า
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราชที่รชั กาลที่ ๑ ทรงสร้างเพื่อทรงบําเพ็ญพระราช
กุศลในพระองค์เองคือพระพุทธเพชรรัตน์ และพระพุทธเนาวรัตน์ซ่งึ เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ต้น อย่ า งจัก รพรรดิร าช ดู ใ น พิช ญา สุ่ ม จิน ดา, “พระพุ ท ธรูป ทรงเครื่อ งฉลองพระองค์ใ น
พระบรมมหาราชวัง: ความรูท้ ต่ี ้องเปลีย่ นแปลง ความขัดแย้งทีต่ ้องวิเคราะห์” ใน วารุณี โอสถารมย์,
บรรณาธิ ก าร, ประวัติ ศาสตร์ ศิ ลปะที่ ต้ อ งจารึ ก รวมบทความทางวิ ชาการด้ า น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๐), ๗๒-๗๓. อย่างไร
ก็ต าม ไม่ ว่ า จะเป็ น พระพุ ท ธรูป องค์ใ ด แต่ ก็ล้ว นแสดงถึง แนวคิด ในการสร้า งพระพุ ท ธรูป
ทรงเครือ่ งต้นอย่างจักรพรรดิราชเพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ทงั ้ สิน้ .

๑๙๘
ดํารงพระชนม์อ ยู่ ได้ ท รงพระราชดําริ ห์ จะทรงสร้ างพระพุท ธปฏิ ม ากรห้ ามสมุ ท เท่ า
พระองค์ ทรงเครื่องต้ นอย่างจักรพรรดิ ราชาธิ ราช เปนแต่ได้ทรงให้ช่างหล่อๆเปนองค์ขึ้น
ไว้สงู ๓ ศอก ๘ นิ้ วยังไม่ได้ทรงเครื่องให้สาํ เร็จโดยพระราชประสงค์กเ็ สด็จสวรรคต...” ๒๐๒
ต่อมารัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ช่างทองหลวงหุ้มองค์พระด้วยทองคํา
เนื้อแปดและถวายเครื่องทรงทําจากทองคําลงยาราชาวดี มีฉัตรประดับ ๗ ชัน้ พร้อมกับได้ทรง
พระราชศรัทธาถวายพระธํามรงค์มรกตใหญ่องค์หนึ่ง และพระธํามรงค์โอปอล์ใหญ่องค์หนึ่งเป็ น
พุทธบูชา และได้อ ัญ เชิญ ไปยัง พระที่นัง่ อนันตสมาคมองค์เ ดิม มีก ารสมโภชฉลองพระ และ
พระราชทานนามพระพุทธปฏิมากร ๒๐๓ ซึง่ ทราบชื่อในภายหลังว่า “พระมหาศิรจุมภฏปฏิมากร”
อันเป็ นพระนามทีพ่ อ้ งกันกับพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ๒๐๔ แม้
จะไม่ปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์ดงั กล่าวประดิษฐานอยู่ท่ใี ดในปจั จุบนั แต่จากหลักฐานเอกสาร
ย่อมแสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อ งต้นอย่าง
จักรพรรดิราชเพื่อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์เอง โดยมีรปู แบบและคติความเชื่อตามโบราณ
ราชประเพณี ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ย ัง คงทรงปฏิบ ัติต ามจารีต ประเพณี ส ืบ มา แม้ว่ า จะมีก ารสร้า ง
พระพุทธรูปในพระราชประสงค์องค์อ่นื ๆ ทีแ่ สดงออกด้วยแนวคิดอย่างใหม่แล้วก็ตาม
ในเอกสารฉบับเดียวกันยังกล่าวถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ไว้ดว้ ยว่า
“...อนึ่ งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อยังเสด็จดํารงอยู่ ได้มีพระบรมราช
โองการทรงกะไว้ ว่ า วิ ห ารเก๋ ง ในวัด บวรนิ เวศน์ ค วรจะเปนที่ ไ ว้ พ ระรูป ท่ า นผู้เ ปน
ปธานาธิ บดี ในพระอารามวัดบวรนิ เวศน์...” ซึง่ ปรากฏในเวลาต่อมาว่า รัชกาลที่ ๕ ได้โปรด
เกล้ า ฯ ให้ ห ล่ อ พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่อ งต้ น อย่ า งจัก รพรรดิร าช ปางห้ า มสมุ ท ร เพื่อ เป็ น
พระพุท ธรูป ฉลองพระองค์ใ นพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั พระราชทานนามว่ า
“พระพุทธวชิรญาณ” ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศวิหาร (ภาพที่
๑๑๙) สันนิษฐานว่าการสร้าง “พระรูปท่ านผู้เปนปธานาธิ บดี” ให้มลี กั ษณะเป็ นพระพุทธรูป
ทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราชเพื่อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ น่ าจะ
เป็ นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เอง เพราะหากมีพระราชประสงค์ให้มลี กั ษณะที่
เป็นพระบรมรูปแบบเหมือนจริง รัชกาลที่ ๕ ก็น่าจะทรงสร้างให้เป็ นไปตามพระราชประสงค์ได้
เพราะในขณะนัน้ ได้เกิดการสร้างพระบรมรูปแบบเหมือนจริงขึน้ แล้ว และในโอกาสพระราชพิธ ี
สมภาคาภิเศก รัชกาลที่ ๕ เท่ารัชกาลที่ ๔ นี้ ยังได้มกี ารสร้างพระบรมรูปเหมือนของรัชกาลที่
๔ เพื่อประดิษฐานยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามด้วย
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๒๐๒

๒๒๔.

๒๐๓

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ,์ ประกาศการพระราชพิ ธี เล่ม ๒,

เรือ่ งเดียวกัน, ๒๒๔-๒๒๕.
พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า, ๑๙๖-๑๙๗.

๒๐๔

๑๙๙

ภาพที่ ๑๑๙ พระพุทธวชิรญาณ วิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร
ดัง นัน้ จึง เชื่อ ว่ าพระพุ ท ธวชิร ญาณนัน้ เป็ นพระพุ ทธรูป ฉลองพระองค์ห รือ
พระพุทธรูปแทนพระองค์รชั กาลที่ ๔ อีกองค์หนึ่งทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ ทัง้ นี้การเลือก
สร้างให้มรี ูปแบบเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิราช ปางห้ามสมุทรนัน้ อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับราชประเพณีในการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์ท่เี ป็ น
จารีตสืบมาเนื่องจากพุทธลักษณะโดยรวมมีรปู แบบเช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ใน
หอพระสุราลัยพิมาน โดยเฉพาะส่วนของชายไหวชายแครงที่มลี กั ษณะอ่อนช้อยคล้ายคลึงกัน
๒๐๕
รวมทัง้ ยังมีการประดับฉัตร ๗ ชัน้ เหนือพระเศียร พร้อมทัง้ มีแท่นฐานกลีบบัวซึ่งรองรับ
ด้วยฐานสิงห์ ที่มรี ูปเทพนมและครุฑแบกประดับที่ชนั ้ ฐานก็เป็ นลักษณะเดียวกับพระพุทธรูป
ฉลองพระองค์ต่างๆ ทีอ่ ยู่ในพระบรมมหาราชวังด้วย และรูปแบบของพระพุทธวชิรญาณก็อาจมี
ความเกีย่ วข้องกับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีท่ รงสร้างค้างไว้ และมาสําเร็จลง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึง่ ได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้น อนึ่ง น่ าสังเกตว่า แม้พระพุทธวชิรญาณจะเป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชตามโบราณราชประเพณี แต่มกี ารแสดงออกถึงความ
สมจริง บางประการ โดยเฉพาะพระกรรณ ซึ่ง มีล กั ษณะคล้ายใบหู ของมนุ ษ ย์ แตกต่ างจาก
พระพุทธรูปฉลองพระองค์องค์อ่นื ๆในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ ๑๒๐)
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๒๐๕

ม.จ.สุ ภ ัท รดิศ ดิศ กุ ล , “พระพุ ท ธรูปสํ า คัญ สมัย รัต นโกสิน ทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓-ธันวาคม ๒๕๒๕), ๑๐๘.

๒๐๐

ภาพที่ ๑๒๐ พระกรรณของพระพุทธวชิรญาณ
นอกจากพระพุ ทธรูปทรงเครื่อ งต้นอย่างจัก รพรรดิราช ยัง มีพระพุ ทธรูปที่
รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างตามแบบจารีตประเพณีเพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายพระบรมวงศานุ วงศ์ท่ี
ทรงเป็ นบรรพบุรุษ มีต ัวอย่างในการศึก ษาที่สําคัญ ได้แ ก่ พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
รัช กาลที่ ๑-๒ ซึ่ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป ประทับ ยืน ปางอุ้ ม บาตร (ภาพที่ ๑๒๑, ๑๒๒) และ
พระพุทธรูปประจําพระชนมวารกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ (ภาพที่ ๑๒๓ ) กับพระพุทธรูป
ประจําพระชนมวารสมเด็จพระศรีสุรเิ ยนทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีของรัชกาลที่ ๔ (ภาพ
ที่ ๑๒๔) ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปประทับยืนปางถวายเนตร

๒๐๑

ภาพที่ ๑๒๑ พระพุทธรูปประจําพระชนมวารรัชกาลที่ ๑
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๕๙.

๒๐๒

ภาพที่ ๑๒๒ พระพุทธรูปประจําพระชนมวารรัชกาลที่ ๒
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๖๘.

ภาพที่ ๑๒๓ พระพุทธรูปประจําพระชนมวารกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๖๒.

๒๐๓

ภาพที่ ๑๒๔ พระพุทธรูปประจําพระชนมวารสมเด็จพระศรีสุรเิ ยนทราบรมราชินี
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๔๐.
เดิมมีผกู้ ล่าวว่าพระพุทธรูปประจําพระชนมวารรัชกาลที่ ๑-๒และพระพุทธรูป
ประจําพระชนมวารกรมสมเด็จพระอมรินรามาตย์นัน้ สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ๒๐๖ แต่ เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลทีแ่ น่ ชดั พบว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปทัง้ ๔ องค์น้ีขน้ึ เพื่อ
ทรงพระราชอุทิศ พระราชกุศ ลถวายเจ้านายเหล่ านัน้ โดยสร้างเป็ นพระพุ ทธรูปประจําพระ
ชนมพรรษาวันหรือพระพุทธรูปประจําวัน อันเป็ นธรรมเนียมที่เกิดขึน้ ในรัชกาลที่ ๔ คือแสดง
ปางตามวันพระราชสมภพหรือวันประสูตขิ องแต่ละพระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
พระราชสมภพในวันพุธ จึงได้ทรงสร้างพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ส่วนกรมสมเด็จพระอมริน
รามาตย์และสมเด็จพระศรีสุรเิ ยนทราบรมราชินีประสูตวิ นั อาทิตย์จงึ ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปยืน
ปางถวายเนตร ๒๐๗ ทัง้ นี้ได้มตี ําราทีก่ ําหนดพระพุทธรูปปางต่างๆ สําหรับบูชาเป็ นพระประจําวัน
เกิดแล้วในสมัยรัชกาลที่ ๓ ๒๐๘
2 0 5
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๒๐๖

ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง, ๑๖๑-๑๖๔

และ ๑๖๙.

๒๐๗

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชกรัณยานุสร, ๖๒-๖๕.
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสําคัญสมัยรัตนโกสินทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ๓, ๔ (ธันวาคม ๒๕๒๓ - ธันวาคม ๒๕๒๕), ๙๙-๑๐๐.
๒๐๘

๒๐๔
พระพุทธรูปทัง้ ๔ องค์ยงั คงมีรปู แบบโดยรวมอื่นๆ เช่นเดียวกับพระพุทธรูป
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ กล่ าวคือ เป็ นพระพุทธรูปครองจีว รบางห่มเฉียงเรียบไม่มรี ้วิ ชายจีว ร
ด้านหลังแผ่ออก มีชายสังฆาฏิพาดจากพระอังสาจรดพระนาภีปลายเป็ นเขีย้ วตะขาบ มีขอบสบง
และแถบจีบที่ด้านหน้ าเป็ นสี่เหลี่ยม ที่สําคัญคือพระพักตร์ท่สี งบนิ่งคล้ายหุ่น มีพระกรรณยาว
และพระเศีย รที่ย ัง คงมีอุ ษ ณี ษ ะนู น สู ง รองรับ พระรัศ มีเ ปลว ซึ่ง เป็ น รูป แบบที่แ ตกต่ า งจาก
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมองค์อ่นื ทีท่ รงสร้าง
ที่น่าสังเกตคือ ส่วนฐานของพระพุทธรูปกลุ่มนี้ เป็ นฐานกลีบบัวในผังกลม
รองรับด้วยฐาน ๘ เหลีย่ ม โดยมีขอ้ ความจารึกโดยรอบฐาน ซึง่ เป็นรูปแบบเดียวกับส่วนฐานของ
พระคันธารราษฎร์ยนื แตกต่างกันที่ฐานของพระคันธารราษฎร์ยนื มีการทําบันไดในด้านหน้ า
เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ท้ อ งเรื่อ งในพุ ท ธประวัติ อีก ทัง้ ขนาดของพระคัน ธารราษฎร์ย ืน กับ
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ก็มขี นาดไล่เลี่ยกัน จึงเป็ นไปได้ว่าอาจสร้างขึ้นในคราวเดียวกัน หากเป็ น
เช่นนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงเลือกใช้รูปแบบที่เน้ นความสมจริงตามที่ทรงพระ
ราชนิ ย มเพื่อ สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ที่ใ ช้ ป ระกอบพระราชพิธ ีท่ีท รงคิด ค้ น ขึ้น ใหม่ อ ย่ า งพระ
คันธารราษฎร์ ในขณะทีท่ รงเลือกใช้รปู แบบจารีตประเพณีเพื่อสร้างพระพุทธรูปทีท่ รงพระราช
อุทศิ ถวายบรรพบุรุษ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากพระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อทรงพระราช
อุทศิ ถวายสมเด็จพระบรมราชอัยกา สมเด็จพระบรมราชอัยกี สมเด็จพระบรมราชชนก และ
สมเด็จพระบรมราชชนนี จึงได้ทรงเลือกใช้รปู แบบพระพุทธรูปดังทีเ่ คยนิยมและมีการสร้างมาใน
รัชกาลก่อนๆ โดยงดเว้นการเลือกใช้รูปแบบพระพุทธรูปอย่างที่ทรงพระราชนิยมซึง่ ถือเป็ นสิง่
แปลกใหม่
กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีบาง
กลุ่มที่ส ร้างขึ้นเพื่อ ทรงพระราชอุ ทิศ พระราชกุ ศลถวายพระมหากษัต ริย์ พระพุทธรูปฉลอง
พระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทศิ ถวายพระบรมวงศานุ วงศ์ท่สี ําคัญซึ่งยังคงรักษา
รูปแบบและแนวคิดตามจารีตประเพณี โดยไม่ปรากฏพุทธลักษณะทีเ่ ป็ นแบบพระราชนิยม
๔.๗ การตรวจสอบความสัมพันธ์กบั พระพุทธรูปลังกา
นักวิชาการบางท่านเสนอว่าพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ ใหม่นัน้ มี
ความสัมพันธ์ก ับ พระพุ ทธรูป แบบลังกา โดยมีต ัว อย่างสําคัญ ที่ใ ช้เ ป็ นกรณีศึก ษา คือ พระ
นิรนั ตรายเงิน (ภาพที่ ๑๒๕) ที่ทรงสร้างคู่กนั และมีรปู แบบเดียวกันกับพระนิรนั ตรายทองคําที่
ครอบพระพุทธรูปแบบทวารวดี โดยภายในพระนิรนั ตรายเงินได้สร้างครอบพระพุทธรูปศิลปะ
ลังกาสลักด้วยงาช้าง (ภาพที่ ๑๒๖) ที่เชื่อว่าอาจทรงได้รบั เป็ นสมณบรรณาการจากทางลังกา
เมื่อทรงผนวช โดยเชื่อว่าการที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนิรนั ตรายเงินครอบพระพุทธรูปแบบ
ลังกานัน้ ย่อมแสดงถึงคุณค่าความสําคัญของพระพุทธรูปลังกาที่น่าจะเป็ นแรงบันดาลใจและ
ส่งผลต่อรูปแบบของพระนิรนั ตรายรวมทัง้ พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมอื่นๆ ด้วย

๒๐๕

ภาพที่ ๑๒๕ พระนิรนั ตราย (เงิน)
ทีม่ า: พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๔๑.

ภาพที่ ๑๒๖ พระพุทธรูปศิลปะลังกาสลักด้วยงาช้างในครอบพระนิรนั ตราย (เงิน)
ทีม่ า: พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๔๑.

๒๐๖
นอกจากนี้ยงั ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า การสร้างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมให้
ปราศจากอุษณีษะก็เป็ นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปลังกาด้วยเช่นกัน โดยสันนิษฐานว่า การ
ไม่ทาํ อุษณีษะซึง่ เกิดขึน้ กับพระสัมพุทธพรรณีเป็ นองค์แรก น่าจะเริม่ มาจากการทีร่ ชั กาลที่ ๔ ได้
เคยทอดพระเนตรพระพุทธรูปของลังกาองค์อ่นื ทีพ่ ระสงฆ์จากลังกาเคยส่งเข้ามาถวายตัง้ แต่ครัง้
รัชกาลที่ ๒ ซึ่งประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง ครัน้ เมื่อจะทรงสถาปนาธรรมยุตนิ ิกาย ได้
สร้างพระพุทธรูปองค์แรก คือ พระสัมพุทธพรรณี จึงไม่ให้มอี ุษณีษะเช่นเดียวกับพระพุทธรูป
ของลังกา เพราะทรงถือว่าสมณวงศ์ของลังกาเป็ นต้นวงศ์ของเถรวาททัง้ ปวงและมีหลักปฏิบตั ิ
อันบริสุทธิ ์ถูกต้อง ๒๐๙
จากข้อเสนอดังกล่าว จึงควรต้องพิจารณาถึงรูปแบบของพระพุทธรูปลังกาที่
เข้ามาในราชสํานักสมัยรัตนโกสินทร์ท่อี าจเป็ นบรรณาการผ่านความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา
ระหว่างลังกากับสยามเพื่อตรวจสอบว่ามีความเกีย่ วข้องกับรูปแบบของพระพุทธรูปแบบพระราช
นิยมของรัชกาลที่ ๔ มากน้อยเพียงไร รวมทัง้ ตรวจสอบรูปแบบศิลปะของพระนิรนั ตราย (เงิน)
และพระสัมพุทธพรรณี ร่วมกับพระพุทธรูปศิลปะลังกาด้วย
หากพิจารณาถึง ความสัมพันธ์ทางพุ ทธศาสนาระหว่ างลัง กากับราชสํานัก
รัตนโกสินทร์จะพบว่าเริม่ มีมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดยได้ทรงรับอุปถัมภ์ภกิ ษุและสามเณรจาก
ลัง กาให้ จํ า พรรษาในพระอารามหลวงในสมัย รัช กาลที่ ๒มีพ ระภิก ษุ ล ัง กาเชิญ พระบรม
สารีรกิ ธาตุกบั กิง่ พระศรีมหาโพธิ ์มาถวาย ขณะเดียวกันได้โปรดเกล้าฯ ให้สมณทูตไทยเดินทาง
ไปลังกาเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๗ เพื่อสืบข่าวพระพุทธศาสนาพร้อมทัง้ นมัสการปูชนียสถานต่างๆ เป็ น
เหตุให้มกี ารเชิญปูชนียวัตถุจากลังกามาประดิษฐานในประเทศไทย รวมทัง้ หน่ อต้นพระศรีพระ
มหาโพธิ ์ซึ่งได้พระราชทานมาปลูกไว้ยงั วัดสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร์หลายแห่ง ๒๑๐ ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ ได้ทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ลงั กาให้เข้ามาพํานักยังวัดบวรนิเวศวิหาร และได้ส่ง
คณะสงฆ์จากสยามเดินทางไปยัง ลัง กาถึง ๒ ครัง้ เพื่อ นมัสการปูชนี ยสถานและยืมคัมภีร์ท่ี
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๒๐๙

พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า, ๔๓.
๒๑๐
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิ พากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียน
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคําอธิ บายเพิ่ มเติ ม,
(กรุงเทพฯ: สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, ๒๕๕๓), ๑๐๒-๑๐๓.

๒๐๗
สําคัญ กระทังในสมั
่
ยรัชกาลที่ ๔ ได้ส่งพระสงฆ์สยามไปยังศรีลงั กาเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ เพื่อคืน
คัมภีรท์ างพุทธศาสนาทีย่ มื มาในคราวก่อน ๒๑๑
แม้จะไม่ปรากฏหลัก ฐานรายละเอีย ดของปูชนี ยวัต ถุ จากลัง กาที่ส่ ง เข้ามา
ถวายในราชสํานัก แต่จากการติดต่อระหว่างกันทีม่ มี าโดยตลอดนี้กอ็ าจมีพระพุทธรูปแบบลังกา
ส่ ง เข้ า มาในราชสํ า นั ก สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ทั ้ง นี้ พบว่ า มี พ ระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะลั ง กาใ น
พระบรมมหาราชวังบางองค์ซง่ึ ไม่ปรากฏทีม่ า โดยอาจเป็ นปูชนียวัตถุทส่ี ่งเข้ามาในราชสํานักใน
เมื่อ ครัง้ เจริญ สัมพัน ธไมตรีท างพุ ท ธศาสนาในสมัย รัต นโกสิน ทร์ต อนต้น เช่น พระพุท ธรูป
ประทับยืนปางแสดงธรรม (ภาพที่ ๑๒๗) พระพุทธรูปประทับนังปางสมาธิ
่
(ภาพที๑่ ๒๘) รวมถึง
พระพุทธรูปแบบลังกาสลักจากงาช้างที่อยู่ในครอบพระนิรนั ตรายเงินก็เป็ นอีกองค์หนึ่งที่ไ ม่
ปรากฏทีม่ าอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
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ภาพที่ ๑๒๗ พระพุ ท ธรู ป ประทั บ ยื น ปางแสดงธ รรม ศิ ล ปะลั ง กา สมั ย แค นดี ใ น
พระบรมมหาราชวัง
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๖๕.

๒๑๑

สรุ ป ความจาก สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, เรื่ อ งประดิ ษ ฐาน
พระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖), ๔๑๗, ๔๖๖ และ ๔๘๘-๔๘๙.

๒๐๘

ภาพที่ ๑๒๘ พระพุทธรูปประทับนังปางสมาธิ
่
ศิลปะลังกา สมัยแคนดี ในพระบรมมหาราชวัง
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๕๖๖.
รูปแบบของพระพุทธรูปแบบลังกาที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังที่ยก
มาเป็ นตัวอย่างนัน้ ล้วนเป็ นพระพุทธรูปในศิลปะลังกา สมัยแคนดี ซึง่ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่
๒๒-๒๔ มีรปู แบบทีส่ าํ คัญ คือพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระศอสัน้ มีรศั มีเป็ นเปลวขนาดใหญ่ ไม่
มีอุษณีษะ หรือมีแต่เตีย้ มาก ใบพระกรรณยาว เจาะช่องทีป่ ลายพระกรรณ ฝ่าพระหัตถ์นิยมทํา
ลวดลาย ครองจีวรห่มเฉียงแบบลอนคลื่นคดโค้งหรือที่บางท่านเรียกว่าริว้ แบบผ้าแพร ๒๑๒ มี
แถบสังฆาฏิเป็ นแผ่นเรียบขนาดเล็ก นอกจากนี้มสี งิ่ ที่น่าสังเกตคือ พระพุทธรูปยืนไม่นิยมทํา
พระหัต ถ์ซ้ายกําชายจีว ร แต่ นิยมห้อ ยลงแนบพระวรกาย ๒๑๓ มัก อยู่ใ นท่ ายืนตรงแสดงปาง
ประธานอภัยหรือแสดงธรรมโดยจีบนิ้วพระดัชนีและพระอังคุฐเป็ นวงนิ้วพระหัตถ์ทเ่ี หลือเหยียด
ตรง ส่วนพระพุทธรูปนังนิ
่ ยมทําปางสมาธิ ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบบนฐานกลีบบัว มีตวั อย่างให้
ศึก ษาเปรียบเทียบ เช่ นพระพุ ทธรูป ยืนและพระพุท ธรูปนัง่ สมัยแคนดีท่พี ิพ ิธ ภัณ ฑ์โ คลัมโบ
ประเทศศรีลงั กา (ภาพที่ ๑๒๙, ๑๓๐) ซึง่ มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปลังกาที่อยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง
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๒๑๒

ม.จ.สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔
(กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๑๓๖.
๒๑๓
รุง่ โรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, พุทธศิ ลป์ ลังกา (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖), ๑๘๓.

๒๐๙

ภาพที่ ๑๒๙ พระพุทธรูปประทับยืนศิลปะลังกา สมัยแคนดี พิพธิ ภัณฑ์โคลัมโบ ศรีลงั กา

ภาพที่ ๑๓๐ พระพุทธรูปนังศิ
่ ลปะลังกา สมัยแคนดี พิพธิ ภัณฑ์โคลัมโบ ศรีลงั กา

๒๑๐
หากพิ จ ารณารู ป แบบของพระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะลั ง กาที่ ป ระดิ ษ ฐานใน
พระบรมมหาราชวังเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้น
เช่นพระสัมพุทธพรรณี และพระนิรนั ตราย หรือแม้แต่เปรียบเทียบระหว่างพระนิรนั ตราย (เงิน)
กับพระพุทธรูปศิลปะลังกาที่สลักจากงาช้าง ตามทีม่ ผี เู้ สนอว่าน่ าได้รบั อิทธิพลจากพระพุทธรูป
แบบลัง กานัน้ จะพบว่ ามีเ พียงประเด็น เดียวที่ค ล้า ยคลึง กัน นัน่ คือ การไม่ทําอุ ษ ณีษ ะ ส่ว น
รูป แบบอื่น ๆ นั น้ ยัง มีค วามแตกต่ า งอยู่ม าก อาทิ ท่ า ประทับนัง่ ซึ่ง ศิล ปะลังกานิ ย มประทับ
นังขั
่ ดสมาธิราบ ในขณะทีพ่ ระพุทธรูปแบบพระราชนิยมมีทงั ้ ประทับนังขั
่ ดสมาธิราบและขัดสมาธิ
เพชร รูปแบบพระพักตร์และพระเศียรทีม่ รี ศั มีเปลวของพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมทีค่ ลีค่ ลาย
จากพระพุ ท ธรู ป ในสมัย รัช กาลที่ ๓ ซึ่ง แตกต่ า งจากรูป แบบพระพัก ตร์แ ละพระรัศ มีข อง
พระพุทธรูปในศิลปะลังกา การทําอุณาโลมซึ่งศิลปะลังกาไม่นิยมทํา แต่ปรากฏในพระพุทธรูป
แบบพระราชนิยมบางองค์ซง่ึ รวมทัง้ พระสัมพุทธพรรณีและพระนิรนั ตรายด้วย เป็ นต้น และจะ
เห็นได้ว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมมีรปู แบบทีค่ ํานึงถึงความสมจริงมากกว่า โดยแสดงออก
ผ่ า นรูป แบบของพระพัก ตร์ท่ีม ีพ ระกรรณเป็ น ธรรมชาติม ากขึ้น รวมทัง้ รอยยับ อย่า งเป็ น
ธรรมชาติของจีวรซึง่ แตกต่างจากริว้ จีวรของพระพุทธรูปแบบลังกาอย่างเห็นได้ชดั
ทัง้ นี้ในประเด็นเรื่องการไม่ทําอุษณีษะในพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมนัน้ ก็
ไม่มขี ้อ มูลยืนยันได้อย่างแน่ ชดั ว่ามีค วามเกี่ยวข้อ งกับศิล ปะลังกา โดยเป็ นสิ่งที่อาจพ้องกัน
ทางด้านรูปแบบเพียงประการเดียวเท่านัน้ ซึ่งการไม่ทําอุ ษณีษะในพระพุทธรูปแบบพระราช
นิยมอาจเป็ นการเลือกที่จะไม่แสดงออกถึงลักษณะบางประการทีไ่ ม่ทรงเชื่อถือว่าเป็ นมหาบุรุษ
ลักษณะมากกว่าตามหลักฐานและข้อมูลทีไ่ ด้อภิปรายแล้วในหัวข้อพระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะ
ตัวอย่างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมอีกองค์หนึ่งที่มผี ู้เสนอว่าสัมพันธ์กบั
พระพุทธรูปในศิลปะลังกา คือพระพุทธปริตรซึง่ เป็ นพระพุทธรูประบายสี โดยเสนอว่ามีรปู แบบที่
สัมพันธ์กบั พระพุทธรูปของลังกาทีว่ ดั ถํ้าทัมพุลละ (ภาพที่ ๑๓๑) มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่
๒๕ ซึง่ มีการลงสีพระเกศา พระโอษฐ์และพระวรกายทีใ่ กล้เคียงกัน ๒๑๔
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๒๑๔

พิชญา สุ่มจินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า, ๔๓-๔๔.

๒๑๑

ภาพที่ ๑๓๑ พระพุทธรูประบายสี ศิลปะลังกา สมัยแคนดี ถํ้าทัมพุลละ ศรีลงั กา
หากพิจารณาเปรีย บเทียบระหว่ างพระพุท ธปริต รกับ พระพุ ท ธรูปที่ว ดั ถํ้ า
ทัมพุลละทีผ่ เู้ สนอยกมาเป็ นตัวอย่างนัน้ จะพบว่าแม้จะเป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ
ปางสมาธิ ครองจีว รห่ มเฉีย งเรีย บที่มกี ารระบายสีพ ระวรกายและจีว ร รวมทัง้ ไม่มอี ุ ษ ณีษ ะ
เช่นเดียวกัน แต่ พระพุทธปริตรก็มคี วามแตกต่างอีกหลายประการ อาทิ วัสดุท่สี ร้างพระพุทธ
ปริตรทีเ่ ป็ นโครงไม้ไผ่สานพอกปูนนํ้ ามันทีม่ นี ้ํ าหนักเบาและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งอาจเป็ น
ั้
การทดลองทําเพียงองค์เดียวเท่านัน้ แตกต่างจากพระพุทธรูปลังกาทีน่ ิยมทําด้วยปูนปนระบายสี
อันเป็ นประติมากรรมติดทีภ่ ายในถํ้าทัมพุลละซึง่ มีเป็ นจํานวนมากและยังมีในที่แห่งอื่นซึง่ แสดง
ถึงความนิยมในสมัยนัน้ การลงสีของพระพุทธปริตรมีการคํานึงถึงความสมจริงของสีผวิ และ
อวัยวะส่วนต่างๆ รวมทัง้ สีของจีวรตามความเป็ นจริงในเชิงประจักษ์ ซึง่ น่ าจะส่งผลถึงการสร้าง
ั้
พระพุทธรูปปูนปนระบายสี
ท่ปี ระดิษฐานในพระอุโบสถวัดสุทศั นเทพวารามประเด็นนี้จงึ มีความ
แตกต่างจากการลงสีพระพุทธรูปทีถ่ ้ําทัมพุลละของศรีลงั กา เนื่องจากพบว่าไม่ได้คํานึงถึงความ
สมจริงมากนัก โดยระบายสีผวิ และสีจวี รเป็ นสีเดียวกัน นอกจากนี้พระพุทธรูปทีถ่ ้ําทัมพุลละที่ม ี
ผูเ้ สนอเป็ นตัวอย่างเปรียบเทียบองค์น้ี ยังเป็ นพระพุทธรูปเพียงไม่ก่อี งค์ท่ที ําจีวรห่มเฉียงเรียบ
ซึ่งคล้ายกับพระพุทธปริตร แต่ยงั คงเห็นการลงสีให้เกิดริ้วจีวรเล็กน้ อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
พระพุทธรูประบายสีในศิลปะลังกาสมัยแคนดีรวมทัง้ ที่ถ้ําทัมพุลละเกือบทัง้ หมดนัน้ มักทําจีวร
ห่มเฉียงเป็ นริว้ คล้ายลอนคลื่นตามทีน่ ิยมในศิลปะลังกาสมัยนัน้ ซึง่ มีความแตกต่างจากลักษณะ
จีวรของพระพุ ทธปริต รเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ต ามการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการลงสี
พระพุทธรูปนัน้ ไม่อาจให้ขอ้ มูลได้อย่างแน่ ชดั นักเนื่องจากย่อมผ่านการบูรณะมาบ้างแล้วไม่มาก
ก็น้อย

๒๑๒
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว เชื่อ ว่ า พระพุ ท ธรูป แบบพระราชนิ ย มในรัช กาลที่ ๔ มี
รูป แบบที่ส ืบ เนื่ อ งและคลี่ค ลายมาจากพระพุ ท ธรูป ในศิล ปะรัต นโกสิน ทร์ส มัย รัช กาลที่ ๓
ประกอบกับพระราชนิยมและพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ ร่วมกับแนวคิดและการแสดงออก
อย่างสมจริงอันเป็ นพัฒนาการทางความคิดในขณะนัน้ จึงทําให้พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมมี
รูปแบบทีแ่ ตกต่างจากพระพุทธรูปแบบลังกาอยูห่ ลายประการ
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ว่ า จากการตรวจสอบด้า นรูป แบบศิล ปะจะพบว่ า มีข้อ
แตกต่ างหลายประการระหว่างพระพุทธรูปในศิลปะลังกากับพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ ๔ แต่เชื่อว่าแนวพระราชดําริในด้านพุทธศาสนาย่อมมีความสัมพันธ์กบั ลังกาในฐานะที่
เป็ นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึง่ นับว่าเก่าแก่และมีความบริสุทธิ ์ถูกต้องแห่งวงศ์
พุทธศาสนามากที่สุดจึงมีศลิ ปกรรมในพระราชประสงค์ท่แี ม้ว่าจะมีรปู แบบอย่างศิลปะไทยแต่ก็
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับลังกา
ในส่วนของพระพุ ทธรูปนัน้ แม้จะมีข้อแตกต่ างจากลังกาทางด้านรูปแบบ
ศิล ปกรรมดัง ที่ไ ด้ก ล่าวถึง แล้ว แต่ มพี ระพุ ทธรูปที่ทรงสร้างโดยเชื่อ ว่ ามีแ นวพระราชดํ าริท่ี
เกี่ยวข้องกับลังกาอยู่ไม่น้อย นัน่ คือ การโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธสิหงิ ค์ซ่งึ มีอย่างน้อย ๔
องค์ คือ
๑. พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ซึง่ ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อพระพุทธรูปที่
ไม่มอี ุษณีษะการทีท่ รงเลือกพระพุทธสิหงิ ค์เป็ นพระพุทธรูปประจําพระชนมวารนัน้ นอกจากจะ
ทรงพระราชศรัท ธาในพระพุ ท ธสิห ิง ค์แ ล้ว ก็อ าจเป็ น เพราะพระพุ ท ธสิห ิง ค์ม ีรูป แบบเป็ น
พระพุทธรูปปางสมาธิซง่ึ ตรงกับวันพระราชสมภพในวันพฤหัสบดีดว้ ย
๒. พระพุทธสิหงิ ค์ท่ปี ระดิษฐานในซุ้มทิศตะวันออกพระปฐมเจดีย์ (ภาพที่
๑๓๒)
๓. พระพุทธสิหงั คปฏิมากรประดิษฐานในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม
๔. พระพุ ท ธสิห ัง คปฏิม ากรน้ อ ย ประดิษ ฐานในพระวิห ารหลวง วัด ราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
โดย ๒ องค์หลังแม้จะมีพระนามที่ต่างไปแต่กห็ มายถึงพระพุทธสิหงิ ค์นนั ่ เอง
(ภาพที่ ๑๓๓)
พระพุทธสิหงิ ค์ทุกองค์ในกลุ่มนี้ตามประวัตกิ ล่าวว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อจําลองจากพระพุทธสิหงิ ค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระทีน่ ัง่ พุทไธสวรรย์ในพระบวรราชวัง
หรือพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปจั จุบนั (ภาพที่ ๑๓๔) ด้วยทรงพระราชศรัทธาใน

๒๑๓
พระพุ ท ธสิ ห ิง ค์ เ ป็ น อย่ า งมาก ๒๑๕ จึง นั บ ว่ า เป็ น การสร้า งพระพุ ท ธสิห ิง ค์ จํ า ลองซึ่ง เป็ น
พระพุทธรูปสําคัญของราชอาณาจักรอีกองค์หนึ่งทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ในรัชสมัยนี้
จากรูปแบบที่ปรากฏพบว่าพระพุทธสิหงิ ค์ท่รี ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นนัน้ มี
พุทธลักษณะโดยรวมที่คล้ายคลึงกับพระพุทธสิหงิ ค์ท่ปี ระดิษฐานในพระที่นัง่ พุทไธสวรรย์ ซึ่ง
เป็ นพระพุทธรูปในศิลปะล้านนา กล่าวคือ เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ
บนฐานรูปกลีบบัว ซ้อ นชัน้ พระพัก ตร์รูปไข่ค่ อ นข้างกลม พระเนตรเหลือ บตํ่ า พระขนงโค้ง
ปลายพระกรรณยาวเป็ นร่อง เหนือพระเศียรมีอุษณีษะเตี้ยรองรับรัศมีเปลว ขมวดพระเกศาเม็ด
เล็กคล้ายหนามขนุ น ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มรี ว้ิ บางแนบพระวรกายโดยมีชายสังฆาฏิเป็ น
แถบยาวจรดพระนาภี เว้นแต่ พ ระพุ ทธสิห ิง ค์ท่ซี ุ้มทิศ ตะวันออกของพระปฐมเจดีย์มขี ้อ น่ า
สังเกตที่ต่างออกไป เนื่องจากทําจีวรให้มรี ้วิ อย่างเป็ นธรรมชาติเล็กน้ อย คล้ายกับริว้ จีวรของ
พระสัมพุทธพรรณี
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ภาพที่ ๑๓๒ พระพุทธสิหงิ ค์จาํ ลอง ซุม้ ทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์

๒๑๕

ดู ใ น พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ ห ัว , พระราชกรัณ ยานุ ส ร
(กรุง เทพฯ: กรมศิล ปากร, ๒๕๔๑), ๖๕; สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ, ตํา นาน
พระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘), ๑๒๓, ๑๙๕.

๒๑๔

ภาพที่ ๑๓๓ พระพุทธสิหงั คปฏิมากร (องค์หลัง) และ พระพุทธสิหงั คปฏิมากรน้อย (องค์หน้า)
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ภาพที่ ๑๓๔ พระพุทธสิหงิ ค์ พระทีน่ งพุ
ั ่ ทธไสวรรย์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒๑๕
การเลือกประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์ยงั พระปฐมเจดียแ์ ละวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมารามก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่งทีม่ คี วามน่าสนใจ เพราะอาจเป็ นสิง่ หนึ่งทีส่ ะท้อนแนวคิดเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากับลังกา เนื่องจากได้กล่าวถึงแล้วว่าการปฏิสงั ขรณ์ พระปฐม
เจดียน์ นั ้ มีความเชื่อมโยงกับลังกาอยู่ไม่น้อย โดยเป็ นเจดียท์ ร่ี ชั กาลที่ ๔ ทรงเชื่อว่าเป็ นเจดียใ์ น
คราวแรกรับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับที่ลงั กา จึงได้ทรงปฏิสงั ขรณ์เจดียใ์ ห้เป็ นทรงระฆังและมี
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสถูปลังกา ซึง่ น่าสังเกตว่าได้ทรงเลือกจําลองพระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ คงเป็ นที่
รับรูแ้ ละเชื่อถือกันในขณะนัน้ ว่าเป็ นพระพุทธรูปที่สร้างขึน้ ในลังกามาประดิษฐานที่ซุ้มด้านทิศ
ตะวันออกของพระปฐมเจดียด์ ว้ ย โดยเป็ นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวทีท่ รงเลือกมาประดิษฐาน
ทีอ่ งค์พระปฐมเจดีย์
ส่วนการที่ทรงเลือกพระพุทธสิหงิ ค์มาเป็ นประธานวัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมารามนัน้ นอกเหนือจากพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ทท่ี รงมีต่อพระพุทธสิหงิ ค์เป็ นอย่างมาก
แล้ว ยังน่ าคิดด้วยว่าการเลือกประดิษฐานพระประธานเป็ นพระพุทธสิหงั คปฏิมากรอันเป็ นรูป
จําลองของพระพุทธสิหงิ ค์ท่เี ชื่อว่ามีต้นกําเนิดจากลังกานัน้ อาจเกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดของ
ธรรมยุตกิ นิกายซึง่ ถือว่าเกิดจากการปฏิรปู พระพุทธศาสนาโดยสืบคําสอนของพระพุทธองค์ตาม
พระบาลีและถือในเรื่องสายสมณวงศ์ท่บี ริสุทธิ ์ถูกต้อง ซึ่งต้นทางที่สําคัญก็อาจหมายถึงลังกา
วงศ์ ทัง้ นี้แม้การก่อกําเนิดธรรมยุตกิ นิกายจะมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์รามัญนิกาย แต่การที่
ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระรามัญนิกายนัน้ อาจเป็ นเพราะได้สบื สายวงศ์มาจากลังกาอีกทอดหนึ่ง
ดังพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามงกุฎในสมณสาส์นทีท่ รงมีไปยังคณะสงฆ์ลงั กาว่า
“พวกข้า พเจ้ า ขอบอกความประสงค์ ข องเหล่ า บัณ ฑิต ผู้ธ รรมยุ ต ติก าตามเปนจริง
โดยสังเขปในทีน่ ้ี หากว่าสีหฬวงศ์เก่าพึงตัง้ อยู่จนทุกวันนี้ในสีหฬทวีปไซ้ พระอาจารย์
บางพวกผูธ้ รรมยุตติกาละวงศ์เดิมของตนเสียบ้าง บางพวกให้ทาํ ทัฬหิกรรมบ้าง จักนํ า
วงศ์นัน้ ไปแน่ หากไม่ได้วงศ์เก่า เช่นนัน้ ไม่เหนวงศ์อ่นื ดีกว่า ก็ตงั ้ อยู่ในรามัญวงศ์ท่ี
นําไปแล้วแต่สหี ฬวงศ์เก่านัน่ เทียว สําคัญอยู่ซง่ึ วงศ์นนั ้ ว่าประเสริฐกว่าวงศ์ทงั ้ ปวง ด้วย
ความทีม่ ผี นู้ ําไปแต่สหี ฬทวีปในกาลก่อนบ้าง ด้วยความทีว่ ธิ เี ปล่งเสียงอักขระของรามัญ
เหล่านัน้ ในบัดนี้ใกล้ชาวสีหฬบ้าง” ๒๑๖
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๒๑๖

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “แปลพระสมณปฏิศาส์น ฉบับที่ ๒ เรื่อง
สีม าวิจ ารณ์ ” ใน สมณศาสนพระเถระธรรมยุ ติ ก ามี ไ ปยัง ลัง กาทวี ป (พระนคร: บํา รุ ง
นุ กูลกิจ, พิมพ์ในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุ รกั ษ์ ณ พระเมรุท้อง
สนามหลวง, ๒๔๖๘), ๔๖.

๒๑๖
จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ธรรมยุตนิ ิกายภายใต้การนํ าของเจ้าฟ้ามงกุ ฎได้มกี าร
ติดต่ อสืบข่าวพุทธศาสนาสอบทานวัตรปฏิบตั ติ ่ างๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคณะ
สงฆ์ฝ่ า ยธรรมยุ ติ แ ละคณะสงฆ์ล ัง กาอยู่ เ สมอ ๒๑๗ จากความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคณะสงฆ์
ธรรมยุ ติก นิ ก ายและลัง กาดัง กล่ า ว จึงอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ทรงเลือ กประดิษ ฐานพระพุท ธสิห ัง ค
ปฏิ ม ากรซึ่ ง เป็ น องค์ แ ทนพระพุ ท ธสิ ห ิ ง ค์ อ ัน เป็ น พระพุ ท ธรู ป คู่ บ้ า นคู่ เ มือ งที่ สํ า คัญ ใน
ราชอาณาจักรและเชื่อว่ามีตน้ กําเนิดจากลังกามาประดิษฐานเป็ นประธานในวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมารามซึง่ วัดทีม่ พี ระราชประสงค์ให้เป็นทีม่ นของพระสงฆ์
ั่
ธรรมยุตกิ นิกาย ๒๑๘
พระราชศรัทธาเกีย่ วกับพระพุทธสิหงิ ค์ในรัชกาลที่ ๔ยังน่ าจะสะท้อนผ่านการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้ า ซึ่งได้
โปรดเกล้าฯ ให้บรู ณะเพิม่ เติมต่อมาเมือ่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยูห่ วั สวรรคต และคงมี
พระราชดําริจะให้อญ
ั เชิญพระพุทธสิหงิ ค์มาประดิษฐานในพระอุโบสถและยังโปรดเกล้าฯ ให้
เขียนจิต รกรรมฝาผนัง เรื่อ งตํานานพระพุ ทธสิห ิง ค์ซ่งึ เป็ นฉบับพระโพธิรงั ษี โดยแสดงภาพ
เหตุการณ์ตอนพญานาคเนรมิตกายเป็ นพระพุทธเจ้า จนถึงตอนเจ้ามหาพรหมรบกับพระเจ้าสิร ิ
ราชบุตร กระทังถึ
่ งเหตุการณ์ท่สี มเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพไปรบกับพม่า
แล้วอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพฯ แล้วอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์จากวังหลวง
มาประดิษฐานยังวังหน้า ๒๑๙
แม้จะเป็ นการเขียนภาพในเชิงประวัตศิ าสตร์ทซ่ี ง่ึ เป็ นแนวคิดอย่างใหม่ในงาน
จิต รกรรมช่วงนี้ แต่ เนื้อ หาของภาพยังแสดงถึงคติค วามเชื่อ ที่ว่าพระพุทธสิห ิงค์คอื พระสีห ล
ปฏิมาซึง่ ได้สร้างขึน้ และอัญเชิญมาจากศรีลงั กา ซึง่ สะท้อนแนวคิดเรื่องทีม่ าของพระพุทธรูปและ
ความสัม พัน ธ์ก ับ ลัง กาได้เ ป็ น อย่างดี โดยแสดงฉากสภาพบ้า นเมือ งของศรีล ัง กาผ่า นภาพ
สถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกซึง่ สะท้อนถึงความเป็ นจริงในขณะนัน้ ทีศ่ รีลงั กาตกเป็ นอาณานิคม
ของตะวันตกแล้ว (ภาพที่ ๑๓๕)
2 1 6
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๒๑๗

ดูรายละเอียดจากสมณลิขติ ที่มไี ปมาระหว่างเจ้าฟ้ามงกุฏกับคณะสงฆ์ลงั กา ใน
สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวี ป (พระนคร: บํารุงนุ กูลกิจ, พิมพ์ในงาน
พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุ รกั ษ์ ณ พระเมรุทอ้ งสนามหลวง, ๒๔๖๘).
๒๑๘
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ว่า
ด้วยวัดพระนามบัญญัติ วัดราชประดิษฐ” ใน ราชประดิ ษฐพิ พิธบรรณ (กรุงเทพฯ: วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๓), ๑๘-๒๐.
๒๑๙
อรุณศักดิ ์ กิง่ มณี, “ “เทวะประติมาน” ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้
พิทกั ษ์อุโบสถและวิหารในสมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐), ๒๙, ๓๑.

๒๑๗

ภาพที่ ๑๓๕ จิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งตํานานพระพุทธสิหงิ ค์ พระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส
กล่าวโดยสรุปแล้วการสร้างพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
นัน้ แม้จะไม่ได้มรี ปู แบบทีส่ มั พันธ์กบั ศิลปะลังกาโดยตรง แต่เชื่อว่าน่ าจะมีแนวคิดในการสร้างที่
สัมพันธ์กบั ลังกาในฐานะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการสืบสายวงศ์พุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่ม
พระพุทธรูปทีจ่ าํ ลองจากพระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ นับว่ามีการสร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์เป็ นจํานวน
มากและมีค วามสํ าคัญ ในรัชกาลนี้ อ ย่า งเห็น ได้ช ัด ซึ่ง อาจเนื่ อ งมาจากพระราชศรัท ธาส่ ว น
พระองค์ ประกอบกับคติความเชื่อเรื่องตํานานพระพุทธสิหงิ ค์ซ่งึ มีท่มี าจากลังกาก็อาจมีความ
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ ์ถูกต้องแห่งสมณวงศ์ท่มี ลี งั กาเป็ นต้นวงศ์ท่สี ําคัญที่อาจ
เชื่อมโยงมาสู่สายวงศ์แห่งธรรมยุตกิ นิกายด้วย
๔.๘ สังเวชนี ยสถานกับพระพุทธรูปในพระราชประสงค์
การสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีตวั อย่างหนึ่ง
ทีน่ ่าสนใจ คือพระพุทธรูปทีส่ ะท้อนถึงแนวคิดเรือ่ งสังเวชนียสถานซึง่ นับว่าเป็ นแห่งแรกในศิลปะ
ไทยทีแ่ สดงออกถึงเรือ่ งนี้อย่างชัดเจนผ่านการสร้างพระพุทธรูปนัน่ คือ พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอน ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน อันเป็ นสิง่ แทนเพื่อ
ระลึกถึงสังเวชนียสถานใน ๔ ตําบลทีเ่ กี่ยวข้องกับพุทธประวัตซิ ง่ึ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารทิศ
รอบองค์พระปฐมเจดีย์

๒๑๘
ความเชื่ อ เรื่อ งสัง เวชนี ย สถานมีป รากฏในเรื่อ งมหาปรินิ พ พานสู ต ร
พระพุทธเจ้าได้ต รัส ถึง สัง เวชนียสถาน ๔ แห่งซึ่งประกอบด้ว ย สถานที่ประสูติ ตรัส รู้ ปฐม
เทศนา และปรินิพพาน ไว้ว่า
“...ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็ นทีค่ วรเห็นของกุลบุตรผูม้ ศี รัทธา
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเป็ นไฉน คือ (๑) สังเวชนียสถานอันเป็ นทีค่ วรเห็นของกุลบุตรผูม้ ี
ศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตประสูตใิ นทีน่ ้ีฯ (๒)สังเวชนียสถานอันเป็ นทีค่ วร
เห็นของกุลบุตรผูม้ ศี รัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตตรัสรูพ้ ระอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณในที่น้ีฯ (๓) สังเวชนียสถานอันเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มศี รัทธาด้วยมาตาม
ระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็ นไปในทีน่ ้ฯี (๔)สังเวชนียสถานอันเป็ นที่
ควรเห็นของกุลบุตรผูม้ ศี รัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วย
อนุ ปาทิเสสนิพพานธาตุในทีน่ ้ีฯก็ชนเหล่าใดเทีย่ วจาริกไปยังเจดียด์ ้วยจิตใจเลื่อมใสแล้ว
จักกระทํากาละลง ชนเหล่านัน้ ทัง้ หมดเบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์...” ๒๒๐
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สังเวชนียสถานจึงหมายถึงสถานทีท่ ผ่ี แู้ สวงบุญควรสังเวชในความเป็ นอนิจจัง
เพราะแม้พระพุทธเจ้าก็ยงั เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ไม่เหลือ สิง่ ใดนอกจากสถานที่ท่คี วรปลง
สังเวชเหล่านัน้ และเชื่อกันว่าการได้ไปสักการะสังเวชนียสถานนัน้ เป็ นบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ท่ที ํา
ให้เมื่อสิน้ ชีพแล้วจะได้ไปยังสวรรค์ คติการจาริกแสวงบุญไปยังสังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้
จึง ได้ เ กิด ขึ้น ตัง้ แต่ ส มัย อิน เดีย โบราณและต่ อ มาได้ ม ีก ารจํ า ลองสัง เวชนี ย สถานผ่ า นงาน
ศิลปกรรม เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงและเสมือนว่าการสักการะปูชนียวัตถุเหล่านัน้ ย่อมบังเกิดบุญกุศล
เช่นเดียวกับการเดินทางไปยังสังเวชนียสถานเหล่านัน้ เช่น การสร้างพระพุทธรูป ๔ ปาง ซึ่ง
ต่อมาได้มกี ารเพิม่ สถานที่แสวงบุญสําคัญทางพุทธศาสนาอีก ๔ แห่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
มหาปาฏิหาริยข์ องพระพุทธองค์ รวมเป็น ๘ แห่ง เรียกว่า อัษฏมหาสถาน ๒๒๑
สําหรับในศิลปะไทยมีหลักฐานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานอยู่
ั้
บ้าง เช่น งานประติมากรรมปูนปนและจิ
ตรกรรมฝาผนังที่เล่าเหตุการณ์พุทธประวัตติ อนสําคัญ
ดังกล่าว รวมทัง้ พบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเ่ กี่ยวข้องกับอัษฏมหาสถานและสัตตมหา
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๒๒๐

พระไตรปิ ฎกภาษาไทย เล่ ม ๑๕ พระสุ ต ตัน ตปิ ฎก เล่ ม ๒ ที ฆ นิ กาย
มหาวรรค (พระนคร: การศาสนา, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช
๒๕๐๐), ๑๘๘-๑๘๙.
๒๒๑
สรุป ความจาก เชษฐ์ ติงสัญ ชลี, สัง เวชนี ย สถานและสถานที่ ส ํา คัญ ทาง
พุทธประวัติในอิ นเดีย-เนปาล (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖), ๓๔-๓๖.

๒๑๙
สถานซึง่ เป็ นสถานทีส่ าํ คัญภายหลังการตรัสรูใ้ น ๗ สัปดาห์ มีตวั อย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังวัด
เกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุร ี ซึ่งเป็ นศิลปะอยุธยาตอนปลาย แต่สําหรับประติมากรรมทีเ่ ป็ น
พระพุทธรูปทีแ่ สดงถึงเหตุการณ์ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพพานนัน้ อาจกล่าวได้
ว่าทีว่ หิ ารทิศรอบองค์พระปฐมเจดียน์ นั ้ เป็ นทีแ่ รกทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปตอนสําคัญเหล่านี้ไว้
อย่างครบถ้วน ๒๒๒ ทัง้ นี้อาจเป็ นไปตามคติความเชื่อเรื่องการจําลองสังเวชนียสถานและสถานที่
สํ า คัญ ต่ า งๆ ในพุ ท ธประวัติซ่ึง สอดคล้อ งกับ พระราชประสงค์ท่ีท รงให้ป ลูก ต้น ไม้สํา คัญ ที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตไิ ว้ท่พี ระปฐมเจดียด์ ้วย จึงถือเป็ นการจําลองสังเวชนียสถานมาไว้ในที่
แห่งเดียวคือพระปฐมเจดีย์ ซึง่ ผูท้ ม่ี าสักการบูชาย่อมได้บุญกุศลเช่นเดียวกับการเดินทางไปยัง
สังเวชนียสถานต่างๆ ตามคติความเชื่อแต่โบราณกาล
อาคารที่ เ ปรีย บดัง สัง เวชนี ย สถานที่ พ ระปฐมเจดีย์ นั ้น คือ วิห ารทิศ ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ๔ ตอน วิหารเหล่านี้ได้รบั การออกแบบให้แบ่งเป็ น ๒ ห้อง โดยห้องด้าน
ในเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าซึ่งเป็ นของเดิมที่พบในบริเวณพระปฐมเจดีย์ ส่วนห้องด้าน
นอกของทุกหลังเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปตอนสําคัญทัง้ ๔ ทีร่ ชั กาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึน้ ใหม่ ดังนัน้ ในทีน่ ้ีจงึ จะกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธรูปในกลุ่มนี้เท่านัน้ โดยปรากฏหลักฐาน
ในการก่อสร้างว่า “...การที่ ทาํ ในบริ เวณองค์พระนัน้ ได้ก่อวิ หารไว้ ๔ ทิ ศ ประดิ ษฐานพระ
ปฏิ มากรทัง้ ๔ ปาง วิ หารใหญ่ข้างทิ ศบูรพานัน้ ห้ องนอกไว้พระพุทธรูปมารวิ ชยั ได้ตรัส..
วิ หารทิ ศทักษิ ณ ห้ องนอกไว้พระเทศนาธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย.์ . วิ หารทิ ศประจิ มนัน้ ..
วิ หารเบือ้ งหลังไว้พระนิ พพานพระองค์หนึ่ ง.. วิ หารทิ ศอุดรนัน้ .. ห้องนอกไว้พระประสูติ...”
๒๒๓
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระพุทธรูปทัง้ ๔ ตอนนี้จะได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ ภายหลังจากในสมัย
รัช กาลที่ ๔ แล้ ว แต่ ค วามตัง้ ใจเมื่อ แรกสร้ า งย่ อ มแสดงถึง พระราชเจตนารมณ์ ท่ีท รงให้
ความสําคัญกับการจําลองสังเวชนียสถานทัง้ ๔ แห่งมาไว้ทพ่ี ระปฐมเจดีย์
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๒๒๒

ที่ม ณฑปทิศ รอบพระปรางค์ ว ัด อรุ ณ ราชวรารามเป็ น สถานที่อีก แห่ ง หนึ่ ง
ที่ป ระดิษ ฐานพระพุ ท ธรูป ตอนประสู ติ ตรัส รู้ ปฐมเทศนา และปรินิพ พาน ซึ่ง อาจหมายถึง
สัง เวชนี ย สถานเช่ น เดีย วกับ ที่ว ิห ารทิศ รอบพระปฐมเจดีย์ แต่ เ มื่อ ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า
พระพุท ธรูปที่มณฑปทศรอบพระปรางค์ว ดั อรุณ ได้ป ระดิษ ฐานเมื่อ คราวปฏิส งั ขรณ์ มณฑป
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว ดูใ น อนัส พงษ์ ไกรเกรียงศรี, “การศึก ษาสถาปตั ยกรรม วัด อรุณ
ราชวราราม” (วิทยานิ พ นธ์ศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศ าสตร์ส ถาป ตั ยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕), ๖๐.
๒๒๓
คัด เฉพาะรายละเอีย ดที่เ กี่ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธรูป ในห้อ งนอกของวิห ารทิศ
ดูเพิม่ เติมใน เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๕.

๒๒๐
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบศิลปกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
เพิม่ เติมพบว่าแนวคิดในการให้ความสําคัญกับเรื่อ งสังเวชนี ยสถานทัง้ ๔ นัน้ ได้ปรากฏผ่าน
ศิลปกรรมบางประการมาแล้ว อาทิ พระเจดีย์ถมปดั ๒ องค์ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้
ออกแบบและสร้างขึน้ เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาแก่วดั บรมนิวาส ซึง่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์
สิรจิ นั โท) มอบให้พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ ๗๖) และอีกองค์หนึ่งประดิษฐาน
ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร (ภาพที่ ๑๓๖) ซึ่งยังมีเจดียถ์ มปดั รูปแบบเดียวกันนี้อกี ที่พพิ ธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร โดยเจดียถ์ มปดั ทัง้ ๒ องค์ทย่ี กมาเป็ นตัวอย่างในการศึกษาเปรียบเทียบนัน้
มีภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ ได้แก่ ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานรอบองค์ระฆัง
ทัง้ สี่ทิศ ๒๒๔ รวมทัง้ ยัง มีภ าพประติม ากรรมนู น ตํ่ า ประดับ ที่ฐ านพระเจดีย์ก าไหล่ ท องที่
ประดิษฐานภายในคูหาของเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ จะได้ศกึ ษาภาพจิตรกรรมและ
ประติมากรรมเหล่านี้รว่ มกับพระพุทธรูปทีว่ หิ ารทัง้ ๔ ทิศรอบพระปฐมเจดียต์ ่อไป
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ภาพที่ ๑๓๖ พระเจดียถ์ มปดั วัดบวรนิเวศวิหาร
ทีม่ า: วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๒๔

ดูรายระเอียดของจิตรกรรมเล่าเรือ่ งแต่ละเหตุการณ์ซง่ึ เป็ นการนําเสนอแนวใหม่
ได้ใน ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุปฏั ฐาน”ในรัชกาลที่ ๔,”
เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓), ๑๑๗-๑๒๖.

๒๒๑
สําหรับพระพุทธรูปที่เป็ นสิง่ แทนสังเวชนียสถานทัง้ ๔ ที่วหิ ารทิศรอบองค์
พระปฐมเจดีย์ มีรายละเอียดดังนี้
พระพุทธรูปตอนประสูติในวิ หารทิ ศเหนื อ
พระประสูตมิ รี ปู แบบเป็นพระกุมารไม่สวมเครื่องทรง ประทับยืนบนพานแว่นฟ้า
ยกพระดรรชนีขา้ งขวาขึน้ ส่วนข้างซ้ายชีล้ งพื้นดิน มีพระพีเ่ ลีย้ ง ๒ นางทําท่าประคองทางซ้าย
ั้
และขวา แต่ งกายด้วยผ้านุ่ งจีบคาดปนเหน่
ง ห่มสไบ ประดับกรองศอ กําไลข้อมือ ที่ศรี ษะ
ประดับด้วยกระบังหน้าและรัดเกล้ามวยผมทีท่ า้ ยทอย ประติมากรรมชุดนี้ตงั ้ อยู่บนแท่นฐานสิงห์
เบือ้ งหลังมีซุม้ เรือนแก้วปิ ดทองประดับกระจก (ภาพที่ ๑๓๗) จากภาพถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่
๕พบว่านอกเหนือจากรูปพระกุมารและนางกํานัลพระพีเ่ ลีย้ งแล้ว เคยมีประติมากรรมรูปเทวดา
องค์หนึ่งกัน้ ฉัตรถวายที่ด้านหลังของพระกุ มาร และมีเทวดาอีก ๔องค์ยนื พนมมือที่มุมทัง้ ๔
ของแท่นฐานชุกชีขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นฐานสิงห์ประดับลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ ๑๘๗)

ภาพที่ ๑๓๗ พระพุทธรูปตอนประสูติ วิหารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์

๒๒๒

ภาพที่ ๑๓๘ ภาพถ่ายเก่าของพระพุทธรูปตอนประสูติ วิหารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์
ที่มา: พีระพัฒน์ สําราญ, “คติและสัญลัก ษณ์ใ นการออกแบบสถาปตั ยกรรมพระปฐมเจดีย”์
(วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์สถาปตั ยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาศิลปากร), ๑๐๖.
น่ าสัง เกตว่ ารูปแบบของพระพุทธรูปหรืออาจเรียกว่าพระโพธิส ตั ว์ใ นตอน
ประสูตดิ งั ทีป่ รากฏนี้เป็ นรูปแบบทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะไทย และน่ าจะไม่เป็ นทีน่ ิยมใน
การสร้างเป็ นพระพุทธรูปเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัตติ อนทีท่ รงพระเยาว์ซง่ึ ยังไม่ทรง
บรรลุพระโพธิญาณ การแสดงออกทีผ่ ่านมาในศิลปกรรมไทยเกี่ยวกับพุทธประวัตติ อนนี้มกั ทํา
เป็ นภาพพระกุมารประสูติจากพระปรัศว์ของพระพุทธมารดาที่ประทับยืนท่ามกลางเหล่านาง
กํานัลและเทวดาทีม่ ารอนมัสการและกางกัน้ ฉัตรถวาย โดยพระกุมารอยู่ในอิรยิ าบถประทับยืน
ประสานพระหัตถ์ไว้ดา้ นหน้ าอย่างสํารวม เช่น จิตรกรรมตอนประสูตทิ พ่ี ระอุโบสถวัดเกาะแก้ว
สุทธาราม จ.เพชรบุร ี (ภาพที่ ๑๓๙)

๒๒๓

ภาพที่ ๑๓๙ จิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งพุทธประวัติ ตอนประสูติ พระอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
จ.เพชรบุร ี
อิรยิ าบถดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากรูปพระกุมาร “พระประสูต”ิ ที่วหิ าร
ทิศเหนือของพระปฐมเจดียซ์ ง่ึ ทําท่าชีพ้ ระดัชนีขวาขึน้ ด้านบน และชี้พระดัชนีซ้ายลงพืน้ ดิน ซึ่ง
รูปแบบดังกล่าวยังปรากฏในภาพจิตรกรรมประดับพระเจดียถ์ มปดั ๒ องค์ ซึง่ รัชกาลที่ ๔ โปรด
เกล้าฯ ให้ออกแบบและสร้างขึ้น (ภาพที่ ๑๔๐, ๑๔๑) รวมทัง้ ภาพประติมากรรมนู นตํ่าที่ฐาน
พระเจดียก์ ะไหล่ทองภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหารด้วย (ภาพที่ ๑๔๒)
ศิล ปกรรมทัง้ หมดแสดงออกถึง ตอนประสู ติใ นลัก ษณะเดีย วกัน กล่ าวคือ
แสดงออกโดยรูปพระกุมารไม่สวมเครื่องทรง ชี้พระหัตถ์ซ้ายขึน้ และชี้พระหัตถ์ขวาลงดิน โดย
ยังคงมีองค์ประกอบและรายละเอียดอื่นๆ ตามเนื้อหาในพุทธประวัติ โดยแสดงรายละเอียดที่
สมจริงสอดคล้องกับพระคัมภีร์สุมงั คลวิลาสินี ในส่วนอรรถกถามหาปทานสูตร ซึ่งทําให้ภาพ
รายละเอียด เช่น การแต่งกายของพุทธมารดา และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในตอนประสูติมกี าร
แสดงออกทีต่ ่างไปจากจิตรกรรมไทยประเพณี ๒๒๕ หลักฐานศิลปกรรมดังกล่าวจึงเป็ นสิง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าน่ าจะเริม่ มีการใช้รปู พระกุมารแสดงอิรยิ าบถนี้เพื่อนําเสนอเหตุการณ์ตอนประสูตติ งั ้ แต่
ในรัช กาลที่ ๔ เป็ น ต้ น มา โดยมี ห ลัก ฐานที่ สํ า คัญ อี ก ประการที่ ม ีล ั ก ษณะร่ ว มกั น คื อ
ประติมากรรมรูป “พระประสูต”ิ ทีว่ หิ ารทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์
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๒๒๕

ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุปฏั ฐาน” ในรัชกาล
ที่ ๔,” เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓), ๑๑๘.

๒๒๔

ภาพที่ ๑๔๐ ภาพพุทธประวัตติ อนประสูติ พระเจดียถ์ มปดั พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที๑่ ๔๑ ภาพพุทธประวัตติ อนประสูติ พระเจดียถ์ มปดั วัดบวรนิเวศวิหาร
ทีม่ า: วัดบวรนิเวศวิหาร

ภาพที่ ๑๔๒ ภาพพุทธประวัตติ อนประสูติ ฐานพระเจดียก์ ะไหล่ทอง คูหาเจดียป์ ระธานวัดบวร
นิเวศวิหาร
ที่มา: มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดบวรนิ เวศวิ หาร, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๙๕.

๒๒๕
รูปพระกุมารทีอ่ ยูใ่ นอิรยิ าบถยกพระหัตถ์ชข้ี น้ึ ข้างหนึ่งและชีล้ งดินข้างหนึ่งนัน้
มีความหมายว่าพระองค์เป็ นผู้ประเสริฐที่สุดในจักรวาลและเป็ นผู้เลิศกว่าใครในโลก ลักษณะ
ท่าทางเช่นนี้ได้เกิดขึ้นเป็ นครัง้ แรกในรูปพระโพธิสตั ว์ศิลปะจีน ๒๒๖ ซึ่งเป็ นรูปเคารพในพุทธ
ศาสนามหายาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในราชวงศ์ถงั ซึ่งนิ ยมยกพระหัตถ์ข้างหนึ่ง ชี้ข้นึ ด้านบน
และอีกข้างหนึ่งชีล้ งเบือ้ งล่าง ทัง้ นี้มไิ ด้กําหนดแน่ นอนว่าต้องเป็ นพระหัตถ์ขา้ งใดทีย่ กขึน้ หรือชี้
ลง ซึ่ง รูปแบบดัง กล่า วได้เ ป็ นที่นิ ยมและแพร่ห ลายไปยัง ดินแดนที่นับถือ พุ ทธศาสนานิ ก าย
มหายานอื่นๆ โดยเฉพาะดินแดนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม เป็นต้น
ในศิลปะเวียดนามก็ได้มกี ารทํารูปพระโพธิสตั ว์ในลักษณะนี้สบื ต่อจากศิลปะจีน
ด้วยโดยนิยมสร้างเป็ นรูปเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็ นเด็กทารกประทับยืนตรง พระหัตถ์หนึ่งชี้ขน้ึ และ
พระหัตถ์หนึ่งชีล้ งเพื่อแสดงตอนประสูตเิ พื่อประกาศว่าพระองค์เป็ นหนึ่งใน ๓ โลกและชาติน้ีจะเป็ น
ชาติสุ ดท้ายของพระองค์ มีต ัวอย่ างเช่ นพระโพธิส ัตว์ในสมัยราชวงศ์ เลระยะหลัง พิพ ิธภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์เวียดนาม เมืองฮานอย มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๔ ๒๒๗ (ภาพที่ ๑๔๓)
2 2 5
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ภาพที่ ๑๔๓ พระโพธิสตั ว์ตอนประสูติ พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์เวียดนาม เมืองฮานอย
ทีม่ า: อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิ ลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๔๙.
๒๒๖

เชษฐ์ ติงสัญ ชลี, สัง เวชนี ย สถานและสถานที่ ส ําคัญ ทางพุท ธประวัติใน
อิ นเดีย-เนปาล (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖), ๔๓.
๒๒๗
อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิ ลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗),
๔๘-๔๙.

๒๒๖
ทัง้ นี้การสร้าง “พระประสูต”ิ ให้มรี ปู แบบเช่นนี้อาจเป็ นความสัมพันธ์ทางด้าน
รูปแบบศิลปะทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากรูปเคารพในพุทธศาสนามหายานก็เป็ นได้ เนื่องจากใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงคุ้นเคยและทรงทํานุ บํารุงพระสงฆ์อนัมนิกาย จึงทําให้พระพุทธศาสนา
ลัทธิมหายานได้กลับมีข้นึ ในสยามอีก ครัง้ ในรัชสมัยนี้ ๒๒๘ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวแทบจะไม่เ คย
ปรากฏมาก่อนในศิลปะไทย
นอกจากนี้ ยังน่ าสนใจว่ามีประติมากรรมพระโพธิสตั ว์ตอนประสูตทิ ม่ี ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับที่พระปฐมเจดีย์ ปรากฏที่หน้ าบันพระอุ โบสถวัดอุ ภยั ราชบํารุงซึ่งเป็ นวัดญวนที่
ได้รบั พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลที่ ๔ เนื่องจากเป็ นทีพ่ ํานักของพระองฮึง พระญวนทีร่ ชั กาลที่
๔ ทรงต้องพระราชอัธยาศัยเป็ นพิเศษ และเป็ นผูถ้ วายวิสชั นาเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานแด่
เจ้าฟ้ามงกุ ฎตัง้ แต่ เมื่อทรงผนวช เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงได้พระราชทานพระราช
ทรัพย์ในการปฏิสงั ขรณ์วดั นี้ ๒๒๙ โดยประติมากรรมดังกล่าวน่ าจะมีอายุในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔๕ ซึง่ ทางวัดได้รบั พระบรมราชูปถัมภ์ในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ (ภาพที่ ๑๔๔) ซึง่ น่ าสังเกตว่า
เป็ นประติมากรรมรูปพระกุ มารยกพระหัต ถ์ขวาขึ้นด้านบน และพระหัต ถ์ซ้ายชี้ล งเบื้อ งล่าง
เช่นเดียวกับพระประสูตทิ ว่ี หิ ารทิศเหนือ พระปฐมเจดีย์
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว จึงอาจเป็ นไปได้ว่าประติมากรรมพระประสูติท่ี
วิหารทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์ อาจได้แรงบันดาลใจทางด้านแนวคิดและรูปแบบจากรูปพระ
โพธิส ตั ว์ตอนประสูติของพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะสายอนัมนิ กายที่ได้ทรงอุ ปถัมภ์แ ต่
อย่างไรก็ตาม “พระประสูต”ิ ก็ยงั คงมีประติมากรรมรูปเทวดาและเหล่านางกํานัลประกอบตาม
เรือ่ งราวในพุทธประวัตซิ ง่ึ เป็ นองค์ประกอบทีเ่ คยทําสืบมาในศิลปกรรมไทย
2 2 7
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๒๒๘

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุท ธเจดี ย์ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๕), ๒๕๒.
๒๒๙
อุภยั ฉลอง ๒๕๔๓, (กรุงเทพฯ: ประชาชน, ๒๕๔๓), ๓.

๒๒๗

ภาพที่ ๑๔๔ พระโพธิสตั ว์ตอนประสูติ หน้าบันพระอุโบสถ วัดอุภยั ราชบํารุง
(ภาพถ่ายโดย อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช)
พระพุทธรูปตอนตรัสรู้ในวิ หารทิ ศตะวันออก
หรือที่พระราชพงศาวดารเรียกว่า“พระพุทธรูปมารวิชยั ได้ตรัส” ๒๓๐ ซึ่งคง
หมายถึงพระพุทธรูปในตอนตรัสรู้ แต่ เป็ นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่นัน้ เป็ น
พระพุทธรูปปางสมาธิ มิใช่พระพุทธรูปปางมารวิชยั ซึ่งมีพุทธลักษณะทีเ่ ป็ นแบบพระราชนิยม
ในรัชกาลที่ ๔ คือ ไม่มอี ุษณีษะ พระรัศมีเป็ นเปลว เม็ดพระศกเล็ก ใบพระกรรรณค่อนข้างสัน้
พระพักตร์สงบขรึม ครองจีวรห่มเฉียงซึ่งมีรอยยับอย่างเป็ นธรรมชาติ แต่ มสี งั ฆาฏิเรียบหนา
พาดลงมาจากพระอังสา (ภาพที่ ๑๔๕)
ั้
ในรัชกาลที่ ๖ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปนฐานพระพุ
ทธรูปและทําซุม้ เรือนแก้วขึน้
ใหม่และเรียกว่า พระนิรนั ตราย ๒๓๑ พระพุทธรูปองค์น้ีจงึ มีรปู แบบทีเ่ หมือนกันกับพระนิรนั ตราย
ซึ่ง รัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างขึ้น เพื่อ ครอบพระพุท ธรูป แบบทวารวดี กล่ าวคือ เป็ น
พระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์ท่มี หี น้ ากระดานเป็ นลายกลีบบัวควํ่าบัวหงาย
2 2 9
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๒๓๐

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๕.
๒๓๑
นฤมล บุ ญญานิ ตย์, “การบูรณปฏิสงั ขรณ์ พระปฐมเจดีย์: กรณีศึก ษาจาก
เอกสารจดหมายเหตุ” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๙๔.

๒๒๘
ทีก่ ่งึ กลางของฐานบัวควํ่าบัวหงายด้านล่างประดับรูปศีรษะโคอันน่ าจะแสดงความหมายถึงพระ
โคตรของพระพุ ท ธองค์ ซ่ึง เป็ น โคตมะ ๒๓๒ ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะที่เ หมือ นกัน กับ พระนิ ร ัน ตราย
พระพุทธรูปประทับนัง่ ภายในซุ้มเรือนแก้วที่มลี กั ษณะเป็ นซุ้มโค้งยอดแหลมปิ ดทองประดับ
กระจก ทีย่ อดประดับรูปพระมหามงกุฎอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔ พร้อมด้วย
ข้อความอักษรขอม ภาษาบาลี เป็ นพระคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณซึ่งเป็ นพระราชนิพนธ์ใน
รัช กาลที่ ๔ แม้ ว่ า ซุ้ ม เรือ นแก้ ว นี้ จ ะได้ ร ับ การปฏิส ัง ขรณ์ ใ หม่ ใ นสมัย รัช กาลที่ ๖ แต่
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญ เช่นการประดับพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔ รวมทัง้ คาถาพระราช
นิพนธ์อกั ษรขอมภาษาบาลีนนั ้ ยังคงเป็ นรูปแบบเฉพาะอันสําคัญของซุม้ พระพุทธรูปในพระราช
ประสงค์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของพระคาถาในหัวข้อเรื่องซุม้ พระพุทธรูปกับพระคาถา
พระราชนิพนธ์ต่อไป
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ภาพที่ ๑๔๕ พระพุทธรูปตอนตรัสรู้ วิหารทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์
๒๓๒

ม.จ.สุ ภ ัท รดิศ ดิศ กุ ล , “พระพุ ท ธรูป สํ าคัญ สมัย รัต นโกสิน ทร์” ใน วารสาร
มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ฉบับพิเศษ (ฉบับพิเศษกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, ๒๕๒๓), ๓๐.

๒๒๙
จากหลักฐานในพระราชพงศาวดารทีร่ ะบุว่าพระพุทธรูปในวิหารทิศตะวันออก
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แต่กลับพบว่าเป็ นพระพุทธรูปปางสมาธินนั ้ อาจสันนิษฐานได้เป็ น
๒ ประการ คือ พระพุทธรูปองค์น้ี อ าจผ่ านการบูรณะครัง้ สํ าคัญ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งมีก าร
ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงวิหารทิศตะวันออกครัง้ ใหญ่ จึงอาจมีการซ่อมแปลงพระพุทธรูปองค์น้ี
ซึ่ง อาจชํ า รุ ด ให้ ก ลายเป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ หรือ อีก ประการหนึ่ ง อาจเป็ น ไปได้ ว่ า
พระพุทธรูปองค์น้ีเป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิมาแต่เดิม แต่ได้ประดิษฐานไว้ในความหมายว่า
พระพุทธองค์ทรงตรัสรูโ้ ดยอาการทรงสมาธิภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ ซึง่ น่ าจะเป็ นสิง่ ทีก่ ระทํา
ได้ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อสื่อถึงการตรัส รู้ นอกเหนือจากการแสดงปางมารวิชยั อันเป็ น
อิรยิ าบถทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้าการตรัสรูเ้ พียงเล็กน้อย แต่กลับเป็ นปางทีน่ ิยมในการสื่อความถึงการ
ตรัสรูข้ องพระพุทธองค์
ทัง้ นี้หากศึกษาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมตอนตรัสรู้ท่เี ขียนบริเวณองค์
ระฆัง ของพระเจดี ย์ ถ มป ดั ทัง้ ๒ องค์ ท่ี ร ัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งขึ้น และภาพ
ประติมากรรมนู นตํ่าที่ฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร จะ
พบว่าได้เขียนภาพตอนตรัสรูโ้ ดยเป็ นภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่ ขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์
แสดงปางสมาธิเช่นเดียวกัน (ภาพที่ ๑๔๖, ๑๔๗, ๑๔๘) ดังนัน้ จึงน่ าเชื่อว่าพระพุทธรูปตอนตรัสรู้
ทีว่ หิ ารทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ น่าจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ แรกสร้าง
อนึ่ง มีผเู้ สนอว่าภาพจิตรกรรมทีเ่ จดียถ์ มปดั ทัง้ ๒ องค์ และประติมากรรมนูน
ตํ่าทีฐ่ านพระเจดียก์ ะไหล่ทองภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหารในตอนนี้หมายถึงตอน
เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ท่ี ๑ คือโพธิบลั ลังก์ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ต่อเนื่องภายหลังจากการตรัสรู้
แล้ว ๒๓๓ แต่อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมดังกล่าวย่อมสื่อถึงการตรัสรูข้ องพระพุทธองค์ ซึง่ น่ าจะเป็ น
การเลือกนําเสนอแบบใหม่อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยให้แตกต่างจากฉากมารผจญซึง่ เป็ นเนื้อหา
เชิงอุดมคติอย่างงานช่างในอดีต
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๒๓๓

ยุท ธนาวรากร แสงอร่า ม, “ภาพเล่า เรื่อ งพุ ท ธประวัติ “พระจตุ ปฏั ฐาน” ใน
รัชกาลที่ ๔,” เมืองโบราณ ๓๖, ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓), ๑๒๓.

๒๓๐

ภาพที่ ๑๔๖ ภาพพุทธประวัตติ อนตรัสรู้ พระเจดียถ์ มปดั พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที่ ๑๔๗ ภาพพุทธประวัตติ อนตรัสรู้ พระเจดียถ์ มปดั วัดบวรนิเวศวิหาร
(ภาพจาก วัดบวรนิเวศวิหาร)

๒๓๑

ภาพที่ ๑๔๘ ภาพพุทธประวัตติ อนตรัสรู้ ฐานพระเจดียก์ ะไหล่ทอง คูหาเจดียป์ ระธานวัดบวร
นิเวศวิหาร
ที่มา: มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดบวรนิ เวศวิ หาร, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๙๖.
พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนาในวิ หารทิ ศใต้
ห้องด้านนอกของวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปแสดงธรรมโปรดปญั จ
วัคคีย์ ๒๓๔ พระพุทธรูปแสดงธรรมโปรดปญั จวัคคียเ์ ป็นพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นเพื่อ ประดิษ ฐานในวิห ารทิศ ใต้ เป็ นพระพุ ทธรูปประทับนัง่ ขัด สมาธิราบ แสดงปาง
ประทานพร พระพักตร์สงบขรึม พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกแหลม มีเม็ดพระศก อุษณีษะเตี้ย
พระรัศ มีเป็ นเปลว ครองจีว รห่มเฉี ยง จีว รมีรอยยับตามธรรมชาติ ประทับนัง่ เหนือ ฐานสิงห์
ประดับลายก้านขดทีม่ อี ทิ ธิพลตะวันตก ทีห่ น้ากระดานเป็นลายกลีบบัวควํ่าบัวหงาย
รูปแบบของพระพุทธรูปองค์น้ีใกล้เคียงกับพระนิรนั ตรายทีป่ ระดิษฐานในห้อง
ด้านนอกของพระวิหารทิศตะวันออก ด้านหน้าของพระพุทธรูป มีประติมากรรมพระสงฆ์สาวก ๕
รูป นัง่ พนมมือ เรียงรายกัน น่ า สัง เกตว่ ารูปพระสงฆ์เ หล่ านี้ มลี ัก ษณะที่ค่ อ นข้า งสมจริง ทัง้
สัดส่วน ใบหน้า และการครองจีวรห่มเฉียงทีม่ รี อยยับอย่างเป็ นธรรมชาติโดยมีสงั ฆาฏิเป็ นแผ่น
เรียบหนาพาดทีอ่ งั สา ซึง่ สะท้อนถึงงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง
ความสมจริง (ภาพที่ ๑๔๙) อนึ่ง น่ าสังเกตว่า พระพุ ทธรูปตอนปฐมเทศนานี้ มิไ ด้ทําเป็ น
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๒๓๔

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๓๐๕.

๒๓๒
พระพุทธรูปปางวิตรรกะมุทราทีแ่ สดงอาการจีบนิ้วพระหัตถ์อนั หมายถึงการแสดงธรรม หากแต่
เป็ นพระพุทธรูปปางประทานพรซึง่ ไม่ใช่ปางทีน่ ิยมทําในตอนปฐมเทศนา พระหัตถ์ขวาทีแ่ สดง
ปางประทานพรนัน้ ยังเป็ นตําแหน่ งที่ตรงกับรูปพระสาวกองค์หนึ่ง ซึง่ อาจหมายถึงพระอัญญา
โกณฑัญญะผู้บรรลุธรรมองค์แรก (ภาพที่ ๑๕๐) อนึ่งสังเกตพบว่าลักษณะของการแสดงปาง
ประทานพรนัน้ อาจผ่านการซ่อมบูรณะแล้ว เนื่องจากลักษณะพระหัตถ์อาจเคยเป็ นปางมารวิชยั
หรือควํ่าพระหัตถ์ทพ่ี ระชานุ ขวามาก่อน
อย่างไรก็ตาม ไม่มหี ลักฐานยืนยันแน่ ชดั ว่าพระพุทธรูปตอนปฐมเทศนานี้แต่
เดิมแสดงปางใด แต่ยอ่ มผ่านการบูรณะมาแล้วไม่มากก็น้อย ซึง่ หากเป็ นพระพุทธรูปทีแ่ สดงปาง
ประทานพรมาแต่ เดิม ก็นับว่าเป็ นการแสดงออกที่แ ตกต่างจากพระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา
โดยทัวไปที
่
่นิยมแสดงปางวิตรรกะมุทรา ทัง้ นี้หากศึกษาเปรียบเทียบกับภาพพระจตุปฏั ฐาน
ของเจดีย์ถมปดั ที่วดั บวรนิเวศวิหารพบว่าแสดงออกผ่านภาพพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชยั
หรือ ควํ่ า พระหัต ถ์ บ นพระชานุ ข วา โดยมีภิก ษุ เ พีย ง ๑ รู ป อยู่ เ บื้อ งหน้ า ซึ่ง คงหมายถึง
พระอัญญาโกณทัญญะ ๒๓๕ (ภาพที่ ๑๕๑) เช่นเดียวกับภาพประติมากรรมนู นตํ่าที่ฐานเจดีย์
กะไหล่ทองภายในคูหาเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร หากแต่แตกต่างกันทีภ่ าพประติมากรรม
ปรากฏภาพพระสาวกจํานวน ๕ รูป (ภาพที่ ๑๕๒) ดังนัน้ น่ าเชื่อได้ว่าพระพุทธรูปตอนปฐม
เทศนาทีว่ หิ ารทิศใต้ พระปฐมเจดียน์ ่าจะเคยแสดงออกในอิรยิ าบถเดียวกันมาก่อน
2 3 4

ภาพที่ ๑๔๙ พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนา วิหารทิศใต้ พระปฐมเจดีย์
๒๓๕

ภาพในตอนปฐมเทศนาของพระเจดีย์ถ มป ดั ที่พ ิพ ิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
พระนคร ชํารุด จึงไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบในส่วนนี้ได้

๒๓๓

ภาพที่ ๑๕๐ พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนาแสดงปางประทานพร วิหารทิศใต้ พระปฐมเจดีย์

ภาพที่ ๑๕๑ ภาพพุทธประวัตติ อนปฐมเทศนา พระเจดียถ์ มปดั วัดบวรนิเวศวิหาร
(ภาพจาก วัดบวรนิเวศวิหาร)

๒๓๔

ภาพที่ ๑๕๒ ภาพพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ฐานพระเจดียก์ ะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่มา: มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดบวรนิ เวศวิ หาร, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๙๗.
พระพุทธรูปตอนปรินิพพาน
วิหารทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์พร้อมด้วยพระสาวก ๓ รูป ซึง่
เรียกชื่อตามทีป่ รากฏในเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่า “พระนิพพาน”
พระนิพพานมีพุทธลักษณะทีเ่ ป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ กล่าวคือเป็ น
พระพุทธรูปทีไ่ ม่มอี ุษณีษะ พระพักตร์สงบ พระเนตรปิ ดสนิท พระขนงโก่ง พระนาสิกแหลม เม็ด
พระศกขนาดเล็ก พระรัศมีเป็ นเปลว ประทับนอนตะแคงขวาทีเ่ รียกว่าสีหไสยาสน์ พระบาททัง้ ๒
ข้างเหลื่อมกันโดยงอพระชานุ ขา้ งซ้ายแตะลงบนพระแท่น พระพาหาข้างซ้ายงอราบลงรับพระ
เศียร โดยมีพระเขนยทรงสีเ่ หลีย่ มประดับลวดลายก้านขดแบบตะวันตกรองรับ พระพุทธรูปทรง
ครองจีวรห่มเฉียง แสดงรอยยับอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีสงั ฆาฏิหนาเป็ นแผ่นเรียบพาดทับเหนือ
พระอังสาซ้ายซึ่งเป็ นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ พระพุทธรูป
ประทับเหนือแพระแท่นฐานสิงห์ซง่ึ มีหน้ากระดานเป็ นรูปกลีบบัวควํ่าบัวหงาย (ภาพที่ ๑๕๓)

๒๓๕

ภาพที่ ๑๕๓ พระนิพพาน วิหารทิศตะวันตก พระปฐมเจดีย์
ด้านหน้ าของพระนิ พ พานมีป ระติม ากรรมพระสาวก ๓ รูป นัง่ เฝ้ า เฉพาะ
พระพักตร์ โดยรูปแรกอยู่ในท่านัง่ พับเพียบ มือซ้ายวางบนหน้ าตัก มือขวาอยู่ในท่ากํามือส่วน
พระสาวกอีก ๒ รูปอยู่ใ นท่านัง่ พนมมือ รูปแบบของพระสาวกเริม่ แสดงออกถึง ความสมจริง
สังเกตได้จากลักษณะทางกายวิภาคที่มกี ล้ามเนื้อบริเวณท่อนแขนและไหล่ การทําใบหน้าที่ม ี
ความแตกต่างกัน รวมทัง้ มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับมนุษย์ นอกจากนี้ยงั ครองจีวรห่มเฉียงทีม่ รี อยยับ
อย่างเป็ นธรรมชาติ และมีสงั ฆาฏิเรียบเป็ นแผ่นหนาหนักพาดทีอ่ งั สาซ้าย รูปแบบของพระสาวก
ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าพระนิพพานนัน้ มีลกั ษณะสมจริงใกล้เคียงกับพระปญั จวัคคียท์ ป่ี ระดิษฐานในวิหาร
ทิศใต้ ซึ่งเป็ นการแสดงออกทางศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่เน้ นความสมจริงตามกระแส
อิทธิพลศิลปะตะวันตก
น่ าสนใจว่าการทําประติมากรรมพระสาวกอยู่เบือ้ งหน้าพระนิพพานจํานวน ๓
รูปเช่นนี้เป็ นองค์ประกอบทีค่ ล้ายกันกับพระสาวกจํานวน ๓ รูปทีอ่ ยู่เบือ้ งหน้าพระพุทธไสยาสน์
ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดบวรนิเวศวิหาร (ภาพที่ ๑๕๔) แต่มคี วามแตกต่างกันตรงที่
พระสาวกเบือ้ งหน้ าพระนิพพานนัน้ แสดงออกด้วยลักษณะที่สมจริงยิง่ กว่า ซึ่งน่ าจะเป็ นงานใน
ระยะหลัง แต่สงิ่ สําคัญประการหนึ่งทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันทัง้ สองแห่งคือ พระสาวกรูปทีอ่ ยู่เบือ้ ง
หน้าพระพักตร์พระพุทธองค์นนั ้ อยูใ่ นท่านังพั
่ บเพียบ มือหนึ่งอยู่ในท่าถือของโดยการกํามือ โดย
สิง่ ของทีถ่ อื นัน้ เดิมอาจเป็ นพัด เนื่องจากสันนิษฐานว่าพระสาวกรูปนี้น่าจะหมายถึงพระอุปวาณะ
ผูอ้ ุปฏั ฐากถวายงานพัดแด่พระผูม้ พี ระภาค ซึง่ ในขณะที่ใกล้ปรินิพพานนัน้ พระพุทธองค์ได้ตรัส
ให้พระอุปวาณะหลีกไปจากเบื้องหน้าพระพักตร์ เนื่องจากเมื่อเสด็จปรินิพพานแล้ว เทวดาจาก
หมื่นโลกธาตุ จะมาประชุมกันยังที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเพื่อเฝ้าชมพระพักตร์พระพุทธองค์
เป็ นครัง้ สุดท้าย ลักษณะอันเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยนี้แสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและ

๒๓๖
ความสมจริง ในเหตุ ก ารณ์ ต อนปรินิ พ พานที่มกี ล่ าวถึง ในคัม ภีร์มหาปรินิพ พานสู ต ร ๒๓๖ ข้อ
สัน นิ ษ ฐานนี้ ย ิ่ง น่ า เชื่อ ถื อ มากขึ้น เมื่อ พบว่ า ภาพจิต รกรรมที่พ ระเจดีย์ ถ มป ดั และภาพ
ประติมากรรมนู นตํ่าทีฐ่ านพระเจดียก์ ะไหล่ทอง วัดบวรนิเวศวิหารต่างก็แสดงภาพพระสาวกรูป
หนึ่งทีก่ ําลังถือพัดอยูใ่ นเหตุการณ์ตอนปรินิพพานด้วย (ภาพที่ ๑๕๕, ๑๕๖)
2 3 5

ภาพที่ ๑๕๔ พระไสยาสน์และพระสาวก วิหารพระไสยาสน์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ภาพที่ ๑๕๕ ภาพพุ ท ธประวัติต อนปรินิพ พาน พระเจดีย์ถ มป ดั พิพ ิธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ
พระนคร
๒๓๖

พระไตรปิ ฎกภาษาไทย เล่ ม ๑๕ พระสุ ต ตัน ตปิ ฎก เล่ ม ๒ ที ฆ นิ กาย
มหาวรรค, ๑๘๖.

๒๓๗

ภาพที่ ๑๕๖ ภาพพุทธประวัตติ อนปรินิพพาน ฐานพระเจดียก์ ะไหล่ทอง คูหาเจดีย์ประธาน
วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่มา: มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์,วัดบวรนิ เวศวิ หาร, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๙๘.
รูปแบบของพระนิพพาน นอกจากจะเป็ นพระพุ ทธรูปแบบพระราชนิ ยมใน
รัชกาลที่ ๔ แล้ว อิรยิ าบถของพระนิพพานยังเป็ นประเด็นหนึ่งที่มคี วามน่ าสนใจ เนื่องจากพระ
นิพพานอยู่ในลักษณะที่วางพระพาหาข้างขวาราบลง และงอพระชานุ ซึง่ เป็ นอิรยิ าบถทีแ่ ตกต่าง
จากพระพุทธไสยาสน์ในศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ มีตวั อย่างสําคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ท่ี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึง่ อยู่ในอิรยิ าบถประทับนอนตะแคง
ขวา โดยตัง้ พระพาหาขึน้ รองรับพระเศียร และประทับตะแคงขวาโดยเหยียดตรง ไม่งอพระชานุ
ส่วนพระชานุ และพระพาหาของพระนิพพานแลดูคล้ายกับว่าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานย่อมไร้
กําลังในการทรงพระวรกาย จึงแสดงออกผ่านพระพาหาทีง่ อราบลงและพระชานุ ท่งี ออยู่จงึ ตกลง
จรดพระแท่น
น่ าสังเกตว่าพระนิพพานซึ่งอยู่ในท่านอนตะแคงขวาหรือสีหไสยาสน์โดยการ
งอพระชานุ แ ละพระบาททัง้ สองข้า งเหลื่อ มกันนัน้ เป็ น อิรยิ าบถที่ค ล้า ยกับ การทํ าพระพุ ท ธ
ไสยาสน์ ใ นศิล ปะมอญสมัยมัณ ฑเลย์ด้ว ย ตัว อย่างที่สําคัญ คือ พระนอนชเวทัล ยอง ที่เ มือ ง
หงสาวดี (ภาพที่ ๑๕๗) ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปไสยาสน์ ขนาดใหญ่ โดยน่ าจะมีความหมายถึงตอน
ปรินิพพานเพราะเป็ นการสิน้ สุดครัง้ ยิง่ ใหญ่ของพระพุทธเจ้า ๒๓๗ แต่สําหรับพระนิพพานนัน้ เป็ น
พระพุทธรูปไสยาสน์ทม่ี ขี นาดไม่ใหญ่มากนัก โดยมีขนาดไล่เลีย่ กับพระสาวกทีอ่ ยู่เบือ้ งหน้า จึง
อาจเป็ นการสะท้อนแนวคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าก็คอื มนุ ษย์สามัญที่มขี นาดพระวรกายไม่ต่างจาก
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๒๓๗

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, ศิ ลปะพม่า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗), ๒๑๙.

๒๓๘
คนธรรมดามากนัก อันเป็ นการสะท้อนแนวคิดเรื่องความสมจริงประการหนึ่ง ส่วนอิรยิ าบถทีอ่ ยู่
ในท่าตะแคงขวาและงอพระชานุ ท่คี ล้ายคลึงกับศิลปะมอญนัน้ น่ าจะเป็ นไปตามพระคํากล่าวใน
พระสุ ต ตัน ตปิ ฎ กและอรรถกถาที่ก ล่ า วว่ า สีห ไสยาสน์ คือ ท่ า นอนของพระยาราชสีห์ ซึ่ง
พระพุ ท ธเจ้า ประทับ นอนในท่ า นี้ เ สมอ โดยนอนตะแคงขวา ซ้อ นเท้า แบบเหลื่อ มกัน เป็ น
อิรยิ าบถที่มากด้วยอํานาจ และเหตุทต่ี ้องนอนให้เข่าหรือข้อเท้าเหลื่อมกันเพราะเป็ นท่านอนที่
สบายทําให้จติ มีอ ารมณ์ เ ป็ นหนึ่ง ๒๓๘ จึง อาจกล่ าวได้ว่ าพระนิ พ พานที่ส ร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ ถือตามพุทธลักษณะทีก่ ล่าวถึงในพระไตรปิฎกเป็ นสําคัญ อย่างไรก็
ตาม พระนิพพานและพระสาวกนัน้ ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ๒๓๙
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๒๓๘

ดูใน พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, พระไตรปิ ฏกภาษาไทย
ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๓๐),
๓๔๔-๓๔๕; พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย มหาวรรค เล่มที่ ๒
ภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๔๑๗.
๒๓๙
นฤมล บุญญานิตย์, “การบูรณปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์: กรณีศึกษาจาก
เอกสารจดหมายเหตุ” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๙๔.

๒๓๙
พระพุทธรูปในวิหารทิศทัง้ ๔ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ จึงเป็ นศิลปกรรมในพระ
ราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีส่ ะท้อนถึงแนวคิดเรื่องสังเวชนียสถานหรือสถานทีอ่ นั พึงระลึกถึง
พระพุทธเจ้า และเป็ นสถานที่อ ันควรแก่ การเดินทางไปจาริกแสวงบุญ ตามที่ก ล่าวไว้ในมหา
ปรินิพพานสูตร
ทัง้ นี้ในได้เคยมีการจําลองสถานที่สําคัญเกี่ยวกับพุทธประวัตมิ าประดิษฐาน
ไว้ยงั วัดสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ การจําลองสัตตมหาสถานซึ่งเป็ นสถานที่ท่พี ระพุทธ
องค์ทรงเสวยวิมุมติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ภายหลังการตรัสรู้มาไว้ท่วี ดั สุทศั นเทพวราราม โดย
แสดงออกผ่านพระพุทธรูปปางต่ างๆ ที่ประดิษฐานท่ามกลางประติมากรรมอื่นๆ และต้นไม้ท่ี
สําคัญ ตามพุทธประวัติ ซึ่ง การจําลองสัต ตมหาสถานนัน้ ยัง มีแ ห่ง อื่นๆ อีก เช่น วัด พระธาตุ
บังพวน จ.หนองคาย และวัดมหาโพธาราม จ.เชียงใหม่ เป็ นต้น รวมทัง้ ยังมีการจําลองสัตต
มหาสถานผ่านต้นไม้สําคัญไว้ท่รี อบพระปฐมเจดียด์ งั ที่ได้กล่าวถึงแล้ว แต่ยงั ไม่พบการจําลอง
สังเวชนียสถานในทีแ่ ห่งใด
อย่างไรก็ตาม การจําลองเหตุการณ์ สําคัญทัง้ ๔ ตอนในพุทธประวัตินัน้ ได้
ั้
เคยมีการแสดงออกผ่านงานศิลปกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็ นจิตรกรรมและประติมากรรมปูนปนใน
หลายยุคสมัย แต่การสร้างพระพุทธรูปทัง้ ๔ เหตุการณ์มาไว้ในทีเ่ ดียวกันอย่างครบถ้วนเช่นที่
วิหารทิศรอบพระปฐมเจดียน์ ้ยี งั ไม่พบว่ามีการสร้างในทีใ่ ดมาก่อน จึงน่ าจะเป็ นการจําลองสังเวช
นียสถานมาไว้อย่างครบถ้วนที่น่ีเป็ นแห่งแรก รวมทัง้ พบว่าพระพุทธรูปที่เป็ นตัวแทนในแต่ละ
ตอนยังมีประเด็นทางด้านรูปแบบศิลปะทีแ่ ตกต่างไปจากทีน่ ิยมทํากันมาแต่เดิม
ทัง้ นี้ เ ชื่อ ว่ า การสร้า งพระพุ ท ธรู ป ทัง้ ๔ ตอนนี้ ย่ อ มมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ศิลปกรรมที่วดั บวรนิเวศวิหารด้วย ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากรัชกาลที่ ๔ เองทรงเป็ นผู้กํากับการ
สร้างศิล ปกรรมที่วดั บวรนิ เวศวิห ารและกํ ากับการปฏิส งั ขรณ์ พ ระปฐมเจดีย์ด้วยพระองค์เอง
นอกจากนี้ในการปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียน์ ัน้ ยังมีพระเถระผูใ้ หญ่อย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ร่วมให้พระวินิจฉัยในการปฏิสงั ขรณ์ดว้ ย จึงอาจนําแนวคิดและการ
แสดงออกทางศิลปกรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็ นแนวทางในการออกแบบพระวิหารทิศที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ ๔ ตอนนี้ด้วยเช่นกัน โดยรูปแบบของพระพุทธรูปน่ าจะเป็ นไปตาม
พระราชนิยมที่มกี ารแสดงออกถึงความสมจริง เช่น การทํารอยยับของจีวร รูปแบบของพระ
สาวกที่คล้ายบุคคลจริงมากยิง่ ขึน้ หรือขนาดพระวรกายของพระพุทธองค์ท่ใี กล้เคียงกับพระ
สาวก รวมทัง้ ความสมจริงตามเนื้อหาในพุทธประวัตแิ ละพุทธอิรยิ าบถดังเช่นการแสดงออกใน
ท่าสีหไสยาสน์ นอกจากนี้ เชื่อว่ายังอาจได้แรงบันดาลในจากรูปเคารพในพุทธศาสนามหายาน
ดังเช่นรูปแบบของพระประสูตซิ ง่ึ ไม่เคยเป็ นทีน่ ิยมมาก่อนในศิลปกรรมไทย
แนวคิดในการเลือกจําลองสังเวชนียสถานมาไว้ยงั พระปฐมเจดียจ์ งึ อาจเป็ น
แนวคิดทีส่ บื เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ ๓ และก่อนหน้านัน้ ทีม่ กี ารจําลองสถานทีส่ ําคัญมาไว้

๒๔๐
ยังพระอารามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สกั การบูชา ตัวอย่าง เช่น สัตตมหาสถาน แต่เมื่อได้ม ี
การบูรณปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดียจ์ งึ ได้มคี วามคิดในการจําลองสถานทีส่ ําคัญตามพุทธประวัติ
และสถานทีส่ ําคัญทางพุทธศาสนาแห่งอื่นๆ เพิม่ เติม ซึ่งทําให้พระปฐมเจดียเ์ ป็ นศูนย์รวมของ
สถานที่สํ า คัญ หลายแห่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น สัต ตมหาสถาน พระบรมธาตุ น ครศรีธ รรมราชซึ่ง มี
ความสําคัญกับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ รวมทัง้ สังเวชนียสถานเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าด้วย
๔.๙ พระพุทธรูปที่ทรงปฏิ สงั ขรณ์
จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดนัน้ โดยส่วนมากไม่ได้เป็ นแบบพระราชนิยมอย่างที่ปรากฏในกลุ่ม
พระพุทธรูปที่ทรงสร้างในราชสํานัก และพบว่ามักมีก ารจารึก ข้อความเพื่อ ประกาศพระราช
เจตนารมณ์ ใ นการปฏิส ัง ขรณ์ พ ระพุ ท ธรูป ร่ ว มอยู่ด้ว ย มีต ัว อย่ า งในการศึก ษา เช่ น การ
ปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปทีถ่ ้าํ เขาหลวง
ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ได้ระบุถงึ ปูชนียวัตถุทไ่ี ด้รบั การปฏิสงั ขรณ์
ตามพระราชประสงค์ในครัง้ นัน้ ว่า “ที่ ถาํ้ เขาหลวงก็โปรดให้ สร้างพระพุทธรูปใหญ่ ขึ้นองค์
หนึ่ ง หน้ าตัก ๔ ศอก สร้างพระบาทจําลองไว้ด้วย แล้วบูรณปฏิ สงั ขรณ์ พระพุทธรูปเก่าๆ
ขึ้นทุกองค์ โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิ ววิ ลาส กรมหมื่นวิ ศณุนาถนิ ภา
ธร สร้างพระเจดียข์ ึ้นไว้ สูง ๖ ศอก ๒ องค์” ๒๔๐
จากการสํารวจพบว่าพระพุทธรูปใหญ่ท่กี ล่าวถึงในพระราชพงศาวดารน่ าจะ
ั ้ ดทองขนาดใหญ่ (ภาพที่ ๑๕๘) ซึ่งน่ าจะเป็ นการปฏิสงั ขรณ์ตาม
หมายถึงพระพุทธรูปปูนปนปิ
เค้าโครงของพระพุทธรูปเดิมที่อาจเป็ นฝี มอื ช่างในท้องถิน่ สังเกตได้จากพระวรกายอวบอ้วน
ขนาดใหญ่ พระพักตร์กลม พระเนตรเหลือบตํ่า แนวพระขนงโก่งต่ อเนื่องกับพระนาสิกแหลม
พระหนุ และพระศอสัน้ มีพระรัศมีเปลวค่อนข้างสัน้ มีอุษณีษะ เม็ดพระศกเล็กคล้ายหนามขนุ น
พระกรรณยาวใหญ่ พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชยั ปลายนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ สีย่ าวเสมอกัน ครองจีวร
ห่มเฉียง สังฆาฏิเป็ นแถบใหญ่ยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง
พระพุทธรูปประทับนังบนแท่
่
นฐานปูน เบือ้ งหลังมีเสาทีต่ กแต่งบัวหัวเสาด้วย
ั ้ ดทองทําเป็ นรูปลําตัวนาคหยักโค้ง ปลายซุม้ เป็ น
ลายใบผักกาดแบบตะวันตก รองรับซุม้ ปูนปนปิ
รูปนาคหันหัว เข้า ยอดกลางซุ้มเป็ นลวดลายเทพนม มีช่อ ลายกระหนกประดับ จากรูปแบบ
ลวดลายการประดับซุม้ และเสาเช่นนี้ชวนให้นึกถึงงานปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปของรัชกาลที่ ๔ ใน
แห่งอื่น เช่น ซุม้ พระพุทธรูปทีว่ ดั เสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา รูปแบบของซุม้ และเสาทีม่ ี
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เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๙๗.

๒๔๑
ลวดลายพรรณพฤกษาแบบตะวัน ตกมาผสมผสานเช่ นนี้ ยงั พบที่ซุ้ม พระพุท ธรูป บางองค์ท่ี
ประดิษฐานตามผนังถํ้าเขาหลวง ซึง่ อาจเป็ นพระพุทธรูปทีไ่ ด้รบั การปฏิสงั ขรณ์ตามทีป่ รากฏใน
พระราชพงศาวดาร (ภาพที่ ๑๕๙)

ั ้ ดทองปางมารวิชยั
ภาพที่ ๑๕๘ พระพุทธรูปปูนปนปิ

ั้
ภาพที่ ๑๕๙ ซุม้ ปูนปนลายพรรณพฤกษาแบบตะวั
นตก

๒๔๒
บริเวณผนังถํ้าที่เบื้องซ้ายของพระพุทธรูปปางมารวิชยั มีจารึกพระบรมราช
โองการของรัชกาลที่ ๔ บนแผ่นศิลาทีท่ ําให้ทราบว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ีเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่เดิมใน
ถํ้าเขาหลวง และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ ๔ รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ใน
การพระราชกุศลครัง้ นี้ โดยจารึกระบุขอ้ ความว่า
พระพุทธปฏิมารูปพระองค์น้ี เปนของท่านผูม้ ศี รัทธาโบราณสร้างไว้มอี ยูใ่ นทีน่ ้ีนานแล้ว กับ
ด้วยพระพุทธปฏิมารูปอื่นอีกสองพระองค์เคียงกัน ซึ่งตัง้ ต่างเบื้องขวาพระองค์น้ีนัน้ ครัง้
เมื่อ ณ วัน ๗ ขึน้ ๕ คํ่า เดือน ๒ ปี มเมีย สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๒๐ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ท่ี ๔ ในพระบรมราชวงษ์อนั นี้ ได้
เสด็จพระราชดําเนินมาประภาศเมืองเพชรบุร ี ได้เสด็จประภาศถึงถํ้านี้ ทอดพระเนตรเห็น
พระพุทธรูป สามพระองค์น้ี ตัง้ อยู่น อกกํา แพงกัน้ ถํ้า ไว้ช อบกลอยู่ จึงได้ม ีพ ระบรมราช
ั ้ สงั ขรณ์ พระ
โองการดํารัสสัง่ ให้พระยาหัตถการบันชา จางวางช่างสิบหมู่ จ้างช่างปนปฏิ
พุทธปฏิมารูปพระองค์น้ีขน้ึ แล้ว ให้ลงรักถวาย ทรงปิ ดทองเป็ นส่วนหลวง แต่พระพุทธรูป
สองพระองค์ตงั ้ อยูเ่ คียงกัน ฝา่ ยขวาพระพุทธรูปพระองค์น้ีนนั ้ ได้พระราชทานให้พระเจ้าลูก
ยาเธอพระองค์ใหญ่สองพระองค์ คือพระองค์เจ้านภวงษเปนกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ได้
ว่ากรมล้อมพระราชวังพระองค์หนึ่ง พระองค์เจ้าสุประดิฐเป็ นกรมหมื่นวิษณุ นาถนิภาธร
ได้ว่ากรมพระคลังมหาสมบัตพิ ระองค์หนึ่ง ปฏิสงั ขรณ์พระองค์ละพระองค์ เพื่อจะให้เปนพ
ระเกี ย รติ ย ศสื บ ไปภายน่ า การปฏิ ส ัง ขรณ์ พ ระพุ ท ธปฏิ ม ารู ป ๓ พระองค์ น้ี เ ปน
อันสัมฤทธิบริบรู ณแล้ว ทรงพระราชอุทศิ ส่วนพระราชกุศลแลอวยไชยอวยพรไว้แก่เทพยดา
มนุศทัง้ ปวง บันดาทีไ่ ด้มายังถํ้านี้ แลได้เห็นได้นมัสการพระปฏิมารูปทัง้ ๓ พระองค์น้ีจงทุก
คน แลทรงพระอธิฐานด้วยการพระราชกุศลนี้ว่า ในประจุบนั ภพนี้ขอให้พระองค์และพระเจ้า
ลูกยาเธอทัง้ สองพระองค์ มีพระชนมายุยนื ยาวถาวรปราศจากโรคาทิอุปทั วันตรายทัง้ ปวง
เปนศุขสวัศดีไปสิน้ กาลนาน เพือ่ จะได้สมัยกาลโอกาสเปนทีท่ รงบําเพญพระราชกุศลต่างๆ
เปนอันมาก ในเพลาเมื่อได้มาประสบพบบุญอรุโณภาศ คือ พระพุทธสาศนาแลพระราช
ศรัทธาแลศิรริ าชสมบัติ แลขอให้พระราชกุศลนี้จงเปนปจั จัยให้ได้เสดจถึงทีส่ น้ิ สุด ดับแห่ง
สังสารวัฏทุกขทัง้ ปวง คือ พระอมฤตยนฤพานนัน้ เทอญ มีพระบรมราชโองการให้จารึกคํา
นี้ไว้ วัน ๕ ขึน้ ๑๐ คํ่า เดือน ๘ ปี วอกโทศก เปนปี ท่ี ๑๐ ในรัชกาลประจุบนั นี้

เมือ่ ตรวจสอบแล้วพบว่าทีเ่ บือ้ งขวาของพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท่ี
รัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสงั ขรณ์นัน้ ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ประทับนัง่ ในซุ้มอีก ๒ องค์ ซึ่งมี
รูปแบบทีใ่ กล้เคียงกับองค์แรก หากแต่มขี นาดย่อมกว่า ทีฐ่ านของพระพุทธรูปทัง้ สององค์มจี ารึก
ระบุพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ และ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่น
วิษณุนาถนิภาธร ซึง่ เป็ นพระราชโอรส ๒ พระองค์ทป่ี ระสูตกิ ่อนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ โดยมีขอ้ ความในจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปว่า “ศุภมัศดุ ๑๒๒๒

๒๔๓
พระพุทธสาสนกาล ๒๓๐๔ พรรษา ๒๔๑ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ คํา่ เดือน ๑๒ ปี วอกโทศก เป็ น
ปี ที่ ๑๐ ในแผ่นดิ นพระบาทสมเดจ์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่ งเปนพระเจ้าแผ่นดิ นสยาม
พระองค์ที่ ๔ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ใหญ่ซึ่งปรากฏพระนามตามในพระสุพรรณบัตร
ว่า กรมหมื่นมเหศวรศิ ววิ ลาศ ทรงพระศรัทธาปฏิ สงั ขรณพระพุทธปฏิ มารูปพระองค์นี้ไว้
เพื่อเป็ นที่ ไหว้ที่นมัศการแห่ งเทพยดามนุษยสัปรุศพระภิ กษุ สามเณรทัง้ ปวงซึ่ งได้ มายัง
ถํา้ นี้ แลทรงพระอุทิศส่วนพระกุศลนี้ ประทานให้แก่เทพยดามนุษยสัปรุศคฤหัฐบรรพชิ ต
ทัง้ ปวงแลสรรพสัต วอื่ น ๆ จึ ง ได้ อ นุ โ มทนา ขอเทพยเจ้ า จงมี ไ มตรี จิ ต ร ช่ ว ยอภิ บ าล
บํารุงรักษา ให้ พระชนมายุยืนยาว ปราศจากโรคาทิ อุปัทวันตราย มีความเกษมสบาย
เจริ ญ ศุข สวัส ดิ ไ ปสิ้ น กาลนานเทอญ” ๒๔๒ ดัง นั น้ พระพุ ท ธรู ป ทัง้ ๒ องค์น้ี จ ึง น่ า จะเป็ น
พระพุทธรูปทีพ่ ระเจ้าลูกยาเธอทัง้ สองทรงปฏิสงั ขรณ์ตามทีม่ ปี ระกาศพระบรมราชโองการไว้ใน
จารึก (ภาพที่ ๑๖๐)
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ภาพที่ ๑๖๐ พระพุทธรูปมีจารึกพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ (องค์ซา้ ย)
และ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ วิษณุนาถนิภาธร (องค์ขวา)
๒๔๑

เข้าใจว่าจารึกพุทธศักราช ๒๓๐๔ นัน้ ผิด ทีถ่ ูกควรเป็ น ๒๔๐๓ ทัง้ นี้อ้างอิงจาก
ปีทร่ี ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ถ้าํ เขาหลวง และจากจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปทีพ่ ระเจ้า
ลูกยาเธอ กรมหมืน่ วิษณุนาถนิภาธรทรงปฏิสงั ขรณ์ทอ่ี ยูเ่ คียงกันและน่ าจะสร้างในคราวเดียวกัน
ระบุปี พ.ศ.๒๔๐๓.
๒๔๒
จารึก ที่ฐ านพระพุ ท ธรูป ที่พ ระเจ้า ลู ก ยาเธอ กรมหมื่น วิษ ณุ น าถนิ ภ าธรทรง
ปฏิสงั ขรณ์ มีขอ้ ความโดยรวมเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในส่วนของวันทีจ่ ารึกซึง่ ระบุว่าเป็ นวัน
อาทิตย์ ขึน้ ๘ คํ่า เดือน ๗ และระบุพระนาม กรมหมืน่ วิษณุนารถนิภาธร เป็นผูท้ รงปฏิสงั ขรณ์

๒๔๔
น่ าสังเกตว่าในการปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่
๔ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดอย่างเช่นที่ถ้ําเขาหลวงนัน้ ไม่พบรูปแบบของพระพุทธรูปแบบพระ
ราชนิยมที่ไม่ทําอุษณีษะ และปรากฏความสมจริงเช่นการทํารอยยับของจีวร ซึ่งแม้ว่าจะได้ม ี
การปฏิ ส ัง ขรณ์ ต ามพระบรมราชโองการและใช้ ช่ า งฝี ม ือ จากราชสํ า นั ก แต่ รู ป แบบของ
พระพุทธรูปทีท่ รงปฏิสงั ขรณ์กลับมีลกั ษณะคล้ายกับงานช่างในท้องถิน่ มีเพียงรูปแบบของซุ้ม
พระพุทธรูปที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกซึ่งเป็ นที่นิยมในขณะนัน้ เท่านัน้ อาจเป็ นไปได้ว่า
พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมซึ่ง เป็ นรูปแบบใหม่ท่เี พิ่ง เกิด ขึ้นนัน้ เป็ นรูปแบบที่ส ร้างขึ้นใน
วงจํา กัด คือ ภายในราชสํา นั ก และพระอารามบางแห่ งที่ท รงอุ ป ถัมภ์เ ท่ านั น้ การปฏิส ัง ขรณ์
พระพุทธรูปในต่างจังหวัดจึงยังคงรูปแบบเดิมซึง่ เป็ นทีเ่ จริญศรัทธาและเคารพสักการะของผูค้ น
ในท้องถิน่
นอกจากนี้ การจารึกข้อความเพื่อประกาศการปฏิสงั ขรณ์ ตลอดจนคําอธิบาย
ถึง อานิส งส์ใ นการปฏิส ัง ขรณ์ แ ละคํ าอุ ทิศ พระราชกุ ศ ลแก่ พ ระองค์เ อง พระราชวงศ์ รวมทัง้
เทพยดาและผู้ค นที่ส ัก การบู ช าก็เ ป็ น ลัก ษณะที่สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่พ บในการปฏิส ัง ขรณ์
พระพุทธรูปรวมทัง้ พระเจดียใ์ นต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทัง้ นี้ขอ้ ความ
จากจารึกลักษณะนี้ยงั เป็ นสิง่ สะท้อนแนวคิดที่แตกต่างไปจากเดิมในการสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์
พระพุ ท ธรู ป ของพระมหากษัต ริย์ท่ีม กั กล่ า วถึง การบํ า เพ็ญ บารมีแ ละความปรารถนาพระ
โพธิญาณในอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดสําคัญที่ว่าพระมหากษัตริยค์ อื พระโพธิสตั ว์ท่ที รง
บําเพ็ญบารมี ๒๔๓ แตกต่างจากจารึกพระบรมราชโองการในการปฏิสงั ขรณ์ของรัชกาลที่ ๔ ทีม่ กั
ระบุ วนั เวลา สถานที่ และรายละเอียดของการปฏิส งั ขรณ์ รวมทัง้ คําอุ ทิศ พระราชกุ ศ ล ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์เกี่ยวกับการปฏิสงั ขรณ์ครัง้ นัน้ ๆ และ
ยัง มีคํ า อธิษ ฐานที่ข อให้ บุ ญ กุ ศ ลส่ ง ผลในภพป จั จุ บ ัน ให้ พ ระองค์แ ละพระราชโอรสทรงมี
พระชนมายุยนื ยาวปราศจากโรคภัย และขอให้ถึงซึ่งความดับในทุกข์ทงั ้ ปวงซึ่งหมายถึงพระ
นิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจะเห็นว่าคําอธิษฐานในจารึกเหล่านี้สะท้อนแนวคิดในเชิง
ประจักษ์มากกว่าเชิงอุดมคติอย่างที่ผ่านมา จึงเป็ นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่พบควบคู่
กับงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
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๒๔๓

สายชล วรรณรัต น์ , “พุ ทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมือ งในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕),
๑๒๙.

๒๔๕
๔.๑๐ การจารึกพระปรมาภิ ไธย พระนาม และตราพระราชสัญลักษณ์เพื่อ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์และทรงพระราชอุทิศถวาย
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของพระพุทธรูปที่ทรงสร้างและปฏิสงั ขรณ์ตาม
พระราชประสงค์ข องรัช กาลที่ ๔ คือ การจารึก พระปรมาภิไ ธย พระนาม และตราพระราช
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธรูป ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ และทรงพระ
ราชอุทศิ ถวายพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์พระองค์อ่นื มีตวั อย่างทีส่ ําคัญคือ พระพุทธรูป
ประจําแผ่นดินหรือพระพุทธรูปประจํารัชกาลทีถ่ ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุร ี ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน ๒ กลุ่ม
พระพุทธรูปที่มจี ารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ์เหล่านี้
ตามประวัตกิ ล่าวว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ เพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัช กาลก่ อ นๆ และของส่ ว นพระองค์ ๒๔๔ ซึ่ง ทํ า ให้ส ามารถกํ า หนดอายุ ใ นเบื้อ งต้ น ได้ ว่ า
พระพุ ทธรูป ประจําแผ่ น ดิน ทัง้ ๒ กลุ่ ม นัน้ น่ าจะสร้า งขึ้นในสมัย รัช กาลที่ ๔ โดยมีพ ระราช
ประสงค์เพื่อการบําเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑-๓ และ
ส่วนพระองค์เอง
พระพุทธรูปกลุ่มแรก ประกอบด้วยพระพุทธรูปประทับนัง่ เรียงกัน จํานวน ๕
องค์ (ภาพที่ ๑๖๑ ) มีพุทธลักษณะทีส่ ําคัญคือ พระพักตร์สงบนิ่งคล้ายหุ่น มีอุษณีษะ และพระ
รัศมีเป็ นเปลวสูง เม็ดพระศกเล็ก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่าเรียวเล็ก พระนาสิกโด่ง แย้ม
พระโอษฐ์ ปลายตวัดขึ้นเล็ก น้ อย พระกรรณยาว ครองจีว รห่มเฉียง ประทับนัง่ บนฐานสิงห์
ประดับกลีบบัว ซึ่งเป็ นรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ ๒๔๕ น่ าสังเกตว่าแม้
เป็ นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แต่ไม่ได้มรี ูปแบบที่เป็ นอย่าง
พระราชนิยม แต่ กลับมีรูปแบบอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓พระพุทธรูปกลุ่มนี้มจี ุดสังเกตที่
น่ าสนใจคือ ทีผ่ ้าทิพย์ของพระพุทธรูปเหล่านี้ประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์
ในรัชกาลที่ ๑-๔ และมีขอ้ ความจารึกบนแผ่นหินที่ฐาน โดยมีรายละเอียดที่แตกต่ างกัน จาก
ภาพเรียงลําดับจากซ้ายไปขวา ดังนี้
2 4 3
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๒๔๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๗๒.
๒๔๕
ศักดิ ์ชัย สายสิง ห์, พระพุท ธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และ
ความเชื่ อของคนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖),
๕๑๗.

๒๔๖

ภาพที่ ๑๖๑ พระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๕ เรียงจากซ้ายไปขวา (กลุ่มที่ ๑)
๑. พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชร มีจารึกทีฐ่ านว่า “พระพุทธรูป
เสดจ์นั ง่ ขัด สมาธิ เ พชร พระหัถ ขวาห้ อ ยพระเพลาพระองค์นี้ ตามอย่ า งพระประจํา
แผ่นดิ นพระบาทสมเดจ์พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกย์ ซึ่ งเปนพระเจ้าแผ่นดิ นสยามพระองค์
ที่ ๑ ในพระบรมราชวงษซึ่ งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิ นทรมหิ นทรายุทธยา
บรมราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ที่ผ้าทิพย์ประดับตราปทุมอุ ณาโลม (ภาพที่ ๑๖๒, ๑๖๓,
๑๖๔)

ภาพที่ ๑๖๒ พระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

๒๔๗

ภาพที่ ๑๖๓ ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ประดับตราพระ
บรมราชสัญลักษณ์ปทุมอุณาโลม ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

ภาพที่ ๑๖๔ ข้อความจารึกที่ฐานพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ (กลุ่มที่ ๑) ถํ้าเขาหลวง
จ.เพชรบุร ี
๒. พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัดสมาธิราบ มีจารึกที่ฐานว่า “พระพุทธรูป
เสดจ์นัง่ ขัดสมาธิ ซ้อน พระหัถขวาพาดพระเพลาพระองค์นี้ ตามอย่างพระประจําแผ่นดิ น
พระบาทสมเดจ์พระพุทธเลิ ศหล้านภาไลยซึ่ งเปนพระเจ้าแผ่นดิ นสยามพระองค์ที่ ๒ ใน
พระบรมราชวงษซึ่ งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิ นทรมหิ นทรายุทธยาบรม
ราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราครุฑยุดนาค

๒๔๘
๓. พระพุทธรูปปางสมาธิขดั สมาธิราบ มีจ ารึก ที่ฐานว่ า “พระพุท ธรูป
เสดจ์นัง่ ขัดสมาธิ ซ้อน พระหัถซ้อนพระองค์นี้ ตามอย่างพระประจําแผ่นดิ นพระบาทสม
เดจ์พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่ งเปนพระเจ้าแผ่นดิ นสยามพระองค์ที่ ๓ ในพระบรมราชวงษ
ซึ่ งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิ นทรมหิ นทรายุทธยาบรมราชธานี ณ ตําบล
บางกอก” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราพระมหาปราสาท
๔. พระพุทธรูปปางสมาธิขดั สมาธิเพชร มีจารึกที่ฐานว่า “พระพุทธรูป
เสดจ์ นั ง่ ขัด สมาธิ เพชร พระหั ถ ซ้ อ นพระองค์ นี้ ตามอย่ า งพระประจํ า แผ่ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่ งเปนพระเจ้าแผ่นดิ นสยามพระองค์ที่ ๔ ใน
พระบรมราชวงษซึ่ งดํารง ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิ นทรมหิ นทรายุทธยาบรม
ราชธานี ณ ตําบลบางกอก” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราพระมหามงกุฎ
๕. พระพุ ทธรูปองค์ท่ี ๕ เป็ นพระพุ ทธรูปปางขอฝนประทับนัง่ ขัด สมาธิ
เพชร ครองจีวรห่มคลุม องค์พระและแท่นฐานผ่านการปฏิสงั ขรณ์โดยการทาสีใหม่ทงั ้ องค์ จึงไม่
อาจทราบได้ว่ามีจารึกข้อความหรือไม่ รวมทัง้ ไม่ปรากฏพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์
ที่ผ้าทิพย์ จากร่องรอยการก่อฐานและรูปแบบศิลปะขององค์พระพุทธรูปเชื่อว่าน่ าจะสร้างขึน้
เพิม่ เติมในภายหลังจากการสร้างพระพุทธรูป ๔ องค์แรก และสันนิษฐานว่าน่ าจะสร้างขึ้นใน
ความหมายของพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ เช่นเดียวกับ ๔ องค์แรกทีเ่ ป็ นพระประจํา
แผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๔
เนื่องจากพระพุทธรูปในกลุ่มนี้มจี ารึกระบุว่าสร้างขึน้ “ตามอย่างพระประจํา
แผ่นดิน” ในรัชกาลที๑่ -๔ ดังนัน้ ในทีน่ ้จี งึ จะเรียกพระพุทธรูปเหล่านี้ว่า “พระประจําแผ่นดิน” หรือ
“พระพุทธรูปประจําแผ่นดิน” ซึง่ มีความหมายถึงพระพุทธรูปประจําแต่ละรัชกาล โดยภายในถํ้า
เขาหลวงยังพบพระพุท ธรูป อีก กลุ่ มหนึ่ ง ที่ม ีพุ ท ธลัก ษณะคล้า ยคลึง กัน กับกลุ่ มแรก จึงอาจ
เรียกว่าพระพุทธรูปประจําแผ่นดินได้เช่นเดียวกัน
พระพุทธรูปประจําแผ่นดินอีกกลุ่มหนึ่งนัน้ มี ๔ องค์ ประทับนัง่ เรียงกันบน
ฐานบัว มีการก่อแท่นบูชาทีด่ า้ นหน้าเฉพาะองค์ พระพุทธรูปทัง้ หมดอยู่ในสภาพชํารุดมากกว่า
กลุ่ ม แรก (ภาพที่ ๑๖๕) จากรูป แบบศิล ปะพบว่ า เป็ น พระพุ ท ธรู ป ในศิล ปะรัต นโกสิน ทร์
เช่นเดียวกับกลุ่มแรก กล่าวคือ พระพักตร์สงบนิ่งคล้ายหุ่น มีอุษณีษะ และพระรัศมีเป็ นเปลวสูง
เม็ดพระศกเล็ก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่าเรียวเล็ก พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ ปลาย
ตวัดขึ้นเล็กน้ อย พระกรรณยาว พระพุทธรูปทุกองค์ครองจีวรห่มเฉียง ปลายสังฆาฏิยาวจรด
พระนาภีปลายแยกเป็ น ๒ แฉก ประทับนัง่ บนฐานสิงห์ประดับกลีบบัว มีผา้ ทิพย์ท่ดี า้ นหน้าซึ่ง
ประดับพระบรมราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๑-๔ และที่ฐานของพระพุทธรูปทุกองค์มจี ารึก
พระปรมาภิไธย โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

๒๔๙
๑. พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัด สมาธิเ พชร จารึกพระปรมาภิไธย “พระ
บาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกย์” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราปทุมอุณาโลม
๒. พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัดสมาธิราบ จารึกพระปรมาภิไธย “พระบาท
สมเดจพระพุทธเลิ ศหล้านภาไลย” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราครุฑยุดนาค
๓. พระพุทธรูปปางสมาธิขดั สมาธิราบ จารึกพระปรมาภิไธย “พระบาท
สมเดจพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราพระมหาปราสาท
๔. พระพุทธรูปปางสมาธิขดั สมาธิเพชร จารึกพระปรมาภิไธย “พระบาท
สมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ” ทีผ่ า้ ทิพย์ประดับตราพระมหามงกุฎ (ภาพที่ ๑๖๖, ๑๖๗, ๑๖๘)

ภาพที่ ๑๖๕ พระพุท ธรูป ประจํ า แผ่น ดิน รัช กาลที่ ๑-๔ เรีย งจากซ้า ยไปขวา (กลุ ่ม ที่ ๒)
ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

ภาพที่ ๑๖๖ พระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธย
ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

๒๕๐

ภาพที่ ๑๖๗ ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ประดับตราพระ
บรมราชสัญลักษณ์พระมหามงกุฎ ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี

ภาพที่ ๑๖๘ จารึกข้อความทีฐ่ านพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ (กลุ่มที่ ๒) ถํ้าเขาหลวง
จ.เพชรบุร ี
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบทางด้านรูปแบบศิลปะพบว่าพระพุทธรูปทัง้ ๒
กลุ่มนี้นอกจากจะมีพุทธลักษณะโดยรวมที่ใกล้เคียงกันแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องท่า
ประทับนังและการแสดงปางที
่
ม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน กล่าวคือ
พระพุท ธรูป ประจํา แผ่น ดิน รัช กาลที่ ๑ ประทับ นั ง่ ขัด สมาธิเ พชร แสดง
ปางมารวิชยั
พระพุท ธรูป ประจํา แผ่น ดิน รัช กาลที่ ๒ ประทับ นั ง่ ขัด สมาธิร าบ แสดง
ปางมารวิชยั
พระพุท ธรูป ประจํา แผ่น ดิน รัช กาลที่ ๓ ประทับ นั ง่ ขัด สมาธิร าบ แสดง
ปางสมาธิ
พระพุท ธรูป ประจํา แผ่น ดิน รัช กาลที่ ๔ ประทับ นัง่ ขัด สมาธิเ พชร แสดง
ปางสมาธิ

๒๕๑
ข้อความบางส่วนของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในกลุ่มแรกที่กล่าวว่าสร้างขึน้
“ตามอย่างพระประจําแผ่นดิน” จึงทําให้น่าสนใจศึกษาว่า “พระประจําแผ่นดิน” ที่กล่าวถึงนัน้
อาจจะหมายถึงพระพุทธรูปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในราชสํานัก และอาจเป็ นต้นแบบของพระพุทธรูป
ทัง้ ๒ กลุ่มทีพ่ บในถํ้าเขาหลวงด้วย
จากการค้นคว้าเพิม่ เติมพบว่าพระพุทธรูปประจําแผ่นดินทัง้ ๒ กลุ่มทีถ่ ้ําเขา
หลวงนัน้ มีความสัมพันธ์กบั พระพุทธรูปสําคัญในราชสํานักที่เรียกว่า “พระพุทธรูปประจําพระ
ชนมพรรษา” ที่ส ร้างขึ้นและประดิษ ฐานในพระบรมมหาราชวัง โดยพระพุ ทธรูปประจําพระ
ชนมพรรษาเป็ นพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์โ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น มีจํานวนเท่ากับพระ
ชนมพรรษาของแต่ละรัชกาล ซึ่งเริม่ มีข้นึ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของส่ ว นพระองค์ และพระพุ ทธรูป
ประจําพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๑ และ ๒ (ภาพที่ ๑๖๙-๑๗๑) และในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้า อยู่ห ัว จึง ได้โ ปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งพระพุ ท ธรูป ประจําพระชนมพรรษาของ
พระองค์เองสืบมา

ภาพที่ ๑๖๙ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๕๖.

๒๕๒

ภาพที่ ๑๗๐ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๒
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๖๕.

ภาพที่ ๑๗๑ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๓
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๗๑.

๒๕๓
น่ าสัง เกตว่ าท่ า ประทับนั ง่ และการแสดงปางของพระพุ ท ธรู ป ประจํ าพระ
ชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๑-๔ มีระเบียบเช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปประจําแผ่นดินทีถ่ ้ําเขาหลวง
ทัง้ ๒ กลุ่ ม มีข้ อ แตกต่ า งเพีย งบางประการคือ การครองจีว รของพระพุ ท ธรู ป ประจํ า พระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ มีรอยยับตามธรรมชาติอนั เป็ นอิทธิพลศิลปะตะวันตกตามแบบพระราช
นิยม (ภาพที่ ๑๐๓) ซึง่ ไม่พบลักษณะเช่นนี้ในพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ ทีถ่ ้าํ เขาหลวง
นอกจากนี้ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๕ (ภาพที่ ๑๗๒)
ก็ยงั คงมีระเบียบของท่าประทับนัง่ และการแสดงปางเช่นเดียวกับพระพุทธรูปประจําแผ่นดิน
รัช กาลที่ ๕ ซึ่ง พบที่ถ้ํ า เขาหลวงด้ว ย (ภาพที่ ๑๗๓) กล่ าวคือ เป็ นพระพุ ท ธรูปประทับ นัง่
ขัดสมาธิเพชร ปางขอฝนเช่นเดียวกัน ซึง่ ทําให้น่าเชื่อว่า พระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๕
ที่ถ้ํ า เขาหลวงนั น้ น่ า จะสร้า งขึ้น ภายหลัง จาก ๔ องค์แ รกเมื่อ ครัง้ รัช กาลที่ ๔ โดยยัง คง
ความหมายให้เป็ นพระพุทธรูปประจําแผ่นดินเช่นเดียวกัน และอาจสร้างขึน้ เพื่อเป็ นการบําเพ็ญ
พระราชกุศลในส่วนพระองค์รชั กาลที่ ๕ ตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ภาพที่ ๑๗๒ พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๕
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๓๗๖.

๒๕๔

ภาพที่ ๑๗๓ พระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ ถํ้าเขาหลวง จ.เพชรบุร ี
พระพุ ท ธรู ป ประจํ า แผ่ น ดิน ที่ถ้ํ า เขาหลวงทัง้ ๒ กลุ่ ม ไม่ เ พีย งแต่ จ ะมี
ความสัม พัน ธ์ ก ั บ พระพุ ท ธรู ป ประจํ า ชนมพรรษาเท่ า นั ้น หากแต่ ย ัง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส ที่
สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ๓๗ องค์ ซึง่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ
ให้จารึกพระนามของพระบูรพมหากษัตริยต์ งั ้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทังถึ
่ งรัชกาล
ที่ ๑-๓ ในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ฐี านพระพุทธรูปเหล่านัน้ เพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชทีล่ ่วงลับไปแล้ว ๒๔๖ ปจั จุบนั พระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในหอพระ
ราชพงศานุ สร และหอพระราชกรมานุสร วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
การจารึกพระปรมาภิไธยและพระนามพระพุทธรูปทีถ่ ้ําเขาหลวงจึงยังคงเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่สําคัญประการหนึ่งที่รชั กาลที่ ๔ ทรงกระทําสืบมาภายหลังจากที่มกี ารโปรด
เกล้าฯ ให้จารึกพระปรมาภิไธยและคําอุทศิ พระราชกุศลถวายพระบูรพมหากษัตริยต์ งั ้ แต่กรุงศรี
อยุธยาจนถึงรัชกาลที่ ๓ ในกลุ่มพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิต
ชิโนรสทรงคิดค้นขึน้ และสร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๓
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๒๔๖

เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่ างๆ ตามพระมติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน,
๒๕๕๐), ๒๐๖.

๒๕๕
ทัง้ นี้เ ป็ นที่น่าสนใจว่ าพระพุ ทธรูปที่มจี ารึก ทรงพระราชอุ ทิศพระราชกุ ศ ล
ถวายรัชกาลที่ ๑-๓ (ภาพที่ ๑๗๔ - ๑๗๖) ก็มรี ูปแบบศิลปะหลายประการ เช่น รูปแบบพระ
พักตร์ การครองจีวร ท่าประทับนัง่ และการแสดงปางของพระพุทธรูป ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับ
พระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ ๑-๓ และพระพุทธรูปประจําแผ่นดินทีพ่ บในถํ้า
เขาหลวงทัง้ ๒ กลุ่มด้วย

ภาพที่ ๑๗๔ พระพุทธรูปทีม่ จี ารึก ทรงพระราชอุทศิ พระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๑
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๒๖๔.

ภาพที่ ๑๗๕ พระพุทธรูปทีม่ จี ารึกทรงพระราชอุทศิ พระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๒
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๒๗๐.

๒๕๖

ภาพที่ ๑๗๖ พระพุทธรูปทีม่ จี ารึกทรงพระราชอุทศิ พระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๓
ทีม่ า: ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๒๗๑.
อาจเป็ นไปได้ว่าเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาในสมัย
รัชกาลที่ ๓ นัน้ คงได้มกี ารกําหนดรูปแบบให้พระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชยั
เป็นพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑, พระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ ปางมาร
วิชยั เป็ นพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๒ และ พระพุทธรูปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ
ปางสมาธิ เป็ นพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาของพระองค์เองไว้แล้ว ภายหลัง ในสมัย
รัชกาลที่ ๔ จึงได้ทรงเลือกพระพุทธรูป ๓ องค์จาก ๓๗ องค์ทม่ี พี ุทธลักษณะโดยเฉพาะเรื่องท่า
ประทับนัง่ และการแสดงปางแบบเดียวกันสําหรับจารึกเพื่อทรงพระราชอุทศิ พระราชกุศลถวาย
รัชกาลที่ ๑-๓
ดังนัน้ เมื่อรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปทีถ่ ้ําเขาหลวง “ตาม
อย่างพระประจําแผ่นดิน” จึงอาจเป็ นไปได้ว่า ได้ใช้รูปแบบศิลปะจากพระพุทธรูปประจําพระ
ชนมพรรษาและพระพุทธรูปทีม่ จี ารึกทรงพระราชอุทศิ พระราชกุศลถวายรัชกาลที่ ๑-๓ มาเป็ น
ต้นแบบในการสร้างพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๓ ทีถ่ ้ําเขาหลวง ตามแบบแผนของ
พระพุทธรูปที่เคยสร้างในราชสํานักส่วนพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ ที่สร้างขึ้นใน
คราวเดียวกันนัน้ ได้ปรับรูปแบบการครองจีว รให้ใกล้เคียงกันกับพระพุทธรูปประจําแผ่นดิน
รัชกาลที่ ๑-๓ โดยไม่ทํารอยยับของจีว รตามอิทธิพ ลศิล ปะตะวันตกที่ทรงพระราชนิ ยมและ
ปรากฏในพระพุ ทธรูป ประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ ทัง้ นี้ ค งเป็ นไปเพื่อ ให้เ กิดความ
กลมกลืนกับพระพุทธรูปประจําแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๓ ทีอ่ ยูใ่ นชุดเดียวกัน

๒๕๗
พระพุทธรูปทัง้ ๒ กลุ่มนี้ น่ าสนใจว่ามีขอ้ ความจารึกพระปรมาภิไธยและตรา
พระบรมราชสัญ ลัก ษณ์ ของรัช กาลที่ ๑-๔ เช่ นเดีย วกัน ประเด็น ดังกล่ า วน่ า สัง เกตว่ า เป็ น
ลัก ษณะเฉพาะที่เ ป็ น ข้อ สัง เกตประการหนึ่ ง ของงานศิล ปกรรมในรัช กาลที่ ๔ ที่นิ ย มจารึก
ข้อความประกอบการสร้างหรือปฏิสงั ขรณ์งานศิลปกรรมต่างๆ อีกทัง้ ในรัชสมัยนี้ได้มกี ารเฉลิม
พระปรมาภิไธยโดยได้ทรงแก้ไขพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บางรัชกาล
เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสุราลัย เป็ น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อัน
เป็ นพระปรมาภิไธยทีแ่ ก้ไขแล้วในรัชกาลที่ ๔ และตรงกับข้อความในจารึก รวมทัง้ ในรัชกาลที่
๔ ยังมีค วามนิยมใช้ต ราพระบรมราชสัญ ลัก ษณ์ เ พื่อสื่อ แสดงถึง องค์พ ระมหากษัต ริย์ในงาน
ศิล ปกรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในงานศิล ปกรรมส่ ว นพระองค์ ที่ป รากฏตราพระบรมราช
สัญลักษณ์รปู พระมหามงกุฎในหลายแห่ง
การประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์ของรัชกาลต่างๆ ทีผ่ ้า
ทิพย์ของพระพุทธรูปภายในถํ้าเขาหลวงนัน้ น่ าจะสืบเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ที่
โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระบรมอัฐขิ องสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๑-๓ ทีพ่ ระพุทธ
อาสน์ ของพระพุทธรูปประธานในพระอารามสําคัญเนื่องในรัชกาลนัน้ ๆ ซึง่ ต่อมาถือกันว่าเป็ นวัด
ประจํารัชกาล รวมทัง้ มีรบั สังไว้
่ ว่าให้บรรจุพระบรมอัฐขิ องพระองค์เองทีว่ ดั ราชประดิษฐสถิตมหา
๒๔๗
สีมารามอย่างเดียวกัน ซึง่ จะพบว่ามีตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจําแต่ละรัชกาลในรูปแบบ
เดียวกันนี้ประดับไว้ทผ่ี า้ ทิพย์ของพระพุทธรูปประธานในวัดประจํารัชกาลแต่ละแห่งด้วย อีกทัง้ ที่
ฐานของพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๔ ก็มกี ารประดับตราพระมหามงกุฎอันเป็ น
ตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลที่ ๔ ด้วยเช่นกัน ความนิยมในการประดับตราพระบรม
ราชสัญลักษณ์ประจํารัชกาลยังคงมีสบื มาในรัชกาลที่ ๕ ดังจะพบว่ามีความนิยมประดิษฐานตรา
พระบรมราชสัญลักษณ์รชั กาลต่างๆ ในทีส่ ําคัญหลายแห่ง เช่น ซุม้ พระบรมราชสัญลักษณ์ทฐ่ี าน
ไพทีของพระศรีรตั นเจดีย์ท่วี ดั พระศรีรตั นศาสดาราม บริเวณหน้ าบันและบานแผละปราสาท
พระเทพบิดร เป็นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็นเครือ่ งระลึกถึงพระบูรพมหากษัตริยใ์ นพระราชวงศ์จกั รี
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพระพุทธรูปที่มจี ารึกพระปรมาภิไธยและ
การประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริยจ์ ากกลุ่มพระพุทธรูปที่ถ้ําเขาหลวง
นัน้ พบว่ารูปแบบดังกล่าวน่ าจะเป็ นลักษณะสําคัญประการหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ กับพระพุทธรูปทีร่ ชั กาล
ที่ ๔ ทรงสร้างเพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบูรพมหากษัตริยแ์ ละของส่วนพระองค์เอง
โดยการจารึกพระปรมาภิไธยเพื่อทรงพระราชอุทศิ ถวายน่ าจะเริม่ มาจากการที่โปรดเกล้าฯ ให้
จารึกคําพระราชอุทศิ ถวายพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริยใ์ นกลุ่มพระพุทธรูปทีส่ มเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรสทรงคิดค้นแบบและสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ และเมื่อมีการ
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๕๖.

๒๕๘
สร้างพระพุทธรูปเพื่อทรงอุทศิ พระราชกุ ศลถวายรัชกาลที่ ๑-๓ และของส่วนพระองค์ท่ถี ้ําเขา
หลวง จึง ได้ท รงถือ ปฏิบ ัติเ ช่ น เดีย วกัน กับ การสร้า งพระพุ ท ธรูป ในกลุ่ ม นั น้ รวมทัง้ ยัง ได้
กําหนดให้พระพุทธรูปทีม่ จี ารึกพระปรมาภิไธยซึง่ เป็ นพระพุทธรูปประจําแผ่นดินทีถ่ ้ําเขาหลวงมี
รูปแบบและพุทธลักษณะทีเ่ หมือนกันกับพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาซึ่งเป็ นพระพุทธรูป
สําคัญในราชสํานักด้วย
๔.๑๑ ซุ้มพระพุทธรูปกับพระคาถาพระราชนิ พนธ์
พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถและพระวิหารของวัดสําคัญทีส่ ร้างขึน้
โดยพระราชประสงค์รชั กาล ๔ มีข้อน่ าสังเกตประการหนึ่งคือ พระพุทธรูปเหล่านี้มขี นาดไม่
ใหญ่ โตนัก แตกต่ างจากพระพุทธรูปประธานในพระอุโ บสถแห่งอื่นๆ ที่พบเห็นกันโดยมาก
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของอุโบสถและวิหารที่ม ี
ลักษณะเรียบง่ายและขนาดเล็กลงกว่าในสมัยรัชกาลที่ ๓
ด้วยเหตุ ท่พี ระพุทธรูปประธานในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีขนาดไม่ใหญ่ มากนัก
จึง พบว่ า ภายในพระอุ โ บสถและพระวิห ารแต่ ล ะแห่ ง มีค วามนิ ย มสร้า งบุ ษ บกหรือ ซุ้ม เพื่อ
ประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ช่วยเสริมพุทธลักษณะให้สง่างามสมกับเป็ นพระพุทธรูป
ประธานของอาคารในกรณี ท่ีพ ระพุ ท ธรู ป มีข นาดเล็ ก ซึ่ ง มีต ัว อย่ า งก่ อ นหน้ า นี้ ใ นสมัย
รัตนโกสินทร์ เช่นการประดิษฐานพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม
สําหรับพระพุท ธรูป ประธานในสมัยรัช กาลที่ ๔ นัน้ พบว่ า ในหลายแห่ ง มี
ลักษณะพิเศษทีน่ ่ าสนใจคือการทําซุม้ ล้อมรอบองค์พระพุทธรูปซึง่ มีลกั ษณะผสมผสานระหว่าง
ซุม้ เรือนแก้วและซุ้มไม้โพธิ ์ รวมทัง้ มักปรากฏข้อความอักษรภาษาบาลีเป็ นองค์ประกอบ จนดู
เหมือนว่าเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปกรรมในพระราชประสงค์ทส่ี ะท้อนพระราชดําริ
บางประการของรัชกาลที่ ๔
การทําซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปในศิลปะไทยมีตวั อย่างมีตวั อย่างให้เห็น
มาแล้วในงานศิลปกรรมไทยแต่โบราณ เช่นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าและพุทธ
ประวัติ โดยอาจแบ่งได้เป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ ซุม้ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์แทนอาคารทรงปราสาท ซึง่
มีทงั ้ ที่อยู่ในรูปแบบของบุ ษบกที่เป็ นเรือนยอด หรือซุ้มเรือนแก้ว ที่จําลองรูปสัญลักษณ์ ของ
อาคารรอบองค์พระพุทธรูป ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับคติปราสาทซึง่ เป็นเรือนฐานันดรสูงอันเป็ น
ทีป่ ระทับแห่งพระพุทธองค์ บ้างอาจสอดคล้องกับพุทธประวัตใิ นตอนเสวยวิมุตติสุขที่เรียกว่า
รัตนฆรเจดีย์ อันเป็ นตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับภายในเรือนแก้วที่อยู่ทางทิศเหนือของต้นโพธิ ์
เพื่อทรงพิจารณาพระอภิธรรมภายหลังการตรัสรูใ้ นสัปดาห์ท่ี ๔ อีกประเภทหนึ่ง คือ ซุม้ ทีเ่ ป็ น
ต้นไม้ ซึง่ สื่อแสดงถึงต้นโพธิ ์หรือต้นไม้ตรัสรูค้ วบคู่กบั การแสดงปางสมาธิหรือปางมารวิชยั โดย
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ประทับนังตรั
่ สรูภ้ ายใต้ไม้โพธิ ์ทีแ่ ตกต่างกัน

๒๕๙
แต่สําหรับซุ้มพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ นัน้ พบว่ามี
รูปแบบทีส่ ะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างซุม้ เรือนแก้วและซุม้ ไม้โพธิ ์ซึง่ เคยมีมาแล้วในอดีตเข้า
ไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว ยกตัวอย่างเช่นพระนิรนั ตรายซึง่ มีซมุ้ เรือนแก้วและซุม้ ไม้โพธิ ์อยูเ่ บือ้ งหลัง
รูปแบบที่สําคัญคือซุ้มเรือนแก้วประกอบด้วยเสาและกรอบซุ้มที่มลี กั ษณะ
เป็นกรอบคดโค้งมียอดแหลม ปลายกรอบซุม้ เป็นรูปเหราคายวงโค้ง ทัง้ เสาและกรอบซุม้ ประดับ
ด้วยลวดลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ ๑๗๗) ลักษณะดังกล่าวชวนให้นึกถึงซุม้ เรือนแก้วของพระ
พุทธชินราชที่มกี รอบซุ้มคดโค้ง ยอดแหลม และส่วนปลายทัง้ สองข้างเป็ นรูปเหราคายวงโค้ง
เช่นเดียวกัน (ภาพที่ ๑๗๘ ) เหนือเรือนแก้วขององค์พระนิรนั ตรายยังประกอบด้วยลวดลาย
พรรณพฤกษาอย่างตะวันตกทีอ่ ยู่ในกรอบวงโค้งที่มยี อดแหลมอยู่ด้านบนสุด ซึง่ ชวนให้นึกถึง
รูปทรงของใบโพธิ ์ การออกแบบเช่นนี้จงึ น่าจะเป็นการสื่อถึงซุม้ ไม้โพธิ ์ตรัสรูน้ นั ่ เอง

ภาพที่ ๑๗๗ ซุม้ เรือนแก้วและซุม้ ไม้โพธิ ์ประกอบองค์พระนิรนั ตราย (จําลอง)

๒๖๐

ภาพที่ ๑๗๘ ซุม้ เรือนแก้วประกอบองค์พระพุทธชินราช
การประกอบซุ้ม เรือ นแก้ว เข้า กับ ซุ้มไม้โ พธิเ์ ช่ น นี้ย งั มีอีก หลายแห่ ง ซึ่ง มี
รูปแบบที่มรี ายละเอียดแตกต่างกันไป โดยอาจปรับเปลี่ยนลักษณะของเสาและกรอบซุ้ม บ้าง
อาจตกแต่งด้วยลวดลายอย่างตะวันตก รวมทัง้ รูปแบบของใบโพธิ ์ซึ่งอาจมีลกั ษณะของใบไม้
อย่างฝรังเข้
่ ามาประกอบตามกระแสอิทธิพ ลศิล ปะตะวันตกในรัชสมัย อย่างไรก็ต าม แม้ว่า
รูปแบบซุม้ จะมีความแตกต่างไปจากอดีต แต่ก็ไม่ได้ทําให้ความหมายทีส่ ่อื สะท้อนถึงการตรัสรู้
เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากซุ้มเหล่านี้มกั ประดิษฐานควบคู่กบั พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางมาร
วิชยั ซึง่ แสดงถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวควบคู่กนั ไปได้อย่างชัดเจน
จึงอาจกล่าวได้ว่าซุม้ พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมเช่นนี้เป็ นการผสมผสาน
แนวคิดเรือ่ งเรือนฐานันดรสูงและไม้โพธิ ์ตรัสรูซ้ ง่ึ เคยปรากฏมาแล้วในอดีตผ่านรูปแบบศิลปกรรม
ในพระราชประสงค์ และบางส่วนอาจได้รบั แรงบันดาลใจบางประการจากรูปแบบศิลปกรรมที่
สําคัญของอดีตราชธานีดว้ ยก็เป็ นได้ ดังกรณีของกรอบซุม้ พระพุทธชินราชทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
กรอบซุม้ พระนิรนั ตราย เป็ นต้น
ซุ้ม เรือ นแก้ ว ที่ทํา ร่ว มกับ ซุ้ม ไม้โ พธิต์ ามพระราชดํา ริบ างแห่ ง มีล ัก ษณะ
เหมือนใบโพธิ ์อย่างสมจริง ในขณะทีบ่ างแห่งมีลกั ษณะเป็ นลวดลายกระหนกทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ โดย
ให้มลี กั ษณะคล้ายใบโพธิ ์ รูปแบบทีพ่ บมากนี้สะท้อนให้เห็นว่าต้นโพธิ ์มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่าง
มากในงานศิ ล ปกรรมของรัช กาลที่ ๔ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การให้ ค วามสํ า คัญ กับ ต้ น โพธิใ์ น
ศิลปกรรมประการอื่นๆ เช่น แผนผังของวัดทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือปฏิสงั ขรณ์ทม่ี กั มีโพธิฆระ
หรือเรือนต้นโพธิ ์อยูใ่ นแนวแกนหลักทีส่ าํ คัญของวัด
แม้ว่ า รัช กาลที่ ๔ จะทรงเห็น ความสํา คัญ ของต้น โพธิจ์ นก่ อ ให้เ กิด งาน
ศิล ปกรรมดัง กล่ า ว แต่ ก็ ท รงมีพ ระราชดํ า ริว่ า “ไม้ ม หาโพธิ ที่ มี อ ยู่ ใ นที่ ต่ า งๆ นั ้น มิ ใ ช่

๒๖๑
พระพุทธเจ้า เป็ นแต่ของเขาทําไว้เป็ นที่ ไหว้บูชาเท่านัน้ ไม้มหาโพธิ เล่าก็เป็ นแต่ ที่ตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าเท่ านั น้ ที่ จะได้ เป็ นพระนั น้ หามิ ไ ด้ ” ๒๔๘ จากข้อ ความดัง กล่าวจึงทําให้
สันนิษฐานได้ว่าการประดิษฐ์ซุม้ ไม้โพธิ ์ประกอบเข้ากับองค์พระพุทธรูปดังทีป่ รากฏนัน้ นัยหนึ่งก็
ทําหน้าทีส่ ่อื ถึงแนวคิดเรือ่ งความสมจริงในเชิงสถานทีต่ ามเหตุการณ์ในพุทธประวัตนิ นเอง
ั่
แต่ กระนัน้ ก็น่าสังเกตว่าการทําซุ้มไม้โพธิ ์นัน้ มิได้ทําเพื่อประกอบเข้ากับ
พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางมารวิชยั ทัง้ หมด อย่างทีเ่ คยปรากฏเป็ นงานศิลปกรรมแขนงอื่นๆ
เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์สาํ คัญตอนตรัสรูใ้ นพุทธประวัติ หากแต่ยงั พบว่ามีการทําซุม้ ไม้โพธิ ์เป็ น
องค์ประกอบเบื้อ งหลัง พระพุ ทธรูป ปางอื่น ที่ส ร้างขึ้น ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ เช่ น
พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรซึง่ เป็ นพระพุทธรูปประธาน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ เป็ นต้น
(ภาพที่ ๑๗๙)
2 4 7

ภาพที่ ๑๗๙ ซุ้มเรือ นแก้ว ที่ประดับด้ว ยไม้โ พธิ ์ ประดิษฐานที่ด้านหลัง พระพุ ทธรูปประธาน
ปางห้ามสมุทร วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
๒๔๘

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “คําสอนให้ผู้ปฏิบตั ริ ใู้ นทางที่ชอบ” ใน
ประชุมพระราชนิ พนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หวั (กรุงเทพฯ:
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสทีว่ ดั พระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี, ๒๕๔๗), ๕๓.

๒๖๒
ด้วยเหตุน้ีจงึ สะท้อนให้เห็นว่าการทําซุม้ ไม้โพธิ ์ประกอบพระพุทธรูปประธาน
ตามแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ นัน้ อาจมิได้ตอ้ งการทีจ่ ะเน้นถึงเหตุการณ์ขณะตรัสรูใ้ ต้ต้น
โพธิ ์ตามท้องเรื่องในพุทธประวัติเสมอไป แต่ไม้โพธิ ์น่ าจะเป็ นสัญลักษณ์ท่ใี ห้พุทธศาสนิกชน
ั ญาคุ ณ หรือ ความเป็ น ผู้ ม ีป ญ
ั ญาของ
ระลึก ถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง พระป ญ
พระพุ ท ธเจ้า ที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการตรัส รู้ จึง แสดงออกผ่ า นซุ้ ม ไม้โ พธิท์ ่ีป ระกอบกับ
พระพุทธรูปในปางอื่นได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นปางสมาธิหรือปางมารวิชยั เพราะเหตุว่า “โพธิ”
นัน้ ก็มคี วามหมายถึงปญั ญาญาณในการตรัสรูห้ รือทีเ่ รียกว่าโพธิญาณนันเอง
่
น่ าสังเกตว่ารูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๔ นัน้
หลายแห่งมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรปู แบบที่สําคัญ คือ ซุม้ เรือนแก้วซึ่งมีลกั ษณะเป็ นซุ้ม
คดโค้งมียอดแหลมซึง่ อาจเป็ นเศียรนาคหรือกระหนก ปลายกรอบซุ้มทําเป็ นเศียรนาคหันหน้า
ออก มีเสาทีอ่ าจมีบวั หัวเสาหรือใบไม้แบบตะวันตกรองรับกรอบซุม้ เบือ้ งหลังของซุ้มเรือนแก้ว
อาจมีรปู ใบโพธิ ์เป็ นทรงพุ่ม หรืออาจมีลายกระหนกเปลวประดับทีก่ รอบนอกสุด แต่บางแห่งได้
ปรับเปลีย่ นเป็ นพรรณพฤกษาแบบตะวันตกเข้ามาแทน โดยมีสญ
ั ลักษณ์รปู พระมหามงกุฎอยู่ท่ี
ยอดซุ้มซึ่งพบว่ารูปแบบเช่นนี้มสี ่วนที่สมั พันธ์กบั ซุ้มพระพุทธรูปที่ปรากฏในตําราพระพุทธรูป
ปางต่ างๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิโนรสด้วย โดยในตํ ารา
พระพุ ทธรูปนั น้ ก็ใ ช้ซุ้มไม้โพธิ ์ร่ วมกับซุ้มเรือ นแก้วประกอบกับพระพุทธรูปที่นอกเหนื อจาก
พระพุทธรูปปางมารวิชยั และปางสมาธิเช่นกัน (ภาพที่ ๑๘๐) ดังนัน้ จึงอาจเป็ นไปได้ว่ารูปแบบ
ของซุม้ ไม้โพธิ ์และซุม้ เรือนแก้วทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ อาจได้รบั แรง
บันดาลใจหรือมีท่มี าจากสมุดภาพตําราพระพุทธรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา
นุ ชติ ชิโนรส ซึง่ คงส่งผลต่อการสร้างพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ด้วย

๒๖๓

ภาพที่ ๑๘๐ พระพุทธรูปตอนรัตนจงกรมประดิษฐานในซุม้ ไม้โพธิ ์และซุม้ เรือนแก้ว
ทีม่ า: เสาวนิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพระมติ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส, ๑๐๔.
สิง่ ทีน่ ่ าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การประดับซุม้ หรือส่วนอื่นๆทีแ่ วดล้อมองค์
พระพุทธรูปด้วยพระคาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งนิยมประดับด้วยข้อความอักษรขอม
ภาษาบาลี ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่ทรงสร้างองค์
นัน้ ๆ เช่ น จารึก พระคาถาพุ ทธานุ ส ติซ่ึง สะท้อ นแนวคิด เรื่อ งการน้ อ มรําลึก ถึง พระพุ ทธคุ ณ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระปญั ญาคุณ ข้อความภาษาบาลีทอ่ี ยู่แวดล้อมองค์พระพุทธรูปเหล่านี้ลว้ น
เป็ นข้อความเดียวกัน โดยเป็ นพระคาถาภาษาบาลีทต่ี ดั ทอนจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณหรือ
พระคาถาพุทธานุ สติ ทีร่ จู้ กั กันทัวไปว่
่ าบทอิตปิ ิโส ซึง่ มีขอ้ ความทีป่ รากฏเป็ นงานศิลปกรรมดังนี้
“อรหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปนั โน, สุคโต, โลกวิทู, อนุ ตตโร ปุร ิ
สทัมมาสารถิ, สัตถา เทวมนุ สสานัง, พุทโธ, ภควา”
การจัดวางตําแหน่งของพระคาถารอบองค์พระพุทธรูปแต่ละองค์เหมือนหรือ
คล้ายกัน โดยแบ่งเป็ นกรอบข้อความด้านขวาและซ้ายของพระพุทธรูปด้านละ ๔ กรอบ และมี
กรอบบนสุ ด ที่ อ ยู่ เ หนื อ พระรัศ มี การอ่ า นพระคาถาเริ่ม จากกรอบล่ า งด้ า นขวามือ ของ
พระพุทธรูป คือคําว่า อรหัง เรียงขึน้ ไปจนครบทัง้ ๔ กรอบซึง่ จะสิน้ สุดด้วยคําว่า สุคโต จากนัน้
เริม่ อ่านจากด้านซ้ายของพระพุทธรูปโดยเรียงจากด้านบนลงมา คือคําว่า โลกวิทู และจบด้วยคํา

๒๖๔
ว่า พุทโธ โดยคําว่า ภควา จะอยู่ทก่ี รอบด้านบนสุดเหนือพระรัศมีของพระพุทธรูป บางแห่งมี
รูป พระมหามงกุ ฎ อัน เป็ นพระบรมราชสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํา พระองค์ป รากฏอยู่ร่ว มกันรูป แบบ
ดังกล่าวมีตวั อย่างปรากฏอยูห่ ลายแห่ง เช่นการทําซุม้ เหนือองค์พระพุทธรูปประธานในวิหารทิศ
ตะวันออก วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งได้รบั การปฏิสงั ขรณ์มาแล้วในสมัยรัชกาลที่ ๖ (ภาพที่ ๑๘๑),
พระประธานในพระอุ โบสถ และพระอินทร์แ ปลง ในวิหารพระอินทร์แปลง วัดเสนาสนาราม
จ.พระนครศรีอ ยุ ธ ยา (ภาพที่ ๑๘๒, ๑๘๓) รวมทัง้ พระนิ ร ัน ตรายจํ า ลองที่โ ปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานไปประดิษฐานยังวัดสําคัญของฝา่ ยธรรมยุติ (ภาพที่ ๑๘๔)

ภาพที่ ๑๘๑ ซุม้ พระคาถาพุทธานุสติ วิหารทิศตะวันออก พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ภาพที่ ๑๘๒ ซุม้ พระคาถาพุทธานุสติ พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๒๖๕

ภาพที่ ๑๘๓ ซุ้มไม้โพธิ ์มีอกั ษรพระคาถาพุทธานุ สติ วิหารพระอินทร์แปลงวัดเสนาสนาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๑๘๔ ซุ้มไม้โพธิ ์มีอ ัก ษรพระคาถาพุ ทธานุ ส ติ พระนิ รนั ตราย พระอุ โ บสถ วัด เสนา
สนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๒๖๖
การทําอักษรพระคาถาพุทธานุ สติล้อมรอบพระพุทธรูปเหล่านี้น่าจะมีท่มี า
จากพระคาถาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์ ซึง่ พบว่าทรงนํ าพระ
คาถาบางส่วนมาจากข้อความในพระวินัยปิ ฎก มหาวิภงั ค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์ ซึ่งกล่าวถึง
เหตุ ก ารณ์ เ มื่อ ครัง้ พุ ท ธกาลที่ส มเด็จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า เสด็จ ไปโปรดเวรัญ ชพราหมณ์
ภายหลังเมื่อแจ้งในพระพุทธคุณข้อต่างๆ แล้วเวรัญชพราหมณ์จงึ ประกาศตนเป็ นอุบาสก ๒๔๙
พระคาถาพุทธานุ สติน้ีเป็ นอนุ สติประการหนึ่งซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงคัดสรรและทรงเห็นสมควรให้
พุทธบริษทั ได้พงึ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์โดยนํ าพระคาถาภาษาบาลีบาง
ตอนมาจากพระไตรปิฎก พร้อมทัง้ ทรงพระราชนิพนธ์คาํ แปลภาษาไทย ๒๕๐ ดังนี้
อรหัง
- ผู้ไกลจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าใจ จากเครื่อง
ร้อนใจ ควรบูชา
สัมมาสัมพุทโธ
- พระองค์เ ป็ น ผู้ต รัส รู้พ ระอริย สัจ ของจริง อย่า ง
ประเสริฐชอบแล้วเอง
วิชชาจรณสัมปนั โน
- พระองค์ถึงพร้อ มบริบู รณ์ ด้ว ยความรู้แ จ้งและ
เครือ่ งประพฤติให้ถงึ ความเป็ นสัมมาสัมพุทโธแล้ว
สุคโต
- พระองค์ไปนิพพานด้วยกายวาจาใจดีแล้ว
โลกวิทู
- พระองค์รแู้ จ้งโลก หมู่สตั ว์สงั ขารมีความทุกข์เป็ น
พืน้ มีความสุขเป็ นดอกดวง ล่อลวงให้สตั ว์หลง
อนุตตโร ปุรสิ ทัมมาสารถิ - พระองค์เป็ นผูท้ รมานของบุรุษดุจนายสารถี ไม่ม ี
สารถีอ่นื ยิง่ ไปกว่า
สัตถา เทวมนุ สสานัง - พระองค์ เ ป็ น ผู้ ส ัง่ สอนของเทวดาและมนุ ษ ย์
ทัง้ หลาย
พุทโธ
- พระองค์เป็นผูต้ รัสรูพ้ ระธรรม ตื่นจากหลับกิเลส
แล้วเบิกบานเต็มทีแ่ ล้ว
ภควา
- พระผูม้ พี ระภาค มีส่วนธรรมะโลกียแ์ ละโลกอุดร
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๒๔๙

พระวิ นั ย ปิ ฎก เล่ ม ๑ ภาค ๑ มหาวิ ภัง ค์ ปฐมภาค และอรรถกถา
(กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ์, มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช พ.ศ.
๒๕๓๐, ๒๕๒๕), ๑.
๒๕๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระรัตนตรัย” ใน ประชุมพระราช
นิ พนธ์ภ าษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ ห ัว (กรุงเทพฯ: สํา นัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในโอกาสทีว่ นั พระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี, ๒๕๔๗), ๗๙-๘๐.

๒๖๗
ตัวอย่างทีแ่ สดงออกถึงการจารึกคาถาพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๔ ยังพบ
ในทีแ่ ห่งอื่นอีกเช่นข้อความพระคาถาสังเวคปริกติ ตนปาฐาะอันเป็ นส่วนหนึ่งของบททําวัตรเช้า
ทีเ่ บื้องหลังของพระพุทธรูปประธานในพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม และคาถาสรรเสริญพระ
พุทธคุณทีเ่ บื้องหลังพระพุทธรูปประธานในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร ๒๕๑ (ภาพที่ ๑๘๕, ๑๘๖)
พระคาถาเหล่านี้ล้วนเป็ นพระราชนิพนธ์ท่เี กี่ยวข้องกับการสรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจ้าทัง้ สิ้น โดยได้ประกอบอยู่เบื้องหลังของซุ้มพระพุทธรูปที่มรี ูปแบบตามอย่างพระ
ราชนิยม กล่าวคือ เป็ นซุ้มเรือนแก้วอันประกอบด้วยขนดนาคทีค่ ดโค้ง ปลายซุ้มเป็ นเศียรนาค
หันหน้ าเข้าหากัน กรอบนอกซุ้มประดับด้วยลวดลายกระหนกเปลว และประดับตราพระมหา
มงกุฎทีย่ อดซุม้
25 0

ภาพที่ ๑๘๕ พระพุทธรูปประธาน พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม

๒๕๑

ตรวจสอบคาถาพระราชนิพ นธ์ก ับจารึก ในงานศิล ปกรรมในพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ ได้ใน มหามกุฏราชานุสรรณี ย์ ประชุมพระราชนิ พนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑).

๒๖๘

ภาพที่ ๑๘๖ พระพุทธรูปประธาน พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
การทําพระพุทธรูปที่แวดล้อ มด้ว ยพระคาถาพระราชนิพ นธ์เ ช่นนี้ จึงควร
นับเป็ นพุทธศิล ป์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ อีก ประการหนึ่งที่แ สดงออกถึงการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาตามแนวพระราชดําริทย่ี ดึ ถือความถูกต้องตามพระไตรปิฎก และสะท้อนแนวคิด
ที่สําคัญประการหนึ่งของธรรมยุติกนิก ายนัน่ ก็คอื การใช้ปญั ญา ดังที่สะท้อนผ่านพระคาถาที่
แสดงถึงพระปญั ญาคุณทีท่ รงพระราชนิพนธ์จากต้นแบบในพระไตรปิฎก
ตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่พบพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ร่วมกับพระคาถา
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ซึง่ ไม่มผี ู้กล่าวถึงนัก คือการประดิษฐานพระสายน์ ในพระอุโบสถ
วัดปทุมวนารามซึ่งตามประวัติกล่ าวว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชศรัทธาและโปรดเกล้าฯ ให้
เคลื่อนย้ายพระสายน์จากลาวมาประดิษฐานยังวัดปทุมวนารามหรือวัดสระปทุมเมือ่ พ.ศ.๒๔๐๑
จากการสํารวจพบว่าทีด่ า้ นหลังของซุม้ ทีป่ ระดิษฐานพระสายน์นนั ้ มีขอ้ ความ
อักษรขอม ภาษาบาลี เขียนด้วยสีเหลืองบนพื้นแดง ข้อความแบ่งออกเป็ น ๓ แถว (ภาพที่
๑๘๗) เมื่ออ่ านและตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นข้อ ความที่เ ขียนขึ้นตามพระคาถาบาลีพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ เรือ่ งตํานานพระสายน์ ซึง่ ต้นฉบับเดิมได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็ นอักษรขอม
ภาษาบาลี จารไว้ในใบลานจํานวน ๓ แผ่น และมีบทพระราชนิพนธ์แปลเป็นภาษาไทย

๒๖๙
ข้อ ความในบทพระราชนิ พ นธ์น้ี ไ ด้บ รรยายถึง ประวัติค วามเป็ น มาของ
พระสายน์ ว่าเป็ นพระพุทธรูปที่ไ ม่ปรากฏหลัก ฐานว่ าสร้างขึ้นเมื่อไร ใครเป็ นผู้ส ร้าง แต่ เ คย
ประดิษฐานอยู่ในเขาที่เมืองมหาชัยปุระของลาว เป็ นที่นับถือของมหาชน โดยเฉพาะเรื่องการ
บูชาเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ต่อมาในพ.ศ.๒๔๐๐โสณณังกุร ซึ่งเป็ นเจ้าลาวองค์หนึ่ง
(ภายหลังเป็ นเจ้าพรหมเทวานุ เคราะห์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี) ได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปองค์น้ีมา
ถวายรัชกาลที่ ๔ ซึ่งในขณะนัน้ ได้ทรงสร้างวัดปทุมวัน จึงได้ประดิษฐานเป็ นประธาน ณ พระ
อุโบสถ ทัง้ ยังมีพระบรมราชวินิจฉัยด้วยว่าพุทธลักษณะของพระสายน์นนั ้ เป็ นหัตถกรรมของช่าง
ลาวแท้ ในตอนท้ายกล่าวถึงพระราชเจตนาให้พระพุทธรูปองค์น้ีเป็ นที่สกั การะของมนุ ษย์และ
เทวดา และขอให้อ นุ โมทนาต่ อการพระราชกุ ศ ลในครัง้ นี้ โดยรัชกาลที่ ๔ มิไ ด้ทรงอวดอ้าง
มุง่ หวังพุทธภูมเิ ช่นทีค่ นทัง้ หลายปรารถนา ๒๕๒
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ภาพที่ ๑๘๗ ข้ อ ความพระราชนิ พ นธ์ ภ าษาบาลี เ รื่ อ งตํ า นานพระสายน์ พระอุ โ บสถ
วัดปทุมวนาราม
๒๕๒

ดูรายละเอียดพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีและคําแปลภาษาไทยใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมืน่ พงศาดิศรมหิป, ตํานานพระสายน์ (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนาธร, ๒๔๖๙).

๒๗๐
พระราชนิ พ นธ์ ด ัง กล่ า วมีป ระเด็น ที่แ ตกต่ า งจากพระคาถาพุ ท ธานุ ส ติ
เนื่องจากเนื้อหามิได้เป็ นการสรรเสริญพระพุทธคุณ แต่เป็ นการอธิบายประวัตคิ วามเป็ นมาของ
พระพุทธรูปซึ่ง จะเห็นได้ว่ามีก ารลําดับเหตุ ก ารณ์ ต ามความเป็ นจริง ในเชิง ประจัก ษ์ โดยให้
ความสําคัญกับสถานทีแ่ ละช่วงเวลาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ แสดงพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับฝี มอื ช่าง
ซึ่ง สะท้อ นถึง แนวคิด และมุมมองที่ทรงมีต่ อ พระพุทธรูปซึ่งแตกต่ างไปจากเดิมที่มกั กล่าวถึง
พระพุ ทธรูปสําคัญโดยอ้างเรื่อ งความศัก ดิ ์สิทธิ ์ อิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริย์ ตลอดจนความเชื่อที่ว่า
เทวดาเป็ นผูส้ ร้าง การจารึกข้อความเพื่อบอกเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธรูป และการ
จารึกคาถาพระราชนิพนธ์ จึงนับเป็ นลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของพระพุทธรูปในพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
พุทธศิลป์ใ นพระราชประสงค์ท่ปี รากฏข้อ ความพระราชนิพ นธ์ภาษาบาลี
เหล่านี้ยงั เป็ นหลักฐานทางศิลปกรรมทีต่ อกยํ้าให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๔ ในด้าน
ทีท่ รงแตกฉานในภาษาบาลี จนทําให้ทรงสามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้โดยพระองค์เองและเป็ น
กลไกหนึ่งของการปฏิรูปพุทธศาสนาของพระองค์ กระทังนํ
่ ามาสู่รูปแบบเฉพาะของงานพุทธ
ศิลป์ในพระราชประสงค์
การประดิษฐ์อกั ษรขอมภาษาบาลีท่คี ดั มาจากพระไตรปิ ฎกหรือคาถาพระ
ราชนิพนธ์ท่ปี รากฏร่วมกับงานศิลปกรรมเหล่านี้ ไม่ได้มเี พียงการสร้างซุ้มพระพุทธรูปในพระ
ราชนิยมเท่านัน้ หากแต่ยงั ปรากฏภายในพุทธศาสนสถานที่สําคัญ ในรัชสมัยอีก หลายแห่ง
ตัวอย่างเช่น พระคาถาโอวาทปาฏิโมกข์เหนือประตูทางเข้าภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ ๑๘๘) และวัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่
๑๘๙ ), พระคาถาธรรมบททีพ่ ระระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ๒๕๓ (ภาพที่ ๑๙๐) เป็ นต้น
ซึ่งน่ าสังเกตว่าข้อความภาษาบาลีท่ปี รากฏในงานพุทธศิลป์เหล่านี้ล้วนเป็ นอักษรขอม ภาษา
บาลีทงั ้ สิน้ โดยไม่พบว่ามีความนิยมใช้อกั ษรอริยกะทีท่ รงประดิษฐ์ขน้ึ เองแต่อย่างใด
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๒๕๓

ดูรายละเอียดพระคาถาธรรมทีพ่ ระปฐมเจดียไ์ ด้ใน เจษฎ์ ปรีชานนท์, จารึกที่
องค์พระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: จุฑารัตน์การพิมพ์, ๒๕๒๘).

๒๗๑

ภาพที่ ๑๘๘ พระคาถาโอวาทปาฏิโ มกข์ อักษรขอม ภาษาบาลี เหนื อประตูทางเข้าภายใน
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ภาพที่ ๑๘๙ พ ร ะ ค า ถ า โ อ ว า ท ป า ฏิ โ ม ก ข์ เ ห นื อ ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า ภ า ย ใ น พ ร ะ อุ โ บ ส ถ
วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๑๙๐ พระคาถาธรรมบท ระเบียงคด พระปฐมเจดีย์

๒๗๒
สําหรับอักษรอริยกะนัน้ เชื่อกันว่าน่ าจะทรงประดิษฐ์ขน้ึ สําหรับใช้แทนอักษร
ขอมที่แต่ เดิมถือเป็ นอักษรศักดิ ์สิทธิ ์ ทัง้ นี้เพื่อให้การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเป็ นไปได้
โดยสะดวก และเป็ นหนึ่งในกระบวนการปรับพระพุทธศาสนาให้เข้ากับยุคสมัย แทนที่การใช้
อักษรขอมจารในคัมภีรใ์ บลานอย่างทีท่ ํากันมากในรัชกาลที่ ๓ ๒๕๔
การใช้อกั ษรขอม ภาษาบาลี ประดิษฐ์เป็นข้อความพระคาถาต่างๆ ทีป่ รากฏ
ร่วมกับซุม้ พระพุทธรูปและงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์จากหลายแห่ง นอกจากจะเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงการนําข้อธรรมจากพระไตรปิฎกมาใช้ซง่ึ เป็นแนวพระราชดําริสําคัญของรัชกาลที่
๔ แล้ว ยังเป็ นหลัก ฐานที่ช้ใี ห้เ ห็นว่าท้ายที่สุดแล้ว อัก ษรอริยกะที่ทรงประดิษ ฐ์ข้นึ เพื่อ ใช้ใ น
การศึกษาและเผยแผ่พุทธศาสนานัน้ ไม่ได้แพร่หลายอย่างที่ทรงตัง้ พระราชหฤทัยไว้ หากแต่
ต้ อ งหัน กลับ มาใช้ อ ัก ษรขอมที่แ ม้จ ะมีค วามยุ่ง ยากในอัก ขรวิธ ี แต่ ก็เ ป็ น ความคุ้น ชิน และ
แพร่หลายในวงการพุทธศาสนามากกว่าอักษรอริยกะ
จากประเด็นทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นว่าซุม้ พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญ เพราะไม่เพียงแต่ส่งผลให้พระพุทธรูปแต่
ละองค์มคี วามสง่างามแล้ว หากยังมีรปู แบบเฉพาะตัวอันเป็ นเอกลักษณ์แห่งรัชสมัยทีแ่ ฝงไว้ดว้ ย
แนวคิดสําคัญในการสร้าง ซึง่ สะท้อนถึงแนวพระราชดําริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนาและด้านภาษาได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการศึกษาวิ เคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธรูปในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
๑. รูปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทีเ่ กิดขึน้ กับพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้าง
เช่น การไม่ทําอุษณีษะ การทําจีวรให้เป็ นริว้ อย่างเป็ นธรรมชาติ การแสดงออกถึงความสมจริง
ประการต่างๆ รวมทัง้ การแสดงออกถึงความเป็ นมนุ ษย์ทม่ี มี ากขึน้ นัน้ ถือได้ว่าเป็ นสิง่ ทีแ่ ตกต่าง
ไปจากพระพุทธรูปแบบจารีตอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยเป็ นไปตาม
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ดังนัน้ หากจะเรียกพระพุทธรูปแบบใหม่ท่ที รงคิดค้นขึน้ โดยมี
รูปแบบเฉพาะเหล่านี้ จึงควรจะเรียกว่า พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
๒. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องการไม่ทํา
อุษณีษะมาตัง้ แต่แรกเริม่ ทีท่ รงสร้างพระพุทธรูป ดังกรณีของพระสัมพุทธพรรณีทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่
ทรงผนวช เรื่อยมาจนกระทังเสด็
่ จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้วโดยมีตวั อย่างทีส่ ําคัญคือพระชัยวัฒน์
และพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาที่สร้างขึน้ เป็ นประจําทุกปี และแม้ทา้ ยทีส่ ุดในช่วงปลาย
รัชกาลก็ยงั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนิรนั ตรายซึ่งไม่โปรดให้ทําอุษณีษะเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึง
อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปที่ไม่มอี ุษณีษะเป็ นรูปแบบทีท่ รงพระราชนิยมอย่างแท้จริง และการ
เลือกสร้างพระพุทธรูปที่ไม่มอี ุ ษณีษะน่ าจะเป็ นการสร้างที่เป็ นไปตามพระราชอัธ ยาศัย ทัง้ นี้
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ศานติ ภักดีคาํ , “รัชกาลที่ ๔ ทรง “ประดิษฐ์อกั ษรไทย” อริยกะ อักษร “อริยกะ”
คืออะไร? แล้วทําไมต้อง “อริยกะ”?,” ศิ ลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๖), ๓๔.

๒๗๓
ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปที่รชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างจะไม่มอี ุษณีษะตามที่ทรงพระราชนิยม
ทัง้ หมด รูป แบบดัง กล่ าวเกิด ขึ้น เพียงชัวระยะสั
่
น้ ๆ คล้ายกับว่ า เป็ นการทดลองทําเพียงชัว่
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ และทําได้แต่เพียงพระพุทธรูปของหลวงในราชสํานักซึง่ เป็ นสิง่ สะท้อนถึง
พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงพุทธศิลป์
ในช่วงรัชกาลนี้
๓. มีพระพุทธรูปบางองค์ทร่ี ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างขึน้ โดยมีมลู เหตุจากการสอบสวน
พุทธลักษณะ โดยเฉพาะเรื่องขนาดพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธปริตร นอกจากนี้
ยังพบว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนัน้ ปรากฏมหาบุรุษลักษณะบางประการที่ทรงเลือกสร้างตาม
พระราชอัธยาศัย รวมทัง้ ยังมีลกั ษณะบางประการทีแ่ ม้มใิ ช่มหาบุรุษลักษณะ แต่กท็ รงเคร่งครัด
ในการสร้างพระพุทธรูป เช่น การทํานิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาททีย่ าวเสมอกัน เป็ นต้น ซึง่ อาจ
เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์
๔. แนวความคิดที่เชื่อว่ าพระพุ ทธเจ้าก็ค ือมนุ ษย์ธรรมดา หากแต่ ทรงป ญั ญาจน
สามารถดับทุกข์ได้นนั ้ ส่งผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงบางประการในการสร้างพระพุทธรูปตามพระ
ราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เช่น ขนาดพระวรกายทีใ่ กล้เคียงกับพระสาวก การครองจีวรทีใ่ ห้สสี นั
และรอยยับอย่างเป็ นธรรมชาติ ลักษณะพระพักตร์ทพ่ี ยายามให้มลี กั ษณะบางประการใกล้เคียงกับ
มนุ ษย์ธรรมดา แต่ ยงั จําเป็ นต้องคงไว้ซ่ึงมหาบุ รุษลักษณะบางประการ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีส่วนเกีย่ วข้องกับประติมากรรมรูปพระสาวกทีม่ ลี กั ษณะเหมือนจริงมากยิง่ ขึน้ ด้วย
๕. พระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างสะท้อนถึงความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ซึง่ สะท้อนถึงการตีความเหตุการณ์จากพุทธประวัตติ ามความสมจริงในเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้
ปรากฏการณ์เช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากแนวคิดและโลกทัศน์ของชนชัน้ นําทีเ่ ริม่ เปลีย่ นแปลงไป
ตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยความเปลีย่ นแปลงนี้ได้สะท้อนผ่านงานพุทธศิลป์ซง่ึ สะท้อนถึงการ
ตีความเหตุการณ์พุทธประวัตใิ นแนวคิดแบบสัจนิยมและมนุ ษย์นิยม โดยพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่
๔ ทรงสร้างตามความสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล น่ าจะเป็ นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่เริม่ ให้ความสําคัญกับความสมจริง ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ความสมจริง
ของประติมากรรมประเภทอื่นๆ ทีเ่ ริม่ ปรากฏอย่างชัดเจนในปลายรัชกาลนี้
๖. พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีบางกลุ่มที่สร้างขึน้ เพื่อทรงพระ
ราชอุทศิ พระราชกุศลถวายพระมหากษัตริย์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์ และพระพุทธรูปทีท่ รงพระ
ราชอุทศิ ถวายพระบรมวงศานุ วงศ์ท่สี ําคัญซึ่งยังคงรักษารูปแบบและแนวคิดตามจารีตประเพณี
ดังทีป่ ฏิบตั มิ าในรัชกาลที่ ๑-๓ โดยไม่ปรากฏพุทธลักษณะทีเ่ ป็ นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
๗. ผลการศึก ษาการสร้า งพระพุ ทธรูปในพระราชประสงค์ข องรัช กาลที่ ๔ นัน้
พบว่าไม่ได้มรี ูปแบบที่สมั พันธ์กบั ศิลปะลังกาโดยตรง แต่เชื่อว่าน่ าจะมีแนวคิดในการสร้างที่
สัมพันธ์กบั ลังกาในฐานะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการสืบสายวงศ์พุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่ม

๒๗๔
พระพุทธรูปทีจ่ าํ ลองจากพระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ นับว่ามีการสร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์เป็ นจํานวน
มากและมีค วามสํ าคัญ ในรัชกาลนี้ อ ย่า งเห็น ได้ช ัด ซึ่ง อาจเนื่ อ งมาจากพระราชศรัท ธาส่ ว น
พระองค์ ประกอบกับคติความเชื่อเรื่องตํานานพระพุทธสิหงิ ค์ซง่ึ มีทม่ี าจากลังกา ก็อาจมีความ
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ ์ถูกต้องแห่งสมณวงศ์ท่มี ลี งั กาเป็ นต้นวงศ์ท่สี ําคัญที่อาจ
เชื่อมโยงมาสู่สายวงศ์แห่งธรรมยุตกิ นิกายด้วย
๘. พระพุทธรูปในวิหารทิศทัง้ ๔ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ เป็ นศิลปกรรมทีส่ ะท้อน
ถึงแนวคิดเรื่องสังเวชนียสถานหรือสถานที่อนั พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า และเป็ นสถานที่อนั ควร
แก่ การเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามที่กล่าวไว้ในมหาปรินิพานสูตร ซึ่งน่ าจะเป็ นการจําลอง
สังเวชนียสถานมาไว้อย่างครบถ้วนทีน่ ่เี ป็นแห่งแรก พระพุทธรูปทีเ่ ป็ นตัวแทนในแต่ละตอนยังมี
ประเด็นทางด้านรูปแบบศิลปะทีแ่ ตกต่างไปจากที่นิยมทํากันมาแต่เดิม และมีความสัมพันธ์กบั
งานศิลปกรรมทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร รูปแบบของพระพุทธรูปน่ าจะเป็ นไปตามพระราชนิยมของ
รัชกาลที่ ๔ ทีม่ กี ารแสดงออกถึงความสมจริง นอกจากนี้ เชื่อว่ายังอาจได้แรงบันดาลในจากรูป
เคารพในพุทธศาสนามหายานดังเช่นรูปแบบของพระประสูติซ่งึ ไม่เ คยเป็ นที่นิยมมาก่ อนใน
ศิลปกรรมไทย
๙. การปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะใน
ต่ างจังหวัด อย่างเช่ นที่ถ้ําเขาหลวง จ.เพชรบุร ี ไม่พ บว่ามีพ ระพุทธรูปแบบพระราชนิยม แต่
รูปแบบของพระพุทธรูปที่ทรงปฏิสงั ขรณ์กลับมีลกั ษณะคล้ายกับงานช่างในท้องถิน่ อาจเป็ นไป
ได้ว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมซึง่ เป็ นรูปแบบใหม่ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ นัน้ เป็ นรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ ใน
วงจํากัดคือภายในราชสํานักและพระอารามบางแห่งทีท่ รงอุปถัมภ์การปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปใน
ต่างจังหวัดจึงยังคงรูปแบบเดิม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความนิยมจารึกข้อความเพื่อประกาศการ
ปฏิส ัง ขรณ์ ตลอดจนคํ า อธิบ ายถึง อานิ ส งส์ ใ นการปฏิส ัง ขรณ์ แ ละคํ า อุ ทิศ พระราชกุ ศ ลแก่
พระองค์เอง พระราชวงศ์ รวมทัง้ เทพยดาและผูค้ นที่สกั การบูชา ซึง่ เป็ นลักษณะสําคัญประการ
หนึ่งที่พบในการปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยข้อความใน
จารึกเหล่านี้ได้สะท้อนแนวคิดในเชิงประจักษ์มากกว่าเชิงอุดมคติอย่างทีผ่ ่านมา
๑๐. มีกลุ่มพระพุทธรูปที่ทรงสร้างและปฏิสงั ขรณ์ท่พี บว่ามีจารึกพระปรมาภิไธย
และการประดับตราพระบรมราชสัญ ลัก ษณ์ ของพระมหากษัตริย์ รูปแบบดังกล่าวน่ าจะเป็ น
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ กับพระพุทธรูปทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงสร้างเพื่อทรงบําเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายพระบูรพมหากษัตริยแ์ ละของส่วนพระองค์เอง โดยการจารึกพระปรมาภิไธยเพื่อ
ทรงพระราชอุทศิ ถวายน่ าจะเริม่ มาจากการทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้จารึกคําพระราชอุทศิ ถวายพระราช
กุศลแด่พระมหากษัตริยใ์ นกลุ่มพระพุทธรูปทีส่ มเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชติ ชิโนรส
ทรงคิดค้นแบบและสร้างขึน้ ในรัชกาลที่ ๓

๒๗๕
๑๑. ซุม้ พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่
มีความสําคัญ รูปแบบของซุม้ พระพุทธรูปทีพ่ บได้มากคือการทําซุม้ เรือนแก้วร่วมกับซุม้ ไม้โพธิ ์
เพื่อสื่อถึงการบรรลุพระโพธิญาณของพระพุทธองค์ โดยมีรปู แบบบางประการทีอ่ าจสืบทอดมา
จากการทําซุ้มเรือนแก้วและซุ้มไม้โพธิ ์ของศิลปะไทยในอดีต รวมทัง้ พบว่ามีความนิยมจารึก
คาถาพระราชนิพนธ์ท่เี กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธรูปองค์สําคัญนัน้ ๆไว้ด้วยซึ่ง
สะท้อนถึง แนวพระราชดําริแ ละพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่
เกีย่ วข้องกับพุทธศาสนาและด้านภาษาได้เป็นอย่างดี
ผลจากการศึกษาพระพุทธรูปทีส่ ร้างและปฏิสงั ขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ดังที่กล่าวมาทัง้ หมดทุกประเด็นนัน้ ทําให้มองเห็นภาพรวมของพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตาม
พระราชประสงค์ ซึง่ สามารถจําแนกตามรูปแบบทีป่ รากฏได้เป็ น ๓ ประเด็นกว้างๆ ได้แก่
๑. พระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
๒. พระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดและรูปแบบเดิมทีเ่ คยปฏิบตั มิ าในรัชกาลที่ ๑-๓
๓. พระพุทธรูปทีท่ รงปฏิสงั ขรณ์โดยยังคงรักษารูปแบบงานช่างในท้องถิน่
โดยพระพุทธรูปทัง้ หมดนี้ ได้แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทางด้านแนวคิดและรูปแบบ
ซึง่ ย่อมเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลานัน้ ด้วย
๕. จิ ตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์ รัชกาลที่ ๔
จากกลุ่ ม พระอารามที่ ใ ช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ พระราช
พงศาวดารสมัย รัต นโกสิ น ทร์ รัช กาลที่ ๔ และตํา นานวัต ถุส ถานต่ า งๆ ซึ่ ง พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง นัน้ พบว่ามีบางแห่งที่มภี าพจิตรกรรมฝาผนังที่น่า
เชื่อว่าเป็ นงานช่างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ อย่างแท้จริง ได้แก่ กลุ่มวัดที่ทรงสร้าง
ในกรุงเทพฯ ทัง้ ๕ แห่ง คือ วัดบรมนิวา วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดปทุมวนาราม
และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นอกจากนี้ ยังมีแห่งอื่นที่มปี ระเด็นน่ าสนใจและเป็ น
กรณีศกึ ษาในทีน่ ้ี ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ, วัดเขมาภิรตาราม
จ.นนทบุร,ี วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดกวิศราราม จ.ลพบุร ี และวัดมหาสมณา
ราม จ.เพชรบุร ี ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ ได้เลือกวิเคราะห์ขอ้ มูลสําคัญจากจิตรกรรมฝาผนัง
ในพระอารามเหล่านี้ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นทีส่ ําคัญมีดงั ต่อไปนี้
๕.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้ อหาและเทคนิ คจิ ตรกรรม
จากการศึก ษาภาพจิตรกรรมฝาผนังจากกลุ่ มวัดดังกล่าวพบว่ า ทําให้เห็น
ภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงของงานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ซึง่ มีทงั ้ สิง่ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่าง และสิง่ ที่สบื เนื่องมาจากจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ ๓

๒๗๖
โดยมีประเด็นสําคัญทีแ่ ตกต่างไปจากจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ ๓ อย่างกว้างๆ ๒
ประการ คือ เนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ
ด้านเนื้อ หาของภาพจิตรกรรมพบว่า โดยส่ วนใหญ่ แ ล้ว ยังคงเป็ นเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางพุทธศาสนาแต่เน้ นเรื่องราวในเชิงสมจริงมากขึ้น เช่น ภาพประวัติการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎก ข้อวินัยของสงฆ์ในหมวดต่างๆ ภาพงานบุญและประเพณีท่สี ําคัญทาง
พุทธศาสนา ภาพประวัตพิ ุทธบริษทั ภาพสุภาษิตคําสอน ภาพปริศนาธรรมและข้อธรรมะจาก
พระไตรปิ ฎ ก เป็ น ต้ น โดยเนื้ อ หาเหล่ า นี้ พ บมากในวัด ที่ท รงสร้า งและปฏิส ัง ขรณ์ ใ นเขต
กรุง เทพมหานคร ซึ่ง พบว่าได้เ ปลี่ยนแปลงไปจากจิต รกรรมไทยประเพณีท่นี ิ ยมเขีย นเรื่อ ง
ปรัมปราคติ เช่น ภาพพุทธประวัติ ชาดก และไตรภูมโิ ลกสัณฐาน ซึ่งเป็ นที่นิยมมาตัง้ แต่สมัย
อยุธยา
เนื้อหาเกีย่ วกับพุทธศาสนาในงานจิตรกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี้จะเห็นได้ว่ามี
ส่วนสัมพันธ์กบั การปฏิรปู พุทธศาสนาตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ ตัง้ แต่เมื่อทรงผนวช ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับกระบวนความคิดเกีย่ วกับพุทธศาสนาไปสู่แนวทางใหม่ตามหลักความ
เป็ น เหตุ ผ ลและยึด ถือ ความถู ก ต้อ งจากพระไตรปิ ฎ ก และปฏิเ สธเรื่อ งราวปรัม ปราคติบ าง
ประการ จิตรกรรมฝาผนังทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้จงึ แสดงออกด้วยภาพทีเ่ ป็ นไป
ตามเนื้อหาจากพระไตรปิ ฎก ภาพพุทธบริษทั ทัง้ พระสงฆ์และฆราวาสที่ปฏิบตั ติ นอย่างสมควร
ทัง้ นี้เชื่อว่ารัชกาลที่ ๔ น่ าจะมีพระราชประสงค์ให้งานจิตรกรรมที่แสดงออกด้วยเรื่องราวใหม่
เหล่ า นี้ เ ป็ น สื่อ แสดงตัว อย่ า งอัน ดีท่ีพุ ท ธศาสนิ ก ชนควรถือ ปฏิบ ัติ และน่ า จะมีส่ ว นทํ า ให้
ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักในคําสอนของพุทธศาสนามากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลต่อสภาพสังคม
ในขณะนัน้ ที่กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การรับแนวคิดใหม่จากตะวันตก ทัง้ ด้านศิลป
วิทยาการและการเผยแผ่คริสต์ศาสนา ๒๕๕
แม้จะพบว่าเนื้อหาทีเ่ ป็นเรื่องพุทธศาสนาจะเน้นความสมจริงเป็ นส่วนใหญ่ แต่
บางแห่งก็ยงั คงมีเนื้อหาในเชิงอุ ดมคติอยู่บ้าง โดยพบว่ายังมีการเขียนภาพพุทธประวัตใิ นบาง
แห่ง เช่น ที่พระอุ โบสถ วัดโสมนัสวิหาร, วัดมกุฏกษัตริยาราม แต่ได้มกี ารลดทอนรายละเอียด
หลายประการลง โดยเขียนภาพพุทธประวัตเิ พียงผนังด้านหลังพระประธาน และเน้นภาพพุทธกิจ
ทีส่ ําคัญและเป็ นจริงในเชิงประจักษ์แทนทีเ่ หตุการณ์ท่เี น้นอิทธิปาฏิหาริย์ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพ
ที่แสดงถึงแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติก็มอี ยู่ด้วย เช่น ภาพเทวดาที่พบมาก
เกือบทุกแห่ง และภาพเกี่ยวกับสวน หรือสถานทีต่ ่างๆ รอบสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ทว่ี ดั ปทุมวนาราม
รวมทัง้ ยังมีภาพที่มเี นื้อหาอันเป็ นอุ ดมคติอย่างเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าในรูปแบบจิตรกรรมไทย
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ดูใน พัสวีสริ ิ เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
เรื่องจริยวัตรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).

๒๗๗
ประเพณีท่ีพ ระอุ โบสถวัด ชุ ม พลนิ ก ายาราม จ.พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ซึ่ง เป็ นงานนอกราชธานี
กรุงเทพฯ ประเด็นดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่างานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ยังคงมีรอ่ งรอยของการเปลีย่ นผ่านจากงานจิตรกรรมทีม่ เี นื้อหาเชิงอุดมคติมาสู่เนื้อหาแบบสมจริง
นอกจากเรื่องราวทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับวรรณคดีบาง
เรือ่ งทีไ่ ด้นํามาเขียนภาพจิตรกรรมซึง่ ได้มผี ศู้ กึ ษาไว้ก่อนหน้าแล้วและเชื่อว่าน่ าจะเกิดขึน้ ตามพระ
ราชประสงค์ เช่น เรือ่ งอิเหนา ทีพ่ ระวิหารวัดโสมนัสวิหาร และเรื่องศรีธนญชัย ทีพ่ ระวิหารวัดปทุม
วนาราม ทัง้ นี้อาจเกี่ยวข้องกับพระราชประวัตแิ ละประวัตคิ วามเป็ นมาในการสร้างวัด กล่าวคือ วัด
โสมนัสวิหารเป็ นวัดทีท่ รงสร้างขึน้ เพื่อทรงอุทศิ พระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนา
วดี พระอัครมเหสีท่สี น้ิ พระชนม์ตงั ้ แต่ต้นรัชกาล การทีเ่ ลือกเรื่องอิเหนามาเขียนนัน้ อาจเป็ นเพราะ
รัชกาลที่ ๔ ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการละครโดยเฉพาะละครในเรื่องอิเหนา ซึง่ มีเนื้อหาบาง
ตอนสอดคล้องกับพระประวัตขิ องสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ๒๕๖ นอกจากนี้ยงั เชื่อว่าน่ าจะ
สัมพันธ์กบั จิตรกรรมเรือ่ งปญั จราชาภิเษกทีอ่ ยู่ในอาคารเดียวกัน โดยเชื่อว่าน่ าจะมีความเกี่ยวข้อง
กับพระราชประวัตขิ องรัชกาลที่ ๔ ทีไ่ ด้ทรงอภิเษกสมสรกับสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี จึง
ได้จดั ให้เรือ่ งและภาพตอนนี้อยูใ่ นตําแหน่ งทีเ่ ป็ นจุดสังเกตสําคัญ ๒๕๗
ส่ ว นภาพจิต รกรรมเรื่อ งศรีธ นญชัย นั น้ เขีย นขึ้น จากวรรณกรรมพื้น บ้า น
ทีม่ โี ครงเรื่องเดียวกันกับนิทานพื้นบ้านเรื่องเชียงเมีย่ งของลาว ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้ นความบันเทิง
สนุ ก สนาน อาจเป็ นไปได้ว่ามีค วามเกี่ยวข้อ งกับการที่ชาวลาวได้ต งั ้ ถิ่นฐานอาศัยอยู่ใกล้ก ับ
วัดปทุมวนารามซึง่ เป็ นบริเวณทีโ่ ปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังสระปทุมเพื่อทรงสําราญพระราช
อิรยิ าบถ ๒๕๘
รูปแบบและเทคนิ ค จิต รกรรมในรัชสมัยนี้ มีนักวิชาการได้แบ่ ง ออกเป็ น ๓
กลุ่ม ได้แก่ จิตรกรรมไทยประเพณีท่ผี สมผสานกับแบบตะวันตก จิตรกรรมแบบตะวันตก และ
จิต รกรรมไทยประเพณี ๒๕๙ โดยเทคนิ ค บางประการในระยะนี้ ย ัง ปรากฏลัก ษณะที่ส ืบ
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๒๕๖

ดูใน จุฑารัตน์ จิตโสภา, “วิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลที่ ๔ ที่สะท้อนผ่านงาน
จิตรกรรมเรื่องอิเหนาในพระวิหารหลวง วัดโสมนัสวิหาร” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔).
๒๕๗
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “จิตรกรรมเรื่องปญั จราชาภิเษกภายในพระวิหารวัด
โสมนัสราชวรวิหาร” ศิ ลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓), ๕๕-๖๓.
๒๕๘
ดูใน โอชนา พูลทองดีวฒ
ั นา, “การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องศรีธนญชัย
ภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร” (สารนิพนธ์ศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓).
๒๕๙
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๔๖๘-๔๗๐.

๒๗๘
เนื่องมาจากงานช่างจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นการเขียนภาพที่มกี ารลงรักปิ ดทองตัว
ละครหรือสิง่ ที่สําคัญในภาพ การใช้แนวพุ่มไม้ กําแพง โขดหิด มาเป็ นส่วนคันฉากเหตุ
่
การณ์
แทนเส้นสินเทา เป็ นต้น หากแต่มสี งิ่ ทีแ่ ตกต่างออกไปจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ คือ
การเขียนภาพด้วยเทคนิคอย่างตะวันตกทีเ่ น้ นความสมจริงมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ภาพบุคคลและฉาก
สถานทีซ่ ง่ึ สมจริงในเชิงประจักษ์ เช่น ฉากอาคารบ้านเรือน พระราชวัง รวมทัง้ ปรากฏฉากทีเ่ ป็ น
อาคารแบบตะวันตก มีเทคนิคการแรเงา การกําหนดระยะของวัตถุตามหลักทัศนียวิทยาซึง่ แม้จะ
ยังไม่ถูกต้องนัก มีการกําหนดเส้นขอบฟ้า และมีวรรณะสีทค่ี ่อนข้างเข้มขรึม ได้แก่โทนสีดํา สีน้ํ า
เงินเข้ม โดยเฉพาะสีน้ําเงินเข้มนัน้ เกิดจากการค้นพบแร่โคบอลต์ทน่ี ํ ามาทําเป็ นสีน้ํ าเงินซึง่ ได้รบั
ความนิยมแพร่หลายไปทัวโลกในขณะนั
่
น้ ๒๖๐ รวมทัง้ มีการใช้สสี งั เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เรียกว่า สีสนั ซึง่ แพร่หลายมาในรัตนโกสินทร์มากขึน้ ๒๖๑
จากภาพรวมของการเปลี่ย นแปลงในงานจิต รกรรมฝาผนั ง ดัง กล่ าว ยัง มี
ประเด็นอื่นๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะทีโ่ ดดเด่นของงานจิตรกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
ซึ่ง สะท้อ นถึง การเปลี่ย นแปลงของสภาพสัง คมในขณะนัน้ โดยจะได้นํ า เสนอการศึก ษาใน
ประเด็นใหม่อ่นื ๆ เพิม่ เติมตามลําดับต่อไป
๕.๒ การเขียนภาพจิ ตรกรรมร่วมกับข้อความหรือจารึกใต้ภาพ
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์ของ
รัช กาลที่ ๔ คือ มัก มีข้อ ความจารึก ที่เ ป็ น คํา อธิบ ายเนื้ อ หาเกี่ย วกับภาพจิต รกรรมเหล่ า นัน้
ลักษณะดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่พบมากในพระอารามเกือบทุกแห่ง โดยมีทงั ้ ข้อความที่อธิบายด้ว ย
อักษรไทยภาษาไทย และอักษรขอมภาษาบาลี
จากการตรวจสอบพบว่า ข้อ ความที่เป็ นอัก ษรไทยภาษาไทย มัก เป็ นการ
บรรยายรายละเอียดเนื้อหาของจิตรกรรมทีเ่ ขียนขึน้ ในแต่ละห้องภาพ ซึง่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
เนื้อหาภาพจิตรกรรมเหล่านัน้ ได้ดยี งิ่ ขึ้น ทัง้ นี้พบการจารึกข้อความหรือเขียนคําบรรยายใต้
ภาพในงานจิตรกรรมฝาผนัง ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑. จิตรกรรมฝาผนังทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับพุทธศาสนาแนวใหม่
๒. จิตรกรรมฝาผนังทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับพุทธศาสนาในเชิงอุดมคติ
๓. จิตรกรรมฝาผนังทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับสุภาษิตสอนใจ
ในส่วนของจิตรกรรมฝาผนังทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแนวใหม่ ซึ่ง
เน้นความเป็ นเหตุเป็ นผล ถือเป็ นเนื้อหาอย่างใหม่ท่พี บมากในจิตรกรรมตามพระราชประสงค์
ของรัชกาลที่ ๔ พบตัวอย่างการเขียนภาพประกอบจารึกหรือคําอธิบายภาพในหลายแห่ง เช่น
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๒๖๐

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, เรือ่ งเดียวกัน, ๔๗๑.
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์, บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ เล่ม ๓
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑), ๒๐๗.
๒๖๑

๒๗๙
ภาพการทําสัง ฆกรรม และงานบุ ญ ของพุ ทธศาสนิ ก ชน ภายในพระอุ โ บสถวัด ปทุ มวนาราม
(ภาพที่ ๑๙๑), ภาพข้อวินัยสงฆ์ต่างๆ เช่นภาพธุดงควัตร ๑๓ ประการ ที่พระอุ โบสถวัดมหา
พฤฒารามและวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งมีจารึกอธิบายข้อธุดงควัตรในแต่ละข้อ (ภาพที่ ๑๙๒),
ภาพเนื้ อ และผลไม้ ท่ี ห้ า มภิ ก ษุ ฉั น ที่ พ ระอุ โ บสถ วั ด โสมนั ส วิ ห ารและพระอุ โ บสถวั ด
มกุฏกษัตริยาราม ซึง่ มีขอ้ ความอธิบายเนื้อสัตว์และผลไม้แต่ละประเภท (ภาพที่ ๑๙๓) โดยภาพ
ข้อวินัยสงฆ์ต่างๆ เหล่านี้มกั เขียนในบริเวณบานแผละของช่องประตูหน้ าต่างพระอุโบสถหรือ
วิห าร โดยแบ่ง เป็ นช่อ งภาพสี่เ หลี่ยมเรียงตัว ตามแนวยาวของช่ อ งบานแผละ, ภาพประวัติ
พระภิกษุ พระภิกษุณี และบุคคลสําคัญในพุทธกาลทีม่ เี นื้อหาตามทีป่ รากฏในพระบาลีและอรรถ
กถาทีพ่ ระวิหารและพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม เป็ นต้น (ภาพที่ ๑๙๔) เนื้อหาของภาพ
เหล่ า นี้ แ ม้เ ป็ น เรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ พุ ท ธศาสนา แต่ ก็เ ป็ น เรื่อ งใหม่ ท่ีเ พิ่ง เริ่ม ปรากฏในงาน
จิตรกรรมไทย การทีม่ ขี อ้ ความอธิบายใต้ภาพจึงชวนให้น่าสนใจและช่วยให้เข้าใจภาพจิตรกรรม
เหล่านี้ได้ดยี งิ่ ขึน้ (ภาพที่ ๑๙๕)

ภาพที่ ๑๙๑ ภาพประเพณี ข องชาวพุ ท ธและศาสนกิจ ของพระสงฆ์ พร้อ มกรอบข้อ ความ
อธิบายใต้ภาพ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๒๘๐

ภาพที่ ๑๙๒ ภาพธุดงควัตร เรื่องปงั สุกุลกิ ธุดงค์ อย่างกลาง พร้อมกรอบข้อความอธิบายใต้ภาพ
พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๙๓ ภาพฟกั เขียวซึ่งเป็ นมหาผลที่ห้ามภิกษุ ฉัน พร้อมกรอบข้อความอธิบายใต้ภาพ
พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม

๒๘๑

ภาพที่ ๑๙๔ ภาพประวัตพิ ระปฏาจาราเถรีภกิ ษุ ณีซ่งึ มีขอ้ ความจารึกในแผ่นหินอ่อนด้านล่าง
พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๙๕ จารึก บนแผ่ น หิ น อ่ อ นใต้ ภ าพประวัติ พ ระปฏาจาราเถรีภิก ษุ ณี พระวิ ห าร
วัดมกุฏกษัตริยาราม
นอกจากนี้ ยังมีจติ รกรรมเรื่องปริศนาธรรม มีตวั อย่างสําคัญทีผ่ นังเหนือช่อง
หน้าต่างพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดบรมนิวาส ซึ่งแม้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนา แต่ได้นําเสนอแนวคิดอย่างใหม่ผ่านภาพจิตรกรรมแบบตะวันตกซึ่งไม่เป็ นที่คุ้นเคยใน
สัง คมไทย โดยภาพดัง กล่าวเป็ นการอุ ปมาธรรมให้พุ ทธศาสนิ ก ชนเห็นถึง ความไม่เ ที่ยงแท้

๒๘๒
แน่ นอน และมุ่งให้เห็นถึงคุณของพระรัตนตรัย ๒๖๒ โดยผูกเรื่องราวเป็ นภาพปริศนาธรรมเรื่อง
ต่างๆ เช่น ภาพสารถีผฝู้ ึกม้า ภาพประชาชนชุมนุ มดูดอกบัวขนาดใหญ่บานกลางสระ ภาพหมอ
ยารักษาชนผู้มพี ยาธิ ภาพเรือเดินสมุทร เป็ นต้น (ภาพที่ ๑๙๖) ซึ่งมีผู้ศึกษาและพบว่าภาพ
เหล่านี้น่าจะมีท่มี าจากการอุปมาพระรัตนตรัยและข้อธรรมตามพระสุตตันตปิ ฎก รวมทัง้ บาง
ภาพยังมีความสัมพันธ์กบั การอุ ปมาเปรียบเทียบกับคําสอนในคัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์
ด้วย ๒๖๓ ซึ่งหากพิจารณาภาพปริศนาธรรมที่เขียนขึน้ อย่างคล้ายคลึงกันทัง้ ๒ แห่ง จะพบว่า
ความมุ่งหมายหลักของภาพปริศนาธรรมคือการให้ความสําคัญกับพระรัตนตรัยอันเป็ นกุ ศโล
บายทีจ่ ะสื่อถึงพุทธศาสนิกชนผ่านภาพจิตรกรรม
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ภาพที่ ๑๙๖ ภาพเรือเดินสมุทร พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
อนึ่ ง นอกจากที่ม าของภาพปริศ นาธรรมจะมาจากข้อ ความอุ ปมาในพระ
สุต ตัน ตปิ ฎกแล้ว ยัง เป็ นที่น่า สนใจว่ าในบทพระราชนิ พ นธ์ข องรัชกาลที่ ๔ ที่ก ล่า วถึงพระ
รัตนตรัยเพื่อก็พบว่ามีการใช้ความเปรียบเช่นเดียวกันกับทีพ่ บภาพปริศนาธรรมด้วย ดังเช่นพระ
ราชนิพนธ์ตอนหนึ่งทีท่ รงเปรียบพระพุทธเจ้าว่า
๒๖๒

วิยะดา ทองมิต ร, จิ ตรกรรมแบบสากลสกุล ช่ างขรัว อิ นโข่ ง (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๒๒), ๒๔.
๒๖๓
ดูผลการศึกษาในบทที่ ๔ พลอยไพลิน เทพพงษ์, “งานวิเคราะห์ในมุมมองใหม่:
แนวคิดงานจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมในรัชกาลที่ ๔” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).

๒๘๓
...สลฺลกนฺ โต ทรงเป็ นเหมือนหมอยาหมอผ่าพิษผูร้ โู้ รค รูท้ เ่ี กิดแห่งโรค รูค้ วามหายโรค โปรด
ประทานคําสอนไว้ เปรียบเหมือนยาแก้โรคให้คลายหาย เมื่อไม่เชื่อคําสังสอนแล้
่
ว เปรียบ
เหมือนคนมีโรคอยู่ ไม่เชือ่ หมอ ไม่กนิ ยา กินแต่ของแสลง โรคร้ายแรงไปจะเป็ นทุกข์โทษของ
ใครเล่า จะเอาแต่ใจถือศาสนากลางถนน คนปากสังขยาพูดจาแล้วถือเอาไว้ จะเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้
หรือไม่ได้ ก็ไม่แน่แก่ใจ... ๒๖๔
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...พระธรรมก็เปรียบอุปมาเหมือนเรือแพทุน่ ขอนไม้ สําหรับขีข่ า้ มไปในทะเล ต้องอาศัยใช้ใบ
ไป หรือแจวถ่อพายไป หรือกระทุม่ ว่ายไป จึงไปได้ตามประสงค์ปรารถนา... ๒๖๕
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บทพระราชนิพนธ์ท่ยี กตัวอย่างมานี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งทีแ่ สดงการอุปมาพระ
รัตนตรัยเพื่อทรงเทศนาสังสอนพุ
่
ทธบริษทั ซึ่งมีบทพระราชนิพนธ์ในลักษณะนี้กระจัดกระจาย
อยูใ่ นหลายหัวข้อ ตามแต่วาระโอกาสทีไ่ ด้ทรงพระราชนิพนธ์ โดยอาจเป็ นไปได้ว่าทีม่ าของบท
พระราชนิพ นธ์เ หล่านี้ก็ค ือ ความอุ ปมาที่อ ยู่ใ นพระไตรปิ ฎก แต่ อ ย่างไรก็ต าม จะเห็นได้ว่า
ข้อความอุปมาจากบทพระราชนิพนธ์กม็ ใี จความทีใ่ กล้เคียงกับข้อความทีป่ รากฏใต้ภาพปริศนา
ธรรมที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาสด้วย อันสะท้อนให้เห็นว่าการเขียนภาพ
ปริศนาธรรมไม่เพียงแต่จะนํ าข้อความมาจากในพระไตรปิฎกเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นทัศนะส่วน
พระองค์ทท่ี รงนํามาอุปมาเปรียบเทียบกับพระรัตนตรัยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาพปริศนาธรรมเป็ นการนํ าเสนอเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนาในแนวใหม่ซง่ึ เป็ นการอุปมาอุปมัย อีกทัง้ องค์ประกอบของภาพยังมีรปู แบบอย่าง
ตะวันตก การจะอ่ า นความหมายที่แ ท้จ ริง จากภาพจิต รกรรมจึง อาจเป็ น เรื่อ งยากหากไม่ม ี
ข้อความกํากับใต้ภาพเหล่านัน้ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าภายใต้ภาพปริศนาธรรมทุกห้องภาพทัง้ ทีว่ ดั
บวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาส ต่างก็มพี น้ื ทีเ่ พื่อเขียนข้อความอธิบายโดยเปรียบพระรัตนตรัย
กับสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาพ ซึง่ เมื่ออ่านข้อความแล้วจะยิง่ ทําให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าใจภาพ
ปริศนาธรรมเหล่านัน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ (ภาพที่ ๑๙๗)

๒๖๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , ประชุมพระราชนิ พนธ์ภาษาไทยใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: มหาเถรสมาคม, จัดพิมพ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในโอกาสที่วนั พระราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี , ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๗), ๗๓-๗๔.
๒๖๕
เรือ่ งเดียวกัน, ๙๐.

๒๘๔

ภาพที่ ๑๙๗ ข้อความอธิบายภาพเรือเดินสมุทรซึง่ อุปมาพระพุทธเจ้าเปรียบดังผูแ้ ต่งเรือสําเภา
พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
ส่วนจิตรกรรมฝาผนังทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับพุทธศาสนาในเชิงอุดมคติ พบว่า
มีจารึกข้อความกํากับไว้ใต้หอ้ งภาพด้วยเช่นกัน ตัวอย่างสําคัญเช่น ภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ วัดปทุมวนารามที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับสวนต่างๆ บนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ตัวอย่างเช่นห้อง
ภาพหนึ่งทางขวาของพระประธานเขียนเรื่องสวนปารุสกวัน (ภาพที่ ๑๙๘) ซึ่งหากพิจารณา
เฉพาะเพียงภาพจิตรกรรมซึง่ ประกอบด้วยภาพเทวดานางฟ้าทีแ่ ต่งองค์ทรงเครื่องอย่างตัวละคร
เอกในงานจิต รกรรมประเพณี กั บ ฉากที่ม ีส ถาป ตั ยกรรมทรงปราสาทที่ ค ล้ า ยกั บ ใน
พระบรมมหาราชวัง เบื้องหลังเต็มไปด้วยแมกไม้และท้องฟ้า ด้านหน้ าของสถาปตั ยกรรมเป็ น
ภาพสระบัวขนาดใหญ่ทม่ี เี รืออยูก่ ลางสระ มีลกั ษณะคล้ายเรือพระทีน่ ัง่ ก็อาจทําให้เข้าใจว่าภาพ
นี้มเี นื้อหาเกีย่ วกับบรรยากาศและบริเวณสระปทุมซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของวังและวัดสระปทุมทีร่ ชั กาลที่ ๔
ได้เสด็จฯ มาทรงพระสําราญ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ขุดสระน้อยใหญ่ ปลูกบัวและพรรณไม้ต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์และข้าราชการฝ่าย
ในลงพายเรือเก็บดอกบัวและพรรณดอกไม้เล่นเป็ นการสนุ ก ๒๖๖
แต่หากพิจารณาข้อความใต้ภาพจึงทําให้ทราบได้ว่าภาพนี้เล่าถึงฉากสวน
ปารุสกวันซึ่งเป็ นสวนแห่งหนึ่งของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ โดยมีข้อความใต้ภาพระบุว่า “เรื่องนี้
เทพบุตรเทพธิ ดามาประชุมกัน ชมสวนปารุสกวันแลปารุสกโบกขรณี ในสวนปารุสกวัน
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๒๖๖

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๘๕.

๒๘๕
นัน้ มีต้นมะปรางแลต้ นลิ้ นจี่ มากนั ก แต่ บรรดาเทพบุตรที่ ได้ ไปในสวนนี้ มีศรีกายแดง
กว่าปรกติ แต่ก่อนแล้ว มีจิตรกล้าหาร คิ ดกระทําการรณรงค์สงครามกับหมู่อสูร” (ภาพที่
๑๙๙) ดังนัน้ ข้อความทีป่ รากฏใต้ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ จึงเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการอธิบายภาพจิตรกรรม ซึง่ ทําให้เกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และน่ าจะเป็ นนัยยะ
โดยตรงกับเนื้อหาสาระของภาพที่ต้องการสื่อความกับผูช้ มมากยิง่ ขึน้ แม้ว่าอาจจะมีนัยยะแฝงที่
ชวนให้นึกถึงบรรยากาศความรื่นรมย์ขณะประทับทีส่ ระปทุมด้วยก็ตาม ทัง้ นี้จะได้อภิปรายภาพ
สวนสวรรค์น้เี พิม่ เติมในหัวข้อเรือ่ งจิตรกรรมปรัมปราคติ: ภาพเทวดา สวรรค์ และไตรภูมติ ่อไป

ภาพที่ ๑๙๘ จิตรกรรมเรือ่ งสวนปารุสกวัน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๙๙ ข้อความบรรยายใต้ภาพสวนปารุสกวัน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๒๘๖
จิตรกรรมฝาผนังอีกแห่งหนึ่งที่มเี นื้อหาเชิงอุดมคติและมีการจารึกข้อความ
ประกอบใต้ห้อ งภาพโดยละเอียดคือ จิต รกรรมฝาผนัง เรื่อ งพุ ทธประวัติพ ระอดีต พุ ทธเจ้า ๗
พระองค์ ภายในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ รัชกาลที่ ๔ มีรบั สังให้
่
เขียนภาพจิตรกรรมพร้อมทัง้ จารึกคําอธิบายไว้ใต้หอ้ งภาพทุกทิศ เพื่อให้เรื่องราวในจิตรกรรมมี
ความสัมพันธ์กบั พระพุทธรูปประธานทัง้ ๗ องค์ โดยปรากฏหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
เอกสารสมุดไทยโบราณซึง่ เป็ นข้อความเดียวกันกับจารึกข้อความทีอ่ ยูใ่ ต้ภาพ ๒๖๗
จากข้อ ความในจารึก ทํา ให้ท ราบว่ า น่ า จะมีพ ระราชประสงค์ใ ห้ผู้ช มภาพ
จิตรกรรมเข้าใจเรือ่ งราวของพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้โดยง่าย เพราะข้อความในจารึก
ใต้ภาพนัน้ นอกจากจะเล่าเรือ่ งพุทธประวัตขิ องแต่ละพระองค์ทม่ี รี ายละเอียดแตกต่างกันแล้ว ยัง
ระบุตําแหน่ งของภาพที่โปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึน้ ด้วย เช่น ภาพเรื่องพุทธประวัตขิ องพระพุทธ
วิปสั สี (ภาพที่ ๒๐๐) ซึ่งมีจารึกใต้ภาพระบุว่าเรื่องนี้เขียนไว้ท่บี ริเวณมุมผนังด้านทิศใต้จนถึง
ภาพเรือนแก้วด้านตะวันตกของพระพุทธรูปประธาน (ภาพที่ ๒๐๑)
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ภาพที่ ๒๐๐ ภาพพุทธประวัตพิ ระพุทธวิปสั สี พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม

๒๖๗

เรื่องเขียนห้องวัดชุมพลนิกายาราม, เอกสารรัชกาลที่ ๔, ธรรมคดี หมู่ปกิณก
ธรรมต่างๆ, ตู้ ๑๐๗, มัดที่ ๑๙๒, เลขที่ ๑๒, หอสมุดแห่งชาติ.

๒๘๗

ภาพที่ ๒๐๑ ข้อ ความในจารึก ใต้ ภ าพพุ ท ธประวัติพ ระพุ ท ธวิป สั สีก ล่ า วถึง ตํ า แหน่ ง ภาพ
พร้อมทัง้ อธิบายเรือ่ งราวพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม
จิตรกรรมฝาผนังอีกกลุ่มหนึ่งที่พบว่ามีขอ้ ความหรือจารึกอธิบายใต้ภาพ คือ
จิตรกรรมที่มเี นื้อหาเกี่ยวข้องกับสุภาษิตสอนใจ โดยพบว่าในรัชกาลนี้ได้เริม่ มีความนิยมเขียน
ภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิต ตําแหน่ งที่พบได้มากคือบริเวณบานแผละของช่องประตู
และหน้ าต่างของพระอุ โบสถและพระวิห าร เช่น วัด มกุ ฏกษัต ริยาราม วัดโสมนัส วิห าร โดย
องค์ประกอบของภาพมีลกั ษณะเช่นเดียวกับภาพข้อวัตรปฏิบตั ขิ องสงฆ์ กล่าวคือ มีการแบ่งช่อง
ตามความยาวของบานแผละออกเป็นช่องสีเ่ หลีย่ มเรียงตามแนวยาวจํานวน ๓-๔ ช่อง แต่ละช่อง
เขียนภาพสุภาษิตโดยนํ าเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นใจความสําคัญของเรื่องมาเขียน ภาพสุภาษิตมักใช้
วรรณะสีเข้ม มีฉากหลังเป็ นภาพท้องฟ้าซึ่งมีก้อนเมฆ และทิวทัศน์ ซง่ึ ประกอบด้วยทิวเขาและ
พุ่มไม้หรือต้นไม้ใหญ่เพื่อนําสายตาให้เห็นความสมจริงของสถานทีน่ นั ้ ๆ โดยมีตวั ละครสําคัญทํา
หน้าทีถ่ ่ายทอดเรือ่ งราวอยู่ตอนกลางค่อนมาทางด้านล่างของภาพ และมีจารึกโคลงสุภาษิตทีใ่ ต้
ภาพ (ภาพที่ ๒๐๒) อนึ่ง ตําแหน่ งที่เขียนภาพคือบริเวณบานแผละนัน้ นิยมใช้เขียนภาพเล่า
เรือ่ งมากขึน้ ในรัชสมัยนี้ ดังจะเห็นได้จากภาพโคลงสุภาษิต ภาพข้อวินยั สงฆ์เรื่องต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่ง อาจสืบเนื่ อ งมาจากในรัช กาลก่ อ นที่เ ริ่ม เขีย นภาพเล่ าเรื่อ งในบริเ วณเดีย วกัน เช่ นภาพ
ปญั ญาสชาดกทีบ่ านแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทศั นเทพวรารามซึ่งถือเป็ นการนํ าเรื่องนี้มา
เขียนไว้เป็ นครัง้ แรกในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๖๘
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๒๖๘

พระราชเวที, บรรณาธิการ, วิ หารพระนอนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม, ๒๕๔๙), ๑๔๐.

๒๘๘

ภาพที่ ๒๐๒ ภาพสุภาษิตเรื่อ งอ้อยเข้าปากช้าง พร้อมจารึก โคลงสุ ภาษิตใต้ภาพ พระวิหาร
วัดโสมนัสวิหาร
สันนิษฐานว่าการเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตนัน้ น่ าจะเริม่ มีขน้ึ
ตามพระราชประสงค์ใ นรัชกาลที่ ๔ โดยได้เริม่ มีการเขียนภาพจิตรกรรมในลัก ษณะนี้ ท่ผี นัง
ฉนวนสําหรับทรงบาตรบริเวณใกล้กบั พระทีน่ งั ่ ประภาสพิพธิ ภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึง่
เป็ นหมู่ทป่ี ระทับทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในพระบรมมหาราชวัง ดังปรากฏในบทพระนิพนธ์ของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ เรื่องโคลงลิขติ มหามกุฏราชคุณานุ สรณ์ ซึง่ เป็ นบท
พระนิพนธ์เกีย่ วกับพระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔ ตอนหนึ่งว่า
...ประภาสพิพธิ ภัณฑ์ ห้องฉนวนกันมรรคา
ผนังเขียนสุภาษิตบุราณ เช่นหัวล้านสร้างเมือง
เบือ้ งทรงบาตรพระล่อง พ้นช่องฉนวนอุทยาน... ๒๖๙
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๒๖๙

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, โคลงลิ ขิตมหามกุฏราช
คุณานุสรณ์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๒๐๔.

๒๘๙
นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังซึ่งมีผู้สนั นิษฐานว่าเป็ นผลงานของขรัวอินโข่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุภาษิตไทยที่บริเวณ
กรอบประตูและหน้าต่างภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม พร้อมทัง้ จารึกแผ่นศิลาคํา
โคลงสุภาษิตแต่ละเรื่องกํากับไว้ใต้ภาพด้วย ๒๗๐ ซึ่งน่ าจะเป็ นลักษณะเดียวกับที่พระอภิเนาว์
นิเวศน์ รวมทัง้ น่ าจะเป็ นลักษณะเดียวกับทีพ่ บในพระอารามต่างๆ ดังทีย่ กตัวอย่างมา เนื่องจาก
พบว่ าจิต รกรรมและคําโคลงสุภ าษิต ที่ว ดั พระศรีรตั นศาสดารามนั น้ มีภ าพที่เ ป็ น คํา สุ ภ าษิต
เดียวกันกับทีว่ ดั โสมนัสวิหาร และวัดมกุฏกษัตริยารามเป็ นจํานวนมาก เช่น ภาพสุภาษิตเรื่องหุง
ข้าวประชดหมา ปิ้ งปลาประชดแมว, พุ่งหอกเข้ารก, ช้างตายทัง้ ตัวเอาใบบัวไปปิ ด, และจับงูขา้ ง
หาง เป็ นต้น ดังนัน้ จึงน่ าเชื่อได้ว่าการเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตเช่นนี้น่าจะเป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในรัชสมัยนี้และเป็ นไปตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔
จากตัวอย่างภาพจิตรกรรมทีม่ ขี อ้ ความหรือจารึกอธิบายใต้ภาพทีย่ กมาทัง้ ๓
กลุ่มนี้จงึ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและลักษณะเฉพาะสําคัญประการหนึ่งของงานจิตรกรรมฝา
ผนังในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ อาจเป็ นไปได้ว่ าสาเหตุ ท่มี กี ารเขียนข้อ ความหรือ จารึก
คํ า อธิบ ายภาพจิต รกรรมฝาผนั ง นั น้ เกิด ขึ้น เพราะในรัช สมัย นี้ ม ีก ารเปลี่ย นแปลงเนื้ อ หาที่
นําเสนอ ซึง่ มีความแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีทค่ี ุน้ เคยกันมาในอดีตอย่างเช่นพุทธ
ประวัตหิ รือชาดก มาสู่เนื้อหาที่มคี วามหลากหลายมากขึน้ จึงได้มกี ารเขียนข้อความกํากับเพื่อ
อธิบายภาพเหล่านัน้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผูช้ มภาพได้เข้าใจมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ การเขียนหรือ จารึกข้อ ความประกอบภาพจิต รกรรมอย่างมาก
เกือบทุกแห่งเช่นนี้ อาจเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยขณะนัน้ มีผู้รหู้ นังสืออยู่ไม่น้อย ซึ่ง
แหล่งสําคัญของการศึกษาในขณะนัน้ ก็คอื วัดซึ่งทําหน้ าที่อบรมสังสอนทั
่
ง้ ในเรื่องทางโลกและ
ทางธรรม ซึ่งการเขียนภาพประกอบโคลงสุภาษิตย่อมเป็ นแนวทางหนึ่งที่มสี ่วนช่วยส่งเสริม
จริยธรรม และเป็ นการรวบรวมและเผยแพร่ภาษิตคําสอนแต่โบราณด้วย ส่วนการเขียนภาพ
จิตรกรรมประกอบข้อความที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแนวใหม่นัน้ ก็ถือเป็ นการเผยแพร่องค์
ความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่อาจยังไม่เ ป็ นที่รู้จกั ของพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจง่ายและ
ได้ผลในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ กว่าการศึกษาจากตําราพระบาลี
ลักษณะเช่นนี้เชื่อว่าเป็นสิง่ ทีส่ บื เนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึง่
พบว่ามีการเขียนข้อความหรือจารึกเพื่ออธิบายภาพจิตรกรรมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นจิตรกรรม
ที่ผนังระหว่างช่องหน้ าต่างภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่เขียนเรื่องพระ
สาวกเอตทัคคะซึ่งมีศลิ าจารึกกล่าวถึงเนื้อหาของภาพกํากับไว้ทงั ้ หมด หรือภายในวิหารพระ
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๒๗๐

โคลงสุ ภ าษิ ตประจํา ภาพในพระอุ โ บสถวัด พระศรี ร ัต นศาสดาราม,
(พระนคร: รุ่งเรืองธรรม, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงสรรสุรพล (เปรม
ตัณฑประภา) เมรุวดั ยานนาวา, วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๘), ๑.

๒๙๐
พุ ท ธไสยาสน์ ท่ีเ ขีย นภาพเอตทัค คะซึ่ง มีจ ารึก ระบุ ร ายละเอีย ดไว้ ใ ต้ ภ าพเช่ น กัน รวมทัง้ มี
หลัก ฐานลายลัก ษณ์ อ ัก ษรที่แ สดงถึง การกํา หนดเรื่อ งที่จ ะเขีย นไว้อ ย่า งแน่ ช ัด ๒๗๑ อันเป็ น
ลักษณะเดียวกันกับที่พบในจิตรกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ซึ่งสัมพันธ์กบั ข้อความที่
เขียนกํากับใต้ภาพจิตรกรรมด้วย
ส่ ว นประเด็น ที่ม ีค วามแตกต่ า งจากภาพจิต รกรรมที่ม ีข้อ ความหรือ จารึก
ประกอบใต้ภาพในสมัยรัช กาลที่ ๓ คือ รูป แบบของตัว อัก ษรในข้อ ความ ซึ่ง พบว่ าข้อ ความ
บรรยายใต้ภาพจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ นัน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นอักษรและข้อความภาษาไทย
เกือ บทัง้ หมด แต่ จติ รกรรมในพระราชประสงค์ร ชั กาลที่ ๔ นัน้ พบว่ านอกจากจะมีข้อ ความ
ภาษาไทยกํากับใต้ภาพจิตรกรรมแล้ว บางแห่งยังนิยมใช้อกั ษรขอมภาษาบาลี ซึง่ โดยส่วนใหญ่
เป็ นภาพที่เ กี่ยวข้อ งกับพุทธศาสนาเกือ บทัง้ สิ้น เช่ น ภาพพุ ทธบริษัทซึ่ง เกี่ยวข้อ งกับพุ ทธ
ศาสนาทีอ่ ยูบ่ ริเวณเสาในประธาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม ๒๗๒ เป็นต้น (ภาพที่ ๒๐๓)
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ภาพที่ ๒๐๓ ภาพภิก ษุ ณี เ อตทัค คะซึ่งระบุ ช่อื ด้ว ยอัก ษรขอมภาษาบาลีใ ต้ภ าพ พระวิห าร
วัดปทุมวนาราม
น่ าสังเกตว่าภาพบุคคลทีน่ งคุ
ั ่ กเข่าหรือนัง่ พับเพียบ อยู่ในท่าพนมมือ และหัน
หน้าสู่พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร โดยมีเส้นสินเทาล้อมภาพบุคคลและใช้สดี ําเพียงสีเดียว
เป็ น พื้น หลัง นัน้ ชวนให้นึ ก ถึง ภาพเทพชุ ม นุ ม ในเหตุ ก ารณ์ ต อนตรัส รู้ซ่ึง เคยเป็ น ที่นิ ย มใน
๒๗๑

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๔๒๘.
๒๗๒
เมือ่ ตรวจสอบอักษรขอมทีก่ ํากับใต้ภาพพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของรูปอักษร
บางตัวและอักขรวิธใี นภาษาบาลี สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการเขียนซ่อมเมือ่ ภายหลัง

๒๙๑
จิตรกรรมไทยประเพณี แต่ในทีน่ ้ีได้เปลีย่ นแปลงฉากอันเป็ นอุดมคตินนั ้ มาสู่ภาพบุคคลในพุทธ
ประวัตทิ เ่ี ป็ นมหาอุบาสก มหาอุบาสิกา ซึง่ มีนามตามพระไตรปิ ฎกมานมัสการพระพุทธเจ้าแทน
และได้เขียนอักษรขอมภาษาบาลีเพื่อกํากับชื่อบุคคลใต้ภาพเหล่านี้ไว้ด้วย จึงเป็ นการสะท้อน
แนวคิดแบบสมจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และสะท้อนแนวคิดแบบมนุ ษย์นิยมให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดย
ยังคงอิงเรื่องราวจากพุทธศาสนา การตีความภาพบุคคลเหล่านี้ให้ถูกต้อง จึงมีความจําเป็ นต้อง
พิจารณาชื่อทีเ่ ขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีทป่ี ระกอบอยู่ใต้ภาพด้วย ลักษณะเช่นนี้สอดคล้อง
กับการสร้างพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมที่มกี ารจารึกข้อความด้วยอักษรขอมภาษาบาลีเพื่อ
ระบุถึงพระนามของพระพุทธรูปหรือจารึกพระคาถาพระราชนิพนธ์ประกอบไว้ท่สี ่วนฐานหรือ
เบือ้ งหลังองค์พระพุทธรูปด้วยเช่นกัน
การใช้อกั ษรขอมภาษาบาลีกํากับภาพจิตรกรรมหรือพระพุทธรูปในรัชสมัยจึง
อาจกล่าวได้ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะทีส่ าํ คัญประการหนึ่งของศิลปกรรมในพระราชประสงค์ ซึง่ พบ
ความนิยมจารึกข้อความในงานศิลปกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนา ส่วนอักษรอริยะทีไ่ ด้รบั อิทธิพลทางรูปแบบอักษรและอักขรวิธจี ากอักษรโรมันซึง่ รัชกาล
ที่ ๔ ได้ทรงคิดค้นขึน้ เพื่อการพิมพ์เผยแพร่พระไตรปิฎกนัน้ ไม่พบว่ามีความนิยมจารึกร่วมกับ
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์แต่อย่างใด
อนึ่ง ภาพจิตรกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ บางแห่งที่มอี กั ษรขอม
ภาษาบาลีประกอบ ยังมีความจําเป็นต้องศึกษาข้อความเหล่านัน้ เพิม่ เติม เพื่อช่วยในการตีความ
และอธิบายภาพจิตรกรรมให้ถูกต้องชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดยพบว่ามีบางภาพทีเ่ มื่ออ่านอักษรขอม
ใต้ ภ าพแล้ว ทํ า ให้ก ารตีค วามภาพนั น้ มีค วามแตกต่ า งไปจากที่นัก วิช าการได้เ คยศึก ษาไว้
ตัวอย่างเช่นภาพพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ทว่ี ดั ปทุมวนาราม ซึง่ จะได้อภิปรายในหัวข้อเรื่อง
ภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนามหายานต่อไป
กล่าวโดยสรุปแล้ว ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังในพระ
ราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ นัน้ นอกจากจะมีความเปลีย่ นแปลงในด้านเนื้อหาและเทคนิคจิตรกรรม
แล้ว ยังพบว่ามีความนิยมเขียนข้อความบรรยายเนื้อหาใต้ภาพ หรือมีแผ่นศิลาจารึกข้อความที่
อธิบ ายเนื้ อ หาของภาพจิต รกรรมประกอบไว้ท่ีด้า นล่ าง โดยพบทัง้ ในกลุ่ ม ภาพจิต รกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแนวใหม่ท่เี น้ นความเป็ นเหตุเป็ นผล และเรื่องในเชิงอุดมคติ รวมทัง้
พบว่ามีความนิยมเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตเพื่อเป็ นคติสอนใจ ทัง้ นี้เชื่อว่าภาพ
ทีม่ จี ารึกประกอบเหล่านี้เป็ นรูปแบบทีส่ บื เนื่องจากงานช่างในรัชกาลที่ ๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ประชาชนผู้รหู้ นังสือได้เข้าใจรายละเอียดได้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึน้ และเนื่องจากในรัชสมัยนี้มกี ารเปลีย่ นแปลงเนื้อหาของงานจิตรกรรมทีแ่ ม้จะเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา แต่ ก็แตกต่ างไปจากเรื่องพุทธประวัติและชาดกที่ประชาชนทัวไปคุ
่
้นเคยในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณี จึงอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มคี วามจําเป็ นต้องจารึกคําอธิบายภาพ
เหล่านัน้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดมี ากยิง่ ขึน้

๒๙๒
๕.๓ การนําเสนอเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ได้มกี ารปรับเปลี่ยนเนื้อหา
โดยนํ า เสนอเรื่อ งราวที่เ กี่ย วข้อ งกับพุ ทธศาสนาที่เ น้ น ความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลมากขึ้น ดัง นัน้
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตขิ องพระพุทธเจ้าซึ่งเคยนิยมเขียนภาพจิตรกรรมมาตัง้ แต่
สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์อนั เต็มไปด้วยเรื่องอุดมคติและอิทธิปาฏิหาริย์จงึ ไม่เป็ นที่นิยมใน
รัชสมัยนี้
ภาพพุทธประวัตขิ องพระพุทธเจ้าตัง้ แต่ประสูตจิ นกระทังปริ
่ นิพานจึงมีเพียง
บางแห่งเช่นภาพเรื่องพุทธประวัตทิ ่ผี นังเบื้องหลังพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารวัด
โสมนัสวิหาร ซึ่งนํ าเสนออย่างรวบรัดและไม่เคร่งครัดกับเรื่องปาฏิหาริยม์ ากนัก ในขณะที่บาง
แห่งภาพพระพุทธเจ้าได้ลดบทบาทลงเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการนําเสนอเรื่องราวของ
เอตทัคคะและพุทธบริษทั ทีส่ าํ คัญในสมัยพุทธกาลเท่านัน้
แม้ฉากพุทธประวัตจิ ะมีความสําคัญลดลง แต่ฉากสําคัญอย่างเช่น ตอนประสูติ
ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ยังคงเป็ นฉากทีป่ รากฏอยู่เสมอ โดยพบภาพพุทธประวัตขิ อง
พระพุทธโคดมทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาสําคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ผนังเบือ้ งหลังพระประธานในพระวิหารกับ
พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร และภาพพุทธประวัตพิ ระอดีตพุทธเจ้า ๗ องค์ซง่ึ รวมทัง้ พระพุทธ
โคดมด้วย ทีพ่ ระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ ยังคงมีประเด็นทีน่ ่ าสนใจ
ศึกษาและพบว่ามีความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมในพระราชประสงค์แขนงอื่นๆ จนอาจกล่าวได้ว่า
เป็ นลักษณะเฉพาะของการแสดงออกถึงเหตุการณ์สาํ คัญในพุทธประวัตขิ องรัชกาลนี้
จิตรกรรมตอนประสูตใิ นแบบพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ นัน้ พบว่า นิยมเขียน
ภาพพระนางสิรมิ หามายาทรงเหนี่ยวกิง่ ต้นสาละด้วยพระหัตถ์ทงั ้ สองข้าง โดยทรงพระภูษายาว
คลุมทัง้ พระองค์ ประทับยืนภายในพระวิสูตรทีก่ นั ้ ล้อมรอบต้นสาละ ภายนอกพระวิสูตรเป็ นภาพ
กระบวนเสด็จซึ่งมีพระวออันเป็ นราชยานฝ่ายในพร้อมด้วยเหล่ าข้าราชบริพาร ส่ วนภายใน
บริเวณที่กนั ้ ประวิสูตรมีธารนํ้ าร้อนและนํ้ าเย็นที่ตกลงมาจากอากาศสรงสนานพระราชกุมารพระ
โพธิสตั ว์ ซึง่ อาจแสดงออกด้วยรูปสายนํ้าทีต่ กลงมาจากฟ้ารองรับด้วยอ่างทองคําขนาดใหญ่ หรือ
อาจเป็ นเพียงภาพอ่ างทองคําขนาดใหญ่ ๒ ใบ ทัง้ นี้ มภี าพพระราชกุ มารพระโพธิส ตั ว์เ สด็จ
ประทับ ยืน อยู่ ไ ม่ ไ กลนั ก ท่ า มกลางเหล่ า เทวดาและนางกํ า นั ล ที่ค อยถวายงานเมื่อ มีพ ระ
ประสูตกิ าล ตัวอย่างเช่น ภาพพุทธประวัตพิ ระพุทธโคดม ตอนประสูติ จิตรกรรมในพระอุโบสถวัด
ชุมพลนิกายาราม (ภาพที่ ๒๐๔) ซึ่งมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับภาพตอนประสูตทิ ่วี ดั โสมนัสวิหาร
แต่มรี ายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า รูปแบบดังกล่าวยังมีลกั ษณะที่เหมือนกันกับภาพสลัก
นู นตํ่าเรื่องพุทธประวัตซิ ่งึ อยู่ท่ฐี านพระเจดียก์ ะไหล่ทองภายในคูหาพระเจดีย์ประธาน วัดบวร
นิเวศวิหาร รวมทัง้ จิตรกรรมตอนประสูตทิ ่เี ขียนบนองค์ระฆังของพระเจดียถ์ มปดั ที่โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่ วดั บรมนิวาส ปจั จุบนั เก็บรักษาไว้ภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ

๒๙๓
พระนคร ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในเรื่องพระพุทธรูปกับสังเวชนียสถานตอนตรัสรู้ ดังนัน้ จึงอาจกล่าว
ได้ว่ารูปแบบดังกล่ าวเป็ นรูปแบบเฉพาะในตอนประสูติของงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ ซึง่ มีความแตกต่างจากการแสดงออกตอนประสูตทิ เ่ี คยมีมาในจิตรกรรมไทย

ภาพที่ ๒๐๔ ภาพพุทธประวัตพิ ระพุทธโคดม ตอนประสูติ พระอุ โบสถ วัดชุมพลนิกายาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่วนภาพตอนตรัสรูต้ ามแบบพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ นัน้ ได้เปลีย่ นแปลง
ไปจากฉากมารผจญอย่างที่เคยนิยมในอดีต มาสู่ภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่ สมาธิภายใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ ์ซึ่ง มีล กั ษณะที่เ รียบง่าย และน่ าจะเป็ นการสะท้อ นถึง การทรงบําเพ็ญ สมาธิ
จนกระทังบรรลุ
่
พระโพธิญาณภายใต้ไม้โพธิ ์ อีกทัง้ ยังหมายรวมถึงเหตุการณ์ภายหลังการตรัสรู้
แล้วในสัปดาห์ท่ี ๑ ได้ดว้ ย
การเขียนภาพตอนตรัสรูใ้ นลักษณะนี้แตกต่างจากการเขียนภาพตอนตรัสรูท้ ่ี
อิงกับเนื้อหาจากพระปฐมสมโพธิกถาเป็ นอย่างมาก เมื่อตรวจสอบกับพระไตรปิ ฎกพบว่า การ
นําเสนอเหตุการณ์ตอนตรัสรูผ้ ่านภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์นัน้ น่ าจะมี
ส่วนเกีย่ วข้องหรืออาจมีทม่ี าจากคัมภีรใ์ นชัน้ ต้น ได้แก่ พระวินยั ปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะ ซึง่
กล่าวถึงพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเมือ่ แรกตรัสรูไ้ ด้ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ ์พฤกษ์ โดยประทับนัง่ ด้วย
บัลลังก์เดียวและประทับเสวยวิมุต ติสุ ขตลอด ๗ วันจากนัน้ จึงกล่าวถึงการเสวยวิมุต ติสุขใน
สัปดาห์อ่นื โดยสังเขปซึง่ ไม่ครบทัง้ ๗ สัปดาห์อย่างทีก่ ล่าวถึงในพระปฐมสมโพธิกถา และไม่ได้
พรรณนารายละเอียดในตอนตรัส รู้ห รือ ภายหลังจากตรัส รู้ไ ว้มากนัก แต่ เ น้ นการบรรยายข้อ

๒๙๔
ธรรมะประการต่างๆ และสภาวะธรรมทีไ่ ด้ทรงตรัสรูไ้ ว้มากกว่า ๒๗๓ จึงอาจเป็ นเนื้อหาทีน่ ํ ามาใช้
เป็ นแนวทางใช้เขียนภาพพุทธประวัติตามพระราชประสงค์ เนื่องจากพบว่าภาพพระพุทธเจ้า
ประทับใต้ต้นโพธิ ์อันหมายถึงตอนตรัสรูก้ ็มไิ ด้แสดงถึงเหตุอนั เป็ นปาฏิหาริย์ และเขียนไว้ใกล้
กันกับภาพเหตุการณ์ภายหลังจากการตรัสรูแ้ ล้วตอนอื่นๆ เช่น ภาพสหัมบดีพรหมทูลอาราธนา
ให้ทรงแสดงธรรม ภาพทรงเสวยวิมุตสิ ุขในสัปดาห์อ่นื ๆ อย่างพอเป็ นสังเขป ซึง่ การแสดงออก
ถึงเหตุการณ์ตอนตรัสรูผ้ ่านภาพพระพุทธองค์ประทับนัง่ ด้วยอาการทรงสมาธิภายใต้ต้นพระศรี
มหาโพธิ ์นัน้ ก็สอดคล้องกับหลักฐานทางศิลปกรรมในพระราชประสงค์อ่นื ๆ เช่นพระพุทธรูปตอน
ตรัสรูใ้ นวิหารทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น อนึ่ง น่ าสังเกตว่าในบางแห่งได้เขียนภาพ
ประภามณฑลรอบพระเศียรเพิม่ เติมภายหลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรูแ้ ล้ว
ส่วนภาพเหตุการณ์แสดงปฐมเทศนาพบว่าแสดงออกผ่านภาพพระพุทธเจ้า
ั ่ อมล้อมทีเ่ บือ้ งหน้าพระพักตร์ โดยหันหลัง
ประทับนังสมาธิ
่
โดยมีภกิ ษุ ๕ รูปหรือปญั จวัคคียน์ งห้
ให้ก ับผู้ชมภาพ ซึ่ง เป็ นการแสดงออกลัก ษณะเดียวกับที่พ บในภาพพุทธประวัติท่วี ิห ารและ
อุโบสถวัดโสมนัสวิหารและอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม (ภาพที่ ๒๐๕) ซึ่งน่ าสังเกตว่าภาพ
พระพุทธเจ้านัน้ แสดงปางสมาธิโดยไม่ได้แสดงวิตรรกมุทรา ซึ่งการทําภาพพระสาวกทัง้ ๕ รูป
ล้ อ มรอบเบื้อ งหน้ า พระพัก ตร์ แ ละหัน หลัง ให้ ก ับ ผู้ ช มภาพเช่ น นี้ ย ัง เป็ น ลัก ษณะเดีย วกับ
พระพุทธรูปตอนปฐมเทศนาที่วหิ ารทิศใต้ของพระปฐมเจดียเ์ ช่นกัน สําหรับงานจิตรกรรมตอน
ปฐมเทศนานัน้ มัก มีฉ ากหลัง เป็ น ป่า ไม้โ ดยไม่จํา เป็ น ต้อ งมีภ าพกวางเพื่อ สื่อ ถึง ป่า อิส ิป ตน
มฤคทายวันแต่อย่างใด
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ภาพที่ ๒๐๕ ภาพพุทธประวัต พิ ระพุทธโคดม ตอนแสดงปฐมเทศนา พระอุโบสถ วัดชุมพล
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๗๓

ดูรายละเอียดเหตุการณ์ตอนตรัสรูใ้ น พระวิ นัยปิ ฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑
และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๕), ๑-๔.

๒๙๕
ส่วนภาพเหตุ การณ์ ตอนปรินิพพานพบว่าแสดงออกอย่างสงบเรียบง่ายผ่าน
ภาพพระพุทธเจ้าประทับสีหไสยาสน์ มีพระภิกษุ จํานวนหนึ่งเฝ้าพระพุทธองค์ใกล้กบั ที่ประทับ
พร้อมด้วยเหล่าเทวดาอีกจํานวนหนึ่ง (ภาพที่ ๒๐๖) และน่ าสังเกตว่าภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
โดยพระอาการประทับสีหไสยาสน์ นัน้ มักงอพระชานุ และเหลื่อมพระบาทอันเป็ นไปตามพุ ทธ
ลักษณะในขณะประทับไสยาสน์ ซึง่ เป็ นลักษณะเช่นเดียวกับการสร้าง “พระนิพพาน” พระพุทธรูป
ทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อประดิษฐานยังวิหารทิศตะวันตกของพระปฐมเจดียอ์ กี ด้วย

ภาพที่ ๒๐๖ ภาพพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
ภาพพุทธประวัติทงั ้ ๔ ตอน เป็ นฉากสําคัญที่พบว่ามีการเขียนในลักษณะ
เดียวกันทัง้ วัดที่ทรงสร้างและปฏิสงั ขรณ์ นอกจากนี้ยงั มีการนํ าเสนอภาพเหตุ การณ์สําคัญใน
ตอนอื่นๆ ของพุทธประวัตดิ ว้ ย เช่น ตอนเสวยวิมตุ สิ ุขในสัปดาห์ต่างๆ แต่เป็ นการนํ าเสนออย่าง
เรียบง่ายและรวบรัด และไม่ครบทัง้ ๗ สัปดาห์ โดยมีภาพพระพุทธเจ้ากับบุ คคลสําคัญตาม
ท้องเรือ่ งจากเหตุการณ์สาํ คัญในหลายตอนมาเขียนไว้ โดยไม่ได้แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของแต่ละ
เหตุการณ์มากนัก แต่คล้ายกับเป็ นการเขียนภาพเพื่อให้ครบถ้วนตามเหตุการณ์สําคัญของเรื่อง
นอกจากนี้ยงั นิยมเขียนภาพพระพุทธเจ้าทรงประกอบพุทธกิจในอิรยิ าบถต่างๆ เช่น ประทับนัง่
สมาธิ ทรงพระดําเนิน ทรงรับบาตร เป็นต้น
จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัตใิ นวัดทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์รชั กาลที่
๔ นัน้ พบว่ามีอ ยู่ไม่มากนัก สําหรับวัดที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพบว่ามีภาพพุทธ
ประวัตเิ พียงแห่งเดียวคือที่วดั โสมนัสวิหาร ส่วนวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงั ขรณ์ พบภาพพุทธ
ประวัติท่วี ดั ชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบใกล้เคียงกับภาพ
พุทธประวัตทิ ว่ี ดั โสมนัสวิหาร หากแต่กม็ เี งือ่ นไขทีแ่ ตกต่างจากวัดโสมนัสวิหารซึง่ จะได้อภิปราย
เพิม่ เติมต่อไปในตอนท้าย

๒๙๖
สําหรับทีว่ ดั โสมนัสวิหารนัน้ มีการลดพืน้ ทีใ่ นการแสดงออกเรื่องพุทธประวัตลิ ง
จากเดิมอย่างเห็นได้ชดั โดยเขียนภาพพุ ทธประวัติไว้ท่ีผนังด้านหลังพระประธาน ทัง้ ในพระ
อุโบสถและวิหาร อันเป็ นปจั จัยสําคัญที่ทําให้ภาพพุ ทธประวัติในรัชกาลนี้ นําเสนอเหตุ การณ์
สําคัญเพียงย่นย่อ โดยปรากฏภาพพระพุทธเจ้าและบุคคลสําคัญตามท้องเรื่องเพื่อบอกเล่าเนื้อหา
อย่างกระชับ ไม่เน้ นเนื้อหาที่เป็ นอิทธิปาฏิหาริย์ เปรียบเสมือนเป็ นการสรุปเหตุ การณ์ ในพุทธ
ประวัตพิ อสังเขป โดยยังคงไว้ซง่ึ เรือ่ งสําคัญได้แก่ ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ในขณะทีผ่ นังด้านอื่นๆ อันเป็นพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของอาคารได้นําเสนอเรือ่ งอื่นๆ ทีต่ ่างไป
องค์ประกอบของภาพพุทธประวัติมกั ใช้สโี ทนเข้ม มีฉากหลังเป็ นป่าไม้ท่มี ี
ลักษณะเป็ นทรงพุ่ม มีการให้แสงเงา ประกอบกับภาพอาคารบ้านเรื่องทีม่ ลี กั ษณะกึ่งสมจริง มี
การใช้หลักทัศนียวิทยา โดยภาพบุคคลซึง่ ทําหน้าทีเ่ ล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ มักอยู่ตอนกลางถึง
ตอนล่างของภาพ ในขณะที่ส่วนบนของภาพมักเป็ นทิวทัศน์ ท่มี องเห็นในระยะไกล ด้านบนสุด
มักเป็ นทิวเขาและท้องฟ้าทีม่ กี อ้ นเมฆ ซึง่ เป็นรูปแบบของงานจิตรกรรมในระยะนี้
สําหรับภาพบุคคล ได้แก่ ภาพพระพุทธเจ้า เทวดา และพระสาวก พบว่ามี
การสืบทอดการเขียนภาพจากจิตรกรรมไทยประเพณี โดยยังพบเทคนิคบางประการที่สําคัญ
เช่น การปิ ดทองในบริเวณที่สําคัญ การเขียนเค้าโครงใบหน้ าและท่าทางที่เป็ นนาฏลักษณ์ แต่
ขณะเดียวกันพบว่ามีความพยายามเขียนภาพบุคคลที่เป็ นตัวประกอบหรือภาพกากที่มคี วาม
สมจริงมากยิง่ ขึน้ และสิง่ ทีน่ ่ าสังเกตของจิตรกรรมในรัชกาลนี้คอื ภาพบุคคลมีขนาดเล็กมากเมื่อ
เทียบกับภาพทิวทัศน์ทอ่ี ยู่เบื้องหลัง และวรรณะของภาพบุคคลมีความสว่างจึงตัดกับภาพฉาก
พื้นหลังที่อยู่ในโทนสีเข้ม ลักษณะดังที่กล่าวมาทัง้ หมดจึงเป็ นรูปแบบการแสดงออกที่สําคัญ
ของภาพพุทธประวัต ทิ ี่เ กิด ขึน้ ในวัด โสมนัส วิห าร (ภาพที่ ๒๐๗) และวัด ชุมพลนิก ายาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๒๐๘) ซึ่งเป็ นตัวอย่างเพียงไม่ก่แี ห่งของงานจิตรกรรมในพระ
ราชประสงค์ท่ยี งั คงเขียนภาพเรื่องพุทธประวัติ

ภาพที่ ๒๐๗ ภาพพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร

๒๙๗

ภาพที่ ๒๐๘ ภาพพุทธประวัติ พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่วนภาพพุทธประวัตทิ ่พี ระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
นัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ เพียงแห่งเดียวทีเ่ ขียน
เรื่องประวัติพระอดีตพุทธเจ้าทัง้ ๗ องค์ ได้แก่ พระวิป สั สี พระสิข ี พระเวสสภู พระกกุ สนั ธะ
พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และพระพุทธเจ้าโคตมะ อย่างเต็มพื้นที่ผนังทัง้ ๔ ด้าน โดยวัด
ชุมพลนิกายารามเป็ นวัดเดิมในสมัยอยุธยาที่ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่โดยพระราชประสงค์
ของรัชกาลที่ ๔ เพื่อเป็นการผาติกรรมในการสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุร ี ๒๗๔ ภายในพระ
อุโบสถมีพระพุทธรูปประธานทีม่ ขี นาดแตกต่างกันรวม ๗ องค์ซง่ึ เคยมีอยูเ่ ดิมก่อนการปฏิสงั ขรณ์
หากพิจารณาในเบื้องต้นจะพบว่าเนื้อหาเรื่องประวัตพิ ระอดีตพุทธเจ้าทัง้ ๗
องค์นนั ้ เป็ นเรื่องเชิงอุดมคติท่เี ขียนขึน้ อย่างเต็มพื้นทีผ่ นังภายในอุโบสถทุกด้าน รวมทัง้ ยังเห็น
เทคนิคการเขียนภาพทีย่ งั คงรูปแบบเดียวกับจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่มาก เช่น การเขียนภาพ
บุคคลด้วยลีลานาฏลักษณ์ การแบ่งคันฉากด้
่
วยเส้นสินเทา เป็ นต้น (ภาพที่ ๒๐๙) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
ไม่ค่อยพบในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงทัง้ เนื้อหาและ
เทคนิคการเขียนภาพไปสู่แนวคิดแบบสมจริง
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๒๗๔

ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตํานานวัตถุสถานต่ างๆ ซึ่ งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้าง, ๖๖.

๒๙๘

ภาพที่ ๒๐๙ เส้นสินเทาแบ่งคันฉากพุ
่
ทธประวัตพิ ระพุทธเจ้าแต่ละองค์ พระอุโบสถ วัดชุมพล
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
แต่เดิมได้มผี ู้ศกึ ษาค้นคว้าเกี่ยวกับจิตรกรรมแห่งนี้ไว้โดยละเอียด ซึ่งได้ผล
การศึกษาทีน่ ่ าสนใจหลายประการและทําให้ทราบว่าแม้เป็ นเรื่องราวในเชิงอุดมคติ แต่กเ็ ป็ นการ
เขียนขึน้ ตามแนวคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและยึดถือตามคัมภีร์ในชัน้ แรก โดยพบว่าเนื้อหาที่
นํามาเขียนภาพพุทธประวัตพิ ระอดีตพุทธเจ้าทัง้ ๗ องค์น่าจะมีทม่ี าจากการเรียบเรียงคัมภีรท์ าง
พุทธศาสนา ได้แก่ มหาปทานสูตร และอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งทําให้การเขียนภาพจิตรกรรมมี
ความสอดคล้องกับพระพุทธรูปประธานทัง้ หมด รวมทัง้ ยังมีเนื้อหาทีเ่ ป็ นรายละเอียดปลีกย่อย
จากคัมภีรอ์ ่นื ๆ ซึง่ เป็ นเรื่องราวทีป่ รากฏในคัมภีรช์ นั ้ ต้นทางพุทธศาสนาทัง้ สิน้ โดยเชื่อว่าเป็ น
การเลือกสรรเนื้อหาให้เป็ นไปตามแนวทางของฝ่ายธรรมยุติ จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การนํ าเสนอภาพพุทธประวัตจิ ากที่เคยนิยมอยู่หลายประการ เช่น การเขียนภาพการตรัสรูข้ อง
พระวิปสั สีทต่ี ามคัมภีรม์ หาปทานสูตรไม่กล่าวถึงเรือ่ งมารผจญ จึงทําให้ภาพจิตรกรรมไม่ปรากฏ
ภาพมารผจญด้ ว ย แต่ แ สดงผ่ า นองค์ป ระกอบที่สํ า คัญ คือ พระประธานที่ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด
ล้อมรอบด้วยเรือนแก้ว (ภาพที่ ๒๑๐) และทําให้ภาพการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าพระองค์อ่นื ก็
ไม่ได้เขียนภาพมารผจญเช่นกัน ๒๗๕
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๒๗๕

ดูผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องใน อิสรา อุปถัมภ์, “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
วัด ชุมพลนิกายาราม: การวิเ คราะห์จากมุมมองใหม่” (สารนิ พ นธ์ศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๕๕-๕๘.

๒๙๙
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดทีน่ ่าสนใจ เช่น ภาพการเสวยวิมุตติสุขซึง่ พบว่ามี
เพียง ๔ แห่ง ซึ่งเป็ นไปตามพระวินัยปิ ฎก มหาวรรค มหาขันธกะ ซึ่งในคัมภีร์ดงั กล่ าวก็ไ ม่
กล่าวถึงเรือ่ งการแสดงยมกปาฏิหาริยแ์ ละตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ จึงทําให้ไม่มภี าพ
ในตอนนี้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งฉากปาฏิหาริยท์ ส่ี ําคัญเหล่านี้นับว่าเป็ นฉากทีแ่ สดงความยิง่ ใหญ่แห่ง
พุทธภาวะทีเ่ คยเป็ นทีน่ ิยมมาในอดีต ๒๗๖ ลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงดังกล่าวนัน้ พบเช่นเดียวกันกับ
ภาพพุทธประวัติท่วี ดั โสมนัส วิห ารด้ว ย ดัง นัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่ าเป็ นการนํ าเสนอภาพพุ ทธ
ประวัตใิ นแนวคิดใหม่ซ่งึ ยึดถือสาระตามคัมภีร์ในชัน้ ต้นมากกว่าพระปฐมสมโพธิกถาดังที่เคย
นิยมสืบกันมา
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ภาพที่ ๒๑๐ ภาพซุ้มเรือ นแก้ว รอบพระวิป สั สี พระพุ ทธรูปประธาน พระอุ โ บสถ วัด ชุ มพล
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

๒๗๖

ศิรนิ ทร์ ใจเที่ยง, “อดีตพุทธ จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ และ ๔ ในกระแสแห่ง
การเปลีย่ นแปลง” เมืองโบราณ ๒๗, ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๔), ๘๐.

๓๐๐
อย่ า งไรก็ ต าม จากการค้ น คว้ า เอกสารโบราณเพิ่ม เติม ในครัง้ นี้ พ บว่ า
การศึก ษาดัง กล่ า วมีค วามสอดคล้อ งกับคัมภีร์ท่ีรชั กาลที่ ๔ ทรงเลือ กนํ า มาเขียนเป็ นภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เนื่องจากพบว่าทรงมีพระราชประสงค์เกี่ยวกับจิตรกรรมและพระพุทธรูปใน
พระอุโบสถว่า “...พระทัง้ เจดองค์ทรงสําคัญคาดตามขนาดต่ างๆว่าชรอยเจ้าของเดิ มจะ
สร้างอุทิศต่ อพระพุทธเจ้าทัง้ เจดพระองค์ที่มีนามเนื องๆในพระบาฬี พระสูตรต่ างๆ คือ
มหาปธานสูตรแลอาฏานาฏิ ยสูตรเปนต้น ว่า พระวิ ปัสสิ พระสิ ขิ พระเวสภู พระกกุสนั ธ
พระโกนาคมณ์ พระกัสสป พระโคดม พระพุทธเจ้าเหล่านี้ ซึ่งว่ายังมีพระอริ ยสาวกดํารง
พุทธศาสนาเปรพระอรหันต์บ้าง พระอนาคามิบคุ คลบ้าง อยู่ในสุธาวาสเทวโลกยจนบัดนี้
...” ๒๗๗ และยังมีการกําหนดให้เขียนภาพจิตรกรรมของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ความว่า “...
อนึ่ งจิ ตรกรรมในผนังพระอุโบสถก็ทรงพระราชดําริ ให้ ช่างเขียนเรื่องพระพุทธเจ้ าทัง้ เจ
ดตามที่ มีในพระบาฬี สูตรต่ างๆ และเรื่องพระพุทธโคดมยังเปนพระบรมโพธิ สตั ว์สร้าง
พระบารมีในพุทธศาสนกาลทัง้ หกซึ่ ง ล่วงไปก่อนนั น้ ในห้ องหว่ างหน้ าต่ างด้ วย แลใน
ด้ านหน้ าเปนเรื่อ งพระโคดมพุท ธเจ้ า ตัง้ แต่ ประสูติ ตรัส รู้ แลปริ นิพพาน และเรื่องใน
อาฏานาฏิ ยสูตร...” ๒๗๘
จะเห็น ได้ ว่ า จิต รกรรมฝาผนัง ที่ว ัด ชุ ม พลนิ ก ายารามเป็ น งานในพระราช
ประสงค์เพียงแห่งเดียวทีย่ งั คงเขียนเรือ่ งพระอดีตพุทธเจ้า ซึง่ แม้จะเป็ นเรื่องในเชิงอุดมคติ แต่ก็
ได้ผ่านการคัดสรรโดยเลือกใช้คมั ภีรใ์ นชัน้ ต้น โดยนํ าสาระจากมหาปทานสูตรซึง่ เป็ นพระสูตร
จากพระสุ ต ตัน ตปิ ฎ ก ทีฆ นิ ก าย มหาวรรค มาเป็ น ประเด็น หลัก ในการเขีย นภาพประวัติ
พระพุทธเจ้าทัง้ ๗ พระองค์ ซึ่งนามพระพุทธเจ้าทัง้ ๗ พระองค์ยงั มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร
ซึ่งอยู่ในพระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคด้วย ซึ่งได้นําเนื้อหาจากเรื่องนี้มาเขียนภาพ
จิตรกรรมอย่างชัดเจน โดยมีภาพทีเ่ ป็ นใจความสําคัญของเรื่องคือภาพจตุโลกบาลทัง้ ๔ พร้อม
บริวารได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในครัง้ นัน้ พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าถึงพระอดีตพุทธเจ้าอีก ๖
องค์ให้เหล่าจตุโลกบาลได้ฟงั กระทังเกิ
่ ดความศรัทธาเลื่อมใส (ภาพที่ ๒๑๑) ซึง่ ฉากเหตุการณ์
ตอนนี้ไ ม่นิยมเขียนในภาพพุทธประวัติโ ดยทัวไป
่ รวมทัง้ ไม่ปรากฏในภาพพุ ทธประวัติท่อี ิง
เนื้อหาจากพระปฐมสมโพธิกถาด้วย
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๒๗๗

เรื่องเขียนห้องวัดชุมพลนิกายาราม, เอกสารรัชกาลที่ ๔, ธรรมคดี หมู่ปกิณก
ธรรมต่างๆ, ตู้ ๑๐๗, มัดที่ ๑๙๒, เลขที่ ๑๒, หอสมุดแห่งชาติ.
๒๗๘
เรือ่ งเดียวกัน.

๓๐๑

ภาพที่ ๒๑๑ ภาพท้าวจตุโลกบาลพร้อมบริวารมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากเรื่องอาฏานาฏิยสูตร
พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
ทัง้ นี้ ห ากพิจ ารณาถึง เหตุ ผ ลที่ทํา ให้จ ิต รกรรมแห่ ง นี้ ม ีค วามแตกต่ า งจาก
จิตรกรรมในพระราชสงค์แห่งอื่นๆ โดยยังคงเป็ นเรื่องในอุดมคติอย่างเด่นชัดนัน้ อาจเป็ นเพราะ
เป็ นงานปฏิสงั ขรณ์พระอารามที่มมี าแต่เดิมในสมัยอยุธยา และพบว่ามีพระพุทธรูปประธานใน
พระอุโบสถทีม่ ขี นาดแตกต่างกันจํานวน ๗ องค์ จึงทําให้ทรงเชื่อว่าพระพุทธรูปเหล่านัน้ สร้างขึน้
ตามคติเรื่องพระอดีตพุทธเจ้า และได้โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ซ่งึ มีเรื่องราวปรากฏในมหาปทานสูตรและอาฏานาฏิยสูตร การเลือก
เขียนเรือ่ งนี้จงึ เป็ นไปเพื่อให้สอดคล้องกันกับการปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถทีม่ พี ระพุทธรูปประธาน
ของเดิม
การเขียนภาพทีว่ ดั ชุมพลนิกายารามนัน้ แม้จะได้เลือกสรรเนื้อหาจากคัมภีรท์ ่ี
เป็ นชัน้ ต้น แต่จะเห็นได้ว่ามีเทคนิคการเขียนภาพบางประการทีย่ งั คงสืบเนื่องมาจากจิตรกรรม
ไทยประเพณี และมีความแตกต่ างจากจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ท่วี ดั แห่งอื่นภายในเขต
กรุงเทพฯ เช่น การใช้เส้นสินเทา ภาพลีลาอันเป็ นนาฏลักษณ์ ของบุคคลสําคัญ ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะเทคนิคดังกล่าวย่อมทําให้เกิดความกลมกลืนกับเนื้อหาอันเป็นอุดมคติซง่ึ เป็นทีค่ ุน้ เคยของ
ช่างเขียนและเป็ นทีค่ ุน้ ตาสําหรับจิตรกรรมไทย อีกทัง้ ยังเป็ นงานทีอ่ ยู่นอกราชธานีกรุงเทพฯ จึง

๓๐๒
ไม่จาํ เป็ นต้องเคร่งครัดกับความสมจริงเท่ากับงานจิตรกรรมในวัดที่ทรงสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีรายละเอียดบางประการที่ยงั แสดงถึงลักษณะเฉพาะของงานช่างเขียนในสมัยรัชกาลที่ ๔
เช่น การเลือกใช้โทนสีเข้มเพื่อเขียนฉากบรรยากาศโดยทัวไป
่ ซึง่ ตัดกับวรรณะของภาพบุคคลที่
มีสอี ่อน อีกทัง้ ภาพบุคคลมักมีขนาดเล็กเมือ่ เทียบกับสถาปตั ยกรรมหรือฉากทิวทัศน์
กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัตแิ ละเรื่องอดีตพุทธ
เจ้ายังคงเป็ นเรื่องทีพ่ บได้ในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ แต่พบเป็ นส่วน
น้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การเขียนภาพพุทธประวัตมิ ไิ ด้องิ กับ
พระปฐมสมโพธิกถาอย่างทีเ่ คยนิยมมาในอดีตแต่เลือกใช้เนื้อหาจากคัมภีรใ์ นพระไตรปิ ฎก พืน้ ที่
ของการนํ าเสนอภาพพุทธประวัตไิ ด้ถูกลดทอนลงและนําเสนอเฉพาะบางเหตุการณ์สําคัญ โดย
ยัง คงปรากฏภาพตอนประสู ติ ตรัส รู้ ปฐมเทศนา และปรินิ พ พาน ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ศิล ปกรรมในพระราชประสงค์ข องรัช กาลที่ ๔ แขนงอื่น ๆ โดยเทคนิ ค การเขีย นภาพเป็ น
เช่นเดียวกับจิตรกรรมเรือ่ งอื่นๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๔
ส่วนภาพพระอดีตพุทธเจ้าทีเ่ ขียนขึน้ ในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม เชื่อ
ว่าเป็ นไปเพื่อความสอดคล้องกับการปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถทัง้ ๗
องค์ จึงเป็ นเพียงแห่งเดียวที่เขียนภาพพุทธประวัตขิ องพระอดีตพุทธเจ้าทัง้ ๗ พระองค์โดยนํ า
เนื้อหามาจากพระสูตรและอรถกถาที่มกี ล่าวไว้ในพระไตรปิ ฎก โดยมีเทคนิคการเขียนภาพที่
เป็นลักษณะของจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ผสมผสานกับจิตรกรรมแบบไทยประเพณี
๕.๔ การนํ าเสนอเนื้ อหา ที่ เกี่ ยวข้ อง กั บ พระ ธ รรม พระ สง ฆ์ แล ะ
พุทธศาสนิ กชน
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าเนื้อหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ได้นําเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระธรรม และพระสงฆ์ เพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ซึง่
หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าน่าจะเป็ นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจถึง
พระรัต นตรัย ได้ง่า ยขึ้นโดยผ่ า นภาพจิต รกรรมที่อ ยู่ใ นพระอารามต่ างๆ ซึ่ง เป็ น ประเด็น ที่
แตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังเนื่องในพุทธศาสนาที่เคยแสดงออกเป็ นภาพพุทธประวัติ ชาดก
หรือปรัมปราคติอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เน้นทีอ่ งค์พระพุทธเจ้าเป็ นสําคัญ
กรณี ศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกับ การนํ า เสนอภาพพระธรรมที่สํ า คัญ คือ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม ซึ่งไม่ปรากฏภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ
หรือชาดก แต่ ให้ความสําคัญกับเรื่องการสังคายนาพระไตรปิ ฎกทัง้ ๙ ครัง้ ซึ่งแสดงภาพการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกผ่านภาพการชุมนุ มสงฆ์ซง่ึ คงหมายถึงการสังคายนาที่เกิดขึน้ ในอินเดีย
ลังกา พม่า ล้านนา และรัตนโกสินทร์ตามลําดับ ทัง้ นี้ภาพการสังคายนาในแต่ละครัง้ อาจสังเกต
ได้จากสิง่ สําคัญที่เกิดขึน้ เช่น การแต่งกายของผู้คนซึ่งจะทําให้ทราบได้ชดั เจนขึน้ ว่าเป็ นการ
สังคายนาครัง้ ใด ตัวอย่างเช่น ภาพการสังคายนาครัง้ ที่ ๘ ซึ่ง เกิด ขึ้นในล้านนา ที่มภี าพ

๓๐๓
ชาวบ้านซึง่ เป็ นหญิงเกล้ามวยผมและแต่งกายด้วยผ้าห่มและผ้าซิน่ ยาวกรอมข้อเท้าแบบล้านนา
(ภาพที่ ๒๑๒)

ภาพที่ ๒๑๒ ภาพการสังคายนาพระไตรปิฏกครัง้ ที่ ๘ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม
ฉากที่โดดเด่นและมีรายละเอียดมาก คือ ภาพการสังคายนาพระไตรปิ ฎก
ครัง้ ที่ ๖ ซึง่ ทําในลังกา โดยพระพุทธโฆสาจารย์พระภิกษุอนิ เดียทีเ่ ดินทางไปลังกาและได้แปล
คัมภีรจ์ ากภาษาสิงหลเป็ นภาษาบาลีและเรียบเรียงอรรถกถาขึน้ ใหม่ ๒๗๙ (ภาพที่ ๒๑๓) ซึง่ จะได้
กล่ า วถึง ในหัว ข้ อ นี้ และการสัง คายนาครัง้ ที่ ๙ ซึ่ง เกิด ขึ้น ในสมัย รัช กาลที่ ๑ แห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ซึง่ จะได้อภิปรายในหัวข้อภาพเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ต่อไป
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๒๗๙

การสังคายนาครัง้ นี้แม้ในลังกาไม่ถอื เป็ นการสังคายนา แต่ในความรับรูข้ องคน
ไทยถือเป็ นการสังคายนาครัง้ ที่ ๖ โดยในสมัยรัตนโกสินทร์ยงั มีหลักฐานทีก่ ล่าวถึงเหตุการณ์ครัง้
นี้ในหนังสือสังคีตยิ วงศ์หรือพงศาวดารการสังคายนาพระธรรมวินัยซึ่งเป็ นวรรณกรรมในสมัย
รัชกาลที๑่ ดูใน สมเด็จพระวันรัตน, สังคี ติยวงศ์ (ม.ป.ท., ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พมิ พ์
พระราชทานในงานพระราชทานเพลิง ศพสมเด็จ พระพุ ฒ าจารย์ (วน ฐิติญ าณมหาเถร)
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส, ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑), ๙๘.

๓๐๔

ภาพที่ ๒๑๓ การสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๖ ในลังกา โดยพระพุทธโฆสาจารย์ พระอุโบสถ
วัดมหาพฤฒาราม
นอกจากนี้ ที่ผนังด้านตรงข้ามพระประธานยังมีภาพตู้พระธรรมจํานวน ๓ ตู้
มีลกั ษณะเป็ นตูก้ ระจกขนาดใหญ่แบบจตุรมุขทีม่ สี ่วนบนของตู้เป็ นหลังคาซ้อนชัน้ และมียอดเป็ น
ทรงมงกุฎ เผยให้เห็นพระคัมภีรใ์ บลานที่มผี ้าห่อคัมภีรล์ วดลายต่างๆ พร้อมทัง้ แผ่นงาสําหรับ
ระบุ ช่ อื คัมภีร์แ ต่ ล ะผูก ซึ่ง ภาพตู้พ ระธรรมทัง้ ๓ นัน้ น่ าจะหมายถึง คัมภีร์พ ระไตรปิ ฎกที่ไ ด้
จําแนกเป็ น ๓ หมวดหมู่ ได้แก่ พระวินัยปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก ทัง้ นี้ยงั
มีภาพทิวทัศน์ ภาพอาคารแบบตะวันตก ภาพเทวดาและก้อนเมฆเป็ นฉากเบือ้ งหลัง รวมทัง้ มี
ภาพการปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์ และภาพผูค้ นทีก่ ราบไหว้ตพู้ ระธรรมสอดแทรกอยูด่ ว้ ย
น่ าสังเกตว่ามีภาพต้นไม้ใหญ่จาํ นวน ๓ ต้น ทีย่ นื ต้นอยู่ใกล้กบั ตู้พระธรรมแต่
ละตู้ โดยต้นไม้เหล่านัน้ ได้แผ่ขยายกิง่ ก้านจนกระทังมาบรรจบรวมกั
่
นทีก่ ่งึ กลางห้องภาพ และ
มีเหล่าเทวดาต่างมาชุมนุ มนมัสการที่พุ่ มไม้นัน้ ซึ่งภาพต้นไม้อ าจเป็ นสื่อที่หมายถึงการรวม
พระไตรปิ ฎกทัง้ ๓ หมวดเข้าไว้ด้วยกันและอาจหมายถึงความเจริญงอกงามแห่งพระบวรพุทธ
ศาสนา (ภาพที่ ๒๑๔) อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่ออธิบายความหมายของภาพนี้
ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ อนึ่ง การเขียนภาพพระไตรปิ ฎกและต้นไม้ท่ผี นังด้านหน้ าประธานเช่นนี้น่าจะ
เป็ นแรงบันดาลใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพพระไตรปิ ฎกและต้นไม้ปริศนาธรรมที่
พระอุโบสถวัดทองนพคุณซึง่ เขียนขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ด้วย ๒๘๐
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๒๘๐

ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ลป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๔๙๔.

๓๐๕

ภาพที่ ๒๑๔ ภาพตูพ้ ระไตรปิฎกทีผ่ นังด้านหน้าพระประธาน พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม
น่ าสังเกตว่าภาพคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่อยู่ภายในตู้ทงั ้ ๓ นัน้ น่ าจะหมายถึง
พระไตรปิ ฎกฉบับทองที่ได้รบั การสังคายนาเป็ นครัง้ ที่ ๙ ในรัชกาลที่ ๑ เนื่องจากภาพนี้อยู่ใน
ตํ า แหน่ ง ผนั ง สกัด หน้ า พระประธานซึ่ง ต่ อ เนื่ อ งจากภาพกระบวนแห่ พ ระไตรปิ ฎ กในการ
สังคายนาครัง้ ที่ ๙ ซึ่งอยู่บริเวณผนังด้านทิศตะวันตกที่ตดิ กัน นอกจากนี้ ภาพจิตรกรรมยังให้
รายละเอียดของพระคัมภีรต์ ามทีก่ ล่าวไว้ในพระราชพงศาวดาร (ภาพที่ ๒๑๕ ) ว่า “จึ่งทรงพระ
กรุณ าโปรดให้ จ ํา หน่ ายพระราชทรัพ ย์เ ป็ นมูล ค่ า จ้ า งให้ ช่ า งจารคฤหัส ถ์แ ลพระสงฆ์
สามเณร จารึกพระไตรปิ ฎกซึ่ งชําระบริ สุทธิ์ แล้วนัน้ ลงลานใหญ่สาํ เร็จแล้ว ให้ปิดทองทึบ
ทัง้ ใบปกหน้ าหลังแลกรอบทัง้ สิ้ น เรียกว่า ฉบับทอง ห่ อด้ วยผ้ายกเชื อกรัดถักด้ วยไหม
เบญจพรรณ มีสลากงาแกะเป็ นลวดลายเขียนด้ วยนํ้ าหมึก แลฉลากทองเป็ นตัวอักษร
บอกชื่อพระคัมภีรท์ ุกๆ พระคัมภีร”์ ๒๘๑
ดังนัน้ จึงน่ าเชื่อว่าภาพพระคัมภีรท์ อ่ี ยู่ในตู้พระธรรมทัง้ ๓ ตู้ ซึง่ ห่อไว้ดว้ ยผ้า
ยกมีเชือกไหมรัดและมีป้ายสลักด้วยงาผูกติดกํากับไว้ทุกฉบับจึงน่ าจะหมายถึงพระไตรปิ ฎก
ฉบับทอง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากภาพพระไตรปิ ฎกทีว่ ดั ทองนพคุณทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นหนังสือแล้ว
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๒๘๑

อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิ พากรวงศมหาโกษาธิ บดี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์
พลับลิงชิง่ , ๒๕๕๒), ๑๓๐.

๓๐๖

ภาพที่ ๒๑๕ ภาพพระไตรปิฎกฉบับทอง พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม
ภาพการสังคายนาพระไตรปิ ฎกทัง้ ๙ ครัง้ รวมทัง้ ภาพตู้พระไตรปิ ฎกที่อยู่
ด้านหน้ าพระประธานซึ่งนับเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ ท่อี ยู่โดยรอบพระอุ โบสถจึงเป็ นการนํ าเสนอ
เนื้ อ หาใหม่ ท่ีแ สดงให้ เ ห็ น ภาพของพระธรรมซึ่ง เป็ น หนึ่ ง ในรัต นตรัย อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ขณะเดียวกันยังเปรียบเสมือนการบอกเล่าเหตุ การณ์ ทางประวัติศาสตร์ของการสังคายนาซึ่ง
น่ าจะเป็ นทีร่ บั รูก้ นั ในสมัยนัน้ ว่าเกิดขึน้ ทัง้ สิน้ ๙ ครัง้ ดังทีม่ กี ล่าวไว้ในหนังสือสังคีตยิ วงศ์ซง่ึ เป็ น
วรรณกรรมทางพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๑
อย่างไรก็ตาม น่ าสังเกตว่าฉากเหตุการณ์สงั คายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๖ ใน
ลังกาซึง่ มีพระพุทธโฆสาจารย์เป็ นบุคคลสําคัญของเรื่องซึง่ เขียนขึน้ ทีผ่ นังด้านหลังพระประธาน
นัน้ กลับไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดังทีก่ ล่าวไว้ในสังคีตยิ วงศ์ ซึง่ มีเนื้อหาระบุถงึ เหตุการณ์ตอนนี้
ในเชิงปรัมปราคติท่ยี งั คงมีเรื่องอิทธิฤทธิ ์ปาฏิหาริยข์ องเทวดาอยู่หลายตอน เช่น เหตุการณ์ท่ี
พระอินทร์ได้นําคัมภีรท์ พ่ี ระพุทธโฆสาจารย์รจนาไว้ไปซ่อน หากแต่หยิบยกเหตุการณ์บางตอน
จากจากคัมภีรท์ างพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ ทีไ่ ด้กล่าวถึงพระพุทธโฆสาจารย์ เช่น พุทธโฆสนิทาน
พุทธโฆสุปบัติ และคัมภีรว์ งั สมาลินี ๒๘๒ มาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมแทน
เหตุการณ์สาํ คัญทีป่ รากฏคือภาพพระพุทธโฆสาจารย์เดินทางไปยังลังกาโดย
เรือซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเรือเดินสมุทรอย่างตะวันตกทีม่ เี สากระโดงเรือและใบเรือ ทัง้ ยังสอดแทรก
เหตุการณ์ทห่ี ญิง ๒ คนทะเลาะกันทีท่ ่านํ้าเพราะเดินถือหม้อนํ้ามาชนกันจนทําให้หม้อนํ้าของคน
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๒๘๒

ดูสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัตพิ ระพุทธโฆษาจารย์จากคัมภีรเ์ หล่านี้ได้ใน
รุจาภา ประวงษ์, “การตีความภาพเล่าเรื่องพระพุทธโฆสาจารย์เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนา
ในลังกาทวีปตัง้ แต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (สารนิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).

๓๐๗
หนึ่งแตก พระพุทธโฆสาจารย์เชื่อว่านางจะต้องให้ท่านเป็นพยานจึงได้จดจําเหตุการณ์และคําด่า
ทอของทัง้ ๒ ฝ่ายไว้ ซึ่ง ได้นําไปใช้ใ นการไต่ ส วน (ภาพที่ ๒๑๖) ภาพพระพุ ทธโฆสาจารย์
ประทับที่ชนั ้ ล่างของโลหะปราสาท, พระพุทธโฆสาจารย์เผาพระคัมภีร์ และภาพพระพุทธโฆสา
จารย์เทศนาธรรมก่อนเดินทางกลับชมพูทวีป (ภาพที่ ๒๑๗)

ภาพที่ ๒๑๖ การเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์ไปยังลังกาซึ่งมีภาพหญิงทะเลาะกันที่ท่านํ้ า
พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม

ภาพที่ ๒๑๗ ภาพเหตุการณ์สาํ คัญต่างๆ ของพระพุทธโฆสาจารย์ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม
ภาพเหล่านี้แม้จะมีท่มี าจากคัมภีรต์ ่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธโฆสาจารย์
ดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว แต่เชื่อว่าน่ าจะผ่านการคัดสรรเนื้อหาอีกครัง้ โดยได้เลือกนําเสนอเฉพาะ
เหตุการณ์ ท่นี ่ าจะเป็ นไปได้ในเชิงประจักษ์ตามประวัติศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับประวัติพระพุทธ
โฆสาจารย์ และตัดทอนเหตุการณ์ปาฏิหาริยต์ ่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกไป เช่น ไม่ปรากฏภาพ

๓๐๘
เทวดาที่ร่ ว มเดิน ทางไปพร้อ มกับ พระพุ ท ธโฆสาจารย์ซ่ึง เคยเป็ น ฉากที่นิ ย มเขีย นในงาน
จิตรกรรมไทย โดยพบหลักฐานในสมุดภาพไตรภูมหิ ลายฉบับ แม้ในจิตรกรรมเรื่องพุทธโฆสาจารย์
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก็ยงั คงมีภาพเหล่าเทวดาเดินทางไปในเรือพร้อมกับพระพุทธโฆสาจารย์ดว้ ย
ในขณะที่ภาพอาคารบ้านเมืองของลังกายังคงมีอิทธิพลจีนตามแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ ๓
(ภาพที่ ๒๑๘)

ภาพที่ ๒๑๘ ภาพการเดินทางไปลังกาของพระพุทธโฆสาจารย์ซง่ึ มีเหล่าเทวดาร่วมเดินทางด้วย
พระอุโบสถ วัดดาวดึงษาราม
(ภาพถ่ายโดย ศักดิ ์ชัย สายสิงห์)
ประเด็นเหล่านี้รวมทัง้ การแสดงออกอย่างสมจริงผ่านภาพทิวทัศน์และอาคาร
บ้ านเรือ นที่ม ีรูป แบบเป็ น อาคารอย่ างตะวันตกที่ส ะท้ อ นภาพของวัฒนธรรมตะวัน ตกที่เ ข้า
ครอบครองลังกา จึงเป็ นสิง่ ที่ทําให้ภาพเรื่องพุทธโฆสาจารย์ในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่
วัดมหาพฤฒารามมีความแตกต่างจากภาพจิตรกรรมเรือ่ งเดียวกันในสมัยก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชดั
อนึ่ง ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกีย่ วกับพระพุทธโฆสาจารย์อกี แห่งหนึ่งทีเ่ ชื่อ
ว่าเขียนขึน้ ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ คือที่เบื้องหลังพระประธานในพระอุโบสถวัด
มหาสมณาราม จ.เพชรบุ ร ี แต่ มรี ายละเอียดที่แ ตกต่ างไป ซึ่ง จะได้อ ภิปรายในหัว ข้อ ภาพ
เจดียสถานในลังกาและความสัมพันธ์กบั สมุดภาพไตรภูม ิ
การนํ าเสนอเรื่องราวที่เป็ นประวัติของพระพุ ทธโฆสาจารย์เป็ นฉากสํ าคัญ
เบื้องหลังพระประธานนับเป็ นการให้ความสําคัญกับพระสงฆ์ท่มี คี วามสําคัญต่อประวัตศิ าสตร์ของ
พุทธศาสนา การเลือกนํ าเสนอประวัติของพระพุทธโฆสาจารย์ในที่น้ีน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กบั ภาพ
ธุ ดงควัตรซึ่งเป็ นภาพเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆ์ ๑๓ ประการ ที่แสดงออกอย่ างละเอียดผ่ านภาพ
จิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้ าต่างโดยรอบพระอุโบสถ (ภาพที่ ๒๑๙) โดยเรื่องนี้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของคัมภีรว์ สิ ุทธิมรรค ซึ่งเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ด้วย และพบว่ารัชกาลที่ ๔ ได้ทรงนํ า

๓๐๙
ข้อธรรมจากคัมภีร์น้ี มาเรียบเรียงเป็ นบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่หลายตอน ภาพ
ธุดงควัตรจึงสอดคล้องกับพระราชประสงค์ทท่ี รงมุ่งหมายให้ภกิ ษุปฏิบตั ใิ นทางทีช่ อบ ขณะเดียวกัน
ภาพเรื่องธุดงควัตรยังเป็ นการนํ าเสนอเนื้อหาที่มใี จความสําคัญเกี่ยวกับพระสงฆ์ แสดงถึงการให้
ความสําคัญแก่พระสงฆ์ซง่ึ เป็ นองค์ประกอบทีส่ ําคัญอีกประการของพระรัตนตรัยด้วย

ภาพที่ ๒๑๙ จิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งธุดงควัตร พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม
ดังนัน้ หากพิจารณาในภาพรวมของงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่พระอุ โ บสถ วัด
มหาพฤฒาราม จะพบว่ า จิต รกรรมฝาผนัง ทัง้ หมดแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ส่ ว น ได้แ ก่ เรื่อ งการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกซึง่ ให้ความสําคัญแก่พระธรรม และเรื่องธุดงควัตรซึง่ ให้ความสําคัญแก่
พระสงฆ์ โดยไม่มภี าพจิตรกรรมส่วนใดทีก่ ล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้า ดังนัน้ ความสําคัญแห่งองค์
พระศาสดาซึง่ เป็ นพระรัตนตรัยประการแรกย่อมอยู่ทพ่ี ระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถเท่านัน้
เมื่อพิจารณาโดยรวมจึงจะพบว่าการที่พุทธบริษัทเข้าไปประกอบศาสนกิจภายในพระอุโบสถ
ย่อมเป็ นการบูชาและระลึกถึงพระรัตนตรัยได้พร้อมกัน ซึง่ เป็ นข้อพึงปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชน
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ๒๘๓
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๒๘๓

ดูบทพระราชนิพนธ์เรือ่ ง “พระรัตนตรัย”, “ลักษณะการเคารพพระรัตนตรัย” และ
“การนับถือพุทธศาสนา” ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , ประชุมพระราชนิ พนธ์
ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: มหาเถรสมาคม, จัดพิมพ์
เฉลิม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่ห วั ในโอกาสที่ว นั พระราชสมภพครบ
๒๐๐ ปี , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗), ๗๑, ๑๑๕, ๓๐๗.

๓๑๐
อนึ่ ง ไม่ เพียงแต่ จติ รกรรมฝาผนั งที่พระอุ โบสถวัดมหาพฤฒารามเท่ านั น้ ที่
ปรากฏภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ หากแต่ยงั มีอีกหลายแห่งที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับ
พระสงฆ์ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหางานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาในรัชสมัยนี้อย่าง
เห็นได้ช ัด รวมทัง้ ยังมีภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ ัติตนของพุ ทธศาสนิ กชนที่ดี ซึ่งเนื้ อหาที่
เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้สะท้อนถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในขณะนัน้ ขณะเดียวกันเชื่อว่ายัง
เป็ นการสะท้อนถึงภาพสังคมชาวพุทธตามอุดมคติตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ด้วย ๒๘๔
ในส่ ว นของภาพที่เ กี่ย วข้อ งกับ พุ ท ธศาสนิ ก ชนนั น้ พบว่ า มีอ ยู่ห ลายแห่ ง
โดยมากเป็ นการสอดแทรกภาพการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวาระต่างๆ โดยเขียนไว้
ร่วมกับภาพกิจวัตรของพระสงฆ์ ในขณะทีจ่ ติ รกรรมบางแห่งได้นําเสนอเรื่องราวของพุทธบริษทั
ทีม่ บี ทบาทแต่ครัง้ พุทธกาล ดังเช่นภาพเรือ่ งราวเหตุการณ์สาํ คัญของพระอัครสาวก อัครสาวิกา
อุ บาสก และอุ บาสิก าที่สําคัญ เช่นพระเจ้าพิมพิส าร อนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่ผนังระหว่า งช่อ ง
หน้าต่างในพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึง่ มีจารึกข้อความอธิบายเรือ่ งราวประกอบ
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการเขียนภาพบุคคลเพื่อแทนพุทธบริษทั ทีเ่ ป็ นเอตทัคคะ
สําคัญโดยเฉพาะ ที่บริเวณผนังของเสาในประธานพระวิหารวัดปทุมวนาราม โดยภาพบุคคล
เหล่ า นี้ มขี นาดใหญ่ พ อสมควร อยู่ใ นตํา แหน่ งส่ ว นล่ างของเสา ซึ่งพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่เ ข้า มา
สัก การะพระพุ ท ธรูป ในวิห ารสามารถมองเห็น ได้อ ย่ า งชัด เจน ใต้ ภ าพบุ ค คลแต่ ล ะภาพมี
ข้อความอักษรขอมภาษาบาลีระบุนามเอตทัคคะแต่ละท่าน รวมทัง้ แสดงรายละเอียดทีแ่ ตกต่าง
กันไป ทัง้ ทีเ่ ป็ นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เช่น ภาพพระเจ้ามหานามะซึง่ เป็ นเอตทัคคะ
ในการถวายปจั จัยอันปราณีต แสดงออกด้วยภาพบุคคลทีแ่ ต่งกายทรงเครื่องอย่างกษัตริยแ์ บบ
ตัวพระในงานจิตรกรรมไทย ในขณะที่ภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็ นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็ น
ทายกทีอ่ ยู่ใกล้กนั แสดงออกด้วยภาพบุคคลที่แต่งกายด้วยผ้านุ่ ง สวมเสือ้ แขนยาวและมีผา้ ห่ม
พาดบ่า โดยภาพเครื่องแต่งกายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมลี กั ษณะเป็ นผ้าลายดอกสีทองซึง่ เกิด
จากการปิดทองคําเปลว เป็ นการแสดงให้เห็นว่าเป็ นเครื่องแต่งกายของผูม้ ฐี านะ (ภาพที่ ๒๒๐)
ภาพพุทธบริษทั ที่เป็ นเอตทัคคะเหล่านี้ยงั คงมีรูปแบบอย่างงานจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่มาก
โดยปรากฏอิทธิพลแบบตะวันตกเพียงเล็กน้อย เช่นการเขียนรอยยับของผ้านุ่ งร่วมกับการแรเงา
และมีการให้รายละเอียดบางอย่างทีส่ มจริงอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเช่นการแต่งกายและสีผวิ พรรณ
เป็ นต้น ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะเป็ นภาพบุคคลในอดีตครัง้ พุทธกาล จึงยังไม่ใช้เทคนิคการเขียน
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๒๘๔

ดูรายละเอียดภาพจิตรกรรมเกีย่ วกับพระสงฆ์และพุทธสาสนิกชนทีเ่ ขียนขึน้ ตาม
พระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ได้ใน พัสวีสริ ิ เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์
รัชกาลที่ ๔ เรื่องจริยวัตรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๒.

๓๑๑
ภาพบุค คลที่ม ีอิท ธิพ ลตะวัน ตกมากนั ก แตกต่ างจากภาพบุ ค คลในจิต รกรรมเรื่อ งกระบวน
พยุหยาตราชลมารคหรือภาพบุคคลจากเรือ่ งศรีธนญชัย ซึง่ เขียนอยูภ่ ายในอาคารเดียวกัน
การเขียนภาพพุทธบริษัทเอตทัคคะ น่ าจะได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมใน
รัชกาลที่ ๓ ทีม่ กี ารเขียนภาพเรื่องนี้แล้ว มีตวั อย่างทีพ่ ระอุโบสถและพระวิหารวัดพระเชตุพน แต่
จิตรกรรมเรื่องเดียวกันนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่นที่วดั มกุฏกษัตริยารามดูเหมือนจะเน้ นเรื่องราว
ของบุคคลเหล่านี้ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึน้ ผ่านตําแหน่ งภาพที่อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างและจารึก
บอกเล่าเนื้อหา ซึ่งต่างจากตําแหน่ งจิตรกรรมเรื่องเดียวกันที่วดั พระเชตุพน ส่วนที่วดั ปทุมวนา
รามแม้จะไม่เน้นเรือ่ งราว แต่ภาพพุทธบริษทั เอตทัคคะทีป่ รากฏก็ชวนให้คดิ ได้ว่าเป็ นการขับเน้น
บุคคลเหล่านี้ให้โดดเด่นและชัดเจนขึน้ เสมือนเป็ นการให้ความสําคัญกับทัง้ พระสงฆ์และฆราวาส
ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่มบี ทบาทต่อวงการพระพุทธศาสนา อีกทัง้ ยังอาจเป็ นการนํ าเสนอตัวอย่าง
ของพุทธศาสนิกชนทีด่ ใี นครัง้ พุทธกาล เพื่อให้เป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่พุทธศาสนิกชนในปจั จุบนั

ภาพที่ ๒๒๐ ภาพพระเจ้ามหานามะและอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระวิหาร วัดปทุมวนาราม
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่างานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔ ได้นําเสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับพระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมากขึน้ กว่า
การนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพุ ทธประวัติ ทัง้ นี้น่าจะสอดคล้องกับการให้ความสําคัญแก่พระ
รัตนตรัยและพุทธบริษทั ทีม่ สี ่วนร่วมในการทํานุ บํารุงพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ทีท่ รงสอนให้พุทธศาสนิกชนเคารพบูชาพระรัตนตรัย

๓๑๒
๕.๕ ภาพแผนที่เมืองลังกาและความสัมพันธ์กบั สมุดภาพไตรภูมิ
จากการศึก ษางานพุ ทธศิล ป์ ในพระราชประสงค์ ข องรัช กาลที่ ๔ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ก ับลัง กาในฐานะที่เ ป็ นศู นย์ก ลางพุ ทธศาสนาทัง้ แนวคิด ในการสร้างเจดีย์แ ละ
พระพุทธรูป ในส่วนของงานจิตรกรรมพบว่ามีฉากเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับลังกาทีน่ ่ าสนใจอยู่ ๒
แห่ง ได้แก่ จิตรกรรมที่พระอุ โบสถวัดมหาพฤฒาราม และวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี โดย
ตําแหน่ งของภาพดังกล่าวอยูท่ ผ่ี นังสกัดเบือ้ งหลังพระพุทธรูปประธานเช่นเดียวกัน
แม้จะเป็ นฉากเหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับลังกาเหมือนกัน แต่การนําเสนอภาพ
จิตรกรรมทัง้ ๒ แห่งน่ าจะมีจุดมุ่งหายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ จิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดมหา
พฤฒารามมุ่งเน้นถ่ายทอดเหตุการณ์การสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ ๖ ที่เกิดขึน้ ในลังกาโดย
พระพุทธโฆสาจารย์ ซึง่ ได้นําเสนอเหตุการณ์สําคัญทีพ่ ระพุทธโฆสาจารย์ได้กระทํา ณ สถานที่
ต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในคัมภีร์ โดยมีภาพสถานทีใ่ นลังกาตามทีป่ รากฏในท้องเรื่อง เช่น ภาพพระ
พุทธโฆสาจารย์ประทับในโลหะปราสาททีม่ ขี นาดความสูง ๗ ชัน้ ภาพการเผาพระคัมภีรใ์ กล้กบั
พระมหาเจดีย์ และภาพการเทศนาธรรมในอาคารใกล้กบั พระมหาเจดีย์ เป็ นต้น ซึง่ ภาพดังกล่าว
คงได้รบั การออกแบบเพื่อให้สอดคล้อ งกับภาพการสัง คายนาในครัง้ อื่นๆ ที่อ ยู่โ ดยรอบพระ
อุโบสถ ซึง่ ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาพนี้แล้วในหัวข้อภาพจิตรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพระธรรม
และพระสงฆ์
ส่วนจิตรกรรมเรือ่ งเดียวกันทีว่ ดั มหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี กลับนํ าเสนอภาพ
ของพระพุทธโฆสาจารย์เฉพาะเหตุการณ์ในตอนต้นทีเ่ ดินทางมายังลังกาเท่านัน้ โดยแสดงภาพ
ตอนนี้ในส่วนล่างด้านขวาของห้องภาพ เป็ นภาพเรือ ๒ ลําสวนทางกัน แต่ละลํามีภกิ ษุ อยู่ใน
เรือลําละ ๑ รูปซึง่ คงหมายถึงเรือของพระพุทธโฆสาจารย์ท่มี ุ่งหน้ามายังลังกา ซึ่งสวนทางกับ
เรือของพระพุทธทัตตะระหว่างทาง (ภาพที่ ๒๒๑) ถัดมาเป็ นภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์
เข้าเทียบท่าพร้อมกับมีภาพเหตุการณ์หญิง ๒ คนทะเลาะกันทีท่ ่านํ้ าซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกันกับที่
วัดมหาพฤฒาราม ทัง้ นี้น่าสังเกตว่าไม่มภี าพเทวดาร่วมเดินทางไปกับพระพุทธโฆสาจารย์ดว้ ย
เช่นกัน ภาพเรือที่เป็ นพาหนะในการเดินทาง และเรือโดยสารที่อยู่ใกล้กนั เป็ นเรือกลไฟแบบ
ตะวันตกมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังมีผคู้ นทีแ่ ต่งกายอย่างตะวันตกอยูใ่ นเรือด้วย (ภาพที่ ๒๒๒)

๓๑๓

ภาพที่ ๒๒๑ ภาพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์สวนทางกับเรือของพระพุทธทัตตะ พระอุโบสถ
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี

ภาพที่ ๒๒๒ ภาพเรือ ของพระพุ ท ธโฆสาจารย์เ ทีย บท่ า ที่เ กาะลัง กา พระอุ โ บสถ วัด มหา
สมณาราม จ.เพชรบุร ี

๓๑๔
พืน้ ที่ส่วนใหญ่ทเ่ี หลือของเรื่องนี้ ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับพระ
พุทธโฆสาจารย์อีก แต่ได้เผยให้เห็นทัศนียภาพที่มกี ารผลักระยะและให้แสงเงาอย่างอิทธิพล
ตะวันตก มีแนวเส้นขอบฟ้าที่แบ่งสัดส่วนระหว่างภาพบนผืนแผ่นดินกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วย
ก้อนเมฆ ในส่วนของผืนแผ่นดินแสดงสภาพบ้านเมืองในลังกาที่มลี กั ษณะเป็ นอาคารบ้านเรือน
แบบตะวันตก ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าแม้ช่างเขียนซึง่ อาจจะไม่เคยเดินทางไปยังลังกา แต่คงได้รบั รู้
ว่ า ลัง กาอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของอั ง กฤษ ดัง นั ้น อาคารบ้ า นเรือ นจึง มี รู ป แบบเป็ น
สถาปตั ยกรรมแบบยุโรป รวมทัง้ มีภาพผูค้ นทีแ่ ต่งกายอย่างตะวันตกด้วย จุดมุ่งหมายของการ
นํ าเสนอภาพนี้ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระพุทธโฆสาจารย์โดยตรงเท่าใดนัก หากแต่ใช้
ภาพการเดินเรือไปยังเกาะลังกาของพระพุทธโฆสาจารย์มาเป็ นเครื่องยืนยันว่าภาพบ้านเมือง
อย่างตะวันตกทีเ่ ป็ นฉากใหญ่เบือ้ งหลังพระประธานนัน้ คือเกาะลังกา อาจกล่าวได้ว่าจิตรกรรม
ส่วนนี้คอื ภาพแผนทีเ่ มืองลังกานันเอง
่
(ภาพที่ ๒๒๓)

ภาพที่ ๒๒๓ ภาพเมืองลังกา พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่านอกเหนือจากภาพอาคารบ้านเรือนอย่างตะวันตกแล้ว ยังมี
ภาพเจดียก์ ระจัดกระจายในที่ต่างๆ รวมทัง้ มีภาพภูเขาสูงตระหง่านที่มเี จดียบ์ นยอดเขาอยู่ใน
ตําแหน่ งเกือบกึ่งกลางภาพใกล้กบั แนวขอบฟ้าที่แสดงให้เห็นว่าภูเขานี้อยู่ในระยะที่ห่างไกล
ออกไป ภาพภูเ ขานัน้ น่ าจะหมายถึง เขาสุมนกูฏซึ่งเป็ นภูเขาสําคัญที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในลังกา ส่วนเจดียอ์ กี หลายองค์ท่อี ยู่ห่างไกลกันน่ าจะหมายถึง
โสฬสมหาสถานหรือ เจดียสถานศัก ดิส์ ิทธิ ์ ๑๖ แห่ ง (รวมทัง้ เขาสุ มนกู ฏ) ที่เ ชื่อ ว่ าเป็ นจุด ที่
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาในลังกา

๓๑๕
การจัดวางองค์ประกอบภาพเมืองลังกาโดยมีภาพเขาสุมนกูฏอยู่ในตําแหน่ ง
กลางภาพด้านบนและมีสถานที่อ่นื ๆ อยู่ด้านล่างโดยรอบนัน้ เป็ นองค์ประกอบที่ต่างจากภาพ
เมืองลังกาในจิต รกรรมเรื่องพุทธโฆสาจารย์ท่วี ดั มหาพฤฒาราม และต่ างจากจิตรกรรมเรื่อ ง
เดียวกันที่วดั ดาวดึงษารามซึ่งเป็ นงานในสมัยรัชกาลที่ ๓ และไม่ปรากฏภาพเขาสุมนกูฏและ
โสฬสมหาสถานแห่งอื่นๆ ในฉากทีเ่ ป็นเมืองลังกา
แต่เมื่อพิจารณาภาพเมืองลังกาที่วดั มหาสมณารามนัน้ กลับพบว่ามีความ
ละม้ายคล้ายคลึงกับภาพแผนทีเ่ มืองลังกาที่นิยมเขียนประกอบในสมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยาธนบุร ี ซึง่ จิตรกรรมทัง้ ๒ ประเภทย่อมมีความแตกต่างในด้านเทคนิคจิตรกรรม โดยภาพในสมุด
ภาพไตรภูมเิ ป็ นงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยา-ธนบุรที ่นี ิยมใช้สโี ทนร้อน ภาพมีเพียง ๒ มิตทิ ่ใี ช้
การระบายสีและตัดเส้น มีการแบ่งพืน้ ที่แผ่นดินโดยภาพคลื่นเป็ นเส้นหยักริว้ แสดงถึงทะเลและ
ร่องนํ้ าต่างๆ ภาพแผนที่จงึ มีลกั ษณะแบน ขาดมิติ และห่างไกลจากความเป็ นจริงตามลักษณะ
ทางภูมศิ าสตร์ แตกต่างจากภาพจิตรกรรมทีว่ ดั มหาสมณารามทีใ่ ช้เทคนิคอย่างตะวันตกแล้ว ใช้
โทนสีเข้ม มีเทคนิคการแรเงาแสดงระยะใกล้-ไกล ทําให้ภาพเกิดมิติ มีการใช้แนวพุ่มไม้ โขดหิน
และกลุ่มอาคารม เพื่อช่วยแบ่งพืน้ ทีข่ องเมืองลังกาออกเป็ นส่วนต่างๆ เทคนิคเหล่านี้ทําให้ภาพ
เมืองลังกาทีว่ ดั มหาสมณารามดูเสมือนจริงมากยิง่ ขึน้ กว่าในสมุดภาพไตรภูม ิ
ได้มผี ู้ศกึ ษาเปรียบเทียบภาพเมืองลังกาที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมหิ ลาย
ฉบับและพบว่าสมุดภาพเกือบทุกฉบับมีองค์ประกอบที่สําคัญใกล้เคียงกัน โดยมีประเด็นสําคัญ
โดยสรุป ๒๘๕ ได้แก่
๑. ภาพเขาสุมนกูฏซึ่งเป็ นหนึ่งในโสฬสมหาสถาน โดยเป็ นที่ประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาท มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงโดดเด่นทีก่ ลางภาพ
๒. ภาพเจดียสถานต่างๆ ทีก่ ระจายอยู่บริเวณพืน้ ทีร่ าบเบือ้ งล่างเขาสุมนกูฏ
อัน หมายถึง โสฬสมหาสถานแห่ง อื่น ๆ โดยพบว่า ในสมุด ภาพไตรภูม ิ
ตัง้ แต่ สมัยอยุธยา-ธนบุรไี ด้เขียนภาพเจดียสถานเหล่ านี้ในจํานวนและ
ตําแหน่ งทีแ่ ตกต่างกันไปและไม่เคยเขียนไว้ครบทัง้ ๑๖ แห่ง
๓. ภาพเจดียสถานต่างๆ ในลังกาที่เขียนในสมุดภาพไตรภูมมิ รี ูปแบบเป็ น
เจดียใ์ นศิลปะไทย
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๒๘๕

ดู ก ารศึก ษาภาพเมือ งลัง กาจากสมุด ภาพไตรภูม ิส มัย อยุธ ยา-รัต นโกสิน ทร์
ตอนต้ น และความสํ า คัญ ของเขาสุ ม นกู ฏ รวมทัง้ โสฬสมหาสถานแห่ ง อื่น ๆ ได้ใ น รุ่ ง โรจน์
ธรรมรุ่งเรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลงั กาในสมุดภาพไตรภูมไิ ทยสมัยอยุธยา
ถึงรัต นโกสิน ทร์ต อนต้น” ใน ความคิ ด ความหมาย ความเชื่ อของการจาริ กยัง สถานที่
ศักดิ์ สิทธิ์ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๖๓-๑๑๔.

๓๑๖
ลัก ษณะสํ า คัญ ดัง ที่ก ล่ า วมาก็เ ป็ น องค์ป ระกอบที่พ บในจิต รกรรมวัด มหา
สมณารามด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยงั พบว่าในสมุดภาพไตรภูมบิ างเล่มก็ได้เขียนภาพเรือของ
พระพุ ทธโฆสาจารย์ท่มี ุ่ง หน้ าไปยัง ลัง กาและสวนทางกับเรือ ของพระพุทธทัตตะ ประกอบที่
ด้ า นซ้ า ยหรือ ด้ า นขวาของภาพแผนที่เ มือ งลัง กา โดยไม่ ไ ด้ใ ห้ร ายละเอีย ดอื่น ที่เ กี่ ย วกับ
เหตุการณ์อ่นื ของพระพุทธโฆสาจารย์ในภาพแผนทีเ่ มืองลังกาอีก (ภาพที่ ๒๒๔) ในขณะทีบ่ าง
เล่มมีภาพหญิง ๒ คน ทะเลาะกันเรื่องหม้อนํ้ าที่ท่านํ้ าเกาะลังกาซึ่งเป็ นเหตุ การณ์ตอนที่พระ
พุทธโฆสาจารย์เดินทางไปถึง (ภาพที่ ๒๒๕) ซึง่ ภาพเหตุการณ์ดงั กล่าวก็มเี ขียนไว้ท่ี ทีว่ ดั มหา
สมณารามเช่นกัน ทัง้ นี้ภาพการเดินเรือของพระพุทธโฆสาจารย์และภาพหญิงทะเลาะกันเรื่อง
หม้อนํ้าในสมุดภาพไตรภูมนิ ่ าจะเป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วยทําให้เข้าใจได้ว่าภาพแผ่นดินหรือแผนที่
ทีอ่ ยูใ่ กล้กนั นัน้ คือเกาะลังกา

ภาพที่ ๒๒๔ ภาพเกาะลัง กาที่ม ีภ าพเรือ ของพระพุ ทธโฆสาจารย์ส วนทางกับ เรือ ของพระ
พุทธทัตตะจากสมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงธนบุร ี เลขที่ ๑๐/ก
(ภาพโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่ เรือง ปรับปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตร
ภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
จัด พิมพ์เ นื่อ งในโอกาสพระราชพิธ ีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๔๒), ๒๒๓, ๒๒๕).

๓๑๗

ภาพที่ ๒๒๕ ภาพเกาะลังกาทีม่ ภี าพเรือของพระพุทธโฆสาจารย์ และภาพหญิง ๒ คนทะเลาะ
กันเรือ่ งหม้อนํ้าจากสมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๕
(ภาพโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ปรับปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตร
ภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, จัดพิมพ์เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธ ีเ ฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐), ๑๗๗-๑๗๘).
นอกจากองค์ประกอบโดยรวมของภาพที่น่าจะได้แรงบันดาลใจจากสมุดภาพ
ไตรภูม ิแล้ว ภาพเจดียสถานหรือ โสฬสมหาสถานบางแห่งยังถูก จัดวางในตํ าแหน่ งที่ละม้าย
คล้ายคลึงกับในสมุดภาพไตรภูมดิ ้วย เช่น ตําแหน่ งของมหิยงั คณเจดียท์ ่อี ยู่ใกล้กบั เขาสุมนกูฏ
(ภาพที่ ๒๒๖) และการเขียนภาพกลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่ง ซึ่งแทนด้วยภาพเจดีย์ ๔ องค์ ที่อยู่
ด้านหน้าเยือ้ งไปทางซ้ายของภาพเขาสุมนกูฏ (ภาพที่ ๒๒๗) ซึง่ ในสมุดภาพบางฉบับไม่ได้เขียน
ชื่อกํากับไว้ แต่เมื่อตรวจสอบกับฉบับอื่นทีม่ รี ปู แบบเดียวกันและมีช่อื กํากับอยู่จะพบว่า ชื่อเจดีย์
ทัง้ ๔ องค์มคี วามคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในทุกฉบับ ซึ่งอาจเกิดจากความสับสนในการคัดลอก
คัมภีร์และผู้เขียนภาพก็อาจไม่เคยเดินทางไปยังลังกา จึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชื่อ
เรียกเจดียสถานกลุ่มนี้ไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามก็ทําให้ทราบว่า ภาพเจดียสถาน ๔ แห่งนัน้ เป็ น
เจดียสถานทีอ่ ยูก่ ลุ่มโสฬสมหาสถานแห่งเมืองอนุ ราธปุระ ๒๘๖ รวมทัง้ มหิยงั คณเจดียด์ ว้ ย
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๒๘๖

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลงั กาในสมุด
ภาพไตรภูมไิ ทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น” ใน ความคิ ด ความหมาย ความเชื่ อ
ของการจาริ กยัง สถานที่ ศกั ดิ์ สิ ท ธิ์ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิล ปากร,
๒๕๕๖), ๙๔.

๓๑๘

ภาพที่ ๒๒๖ ภาพมหิยงั คณเจดีย์จากสมุด ภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๖ และสมุด
ภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๘
(ภาพโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ปรับปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตร
ภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
จัด พิม พ์ เ นื่ อ งในโอกาสพระราชพิธ ีม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒), ๙๖-๙๗; กรมศิล ปากร, สมุด ภาพไตรภูมิฉ บับกรุง ศรี
อยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, จัดพิมพ์เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒).

๓๑๙

ภาพที่ ๒๒๗ ภาพกลุ่มเจดียสถาน ๔ องค์ซ่งึ เป็ นหนึ่งในโสฬสมหาสถานแห่งเมืองอนุ ราธปุระ
จากสมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยาเลขที่ ๖ และสมุดภาพไตรภูมอิ กั ษรขอม
ภาษาไทย เลขที่ ๗
(ภาพโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ปรับปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตร
ภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
จัด พิมพ์เ นื่ อ งในโอกาสพระราชพิธ ีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๔๒), ๙๖-๙๗; ปรับปรุงภาพจาก กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูม ิ
พลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐), ๑๐๑-๑๐๒).
เมือ่ ตรวจสอบกับภาพจิตรกรรมทีว่ ดั มหาสมณารามก็พบว่ามีภาพเจดียสถาน
ที่อยู่ใกล้กบั เขาสุมนกูฏที่อาจหมายถึงมหิยงั คณเจดียด์ ้วยเช่นกัน (ภาพที่ ๒๒๘) และยังพบ
ภาพกลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่ง ที่ด้านหน้ าของเขาสมุนกู ฏเช่ นเดียวกันด้วย (ภาพที่ ๒๒๙) น่ า
สังเกตว่าเจดียสถานเหล่านี้แม้จะสื่อให้เห็นว่าเป็ นศาสนสถานในลังกา แต่ทงั ้ ในสมุดภาพไตร
ภูมแิ ละจิตรกรรมทีว่ ดั มหาสมณารามต่างเขียนภาพเจดียด์ ้วยรูปแบบที่เป็ นเจดียท์ รงระฆังและ
เจดียท์ รงเครือ่ งในศิลปะไทย

๓๒๐

ภาพที่ ๒๒๘ ภาพเจดียสถานที่อ าจหมายถึงมหิยงั คณเจดีย์ พระอุ โบสถ วัดมหาสมณาราม
จ.เพชรบุร ี

ภาพที่ ๒๒๙ กลุ่ ม เจดี ย สถาน ๔ แห่ ง ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งล่ า งด้ า นหน้ า เขาสุ ม นกุ ฏ พระอุ โ บสถ
วัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี
ในกลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่งที่วดั มหาสมณารามนัน้ มีเจดียสถาน ๑ แห่งที่ม ี
รูปแบบแตกต่างจากภาพเจดียสถานแห่งอื่นๆ โดยเขียนเป็ นภาพอาคารสูง ๗ ชัน้ มีลกั ษณะ
คล้ายถะหรือปราสาทแบบจีน แตกต่างจากเจดียสถานแห่งอื่นๆ ทีม่ รี ปู แบบเป็ นเจดียท์ รงระฆัง
ซึง่ กระจายอยู่ทวไปในภาพเมื
ั่
องลังกา ภาพนี้อาจหมายถึงโลหะปราสาททีม่ คี วามสูง ๗ ชัน้ ดัง
ได้เคยปรากฏมาแล้วในภาพโลหะปราสาททีม่ ลี กั ษณะเป็นอาคาร ๗ ชัน้ ทีว่ ดั มหาพฤฒาราม

๓๒๑
อย่างไรก็ตาม โลหะปราสาทไม่ใช่เจดียสถานในกลุ่มโสฬสมหาสถาน หากแต่ท่ี
นํ ามาเขียนไว้ในภาพนัน้ อาจเป็ นเพราะโลหะปราสาทเคยเป็ นที่จําพรรษาของพระพุทธโฆสา
จารย์ท่อี นุ ราธปุระในลังกาตามทีม่ กี ล่าวไว้ในคัมภีรท์ ่เี กี่ยวข้องกับประวัตพิ ระพุทธโฆสาจารย์ก็
เป็ นได้ อีกทัง้ ความคลาดเคลื่อนของชื่อเรียกเจดียสถาน ๔ แห่งตามทีป่ รากฏในสมุดภาพไตรภูม ิ
อาจเป็ นเหตุให้ผเู้ ขียนภาพไม่ต้องเคร่งครัดกับความถูกต้องของตําแหน่ งสถานทีต่ ่างๆ จึงอาจมี
การเลือกเขียนภาพโลหะปราสาทแทนภาพเจดียท์ รงระฆัง อย่างไรก็ตาม จากประวัตกิ ารสร้าง
โลหะปราสาทพบว่าเมื่อแรกสร้างมีทงั ้ สิ้น ๙ ชัน้ ภายหลังเกิดเพลิงไหม้และถูกทําลาย ปจั จุบนั
เหลือเพียงแนวเสาเท่านัน้ ๒๘๗ ส่วนการเขียนภาพโลหะปราสาทให้มคี วามสูง ๗ ชัน้ ดังทีป่ รากฏ
ในงานจิตรกรรมที่ว ดั มหาสมณารามและวัดมหาพฤฒารามคงเป็ นไปตามที่กล่าวไว้ใ นคัมภีร์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับประวัตพิ ุทธโฆสาจารย์ซง่ึ ระบุว่าโลหะปราสาทมีความสูง ๗ ชัน้
ภาพอาคาร ๗ ชัน้ ดังกล่าวนัน้ เชื่อว่าไม่น่าจะเป็ นสัตตมหาปราสาทซึ่งเป็ น
โบราณสถานแห่งหนึ่งในสมัยโปลนนารุวะของลังกาที่มรี ูปแบบเป็ นอาคารทรงปราสาท ๗ ชัน้
เนื่องจากหากเชื่อว่าตําแหน่ งภาพของกลุ่มเจดียสถาน ๔ แห่งที่วดั มหาสมณารามนัน้ ตรงกับ
ภาพเจดียสถาน ๔ แห่งในสมุดภาพไตรภูม ิ ก็ย่อมหมายถึงกลุ่มเจดียสถานซึง่ อยู่ในโสฬสมหา
สถาน ซึ่งตามประวัติศาสตร์ของลังกาแล้ว โสฬสมหาสถานล้วนเป็ นสถานที่ท่กี ษัตริย์ในสมัย
อนุ ราธปุระเป็ นผู้สร้างขึน้ ทัง้ หมด โดยไม่มเี จดียสถานใดสร้างขึน้ ในสมัยโปลนนารุวะหรือสมัย
หลังจากนัน้ เลย ๒๘๘ อนึ่ง เชื่อว่าการเดินทางของสมณฑูตที่ไปนมัสการเจดียสถานในลังกาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือแม้แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ อาจไม่ได้ส่งผลต่อภาพจิตรกรรมแห่งนี้
มากนั ก เนื่ อ งจากภาพจิต รกรรมไม่ไ ด้แ สดงรายละเอียดของสถานที่ต่ า งๆ ตามที่ส มณฑูต
เหล่านัน้ ได้เคยเดินทางไป จึงเห็นเพียงภาพสถานทีต่ ่างๆ โดยคร่าวเท่านัน้
กล่าวโดยสรุปแล้ว เชื่อว่าจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานภายในพระ
อุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรนี ่ าจะเป็ นภาพแผนทีเ่ มืองลังกาทีแ่ สดงภาพเจดียสถานใน
บริเวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬสมหาสถานในสมัยอนุราธปุระ แต่ไม่ได้เป็ นการระบุถงึ สถานที่
เหล่านัน้ อย่างจําเพราะเจาะจง โดยมีภาพการเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์เป็ นสิง่ ยืนยันว่า
ดินแดนในภาพคือ เกาะเมือ งลัง กา ทัง้ นี้อ าจได้รบั แรงบันดาลใจจากภาพแผนที่เ มือ งลังกาที่
ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมฉิ บับต่างๆ
๕.๖ ภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน
จากพระราชประวัตขิ องรัชกาลที่ ๔ ทีท่ รงให้ความสําคัญกับเรื่องพุทธศาสนา
เป็ นอย่างยิง่ มาตัง้ แต่ทรงผนวชจนกระทังเสด็
่ จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว ประกอบกับหลักฐานทาง
ศิลปกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จิตรกรรมฝาผนังทีท่ รงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับ
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๒๘๗
๒๘๘

รุง่ โรจน์ ธรรมรุง่ เรือง, พุทธศิ ลป์ ลังกา (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖), ๔๖-๔๗.
เรือ่ งเดียวกัน, ๖๖.

๓๒๒
สาระสําคัญของพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิม จึงเป็ นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔
ทรงให้ความสําคัญกับหลักคําสอนในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท
แต่มจี ติ รกรรมฝาผนังตอนหนึ่งที่ด้านหลังพระประธานในพระวิหาร วัดปทุม
วนาราม (ภาพที่ ๒๓๐) ซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อ งกับความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ปรากฏอยู่ โดยห้องภาพในส่วนนี้ไม่มผี กู้ ล่าวถึงมากนัก แตกต่างจากจิตรกรรมในส่วนอื่น เช่น
ภาพวรรณกรรมเรื่องศรีธ นญชัย และภาพการเสด็จพระราชดําเนิ นโดยกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารคทีเ่ ขียนขึน้ โดยรอบผนังพระวิหาร

ภาพที่ ๒๓๐ จิตรกรรมเกีย่ วกับพุทธศาสนามหายาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม
ภาพดังกล่าวอยู่เบื้องหลังพระเสริมซึ่งเป็ นพระพุทธรูปประธาน ซึ่งหากมอง
จากด้านหน้ าจะไม่ส ามารถแลเห็นห้อ งภาพในส่ว นนี้ ได้ถ นัด เนื่ องจากมีบุษ บกขนาดใหญ่ ท่ี
ประดิษฐานพระเสริมบดบังอยู่ องค์ประกอบของภาพจิตรกรรมเรื่องนี้เขียนบนฉากหลังสีน้ํ าเงิน
เข้ม มีก รอบคดโค้ง ยอดแหลม ภายในพื้น ที่นั น้ ประกอบด้ว ย ภาพพระพุ ท ธรูป ๕ พระองค์
ประทับนัง่ เรียงเป็ นแถว พระพุทธรูปแต่ละองค์ครองจีวรสีเข้มเกือบเป็ นสีแดง ห่มจีวรเฉียง ผ้า

๓๒๓
จีวรเรียบไม่มรี ว้ิ มีสงั ฆาฏิเป็ นแถบขนาดเล็กพาดจากพระอังสาซ้ายยาวจรดพระนาภี พระพักตร์
และพระวรกายปิดทอง เหนือพระเศียรมีพระรัศมีเปลวปิ ดทองโดยไม่มอี ุษณีษะ ซึง่ เป็ นลักษณะ
สําคัญของพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ พระพุทธรูปทุกองค์แ สดงปางสมาธิ
ประทับนัง่ บนฐานกลีบบัวซึ่งรองรับด้วยฐานสิงห์ภายในเรือ นแก้วที่มลี กั ษณะเป็ นซุ้มคดโค้ง
ปลายซุ้มทัง้ ๒ ข้างมีลกั ษณะคล้ายหางหงส์หรือเศียรนาคที่หนั หน้าไปด้านข้าง ยอดกลางเป็ น
กระหนกคล้ายกับเศียรนาคหันหน้าตรง ด้านบนซุ้มประดับพุ่มไม้โพธิ ์มีลายกระหนกเปลวล้อม
ซึ่งลัก ษณะดัง กล่ าวเป็ นรูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ เช่นกัน
ใต้ฐานพระพุทธรูปแต่ละองค์มกี รอบข้อความอักษรขอมสีทองบนพืน้ สีแดง
เหนื อ แถวภาพพระพุ ทธรูป ทัง้ ๕ พระองค์ มีรูป อุ ณ าโลมเปล่ ง รัศ มีเ หนื อ
ดอกบัว กลางอุณาโลมมีอกั ษรขอม ใต้ดอกบัวมีอกั ษรขอมบนพืน้ สีแดง
ด้านล่างของแถวพระพุทธรูปเป็นภาพบุคคลแต่งกายคล้ายเทวดา ๕ องค์ ทุก
องค์ทรงเครื่องประดับซึง่ มีการปิ ดทอง ประกอบด้วยมงกุฎมีกรรเจียกจร กรองศอ สังวาล พาหุ
รัด ทองกร นุ่ ง ผ้าเขียนลายประดับชายไหวชายแครง สวมทองพระบาทและฉลองพระบาท
ประทับยืนบนแท่นประดับผ้าทิพย์ ภายในซุม้ เรือนแก้วทีค่ ล้ายกับซุม้ เรือนแก้วของพระพุทธรูป
ทัง้ ๕ องค์ แต่ไม่มไี ม้โพธิ ์ประดับ ใต้ฐานที่ประทับของแต่ละองค์มกี รอบข้อความอักษรขอมสี
ทองบนพืน้ สีแดง พร้อมทัง้ มีภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่ นาค เต่า โค และสิงห์
จิตรกรรมดังกล่าวมีนกั วิชาการอธิบายไว้ว่าเป็ นภาพพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
ในภัทรกัลป์ ซึ่งประกอบด้วยพระอดีตพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั และพระอนาคตพุทธ
เจ้า ได้แก่ พระกกุสนั ธะ พระโกนาคมน์ พระกัสสปะ พระศากยโคดม และพระเมตไตรยะ ส่วน
ภาพทีอ่ ยูแ่ ถวล่างคือภาพพระโพธิสตั ว์ และภาพสัตว์ทอ่ี ยู่ล่างสุดคือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์ โดยไก่ เป็ นสัญลักษณ์ของพระกกุสนั ธะ นาคเป็ นสัญลักษณ์ของพระโกนาคมน์
เต่ า เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องพระกัส สปะ โคเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องพระศากยโคดม และสิง ห์เ ป็ น
สัญลักษณ์ของพระเมตไตรยะ ๒๘๙
แต่จากการตรวจสอบอักษรขอมทีเ่ ขียนไว้ใต้ภาพทัง้ หมดพบว่า ภาพทัง้ หมด
นี้มคี วามเกีย่ วข้องกับคติความเชื่อในพุทธศาสนามหายาน เนื่องจากอักษรขอมทีป่ รากฏใต้ภาพ
พระพุทธรูปแต่ละองค์นัน้ อ่านได้ว่า “ไวโรจนะ” “อักโษภยะ” “รัตนสัมภาวะ” “อมิ ตาภะ”
และ “อโมฆสิ ทธิ ” โดยเรียงตามลําดับจากซ้ายไปขวา (ภาพที่ ๒๓๑) ซึง่ ชื่อดังกล่าวสอดคล้อง
กับข้อความอักษรขอมทีอ่ ยู่ใต้รปู อุณาโลม และอยู่เหนือภาพพระพุทธเจ้าเหล่านัน้ ซึง่ อ่านได้ว่า
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๒๘๙

เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, รายงานการวิ จยั เรื่องพระราชประสงค์ในการสร้าง
งานศิ ลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , ๒๕๕๗), ๑๔๔.

๓๒๔
“ธยานิ พทุ ธา” ส่วนอักษรขอมทีอ่ ยูใ่ ต้ภาพบุคคลทีแ่ ต่งกายคล้ายเทวดาทัง้ ๕ องค์นนั ้ อ่านได้ว่า
“สมันตภัทร” “วชิ รปาณี ” “รัตนปาณี ” “ปัทมปาณี ” และ “วิ ศวปาณี ” ๒๙๐ (ภาพที่ ๒๓๒)
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ภาพที่ ๒๓๑ ภาพพระธยานิพุทธเจ้าซึง่ มีพระนามกํากับทีด่ า้ นล่าง พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๓๒ ภาพโพธิสตั ว์ซง่ึ มีพระนามกํากับทีด่ า้ นล่าง พระวิหาร วัดปทุมวนาราม
๒๙๐

จากการตรวจสอบอัก ษรขอมที่เ ขีย นกํ า กับ ใต้ภ าพพบว่ า รูป อัก ษรและการ
ประสมคําไม่ถูกต้องตรงตามอักขรวิธที งั ้ หมด แต่จากอักษรทีเ่ หลืออยูส่ ามารถอ่านและอนุ มานได้
เป็ นชื่อพระโพธิสตั ว์ดงั กล่าว สันนิษฐานว่าอาจมีการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมในสมัยหลังโดยช่าง
อาจไม่เข้าใจอักขรวิธจี งึ มีการเขียนเติมและทําให้รปู อักษรผิดไปบ้าง.

๓๒๕
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทําให้เชื่อได้ว่าภาพพระพุทธเจ้าทัง้ ๕ องค์นนั ้ เขียนขึน้
เพื่ออธิบายเรื่องพระธยานิพุทธเจ้าซึง่ มีช่อื เรียกตามทีเ่ ขียนไว้เป็ นข้อความอักษรขอม นามของ
พระพุทธเจ้าเหล่านี้มกี ล่าวถึงในคัมภีรส์ าํ คัญของพุทธศาสนาฝา่ ยมหายาน เช่น ลลิตวิสตระ และ
สัทธรรมปุณฑริกสูตร ว่าพระธยานิพุทธเจ้าเหล่านี้ไม่ได้สถิตในโลก แต่สถิตในสวรรค์ตามเขต
แดนหรือพุทธเกษตรของแต่ละพระองค์ และต่อมาเชื่อกันว่าพระธยานิพุทธทัง้ ๕ องค์น้ีทรงเป็ น
ต้นกําเนิดของพระโพธิสตั ว์ต่างๆ ตลอดจนพระพุทธเจ้าทีล่ งมาตรัสรูใ้ นโลกมนุ ษย์ดว้ ย ๒๙๑ โดย
พระไวโรจนะทรงบันดาลให้เกิดพระโพธิสตั ว์สมันตภัทรและพระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ พระอักโษภยะ
ทรงบันดาลให้เ กิด พระโพธิสตั ว์วชิรปาณีและพระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระรัตนสัมภาวะทรง
บันดาลให้เกิดพระโพธิสตั ว์รตั นปาณีและพระพุทธเจ้ากัสสปะ พระอมิตาภะทรงบันดาลให้เกิด
พระโพธิสตั ว์ปทั มปาณีและพระพุทธเจ้าศากยโคดม และพระอโมฆสิทธิทรงบันดาลให้เกิดพระ
โพธิสตั ว์วศิ วปาณีและพระศรีอาริยเมตไตรยะ ๒๙๒
ดัง นั น้ จึง สอดคล้อ งกับภาพพระธยานิ พุท ธเจ้า แต่ ล ะองค์ท่ีม ีพ ระโพธิส ัต ว์
ประจําองค์อยู่เบื้องล่าง และเชื่อว่าภาพสัตว์ท่อี ยู่เบื้องล่างของพระโพธิสตั ว์แต่ละองค์นัน้ เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ส่อื แทนพระพุทธเจ้าทัง้ ๕ องค์ท่ตี รัส รู้ใ นโลกมนุ ษ ย์ เนื่ องจากรูปสัต ว์ส ญ
ั ลัก ษณ์
ดังกล่ าวได้เคยปรากฏมาแล้วในงานศิลปกรรมไทย แม้ในศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของ
รัช กาลที่ ๔ ก็พ บว่ า มีต ัว อย่ า งการใช้รูป สัต ว์ส ัญ ลัก ษณ์ เ พื่อ สื่อ ถึง องค์พ ระพุ ท ธเจ้า เช่ น กัน
ดัง กรณีก ารประดับฐานพระนิรนั ตรายด้ว ยรูปศีรษะโคซึ่ง หมายถึง สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง พระศากย
โคดม ๒๙๓
อนึ่ง ตามคัมภีรข์ องฝ่ายมหายานนัน้ พระโพธิสตั ว์แต่ละองค์จะถือสิง่ ของที่
แตกต่างกัน รวมทัง้ พระพุทธเจ้าแต่ละองค์จะแสดงปางทีแ่ ตกต่างกันด้วย แต่จากภาพจิตรกรรม
นัน้ พบว่าพระโพธิสตั ว์ไม่ได้ถอื สิง่ ของตรงตามที่กล่าวไว้ทงั ้ หมด มีเพียงบางภาพเท่านัน้ ที่ถือ
สิง่ ของตรงตามคัมภีร์ เช่น พระปทั มปาณีทรงถือดอกบัว ขณะเดียวกันภาพพระพุทธรูปทุกองค์
ก็แสดงปางสมาธิเช่นเดียวกันทัง้ หมด ซึ่งไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในคัมภีรเ์ ช่นกัน ทัง้ นี้เชื่อว่าคง
ไม่ได้มพี ระราชประสงค์ให้เคร่งครัดในการแสดงออกเกีย่ วกับพระธยานิพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์
ประจําพระองค์เท่าใดนัก
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๒๙๑

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิ มาฝ่ ายมหายาน (กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, ๒๕๔๓),

๓๔-๓๕.

๒๙๒

หม่ อ มเจ้ า สุ ภ ั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล , ศิ ลปะในประเทศไทย, พิ ม พ์ ค รัง้ ที่ ๑๑,
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๙), ๖๑.
๒๙๓
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๘), ๓๓.

๓๒๖
ข้อน่ าสังเกตอีกประการหนึ่ งคือภาพอุ ณ าโลมที่อยู่ด้านบนสุดนัน้ ภายในมี
อักษรขอม ๓ ตัวซึง่ อ่านได้ว่า อะ อุ มะ หรือ โอม อันเป็นคํากล่าวสรรเสริญบูชาเทพเจ้าตามคติ
ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณ แต่น่าสนใจว่าได้นํามาเขียนไว้เหนือข้อความและ
ภาพของพระธยานิพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นเรือ่ งในพุทธศาสนา (ภาพที่ ๒๓๓)

ภาพที่ ๒๓๓ อักษร อะ อุ มะ อยูภ่ ายในอุณาโลมทีร่ องรับด้วยดอกบัว พระวิหาร วัดปทุมวนาราม
จากการตรวจสอบคาถาพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีของรัชกาลที่ ๔ พบว่า ได้
เคยพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับอักขระ อะ อุ มะ หรือคําว่า โอม เพื่อให้เป็ นคําสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยในพุทธศาสนา โดยทรงพระราชนิพนธ์อกั ขระทัง้ ๓ คํา เป็ นคําขึน้ ต้นในบทพระราช
นิพนธ์ นโมการฏฺฐกถา ดังนี้
นโม อรหโต สมฺมา
สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน
นโม อุตฺตมธมฺมสฺส
สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ
นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ วิสุทฺธสีลทิฏฺฐโน ...ฯลฯ…

๓๒๗
ซึง่ ได้มพี ระราชนิพนธ์แปลพระคาถานี้มโี ดยมีใจความสรุปว่าเพื่อเป็ นการนอบ
น้อมแด่พระรัตนตรัย ทัง้ ยังทรงพระราชนิพนธ์พระคาถานี้ในท่อนหนึ่งว่า นโม โอมาตฺ ยารทฺ ธสฺ ส
รตนตฺตยสฺส สาธุกํ นโม โอมกาตีตสฺส ตสฺส วตถุตฺตยสฺสปิ โดยทรงแปลไว้ว่า “...ทีข่ น้ึ ต้นด้วยคํา
ว่า โอม (คือ อ. อุ. ม.) ดังนี้ เป็นการดี ขอนอบน้อมแด่รตั นะทัง้ ๓ นัน้ อันล่วงพ้นโทษตํ่าช้า...” ๒๙๔
คําว่า โอม นัน้ น่ าจะเป็ นทีร่ บั รูแ้ ละคุน้ เคยกันโดยเฉพาะในราชสํานัก ว่าเป็ น
คําขึ้นต้นบทสวดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ การที่ทรงพระราชนิพนธ์พระคาถาบูชา
พระรัตนตรัยโดยนํ าคําว่า โอม มาใช้จงึ เป็ นการสะท้อนพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาที่ได้ทรง
ปรับเปลีย่ นความหมายของคํานี้ให้เป็นเรือ่ งในพุทธศาสนาได้อย่างแยบยล
อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานัน้ ไม่พบว่ามีแห่งใดที่มกี ารนํ าคําว่า โอม มาใช้ร่วมกับภาพ
จิตรกรรมอย่างชัดเจนเท่าทีพ่ ระวิหารวัดปทุมวนารามแห่งนี้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะคําว่า โอม น่ าจะ
เป็ นอักขระที่รจู้ กั กันว่าเป็ นเรื่องในศาสนาอื่น แต่การทีม่ กี ารใช้คําว่า โอม ร่วมกับจิตรกรรมฝา
ผนั ง ตามพระราชประสงค์ร ชั กาลที่ ๔ ทัง้ ยัง เป็ น เรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ คติค วามเชื่อ ของฝ่ า ย
มหายานนัน้ อาจเป็ นเพราะรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงศึกษาถึงที่มาของพุทธศาสนามหายานซึ่งมีคติ
ความเชื่อ บางประการที่ค ลี่ค ลายและผสมผสานเข้า กับ ความเชื่อ บางประการของศาสนา
พราหมณ์ดว้ ยก็เป็ นได้
การเลือกเขียนภาพพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์ตามคติความเชื่อของพุทธ
ศาสนามหายานทีพ่ ระวิหารวัดปทุมวานารามนัน้ ไม่ปรากฏหลักฐานทีแ่ สดงถึงพระราชประสงค์
อย่ า งแน่ ช ัด แต่ น่ า สนใจว่ า น่ า จะทรงเลือ กเขีย นเรื่อ งนี้ ต ามพระราชอัธ ยาศัย ส่ ว นพระองค์
เนื่องจากน่ าสังเกตว่าวัดปทุมวนารามเป็ นวัดทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ อยู่ไกลนอกเขตพระนคร และสร้าง
ขึน้ เนื่องจากอยู่ใกล้กบั สระปทุมวันที่ทรงสร้างขึน้ เพื่อทรงสําราญพระราชอิรยิ าบถ ๒๙๕ ดังนัน้
เนื้อหาทีน่ ํ ามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั แห่งนี้จงึ ไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องหลักคําสอนใน
พุทธศาสนาหรือ ข้อ วัตรปฏิบตั ิของสงฆ์ดงั เช่นที่ปรากฏในวัดแห่ งอื่นที่ส ร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์ในเขตพระนคร โดยจะเห็นได้ว่ามีการเขียนภาพเกีย่ วกับความงดงามของฉากสวรรค์ชนั ้
ดาวดึงส์เป็ นฉากใหญ่ในพระอุโบสถ และภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่สะท้อนถึงการเสด็จ
พระราชดําเนินมายังบริเวณสระปทุมวัน รวมทัง้ ภาพนิทานพื้นบ้านทีเ่ น้นความสนุ กสนานอย่าง
ศรีธนญชัยในพระวิหาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจให้มกี ารสอดแทรกภาพตามคติความเชื่อของ
พุทธศาสนามหายานเข้าไว้ด้วย โดยเขียนไว้ท่ผี นังเบื้องหลังบุษบกของพระเสริมซึง่ ไม่ใช่พ้นื ที่
293
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๒๙๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , มหามกุฏราชานุสสรณี ย์ ประชุมพระ
ราชนิ พนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๑ (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), ๒๑-๒๒.
๒๙๕
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๘๕.

๓๒๘
อันเป็ นจุดสังเกตมากนัก ประกอบกับภาพพระพุทธเจ้าประทับนัง่ เรียงรายในลักษณะนี้ ย่อมเป็ น
ที่คุ้นตาในงานจิตรกรรมไทยเนื่องจากมีลกั ษณะเหมือนกับภาพพระอดีตพุทธเจ้า รวมทัง้ ภาพ
พระโพธิสตั ว์ท่แี ต่งกายคล้ายภาพเทวดาตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี จึงทําให้ภาพห้องนี้ดู
กลมกลืนราวกับว่าเขียนขึน้ เนื่องในคติความเชื่อเรือ่ งพระพุทธเจ้าทัง้ ๕ พระองค์ตามคติแบบเถร
วาท ทัง้ นี้แม้จะมีอกั ษรพระนามกํากับใต้ภาพแต่ ละภาพ แต่ ก็ย่อมจะสื่อสารได้กบั ผู้รู้หนังสือ
เท่านัน้
ภาพพระธยานิ พุ ท ธเจ้ า และพระโพธิส ัต ว์ รวมทัง้ สัต ว์ ส ัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง
พระพุทธเจ้าบนโลกมนุ ษย์ตามคติความเชื่อของพุ ทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเขียนขึ้นที่ผนัง
ด้านหลังพระวิหาร วัดปทุมวนารามนี้จงึ เป็ นหลักฐานทางศิลปกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่
สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งสอด
รับกับพระราชประวัตขิ องพระองค์ทไ่ี ด้ทรงศึกษาปรัชญาของศาสนาอื่นๆ ด้วยพระองค์เอง และ
ได้ทรงศึกษาพุทธศาสนามหายานจากภิกษุ ญวนมาตัง้ แต่เมื่อทรงผนวช หลักฐานดังกล่าวยัง
เป็ นร่องรอยที่แสดงให้เห็นจริงตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพที่ทรง
กล่าวว่า พุทธศาสนามหายานได้เริม่ กลับมาเจริญขึน้ อีกครัง้ ในสยามเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ ๒๙๖
ทัง้ นี้มศี ลิ ปกรรมอื่นในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พุทธศาสนามหายานซึง่
ได้กล่าวถึงแล้ว ดังกรณีการสร้างพระพุทธรูปตอนประสูตทิ ว่ี หิ ารทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์ ซึง่
มีลกั ษณะเป็ นรูปพระกุ มารยกพระหัตถ์ข้างหนึ่งชี้ข้นึ ด้านบนและอีกข้างหนึ่งชี้ลงเบื้องล่าง ซึ่ง
เป็ นหลักฐานทางศิลปกรรมอีกประการหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังเป็ นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ไม่ได้มเี พียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนาแบบธรรมยุตกิ นิกายเท่านัน้
๕.๗ จิ ตรกรรมปรัมปราคติ : ภาพเทวดา สวรรค์ และไตรภูมิ
ในงานจิต รกรรมฝาผนั ง ตามพระราชประสงค์ ข องรัช กาลที่ ๔ นั ้น มี
ลักษณะร่วมกันทีส่ ําคัญประการหนึ่ง คือ การเขียนภาพเทวดาเป็ นหมู่ ทรงเครื่องแต่งกาย ได้แก่
มงกุฎ กรองศอ พาหุรดั ทับทรวง ทรงสนับเพลามีชายไหวชายแครง สวมทองกรและทองพระ
บาท โดยมีฉากหลัง เป็ นท้องฟ้าที่ปรากฏกลุ่มเมฆ บางแห่งเขียนภาพดวงดาวในระบบสุรยิ
จัก รวาลร่ ว มอยู่ด้ว ย รูป แบบของเทวดาจึง มีล ัก ษณะที่ส ืบ ทอดจากจิต รกรรมไทยประเพณี
หากแต่ ก ารจัด องค์ประกอบอื่นๆ อย่างใหม่ไ ด้เ ข้ามาแทนที่โ ดยเฉพาะฉากหลัง ที่เ ป็ นความ
สมจริงในเชิงประจักษ์ และกิรยิ าท่าทางของเทวดาที่มคี วามแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าภาพ
เทวดาในลักษณะนี้เป็ นพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ อย่างแท้จริง เนื่องจากมีพระราชนิพนธ์ของ
รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงกล่าวว่าการเขียนภาพเทวดาชุมนุ มเช่นนี้ รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดําริใ ห้
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๒๙๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, ตํานานพระพุท ธเจดี ย์ (กรุงเทพฯ:
มติชน, ๒๕๔๕), ๒๕๒.

๓๒๙
เขียนขึน้ ทีว่ ดั ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็ นแห่งแรก และวัดอื่นๆ ได้นําไปใช้เป็ นแบบอย่าง
๒๙๗
(ภาพที่ ๒๓๔)
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ภาพที่ ๒๓๔ หมูเ่ ทวดาในจิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ภาพเทพชุมนุ มตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ จึงมีทงั ้ ประเด็นที่
สืบเนื่องและแตกต่างจากจิตรกรรมไทยประเพณีทน่ี ิยมมาแต่เดิม โดยประเด็นทีย่ งั คงสืบเนื่องมา
นัน้ สังเกตได้จากการแต่งกาย ซึง่ ภาพเทพชุมนุ มทีน่ ิยมเขียนในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ มัก
แต่งกายทรงเครื่องอย่างกษัตริยเ์ ช่นเดียวกับตัวละครสําคัญในพุทธประวัตหิ รือชาดก รวมทัง้ ยัง
ปรากฏภาพเทวดาหลายประเภทตามอย่างปรัมปราคติ เช่น พระพรหมซึง่ มี ๔ พักตร์ จตุโลกบาล
ทัง้ ๔ ซึง่ ประกอบด้วยเหล่าคนธรรพ์ กุมภัณฑ์ ยักษ์ และนาค โดยแสดงออกผ่านรูปลักษณ์ของ
ใบหน้าและศิราภรณ์
ส่ ว นประเด็น ที่ค ลี่ค ลายไปจากเดิม คือ การแสดงออกในเชิง อุ ด มคติบ าง
ประการได้เปลีย่ นแปลงไป โดยภาพเทวดาแบบไทยประเพณีมกั อยู่ในอาการอันสงบและนอบ
น้ อมต่อพระพุทธเจ้าโดยแสดงออกผ่านท่านัง่ คุกเข่าพนมมือเรียงเป็ นแถว และหันหน้ าไปใน
ทิศทางเดียวกันสู่องค์พระประธาน โดยอาจมีสนิ เทาแบ่งคันและนิ
่
ยมระบายสีพน้ื หลังด้วยสีแดง
เรียบแทนท้อ งฟ้ า ซึ่งแสดงให้เ ห็นว่ าความสมจริง ของท้อ งฟ้ ายังคงเป็ นเรื่อ งอุ ดมคติอยู่ต าม
๒๙๗

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , “พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ว่า
ด้ว ยวัด พระนามบัญ ญัติ วัด ราชประดิษ ฐ” ใน ประชุ ม พระราชนิ พนธ์ใ นรัช กาลที่ ๕ ภาค
ปกิ ณกะ ๑ (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๖), ๑๘.

๓๓๐
แบบอย่างของงานช่างโบราณ ๒๙๘ และภาพเทวดาแบบเดิมนัน้ มักเขียนประภามณฑลรอบพระ
เศียรหรือพระวรกายซึง่ แสดงถึงทิพยสภาวะ (ภาพที่ ๒๓๕) ส่วนภาพเทวดาหรือเทพชุมนุ มใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีอากัปกิรยิ าอย่างเป็นอิสระมากขึน้ บ้างถือดอกไม้ บ้างถือเครื่องดนตรี บ้าง
โอบเอว หรือคล้องแขนเทวดาองค์อ่ืนที่อยู่เคียงข้าง ผินหน้ าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อาจมี
ผิวพรรณทีต่ ่างกัน และไม่เคร่งครัดในการเขียนประภามณฑลหรือพืน้ หลังทีเ่ ป็ นสีแดงชาดอย่าง
อุดมคติอกี ต่อไป แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในท่าเหาะอย่างนาฏลักษณ์ เช่นเดียวกับการเขียน
ภาพแบบไทยประเพณี (ภาพที่ ๒๓๖)
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ภาพที่ ๒๓๕ ภาพเทพชุมนุ ม พระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุร ี

๒๙๘

สันติ เล็กสุขุม, “เมื่อท้องฟ้ามีเมฆ มีชาวฟ้า” ใน คุยกับงานช่ างไทยโบราณ
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕), ๗๐-๗๑.

๓๓๑

ภาพที่ ๒๓๖ ภาพเทพชุมนุ ม พระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุร ี
การเขียนภาพเทวดาเหาะเป็ นหมูแ่ ละแสดงท่าทางที่ต่างกันแต่ยงั คงท่านาฏ
ลักษณ์เช่นนี้ มีตวั อย่างที่ทําให้น่าเชื่อว่าอาจจะสืบเนื่องและพัฒนามาจากงานช่างจิตรกรรมใน
รัช กาลที่ ๓ เช่ น การเขีย นภาพเหล่ า เทพยดาในขบวนเสด็จ ขณะที่เ จ้า ชายสิท ธัต ถะออก
มหาภิเนษกรมณ์ ที่อุโบสถวัดสุวรรณาราม เขตธนบุร ี ซึ่งช่างเขียนได้คํานึงถึงการแสดงออก
อย่างสมจริงแล้ว ด้วยการเขียนภาพเทวดาบางองค์มุ่งไปข้างหน้า บางองค์เหลียวหลัง บางองค์
หันหลัง และคงเป็ นการหลีกเลีย่ งความซํ้าที่ทําให้ไม่ชวนชม ๒๙๙ และไม่เคร่งครัดในการเขียน
ประภามณฑลด้วยพืน้ หลังสีแดงเช่นกัน (ภาพที่ ๒๓๗)
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๒๙๙

สัน ติ เล็ ก สุ ขุ ม , จิ ต รกรรมไทยสมัย รัช กาลที่ ๓ ความคิ ด เปลี่ ย นการ
แสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๘๙.

๓๓๒

ภาพที่ ๒๓๗ ภาพเหล่าเทพยดาในขบวนเสด็จขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะออกมหาภิเนษกรมณ์
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม เขตธนบุร ี
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาพเทวดาในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีแต่ เดิมมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐานที่ผูกพันกับเนื้อหาจากพุทธ
ประวัติ เช่นภาพเทพชุมนุ มตอนตรัสรู้ ทําให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐานทีอ่ งิ อยู่กบั
เรือ่ งพุทธประวัตนิ นั ้ เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายและคงอยู่ในความเชื่อถือของผูค้ นในสังคมมา
แต่โบราณ แต่ประเด็นนี้เป็ นสิง่ ที่แตกต่ างจากภาพเทวดาในจิตรกรรมฝาผนังตามพระราช
ประสงค์รชั กาลที่ ๔ เนื่องจากเมื่อล่วงมาถึงรัชสมัยนี้ ความรูแ้ ผนใหม่จากโลกตะวันตกได้แพร่
เข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดสัจนิยมและความเป็ นเหตุ เป็ นผล ชนชัน้ นํ าใน
สังคมต่างมีปฏิกริ ยิ าตอบรับต่อความรูแ้ ผนใหม่เหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัชกาลที่ ๔ ที่ทรง
สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทําให้ไม่ทรงเชื่อถือเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
เพราะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่อาจพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ งานจิตรกรรมในพระราชประสงค์จงึ ไม่ปรากฏ
เรือ่ งโลกสัณฐานตามความเชื่อทีม่ มี าแต่เดิม รวมทัง้ ไม่ปรากฏภาพเหตุการณ์เทพชุมนุ มในพุทธ
ประวัตติ อนตรัสรูจ้ ากเรือ่ งพุทธประวัตดิ งั ทีเ่ คยมีมาในอดีตอีกด้วย
จากความรู้ใ หม่ ด้านดาราศาสตร์ย่ อมทํ าให้เ กิด ภาพเทวดาที่อยู่ ท่ ามกลาง
ท้องฟ้าทีม่ กี ้อนเมฆอันกลายมาเป็ นเอกลักษณ์ของภาพเทวดาทีเ่ ขียนขึน้ ในรัชกาลนี้ และเป็ นการ
แสดงออกถึงวิธคี ดิ อย่างตะวันตกที่ความสมจริงของท้องฟ้าย่อมต้องมีก้อนเมฆ ซึง่ ช่วยทําให้เห็น
ว่ าท้องฟ้ ามีความกว้างใหญ่ ไพศาล ๓๐๐ โดยบางแห่ งยังพบว่ ามีภาพดาวเคราะห์ในระบบสุ ร ิย
จักรวาลร่วมอยู่ดว้ ย เช่นที่ พระอุโบสถวัดบรมนิวาส (ภาพที่ ๒๓๘) นอกจากนี้แนวคิดเรื่องความ
สมจริงน่ าจะเป็ นเหตุ ผลสําคัญประการหนึ่ งที่ทําให้ภาพเทวดาในรัชกาลนี้ มผี ิวพรรณวรรณะที่
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๓๐๐

๗๐-๗๑.

สันติ เล็กสุขุม, “เมื่อท้องฟ้ามีเมฆ มีชาวฟ้า” ใน คุยกับงานช่ างไทยโบราณ,

๓๓๓
แตกต่างกัน และเทวดาเหาะอยู่บนท้องฟ้า ย่อมอยู่ในระยะไกล ดังนัน้ ภาพเทวดาเหล่านี้จงึ มักมี
ขนาดเล็ก โดยเขียนภาพก้อนเมฆและระบายฉากท้องฟ้าเป็ นฉากหลังอย่างเต็มพืน้ ที่ ซึง่ ภาพก้อน
เมฆอย่างสมจริงยังส่งผลให้เกิดระยะของภาพที่แตกต่างกันด้วย จึงเป็ นความแตกต่างจากพืน้ หลัง
สีแดงอย่างอุดมคติทไ่ี ม่แสดงเวลาและตําแหน่ งในเชิงประจักษ์อย่างจิตรกรรมไทยประเพณี

ภาพที่ ๒๓๘ ภาพเทพชุมนุ มบนท้องฟ้าทีม่ กี อ้ นเมฆและดาวเสาร์ พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
ภาพเทวดาในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ทีม่ อี ยู่อย่าง
มากมาย จึงไม่ได้หมายถึงฉากเหตุการณ์สําคัญจากพุทธประวัตอิ กี ต่อไป แต่อาจมีนัยหมายถึง
เหล่าเทวดาที่เสด็จมานมัสการพระพุทธเจ้าที่ส่อื ผ่านพระพุทธรูปประธานในวาระใดวาระหนึ่ง
โดยอาจไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับพุทธประวัตติ อนตรัสรูด้ งั เช่นทีเ่ คยนิยมในจิตรกรรมไทยประเพณี
เนื่องจากพระพุทธรูปประธานบางแห่งมิได้แสดงปางมารวิชยั ที่ส่อื ถึงตอนตรัสรู้ ขณะเดียวกัน
เนื้อหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านอื่นๆ ของงานในพระราชประสงค์กน็ ิยมเขียนเรื่องอื่นๆ ที่
มิใช่เรื่องพุทธประวัตแิ ละชาดก ดังนัน้ ภาพเทวดาทีเ่ หาะอยู่บนท้องฟ้าเหล่านัน้ จึงอาจหมายถึง
เทวดาทีส่ ถิตอยูบ่ นสรวงสวรรค์ซง่ึ อยู่ตอนบนของห้องภาพ โดยไม่ได้มคี วามหมายเกี่ยวข้องกับ
ภาพเหตุการณ์อ่นื ๆ ทีอ่ ยู่ในอาคาร จากภาพเทวดาทีเ่ ขียนขึน้ อย่างมากเหล่านี้กอ็ าจสะท้อนให้
เห็นว่า รัชกาลที่ ๔ ไม่ได้ทรงปฏิเสธความเชื่อเรื่องเทวดา และได้แยกเรื่อง “เทวดา” ออกจาก
“โลกสัณฐาน” ทีเ่ ป็ นความเชื่อเดิมอย่างไตรภูม ิ มาสู่โลกสัณฐานอย่างใหม่ทไ่ี ด้รบั การพิสูจน์และ
เป็นทีย่ อมรับแล้วในทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม แม้รชั กาลที่ ๔ จะแสดงให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าไม่ทรงเชื่อถือเรื่อง
ไตรภูม ิ แต่ภาพจิตรกรรมในพระราชประสงค์บางแห่งก็ยงั คงมีเค้าของความสันพันธ์กบั เรื่องไตร
ภูมอิ นั เป็ นปรัมปราคติ ซึ่งผูกโยงเข้ากับเรื่องเทวดาไว้ด้วย ซึ่งเป็ นสิง่ ที่สะท้อนให้เห็นรอยต่อ
ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างแนวคิดอย่างสมจริงเชิงประจักษ์กบั คติความเชื่ออย่างโบราณ

๓๓๔
ตัวอย่างทีส่ าํ คัญคือ จิตรกรรมเรื่องสวนสวรรค์ทต่ี งั ้ อยู่ ณ ทิศต่างๆ ของสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ ทีไ่ ด้
นํามาเขียนเป็ นภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ภายในพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็ นวัดทีโ่ ปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ใหม่นอกพระนคร ซึ่งมีพระราชกระแสรับสังให้
่ เขียนภาพ “...เรื่องเทพบุตร
๓๐๑
โดยแต่ละห้องภาพมีจารึกบรรยายใต้ภาพไว้
เทพธิ ดามาประพาสในสวนที่ ดาวดึ งษ...”
ทัง้ หมดซึ่ง สัมพันธ์ก ับภาพจิต รกรรมที่เ ขียนพรรณนาถึง สถานที่สํา คัญ เช่ น สระโบกขรณี
จิต รลดาวโนทยาน มิส กวโนทยาน ปารุส กวโนทยาน นันทนวโนทยาน ที่อ ยู่ใ นทิศ ต่ างๆ
โดยรอบสวรรค์ช ัน้ ดาวดึง ส์ ซึ่ง หากศึก ษาเปรีย บเทีย บข้อ ความที่จ ารึก ไว้ใ ต้ภ าพ รวมทัง้
จิตรกรรมทีป่ รากฏจะพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อความทีพ่ รรณนาถึงสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์จาก
วรรณกรรมไตรภูมโิ ลกวินิจฉัยกถา ซึ่งเป็ นวรรณกรรมที่กล่าวถึงโลกสัณฐานตามคติความเชื่อ
แบบเดิม ๓๐๒ และเมื่อมีการเขียนภาพสวนสวรรค์ทอ่ี ยู่ ณ ทิศต่างๆ โดยรอบสุทสั นครไว้ท่ผี นัง
รอบพระอุโบสถแล้ว ยิง่ ชวนให้น่าคิดว่านอกจากภาพจะบอกเล่าเรื่องราวอันเป็ นอุดมคติดงั กล่าว
แล้ว พระอุโบสถแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนสุทสั สนนครบนสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์ซ่งึ อยู่บนยอดเขาพระ
สุเมรุอนั เป็ นศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วย
นอกจากนี้ การวางองค์ประกอบภาพของเรื่องนี้ในบางฉากยังอาจสะท้อนให้
เห็นถึงความสืบเนื่องกับฉากไตรภูมทิ ่คี ุน้ เคยกันมาแต่เดิม เช่น ภาพกอบัวขนาดใหญ่เบือ้ งหลัง
พระประธานทีม่ คี วามสูงลดหลันกั
่ น ซึ่งคล้ายกับภาพเขาพระสุเมรุและสัตบริภณ
ั ฑ์ ๓๐๓ (ภาพที่
๒๓๙) รูปแบบของดอกบัวทัง้ ๗ ดอกและใบบัว ที่โผล่พ้นสระนํ้ าเขียนขึ้นอย่างสมจริงเป็ น
ธรรมชาติ แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วภาพนี้ถ่ายทอดเรื่องราวปรัมปราคติเกี่ยวกับสระบัวทีอ่ ยู่ในกิง่ งาของ
ช้างเอราวัณตามที่มกี ล่าวไว้ในไตรภูมโิ ลกวินิจฉัยกถา โดยมีคําจารึกอธิบายภาพที่ด้านล่างว่า
“เรื่องนี้ เทพบุตรเทพธิ ดามาประชุมกันชมสระบัวบนงาช้างเอราวัณ งาข้างหนึ่ งนัน้ มีสระ
บัว ๗ สระๆ หนึ่ งนัน้ มีบวั ๗ กอ บัวกอหนึ่ งนัน้ มีดอก ๗ ดอก บัวดอกหนึ่ งนัน้ มี ๗ กลีบ
มีนางเทพธิ ดารําอยู่ในกลีบบัวนัน้ กลีบละ ๗ นาง นี้ เขียนไว้แต่กลีบละนางภอเปนอย่าง”
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๓๐๑

สํ า นั ก งานทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นพระมหากษัต ริย์, ปทุ ม วนานุ ส รณ์ : โครงการ
บูรณปฏิ สงั ขรณ์ วดั ปทุมวนาราม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๕), ๖๘.
๓๐๒
ดูใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร, “สุทสั สนนครบนดาวดึงสเทวภิภพ ภาพจิตรกรรม
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” ๕๕ ปี คณะ
โบราณคดี กบั การอนุ รกั ษ์ และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ เนื่ องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๕๔), ๕๑-๖๑.
๓๐๓
ศักดิ ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิ ล ป์ สมัยรัตนโกสิ นทร์: พัฒนาการของงานช่ าง
และแนวคิ ดที่ปรับเปลี่ยน, ๔๙๑.

๓๓๕

ภาพที่ ๒๓๙ จิตรกรรมเรือ่ งสระบัวในกิง่ งาของช้างเอราวัณ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม
เมือ่ ศึกษาภาพจิตรกรรมเรื่องนี้เพิม่ เติมจะพบว่า แม้จะเขียนขึน้ ตามวรรณกรรม
ปรัมปราคติอย่างโบราณ แต่ก็มกี ารแสดงออกผ่านวิธคี ดิ อย่างใหม่ท่คี ํานึงถึงความสมจริงร่วมอยู่
ด้วย โดยฉากสวนสวรรค์ต่างๆ นัน้ ได้มกี ารใช้ภาพสถาปตั ยกรรม เช่น พระมหาปราสาทอย่างใน
พระบรมมหาราชวังมาทําหน้ าที่แทนวิมานที่ประทับของเหล่าเทวดา รวมทัง้ สระบัวที่แสดงออก
อย่างเป็ นธรรมชาติ และมีภาพเรือพระที่นัง่ ท่ามกลางสระบัวนัน้ (ภาพที่ ๒๔๐) ซึ่งความหมายที่
เกิดขึน้ จากภาพเรื่องสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์เหล่านี้ นอกจากจะสะท้อนถึงอุดมคติในเรื่องสวรรค์ดงั ที่
บรรยายไว้ในไตรภูมโิ ลกวินิจฉัยกถาแล้ว ยังอาจเชื่อมโยงได้กบั แนวคิดเรื่องการจําลองบรรยากาศ
ของสระปทุมวันอันเป็ นทีป่ ระทับเพื่อสําราญพระราชอิรยิ าบถส่วนพระองค์เอาไว้ดว้ ย เนื่องจากใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มรี บั สังให้
่ สร้างสระปทุมโดย “...ให้ขดุ สระใหญ่มีเกาะน้ อยเกาะใหญ่ในกลาง
สระ ในสระนัน้ ปลูกบัวต่างๆ บนเกาะนัน้ ให้ ปลูกผักต่ างๆ พรรณดอกไม้ต่างๆ ถึงหน้ าฤดู
แล้งเดือนยี่ ข้างขึ้นก็ไขนํ้าเข้าไปไว้เปี่ ยมสระ เสด็จมาประทับแรมอยู่ ๒ ราตรีบ้าง ๓ ราตรี
บ้าง ให้พระราชวงศ์แลข้าราชการฝ่ ายในลงเรือพายเก็บดอกบัวและพรรณดอกไม้แลพรรณ
ผักต่างๆ เป็ นการสนุก...” ๓๐๔ ดังนัน้ ภาพเทพบุตรเทพธิดาประพาสสวนสวรรค์ทอ่ี ยู่โดยรอบพระ
อุโบสถวัดปทุ มวนารามนัน้ ก็อาจมีนัยยะหมายถึงรัชกาลที่ ๔ และข้าราชบริพารเมื่อครัง้ เสด็จ
ประพาสและทรงสําราญพระราชอิรยิ าบถทีส่ ระปทุมด้วยเช่นกัน
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๓๐๔

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๘๕.

๓๓๖

ภาพที่ ๒๔๐ จิตรกรรมเรือ่ งนันทนวโนทยาน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม
กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพเทวดาหรือเทพชุมนุ มที่เกิดขึน้ เป็ นอย่างมากในงาน
จิตรกรรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีรูปแบบของภาพเทวดาประเภทต่างๆ ที่
แต่งกายทรงเครือ่ งสืบทอดมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี แต่ถ่ายทอดออกมาในฉากท้องฟ้า
ที่มกี ้อนเมฆซึ่งแสดงถึงความสมจริงตามแนวคิดอย่างตะวันตก ภาพเทพชุมนุ มไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะกับเหตุการณ์ในพุทธประวัตโิ ดยเฉพาะตอนตรัสรูอ้ กี ต่อไป และไม่พบว่ามีการเขียนภาพ
เรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐานอย่างที่นิยมในจิตรกรรมไทยประเพณี ซึ่งสอดคล้องกับที่รชั กาลที่ ๔
ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อถือในเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐาน แต่กระนัน้ ในพระอารามที่
สร้างขึน้ ใหม่นอกพระนครอย่างวัดปทุมวนาราม ก็ยงั คงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับปรัมปรา
คติน้ียงั ไม่ได้หมดไปจากงานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ อย่างสิน้ เชิง เพียงแต่
นําเสนอผ่านการตีความทีส่ อดคล้องกับความจริงมากยิง่ ขึน้
๕.๘ ความสมจริ งผ่านภาพเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ภาพบุคคล และ
ความสัมพันธ์กบั ภาพถ่าย
จากการศึกษาภาพจิตรกรรมในรัชกาลที่ ๔ พบว่าน่ าเป็ นช่วงระยะแรกที่ม ี
การเขียนภาพจิตรกรรมในรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ คงเป็ นไปตาม
แนวคิดแบบสมจริง ตัวอย่างของภาพจิตรกรรมที่เป็ นการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ท่ี
สําคัญ ได้แก่ ภาพเหตุ การณ์การสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ ๙ ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑
เขียนไว้ภายในพระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม (ภาพที่ ๒๔๑)

๓๓๗

ภาพที่ ๒๔๑ จิตรกรรมเรือ่ งการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ ๙ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม
เหตุการณ์น้ีมรี ายละเอียดกล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๑ กล่าวโดย
สรุป คือ พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดเกล้าฯ ให้จดั การสังคายนาพระไตรปิ ฎก ณ วัดนิพพาราม
หรือวัดพระศรีสรรเพชดาราม ปจั จุบนั คือวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ ์เนื่องจากเป็ นวัดที่ตงั ้ อยู่
ระหว่างวังหลวงและวังหน้ า โดยโปรดเกล้าฯ ให้แบ่ งการชําระพระไตรปิ ฎกเป็ น ๔ กอง โดย
จัดการชําระ ณ พระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป และการเปรียญ เมื่อการจัดสร้างพระไตรปิฎก
แล้วเสร็จ ได้โปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญพระคัมภีรข์ น้ึ พระยานมาศ พระราชยานต่างๆ ตัง้ กระบวน
แห่สมโภชพระไตรปิ ฎกแล้วเชิญไปประดิษฐานในหอพระมณเฑียรธรรมหรือพระมณฑปกลาง
สระในวัดพระศรีรตั นศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง ๓๐๕
ภาพจิตรกรรมใช้หลักทัศนียวิทยา โดยมีจุดรวมสายตาอยู่ท่บี ริเวณกึ่งกลาง
ตอนบนของภาพซึง่ เป็ นตําแหน่ งของพระมณฑปทีม่ พี ระอุโบสถและวิหารขนาบอยู่ ๒ ข้าง ภายใน
อาคารเหล่านี้มภี าพพระสงฆ์ร่วมกันชําระพระไตรปิ ฎก กลุ่มอาคารเหล่านี้ล้อมรอบด้วยระเบียง
คดและแนวกําแพงวัดทีศ่ าลารายอยูโ่ ดยรอบ มีภาพเหล่าข้าราชการแต่งกายด้วยเสือ้ ครุยและสวม
ลอมพอกเดินถือดอกบัวออกจากบริเวณมณฑปด้านในผ่านประตูระเบียงคดมาสู่ด้านนอกแนว
กําแพงวัด เพื่อนํ าสายตามาสู่ภาพกระบวนแห่พระคัมภีรท์ ่ปี ระดิษฐานในบุษบกสีทอง แวดล้อม
ด้วยเหล่าทหาร ข้าราชบริพาร และกระบวนเครื่องสูงประกอบเกียรติยศ โดยหัวแถวของกระบวน
แห่มุ่งหน้ าไปทางด้านซ้ายซึ่งมีภาพของประตู และกํ าแพงวังหลวง แลเห็นอาคารสําคัญต่ างๆ
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๓๐๕

สรุ ป ความเรื่อ งการสัง คายนาพระไตรปิ ฎ กจาก อรวรรณ ทรัพ ย์ พ ลอย,
บรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้ าพระยาทิ พากร
วงศมหาโกษาธิ บดี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พลับลิงชิง่ , ๒๕๕๒), ๑๒๔-๑๓๐.

๓๓๘
ภายในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม จะเห็นได้ว่าภาพเหตุการณ์ทถ่ี ่ายทอดออกมาเป็ นงานจิตรกรรม
ได้ให้รายละเอียดของกิจกรรมและสถานทีต่ ่างๆ ตามทีม่ กี ล่าวไว้ในเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ภาพวัดพระศรีรตั นศาสดารามนัน้ กลับปรากฏภาพพระ
พุทธปรางค์ปราสาทและพระศรีรตั นเจดียซ์ ง่ึ เป็ นอาคารทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงขัดแย้ง
กับความเป็ นจริง เพราะในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่มกี ารสังคายนาพระไตรปิ ฎกนัน้ ในบริเวณดังกล่าว
ยังคงมีเพียงหอพระมณเฑียรธรรมหรือพระมณฑปเท่านัน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นความเผอเรอของช่างเขียน
หรืออาจเป็ นความต้องการการแสดงให้เห็นภาพอาคารสําคัญของวัดพระศรีรตั นศาสดารามใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ก็เป็ นได้
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งพบว่า การผลักระยะหรือทัศนียวิทยาของภาพวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์กับภาพวัดพระศรีรตั นศาสดารามหรือวัดพระแก้วมีความแตกต่างกัน
จึงมีผลทําให้ดูเสมือนว่าวัดมหาธาตุฯ อยู่ในตําแหน่ งของภูมปิ ระเทศทีส่ ูงกว่าวัดพระแก้ว โดยมี
มณฑปเป็ นอาคารที่อยู่ในตําแหน่ งสูงที่สุด ทัง้ นี้อาจเป็ นความตัง้ ใจของช่างเขียนทีต่ ้องการเน้ น
สถานที่ประกอบการสังคายนาพระไตรปิ ฎกให้มคี วามโดดเด่น จึงขยายมิตใิ ห้เห็นภาพที่แสดง
รายละเอียดต่างๆ ภายในวัดมหาธาตุฯ ให้ชดั เจนกว่าวัดพระแก้ว ภาพอาคารมณฑปที่มขี นาด
ความสูงเป็ นอย่างมากและแวดล้อมด้วยอาคารอื่นๆ ทีส่ ูงลดหลันกั
่ นนัน้ ชวนให้นึกถึงภาพเขา
ไกรลาสในพระราชพิธโี สกันต์ซง่ึ เป็นภาพถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๒๔๒) จากมุมมอง
ในภาพถ่ายจะเห็นว่าบริเวณมณฑปบนเขาไกรลาสเป็ นตําแหน่ งสําคัญทีใ่ ช้ประกอบพระราชพิธ ี
ซึง่ มีความสูงกว่าบริเวณอื่นๆ ในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ อาจเป็ นไปได้ว่ามุมมองจากภาพถ่ายใน
สมัยนัน้ อาจส่งผลต่อการวางองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วย

ภาพที่ ๒๔๒ ภาพเขาไกรลาสในพระราชพิธโี สกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เมือ่ พ.ศ.๒๔๐๘
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศาสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๘.

๓๓๙
ตัวอย่างภาพจิตรกรรมทีแ่ สดงถึงเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี ําคัญอีกแห่ง
หนึ่ง คือภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งอยู่บริเวณผนังเหนือช่องหน้ าต่างและประตูพระ
วิห าร วัด ปทุ ม วนาราม จิต รกรรมเรื่อ งนี้ น่ า จะเป็ น ภาพที่บ อกเล่ า เหตุ ก ารณ์ เ มื่อ ครัง้ ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินมาในคราวฉลองวัดปทุมวนารามเมื่อ
พ.ศ.๒๔๑๐ ซึ่ง ปรากฏเหตุ ก ารณ์ ใ นพระราชพงศาวดารกรุ ง รัต นโกสิน ทร์ สมัย รัช กาลที่ ๔
เกีย่ วกับการเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ว่า “...ในเดือนอ้ายนัน้ โปรดให้ฉลองวัด
ประทุ ม วนาราม ณ วัน จัน ทร์เ ดื อ นอ้ า ย แรม ๑๐ คํ่า เวลาบ่ า ย ได้ ตั ง้ กระบวนแห่
พระพุทธรูปผ้าไตรเครื่องบริ ขารลงเรือเอกไชย แต่หน้ าพระที่นัง่ ชลังคณ์ พิมาน กระบวน
แห่มีเรือเอกไชยบุษบกลําหนึ่ ง เรือดัง้ ๕ คู่ เรือกราบ ๒ เรือศรี ๒...” ๓๐๖
ภาพเรื่ อ งนี้ ม ี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ ความสมจริ ง ที่ ส ะท้ อ นเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์อยู่หลายประการ เช่น ภาพรัชกาลที่ ๔ ประทับในเรือพระที่นัง่ และมีการเชิญธง
จอมเกล้า ซึง่ เป็ นธงประจําประองค์ในรัชกาลที่ ๔ ร่วมไปในกระบวนเสด็จฯ (ภาพที่ ๒๔๓) โดย
ธงจอมเกล้ามีลกั ษณะเป็ นธงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า พืน้ นอกสีแดงพืน้ ในสีขาบ ตรงกลางผืนธงมีตรา
พระมหามงกุ ฎ ขนาบด้ ว ยฉั ต ร ๗ ชัน้ ข้า งละ ๑ องค์ เป็ น ธงสํ า หรับ เชิญ ขึ้น ยอดเสาใน
พระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จประทับ และอัญเชิญไปในกระบวนเสด็จยังที่แห่งอื่น ทัง้ ยังเป็ นธง
ประจํากองทหารรักษาพระองค์อีก ๖ กอง ๓๐๗ (ภาพที่ ๒๔๔) และยังมีภาพทหารที่แต่ งกาย
อย่างตะวันตกซึง่ คงผ่านการฝึกหัดแบบยุโรป ภาพเรือพระทีน่ งที
ั ่ ม่ บี ุษบกและเรือสําคัญประเภท
ต่างๆ รวมทัง้ ฝี พายทีป่ ระกอบในริว้ กระบวน ซึง่ มีลกั ษณะที่สมจริงคล้ายกับเรือที่ใช้ในกระบวน
พระราชพิธ ี น่ าสัง เกตภาพกระบวนเรือเหล่ านี้ มรี ูปแบบที่แ ตกต่ างจากภาพกระบวนเรือ ใน
สวรรค์ชนั ้ ดาวดึง ส์ท่เี ขียนภายในพระอุ โ บสถวัด ปทุ มวนารามซึ่ง มีล กั ษณะเป็ นอุ ด มคติ โดย
รูปแบบของเรือลําต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาพสวนสวรรค์ยงั แตกต่างจากเรือสําคัญทีใ่ ช้ในการพระราชพิธ ี
อยู่มาก ความสมจริงประการอื่นๆ ของภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคยังคงถ่ ายทอดผ่าน
ั ่ ้ าซึ่งไม่ได้ถูกห้ามปรามเมื่อมีขบวนเสด็จพระราช
ภาพอาคารบ้านเรือนและวิถชี วี ติ ผู้คนริมฝงนํ
ดําเนินผ่านอีกต่อไป
305
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๓๐๖

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๔๔.
๓๐๗
ฉวีง าม มาเจริญ , “ธงในรัช กาลพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว ”
ศิ ลปากร ๔๗, ๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗), ๙-๑๐.

๓๔๐

ภาพที่ ๒๔๓ ภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่มกี ารเชิญธงจอมเกล้าไปในกระบวนเสด็จฯ
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๔๔ ธงจอมเกล้า
ทีม่ า: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๘.

๓๔๑
สิง่ ที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ อีกประการหนึ่งของภาพตอนนี้ คือการเขียนภาพ
พระบรมมหาราชวังและหมู่พระที่นัง่ ที่อยู่รมิ แม่น้ํ าเจ้าพระยา ทัง้ นี้เชื่อว่าเพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์จริงทีก่ ล่าวไว้ในพระราชพงศาวดาร จึงทําให้เห็นภาพบริเวณท่านิเวศวรดิฐซึง่ เป็ นท่า
นํ้ าหน้ าหมู่พ ระที่นัง่ ต่ างๆ ใกล้ก ับท่ าขุนนางหรือ ท่ าราชวรดิฐ ในป จั จุบนั ๓๐๘ โดยบริเ วณท่ า
นิเวศวรดิฐมีภาพหมู่พระที่นัง่ ชลังคณ์พมิ านเป็ นฉากใหญ่เต็มผนังด้านทิศใต้ของพระวิหาร ซึ่ง
พระทีน่ งองค์
ั ่ น้ไี ด้รอ้ื ลงในรัชกาลต่อมา แต่ยงั คงปรากฏหลักฐานเป็ นภาพถ่ายเก่าเมื่อครัง้ รัชกาล
ที่ ๔
จากการศึ ก ษาภาพถ่ า ยเก่ า พบว่ า น่ าจะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวาง
องค์ประกอบภาพจิตรกรรมเรือ่ งนี้ไม่มากก็น้อย เนื่องจากมุมมองจากภาพถ่ายเก่าทีแ่ สดงให้เห็น
หมู่พระทีน่ ัง่ ชลังคณ์พมิ านและพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตกติดทีก่ บั แม่น้ําเจ้าพระยานัน้
มีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันเป็ นอย่างมากกับงานจิตรกรรม โดยพบว่าตําแหน่ งของอาคารสําคัญต่างๆ
ในภาพถ่ายได้รบั การขยายให้เป็ นฉากใหญ่ทางด้านทิศใต้ของพระวิหารเกือบทัง้ หมด
จุดสังเกตทีส่ าํ คัญ เช่น ภาพทิวทัศน์ของพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก
ซึ่งมองเห็นหอนาฬิกาที่รชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ถัดมาจะแลเห็นเครื่องยอดของพระที่นัง่ ดุสติ
มหาปราสาทที่โผล่พ้นกําแพงพระบรมมหาราชวัง และบริเวณริมตลิง่ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงเรือ
หลวงที่มลี กั ษณะเป็ นอาคารโถงทรงจัว่ ๓ หลังที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องภาพ (ภาพที่ ๒๔๕)
ถัด มาจึง เป็ น ตํ า แหน่ ง ของภาพป้ อมพรหมอํ านวยศิล ป์ ภาพหมู่ พ ระที่นั ง่ ชลัง คณ์ พ ิมานซึ่ง
ประกอบด้วยพระที่นัง่ ชลังคณ์ พมิ าน พระที่นัง่ ทิพยสถานเทพยสถิต พระที่นัง่ ราชกิจวินิจฉัย
และพระทีน่ งอนงค์
ั่
ในสราญรมย์ (ภาพที่ ๒๔๖) และมีภาพป้อมอินทร์อํานวยศรอยู่ทา้ ยสุดของห้อง
ภาพด้านทิศใต้ (ภาพที่ ๒๔๗)
การวางองค์ ป ระกอบภาพจิต รกรรมที่ม ีอ าคารสํ า คัญ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น
ลักษณะเดียวกันกับภาพถ่ายเก่าบริเวณท่านิเวศวรดิฐในสมัยรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๒๔๘ ) ไม่
เพียงแต่อาคารต่างๆ เท่านัน้ แต่รายละเอียดอื่นเช่นท่านํ้า และส่วนทีเ่ ป็ นเขื่อนสําหรับให้พระเจ้า
ลูกเธอลงสรงที่หน้ าพระที่นัง่ ชลังคณ์พมิ านก็ยงั ปรากฏในภาพจิตรกรรมด้วย ซึ่งรายละเอียด
เหล่านี้ก็ได้พบในภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่นกัน (ภาพที่ ๒๔๙) จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
เขีย นภาพจิต รกรรมในฉากนี้ อ าจได้รบั แรงบัน ดาลใจมาจากภาพถ่ า ยในสมัย นั น้ และภาพ
จิตรกรรมเรื่องนี้น่าจะเป็ นการขยายแบบภาพสถานที่จากภาพถ่ ายมาใช้เป็ นฉากหลักในงาน
จิตรกรรม
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๓๐๘

ดู ร ายละเอีย ดตํ า แหน่ ง และรายชื่อ พระที่นัง่ ต่ า งๆ บริเ วณท่ า นิ เ วศวรดิฐ ใน
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครัง้ ที่ ๖, ๒๕๖.

๓๔๒

ภาพที่ ๒๔๕ ภาพพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก มองเห็นหอนาฬิกา และพระทีน่ งั ่ ดุสติ
มหาปราสาทและโรงเรือหลวง พระวิหารหลวง วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๔๖ ภาพหมู่พระที่นัง่ ชลังคพิมาน มองเห็นป้อมพรหมอํานวยศิลป์ ท่านํ้ า และเขื่อน
ลงสรงทีด่ า้ นหน้าพระทีน่ งชลั
ั ่ งคพิมาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ั ่ มองเห็นแนวเขือ่ นลงสรง ท่านํ้า และป้อมอินทร์อํานวยศร
ภาพที่ ๒๔๗ ภาพท่าราชวรดิฐฝงใต้
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๓๔๓

ภาพที่ ๒๔๘ ภาพถ่ายพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔
ทีม่ า: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๕๕.

ภาพที่ ๒๔๙ ภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าท่านิเวศวรดิฐ มองเห็นท่านํ้า แนวเขื่อนสําหรับลงสรงที่
หน้าพระทีน่ งชลั
ั ่ งคพิมาน และมีป้อมรักษาการทัง้ ๒ ป้อม
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศาสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๘๖.
นอกเหนือจากภาพเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ท่ปี รากฏภาพสถานที่ท่เี ชื่อ
ว่าได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายแล้ว ยังพบว่างานจิตรกรรมในรัชสมัยนี้น่าจะเริม่ มีการเขียน
ภาพบุคคลซึง่ อาจได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ภาพสมเด็จพระวันรัตน์
(ทับ พุทธสิร)ิ ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโสมนัสวิหาร และเป็ นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดและ

๓๔๔
เชีย่ วชาญในทางวิปสั สนากรรมฐาน (ภาพที่ ๒๕๐) ซึง่ พบว่าในภาพจิตรกรรมทีแ่ สดงกิจวัตรของ
พระสงฆ์เรือ่ งการปลงอสุภกรรมฐานมีภาพพระสงฆ์รปู หนึ่งทีอ่ าจเป็นภาพเหมือนของสมเด็จพระ
วันรัตน์ โดยสังเกตได้จากท่าทางการนังและการวางมื
่
อ (ภาพที่ ๒๕๑) นอกจากนี้ ภาพพระสงฆ์
ปลงอสุภ กรรมฐานในที่เ ดียวกันยัง แสดงออกด้ว ยภาพพระสงฆ์ท่มี ลี กั ษณะรูปร่า งหน้ าตาที่
แตกต่ า งกัน โดยเริ่ม ใช้เ ทคนิ ค อย่า งตะวัน ตกซึ่ง ยัง ไม่ชํา นาญนัก ซึ่ง เชื่อ ว่ า อาจเป็ น ความ
พยายามในการเขียนภาพเหมือนจริงของพระสงฆ์รปู อื่นๆ ด้วย

ภาพที่ ๒๕๐ ภาพภิกษุปลงอสุภกรรมฐานซึ่งอาจเป็ นภาพเหมือนของสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ
พุทธสิร)ิ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร

ภาพที่ ๒๕๑ ภาพถ่ายสมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทธสิร)ิ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโสมนัสวิหาร

๓๔๕
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่า ในรัชสมัยนี้เริม่ มีการเขียนภาพเล่า
เรือ่ งเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์แล้ว รวมทัง้ เริม่ มีการเขียนภาพเหมือนบุคคลเกิดขึน้ ในรัชสมัย
นี้ โดยเชื่อว่าภาพถ่ ายที่เกิดขึ้นในสมัยนัน้ น่ าจะเป็ นปจั จัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เกิดการ
เขียนภาพจิตรกรรมที่มรี ปู แบบและองค์ประกอบคล้ายกันกับภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทัง้ นี้
พบมากในส่วนทีเ่ ป็ นภาพถ่ายสถานทีแ่ ละภาพบุคคลสําคัญ
๕.๙ ภาพลวดลายประดับ
จากการศึก ษาภาพจิต รกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ใ นรัช กาลที่ ๔
พบว่านอกจากจิตรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่อ งราวต่ างๆ แล้ว ยัง มีค วามนิยมเขียนภาพที่เ ป็ นการ
ประดับตกแต่ง โดยภาพลวดลายประดับหลายประการเป็ นสิง่ ที่สบื เนื่องจากงานจิตรกรรมใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ เช่น ภาพเครือ่ งตัง้ และเครือ่ งประดับเรือนแบบจีน ภาพลายผ้า ในขณะเดียวกัน
ก็ได้พฒ
ั นารูปแบบและแนวคิดในการเขียนลายประดับประเภทอื่นๆ ซึง่ ก่อให้เกิดลายประดับทีม่ ี
เอกลักษณ์ เช่น ลายแผงที่มอี ทิ ธิพลแบบตะวันตก ภาพดอกไม้ ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพ
เครือ่ งแขวน เป็ นต้น
ภาพเครื่องตัง้ และเครื่องประดับเรือนแบบจีนที่พบในจิตรกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ พบว่ามีรูปแบบที่คล้ายกับงานจิตรกรรมในรัชกาลที่ ๓ โดยยังมี
รูปแบบทีป่ ระกอบไปด้วยภาพเครือ่ งเรือน เช่น โต๊ะ ตัง,่ ภาพเครื่องตัง้ เช่นกระถางธูป เชิงเทียน,
ภาพเครื่องประดับเรือน เช่น ถ้วยชาม แจกัน ผลไม้ ดอกไม้ซง่ึ ใช้จดั แต่งบ้านเรือน รวมทัง้ ภาพ
ผ้าม่านและเครื่องแขวนต่างๆ ซึง่ ภาพเหล่านี้ลว้ นมีความเกี่ยวข้องกับงานประดับในศิลปะจีนที่
ร่วมสมัย และพบตัวอย่างการเขียนภาพในลักษณะนี้มาแล้วในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ ๓๐๙
แต่กระนัน้ ก็มคี วามแตกต่างจากในสมัยรัชกาลที่ ๓ อยู่บางประการ กล่าวคือ
จากเดิมทีพ่ บว่าเคยนิยมเขียนภาพเครือ่ งตัง้ และเครือ่ งเรือนแบบจีนเต็มพืน้ ทีผ่ นังอาคาร ก็ได้ลด
พื้นที่ในการนํ าเสนอลงมาเหลือเพียงบริเวณบานหน้าต่าง บานประตู และบานแผละ มีตวั อย่างที่
พบหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถวัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็ นต้น (ภาพที่ ๒๕๒) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความนิยมเขียนภาพการจัดวางกระถางกระเบือ้ ง
เคลือบลายครามแบบจีนสําหรับปลูก ไม้ด อกไม้ประดับ เช่น ที่พ ระอุ โบสถวัด เขมาภิรตาราม
จ.นนทบุร ี (ภาพที่ ๒๕๓) ซึง่ นอกจากจะเป็ นการสะท้อนภาพ ความนิยมเล่นเครื่องกระเบือ้ งลาย
ครามของชนชัน้ สูงในยุคสมัยนัน้ แล้ว ยังแสดงถึงเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกทีท่ ําให้ภาพ
เครื่องกระเบือ้ งลายครามเหล่านัน้ มีมติ แิ ละสีสนั ทีใ่ กล้เคียงความเป็ นจริงมากขึน้ กว่าภาพเครื่อง
เรือ นหรือ เครื่อ งตัง้ ในสมัย รัชกาลที่ ๓ และเมื่อ มองผ่ า นภาพที่อ ยู่บ ริเ วณผนัง ระหว่ า งช่ อ ง
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๓๐๙

อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัย
รัช กาลที่ ๓” (วิทยานิ พ นธ์ศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าประวัติศ าสตร์ศิล ปะ บัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๒๓-๒๔.

๓๔๖
หน้ าต่ าง ก็ชวนให้นึก ถึง ภาพทิวทัศน์ ของพระราชวัง ที่มคี วามนิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน
กระถางกระเบือ้ งเคลือบลายครามเพื่อตกแต่งภายนอกอาคาร

ภาพที่ ๒๕๒ ภาพเครื่องตัง้ และเครื่องประดับเรือนแบบจีน บานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดชุมพล
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๒๕๓ ภาพไม้ด อกปลู ก ในกระถางกระเบื้อ งเคลือ บลายคราม พระอุ โ บสถ วัด เขมา
ภิรตาราม จ.นนทบุร ี

๓๔๗
มีภาพเครื่องตัง้ เครื่องบูชาแบบจีนบางแห่งที่มปี ระเด็นน่ าสนใจ เช่นที่ผนัง
วิหารพระศาสดาห้อ งด้านทิศตะวันตกซึ่ง เป็ นห้องที่ประดิษฐานพระไสยา วัดบวรนิเวศวิหาร
(ภาพที่ ๒๕๔) แม้ว่าภาพนี้อาจเขียนขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่กไ็ ด้สะท้อนถึงความสมจริงในการ
จัดเครือ่ งบูชาในราชสํานักและการจัดเครือ่ งบูชาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ด้วย
ภาพดังกล่าวมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่ แท่นทรงสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั สําหรับวาง
เครื่อ งตัง้ ด้า นหน้ าแท่ น นี้ นิย มเขียนภาพมัง กรขนาดใหญ่ ส ลับลายเมฆแบบจีน เหนื อ แท่ น
ดังกล่าวจัดวางเครื่องบูชาแบบจีน ประกอบด้วยเชิงเทียน ๑ คู่ กระถางกํายาน พานใส่ผลไม้
แจกันดอกไม้ ๑ คู่ และลับแลจําลองเขียนภาพดอกโบตั ๋น ๑ บาน ทีด่ ้านล่างของแท่นบูชามีตงั ่
ขาสิงห์จดั วางเครื่องบูชาอีกชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพานพุ่มขนาดต่างๆ เชิงเทียนและธูป โดย
สิง่ ของทุกประเภทตัง้ เรียงเป็ นแถวๆ ละ ๕ ชิน้

ภาพที่ ๒๕๔ เครือ่ งตัง้ บูชาอย่างจีนผสมกับแบบไทย วิหารพระศาสดาห้องทิศตะวันตก วัดบวร
นิเวศวิหาร

๓๔๘
รูปแบบดังกล่าวสะท้อนถึงการจัดวางเครื่องบูชาทีผ่ สมผสานระหว่างแบบจีน
กับแบบไทย โดยเครื่องบูชาแบบไทยทีป่ รากฏในตังด้
่ านล่างของภาพนัน้ มีองค์ประกอบคล้าย
กับเครือ่ งนมัสการของหลวงทีเ่ รียกว่า เครื่องทองทิศ ซึง่ ประกอบด้วยเตียงทองตัง้ เชิงเทียนแถว
หนึ่ง ๕ เชิง เชิงธูปแถวหนึ่ง ๕ เชิง พานข้าวตอกแถวหนึ่ง ๕ พาน และพานพุ่มดอกไม้แถวหนึ่ง
๕ พาน ๓๑๐ (ภาพที่ ๒๕๕)
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ภาพที่ ๒๕๕ เครือ่ งทองทิศ
ที่ม า: สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, อธิ บ ายเครื่ อ งบู ช า และตํา นานโต๊ ะ บู ช า
(กรุงเทพฯ: พระนคร, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสิทธิ ์ สิรวิ รสาร ณ เมรุวดั มกุฎ
กษัตริยาราม ๓ ตุลาคม ๒๕๐๕), ๒.

๓๑๐

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ, อธิ บายเครื่องบูชา และตํานานโต๊ะบูชา
(กรุงเทพฯ: พระนคร, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสิทธิ ์ สิรวิ รสาร ณ เมรุวดั มกุฎ
กษัตริยาราม ๓ ตุลาคม ๒๕๐๕), ๒.

๓๔๙
เป็ นที่น่าสังเกตว่าการตัง้ เครื่องบูชาอย่างไทยและจีนร่วมกันเช่นนี้น่าจะเป็ น
สิง่ ที่นิยมในราชสํานักสมัยนัน้ ด้วยเช่ นกัน ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรง
อธิบายว่ามีการจัดเครื่องบูชาอย่างที่เรียกว่า “จีนแกมไทย” ซึ่งน่ าจะเริม่ มีการดัดแปลงโดยนํ า
เครือ่ งบูชาอย่างจีนมาจัดร่วมกับเครื่องบูชาอย่างไทยในครัง้ ฉลองวัดพระเชตุพนฯในรัชกาลที่ ๓
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็ยงั คงนิยมเล่นเครื่องโต๊ะบูชาอย่างจีนแกมไทยสืบมา โดยเฉพาะใน
ราชสํานักและหมูช่ นชัน้ สูง ๓๑๑
ภาพเครือ่ งตัง้ แบบจีนทีป่ รากฏนี้ยงั น่าสังเกตว่ามีรปู แบบทีใ่ กล้เคียงกับการจัด
วางแท่นบูชาสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีร่ ชั กาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ด้วย กล่าวคือ บริเวณด้านหน้า
ของแท่นบูชาแบบจีนในงานจิตรกรรมนัน้ พบว่ามีความนิยมเขียนภาพมังกรดัน้ เมฆในกรอบ
สีเ่ หลีย่ ม ซึง่ น่ าจะพัฒนามาจากผ้าทิพย์หรือภาพบนแผ่นปิ ดหน้าโต๊ะบูชาซึง่ เป็ นทีน่ ิยมในศิลปะ
จีน รูปแบบดังกล่าวยังปรากฏที่หน้ าแท่นบูชาภายในองค์ประเจดียป์ ระธานวัดบวรนิเวศวิหาร
แท่นบูชาพระสยามเทวาธิราชในพระบรมมหาราชวัง และแท่นบูชาพระสยามเทวาธิราชจําลองที่
ประดิษฐาน ณ พระนครคีร ี จ.เพชรบุร ี อีกด้วย (ภาพที่ ๒๕๖)
ภาพจิตรกรรมทีม่ เี ครือ่ งตัง้ เครือ่ งบูชาแบบจีนปนไทยเช่นนี้จงึ เป็ นหลักฐานอีก
ประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการจัดวางเครื่องบูชาของราชสํานักสยามในสมัยนัน้
ที่ยงั มีรสนิยมแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วย แม้จะเป็ นช่วงเวลาที่อิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามามี
บทบาทเป็ นอย่างมากก็ตาม
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ภาพที่ ๒๕๖ แท่นบูชาพระสยามเทวาธิราชจําลอง ประดิษฐาน ณ พระนครคีร ี จ.เพชรบุร ี
๓๑๑

เรือ่ งเดียวกัน, ๗.

๓๕๐
ภาพจิตรกรรมทีเ่ ป็ นภาพลวดลายประดับทีพ่ บมากอีกประเภทหนึ่ง คือ ลาย
ดอกไม้ ที่มลี กั ษณะเป็ นรูปดอกไม้ผูก ลายก้านและใบในกรอบคล้ายตารางเต็มผนัง เป็ นลาย
เดียวกันทัง้ หมด ลักษณะแบบลายจีนผสมฝรัง่ นิยมเรียกว่า “ลายดอกลอยก้านแย่ง” หรือ “ลาย
แผง” ๓๑๒ โดยลายดอกไม้ทพ่ี บมากได้แก่ ลายดอกโบตั ๋น ดอกพุดตาน ดอกบัว รูปแบบดังกล่าว
เป็ นสิง่ ที่สบื เนื่องจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างไปคือ ลายก้านใบที่
ประกอบกันนัน้ มีลกั ษณะเป็ นลายแบบฝรังมากยิ
่
ง่ ขึน้ ซึง่ น่ าจะเป็ นลวดลายทีน่ ิยมในสมัยนี้ และ
สอดคล้องกับลายตกแต่งเครื่องเรือนและสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย ตัวอย่างเช่นลายแผงประดับ
ผนังพระอุโบสถวัดกวิศราราม จ.ลพบุร ี (ภาพที่ ๒๕๗)
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ภาพที่ ๒๕๗ ลายแผงประดับผนังพระอุโบสถ วัดกวิศราราม จ.ลพบุร ี
นอกจากนี้ ลายดอกไม้บางแห่งยังเขียนเป็ นซุม้ สําหรับประดับกรอบหน้าต่าง
ั้ ่
และบานประตู ซึง่ ทําให้มลี กั ษณะคล้ายกับงานประดับกรอบประตูหน้าต่างด้วยลวดลายปูนปนที
เรียกว่าลายอย่างเทศ โดยการให้สที ่แี ลดูเป็ นธรรมชาติและสมจริงมากยิง่ ขึ้น เช่น ลายพรรณ
พฤกษาประดับซุม้ ประตูพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม (ภาพที่ ๒๕๘) ในขณะทีล่ ายดอกไม้บาง
แห่งได้รบั การออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อวัด เช่น ลายแผงประดับภายในวิหารวัดปทุมวนาราม
ทีเ่ ขียนเป็ นภาพดอกบัวทีม่ ลี กั ษณะเหมือนจริง โดยยังคงเค้าโครงของลายก้านต่อดอกและทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์อย่างลวดลายไทย (ภาพที่ ๒๕๙)
๓๑๒

สันติ เล็กสุขุม, งานช่าง คําช่ างโบราณ: ศัพท์ช่างและข้อคิ ดเกี่ยวกับงาน
ช่างศิ ลป์ ไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๓), ๒๑๙.

๓๕๑

ภาพที่ ๒๕๘ ลายดอกไม้ประดับเป็นซุม้ กรอบประตู พระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม

ภาพที่ ๒๕๙ ภาพดอกบัวประดับผนังเสาในประธาน พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๓๕๒
ภาพลวดลายประดับ อีก ประการหนึ่ ง ที่พ บมากคือ ภาพลายผ้า ลายภาพ
ผ้าม่านและเครื่องแขวน โดยภาพลายผ้ามักพบบริเวณผนังตอนล่างของอาคารหรือโคนเสาใน
ประธานซึง่ แลดูคล้ายกับการโอบผืนผ้าไว้รอบเสาในประธาน ตัวอย่างเช่น ทีว่ ดั มกุฏกษัตริยาราม
(ภาพที่ ๒๖๐) โดยลวดลายที่พบนัน้ เชื่อว่าน่ าจะได้แรงบันดาลใจมาจากลายผ้า ทีเ่ รียกว่า ผ้า
พิมพ์ลายอย่าง หมายถึงผ้าลายที่ไทยสังให้
่ พ่อค้าอินเดียไปจัดทําตามแบบและลายไทยที่สงไป
ั่
เช่น ลายก้านแย่ง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายแก้วชิงดวง ลายกรวยเชิง ซึง่ ผ้าประเภทนี้เป็ นที่นิยม
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ๓๑๓ โดยพบว่ามีลวดลายลักษณะดังกล่าวในงานจิตรกรรม
เช่นกัน ซึง่ น่ าจะเป็ นรูปแบบทีส่ บื เนื่องมาจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยพบว่ามีการเขียน
ภาพลายผ้าในลักษณะเช่นนี้แล้ว มีตวั อย่างเช่นภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ลายผ้าที่พบในงานจิตรกรรมยังมีลกั ษณะการแบ่งลวดลายออกเป็ นแถวลาย
ตามแนวนอนซึ่งเป็ นองค์ประกอบทีค่ ล้ายคลึงกับการแบ่งส่วนต่างๆ ของผ้าพิมพ์ลายอย่าง ซึ่ง
แบ่งออกเป็ นท้องผ้า ขอบผ้า และเชิงผ้า โดยแต่ละส่วนมีการเขียนลายที่ต่างกัน ทัง้ นี้สที ่นี ิยม
เขียนเป็ นพื้น ได้แก่ สีแดงและสีโทนเข้ม เช่น สีดํา สีน้ํ าเงิน และสีเขียวเข้ม แล้วเขียนลวดลาย
พรรณพฤกษา ลายก้านแย่ง ลายกรวยเชิง และลายต่ างๆ ด้วยสีอ่อนซึ่งทําให้เกิดลวดลายที่
คมชัด ซึง่ พบว่าการเลือกใช้สบี นผืนผ้ากับภาพจิตรกรรมมีความใกล้เคียงกัน (ภาพที่ ๒๖๑)
312

ภาพที่ ๒๖๐ ลายผ้าทีโ่ คนเสาในประธาน พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม

๓๑๓

ณั ฏ ฐภัท ร จัน ทวิช , ผ้ า พิ ม พ์ล ายโบราณในพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
(กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ, ๒๕๔๕), ๑๑๙.

๓๕๓

ภาพที่ ๒๖๑ ผ้าพิมพ์ลายอย่างสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ที่มา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้าพิ มพ์ล ายโบราณในพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ (กรุงเทพฯ:
สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ, ๒๕๔๕), ๑๖๔, ๑๙๐.
ในส่วนของภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนนัน้ ภาพผ้าม่านมีทงั ้ ทีอ่ ยู่ในลักษณะ
เป็ นริว้ ประกอบด้านบนของภาพจิตรกรรมเรื่องต่างๆ และบางแห่งเขียนเป็ นภาพผ้าม่านแหวก
ออก ๒ ข้างและมีเชือกผูกรัดชายผ้าไว้ โดยพื้นที่ส่วนกลางที่เหลือนัน้ เขียนเป็ นภาพเล่าเรื่อง
ต่างๆ ลวดลายผ้ามีทงั ้ ที่มลี กั ษณะเป็ นผ้าลายยกดอก ผ้าเขียนลายอย่างเทศ รวมทัง้ มีท่เี ป็ น
ผ้าม่านทิ้งชายที่มพี ู่ห้อยอย่างตะวันตก ส่วนภาพเครื่องแขวนมีลกั ษณะที่คล้ายโคมไฟระย้า
และมีท่เี ป็ นเครื่องแขวนที่ทําด้วยดอกไม้สด มีช่อื เรียกตามรูปแบบต่างๆ ในสมัยปจั จุบนั เช่น
พู่กลิน่ จระเข้ วิมานพระอินทร์ เป็ นต้น มีทงั ้ ที่เขียนประดับเป็ นลวดลายตามเสาในประธาน
ประดับบานประตูและช่องหน้าต่าง เช่นทีว่ ดั มกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร เป็ นต้น (ภาพที่
๒๖๒)

๓๕๔

ภาพที่ ๒๖๒ ภาพผ้าม่านและเครือ่ งแขวนประดับบานประตู พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม
การเขียนภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนนัน้ ส่วนหนึ่งอาจได้รบั แรงบันดาลใจ
สืบเนื่องจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทีม่ กี ารเขียนภาพเครื่องเรือนประดับในอุโบสถ วิหาร
มาก่อนแล้ว แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นัน้ เชื่อว่าอาจเป็ นการถ่ายทอดความสมจริงตามแนวคิดแบบ
ตะวันตกด้วย เนื่องจากภาพผ้าม่านและเครื่องแขวนมีรูปแบบที่คล้ายศิลปะตะวันตกมากขึ้น
ทัง้ นี้ผ้าม่านและเครื่องแขวนในรูปแบบเหล่านี้น่าจะเป็ นที่นิยมในการประดับเรือนของชนชัน้ สูง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในราชสํานัก ดังจะเห็นได้จากภาพการประดับท้องพระโรงพระที่นัง่ อนันต
สมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ท่มี กี ารประดับโคมไฟระย้าสลับกับเครื่องแขวนที่เพดานท้อง
พระโรง รวมทัง้ มีการตกแต่งบริเวณพระทีน่ งั ่ สําหรับเสด็จออกด้วยผ้าม่านที่แหวกกลางมีเชือก
รัดทัง้ ๒ ข้าง และชายผ้าม่า นด้า นบนมีล กั ษณะเป็ นพู่ห้อ ย ทัง้ นี้ ก ารประดับพระที่นัง่ องค์น้ี
เป็ นไปตามพระราชประสงค์ท่ใี ห้มรี ูปแบบอย่างตะวันตกเพื่อเสด็จออกรับทูตานุ ทูตจากยุโรป
(ภาพที่ ๒๖๓)

๓๕๕
นอกจากจะเป็ นความนิยมในการประดับอาคารในราชสํานักแล้ว เชื่อว่าการ
ประดับผ้าม่านน่ าจะเป็ นการแสดงออกถึงความหรูหราและเป็ นรสนิยมของชนชัน้ สูงในสมัยนัน้
ด้วย โดยสังเกตได้จากการถ่ายภาพบุคคลสําคัญซึง่ เป็ นความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ใน
ขณะนัน้ พบว่าการจัดฉากเพื่อถ่ายภาพบุคคลโดยส่วนใหญ่นิยมประดับผ้าม่านไว้เบื้องหลังใน
ภาพด้วย (ภาพที่ ๒๖๔) ซึง่ ทําให้สามารถศึกษาลวดลายผ้าในรูปแบบต่างๆ ลักษณะโครงสร้าง
ของผ้าม่าน และการใช้พู่เชือกรัดชายผ้าม่าน ซึ่งเป็ นลักษณะผ้าม่านอย่างตะวันตก ลักษณะ
ดังกล่าวได้พบในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ ซึ่งมีลกั ษณะที่แตกต่ างจาก
ลวดลายผ้า ม่ า นแบบจีน ซึ่ง เป็ น ที่นิ ย มในสมัย รัช กาลที่ ๓ ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะอิท ธิพ ลจาก
ภาพถ่ายทีส่ ่งผลต่องานจิตรกรรมด้วย

ภาพที่ ๒๖๓ การประดับท้องพระโรงพระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคมด้วยผ้าม่านและโคมระย้า
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศาสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๔.

๓๕๖

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๒๖๔ ภาพถ่ายบุคคลชัน้ สูงทีม่ ผี า้ ม่านอยูเ่ บือ้ งหลัง
(ก) พระบรมฉายาลักษณ์รชั กาลที่ ๔
ที่ ม า: (ก) สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ประชุ ม ภาพประวั ติ ศาสตร์ แ ผ่ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๑.
(ข) ภาพถ่ายของเจ้าพระยามหินทรศักดิธาํ รง
ที่ ม า: (ข) สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ประชุ ม ภาพประวั ติ ศาสตร์ แ ผ่ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๕๕.
สรุปผลการศึกษาวิ เคราะห์เกี่ยวกับจิ ตรกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔
๑. จากการศึกษาภาพจิตรกรรมในพระราชประสงค์รชั กาลที่ ๔ พบว่ามีรูปแบบ
และแนวคิดบางประการทีส่ บื เนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีสงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างเห็นได้ชดั ใน ๒ ประเด็น คือ เนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ
ด้า นเนื้ อ หาของภาพจิต รกรรมพบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ยัง คงเป็ น เนื้ อ หาที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทางพุทธศาสนาทีเ่ น้นเรือ่ งราวในเชิงสมจริงมากขึน้ ยังคงมีบางแห่งทีม่ เี นื้อหา
ในเชิงอุดมคติ นอกจากเรือ่ งพุทธศาสนาแล้ว ยังพบว่าบางแห่งเขียนภาพเกี่ยวกับวรรณคดี เช่น
วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม ซึง่ น่าจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ทเ่ี ป็ นการเฉพาะ
ด้านเทคนิคการเขียนภาพมีการใช้เทคนิคอย่างตะวันตกที่เน้ นความสมจริงใน
เชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ภาพบุคคลและฉากสถานที่ โดยงานจิตรกรรมในรัชกาลนี้มที งั ้ ที่เป็ น
จิตรกรรมไทยประเพณีทผ่ี สมผสานกับแบบตะวันตก จิตรกรรมแบบตะวันตก และจิตรกรรมไทย
ประเพณี

๓๕๗
๒. งานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ มีความนิยมเขียนข้อความ
บรรยายเนื้อหาใต้ภาพ หรือมีแผ่นศิลาจารึกข้อความทีอ่ ธิบายเนื้อหาของภาพจิตรกรรมประกอบ
ไว้ท่ดี ้านล่างด้วยอักษรไทย ภาษาไทย โดยพบทัง้ ในกลุ่มภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนาแนวใหม่ท่เี น้ นความเป็ นเหตุเป็ นผล และเรื่องในเชิงอุดมคติ รวมทัง้ พบว่ามีความนิยม
เขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตเพื่อเป็ นคติสอนใจ ทัง้ นี้เชื่อว่าภาพทีม่ จี ารึกประกอบ
เป็ นรูปแบบทีส่ บื เนื่องจากงานช่างในรัชกาลที่ ๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาให้ประชาชนผู้รู้หนัง สือ ได้เ ข้าใจรายละเอียดได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น แต่ ประเด็นที่
แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ ๓ คือ พบความนิยมเขียนข้อความใต้ภาพด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี
ซึง่ อาจเป็ นข้อความจากในพระไตรปิฎกหรือบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
๓. จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัตแิ ละเรื่องอดีตพุทธเจ้ายังคงเป็ นเรื่องทีพ่ บได้
ในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ แต่พบเป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับเนื้อหา
อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ พุ ท ธศาสนา การเขีย นภาพพุ ท ธประวัติเ ลือ กใช้เ นื้ อ หาจากคัม ภีร์ใ น
พระไตรปิ ฎก พื้นที่ของการนํ าเสนอภาพพุทธประวัติได้ถูกลดทอนลงและนํ าเสนอเฉพาะบาง
เหตุการณ์สําคัญ โดยยังคงปรากฏภาพตอนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน สะท้อน
ถึงการให้ความสําคัญกับพุทธประวัติ ๔ ตอนนี้ซ่งึ สัมพันธ์กบั การสร้างศิลปกรรมอื่นๆ ในพระ
ราชประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสังเวชนียสถานด้วย
๔. จิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ได้นําเสนอเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
พระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมากขึ้นกว่าการนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ทัง้ นี้น่าจะสอดคล้องกับการให้ความสําคัญแก่ พระรัตนตรัยและพุทธบริษทั ที่มสี ่วนร่วมในการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนา และสอดคล้อ งกับ พระราชนิ พ นธ์ใ นรัช กาลที่ ๔ ที่ท รงสอนให้
พุทธศาสนิกชนเคารพบูชาพระรัตนตรัย
๕. มีง านจิต รกรรมฝาผนั ง บางแห่ ง ที่ส ะท้อ นถึง ความสัม พัน ธ์ ก ับ ลัง กา คือ
จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุร ี ซึ่งเชื่อ
ว่าน่ าจะเป็ นภาพแผนทีเ่ มืองลังกาทีแ่ สดงภาพเจดียสถานในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬส
มหาสถานในสมัยอนุ ราธปุระ โดยมีภาพการเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์เป็ นสิง่ ยืนยันว่า
ดินแดนในภาพคือเกาะเมืองลังกา โดยจิตรกรรมแห่งนี้อาจได้รบั แรงบันดาลใจจากภาพแผนที่
เมืองลังกาทีป่ รากฏในสมุดภาพไตรภูมฉิ บับต่างๆ
๖. มีภาพจิต รกรรมที่เขียนขึ้นตามคติค วามเชื่อ ของพุ ทธศาสนามหายานที่พ ระ
วิห ารวัด ปทุ ม วานาราม ซึ่ง น่ า จะทรงเลือ กเขีย นเรื่อ งนี้ ต ามพระราชอัธ ยาศัย ส่ ว นพระองค์
เนื่องจากวัดปทุมวนารามเป็ นวัดทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ใกล้กบั สระปทุมวันทีท่ รงสร้างขึน้ เพื่อทรงสําราญ
พระราชอิรยิ าบถ จึงอาจทําให้มกี ารสอดแทรกภาพตามคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายาน
เข้าไว้ด้วย โดยเขียนให้คล้ายกับภาพพระพุทธเจ้าทัง้ ๕ พระองค์ตามคติแบบเถรวาท แต่ม ี

๓๕๘
อัก ษรขอมภาษาบาลีเ ขียนพระนามกํ ากับไว้ใ ต้ภาพ ภาพเรื่อ งนี้ จงึ เป็ นสิ่ง สะท้อ นถึง พระ
อัจฉริยภาพด้านการศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่ สอดคล้องกับพระราช
ประวัติของพระองค์ท่ไี ด้ทรงศึกษาปรัชญาของศาสนาอื่นๆ ด้วยพระองค์เองและได้ทรงศึกษา
พุทธศาสนามหายานจากภิกษุญวนมาตัง้ แต่เมื่อทรงผนวช ทัง้ ยังเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ไม่ได้มเี พียงเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแบบ
ธรรมยุตกิ นิกายเท่านัน้
๗. ภาพเทวดาหรือเทพชุมนุ มทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอย่างมากในงานจิตรกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นัน้ มีรูปแบบของภาพเทวดาประเภทต่างๆ ที่แต่งกายทรงเครื่องสืบ
ทอดมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี แต่ถ่ายทอดออกมาในฉากท้องฟ้าทีม่ กี ้อนเมฆซึง่ แสดง
ถึงความสมจริงตามแนวคิดอย่างตะวันตก ภาพเทพชุมนุ มไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะกับเหตุการณ์ใน
พุทธประวัตโิ ดยเฉพาะตอนตรัสรูอ้ กี ต่อไป และไม่พบว่ามีการเขียนภาพเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
อย่างทีน่ ิยมในจิตรกรรมไทยประเพณี ซึง่ สอดคล้องกับทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์
ไม่ทรงเชื่อถือในเรื่องไตรภูมโิ ลกสัณฐาน แต่กระนัน้ ในพระอารามที่สร้างขึน้ ใหม่นอกพระนคร
อย่างวัดปทุมวนาราม ก็ยงั คงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับปรัมปราคติน้ียงั ไม่ได้หมดไปจาก
งานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ อย่างสิน้ เชิง เพียงแต่นําเสนอผ่านการตีความ
ทีส่ อดคล้องกับความจริงมากยิง่ ขึน้
๘. จากการศึก ษาพบว่า ในรัชสมัยนี้เริม่ มีการเขียนภาพเล่าเรื่องเหตุการณ์ทาง
ประวัติศ าสตร์แ ล้ว รวมทัง้ เริม่ มีก ารเขียนภาพเหมือ นบุ ค คลเกิด ขึ้นในรัชสมัยนี้ โดยเชื่อ ว่ า
ภาพถ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ในสมัย นั น้ น่ าจะเป็ น ปจั จัย สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่ทํ า ให้เ กิด การเขีย นภาพ
จิตรกรรม ทีม่ รี ปู แบบและองค์ประกอบคล้ายกันกับภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทัง้ นี้พบมากใน
ส่วนทีเ่ ป็ นภาพถ่ายสถานทีแ่ ละภาพบุคคลสําคัญ
๙. จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ พบว่า
นอกจากจิตรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่ างๆ แล้ว ยังมีความนิยมเขียนภาพที่เป็ นการประดับ
ตกแต่ง โดยภาพลวดลายประดับหลายประการเป็นสิง่ ทีส่ บื เนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ เช่น ภาพเครื่องตัง้ และเครื่องประดับเรือนแบบจีน ภาพลายผ้าซึง่ น่ าจะมีทม่ี าจากผ้าพิมพ์
ลายอย่างอันเป็ นที่นิยมในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในขณะเดียวกันก็ได้พฒ
ั นารูปแบบและ
แนวคิดในการเขียนลายประดับประเภทอื่นๆ ซึง่ ก่อให้เกิดลายประดับทีม่ เี อกลักษณ์ เช่น ลาย
แผงที่มอี ทิ ธิพลแบบตะวันตก ภาพดอกไม้ ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพเครื่องแขวน เป็ นต้น
โดยอาจเป็ นผลจากรสนิยมในการตกแต่งอาคารและการถ่ายภาพของชนชัน้ สูงในราชสํานัก

บทที่ ๕
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่นี้
หมายถึง ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง และพระราชนิเวศน์ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและปฏิสังขรณ์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ข้อ มู ล โดยสรุป จาก พระราชพงศาวดารกรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ ๔ และ
ตานานวัตถุสถานต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างและ ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๒๖ เรื่องตานานวังเก่า ได้รวบรวมรายชื่อของอาคารและสิ่งก่อสร้างใน
พระบรมมหาราชวังและรายชื่อพระราชนิเวศน์ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ ทั้งนี้
จากแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุปีในการก่อสร้างทั้งหมดไว้ ดังนั้นการศึกษาในที่นี้จึงมิได้เน้น
การลําดับเวลาในการก่อสร้าง แต่เลือกศึกษาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นกับการสร้างศิลปกรรมในราชสํานักแต่ละแห่ง โดยสิ่งก่อสร้างในพระบรมมหาราชวัง
และพระราชนิเวศน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ มีประวัติความ
เป็นมาและสาระสําคัญโดยสรุป๑ ดังนี้
ในพระบรมมหาราชวัง มีสิ่งก่อสร้างที่รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่หลายแห่ง บางแห่งได้แปรเปลี่ยนไปตามหน้าที่การใช้งานในรัชกาลต่อๆ
มา ในที่นี้จึงขอกล่าวสรุปเฉพาะบริเวณสําคัญในพระบรมมหาราชวังที่จะได้นําตัวอย่างงาน
ศิลปกรรมมาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่
๑. บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งบุษบกมาลาที่
มุขด้านใต้สําหรับเสด็จออกฝ่ายใน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทที่กําแพง
แก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิ ตมหาปราสาท และโปรดเกล้ าฯ ให้สร้างประตูพระราชวัง
ชั้นในมีลักษณะเป็นพรหมพักตร์ยอดปรางค์ข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๒ แห่ง พระราชทาน
นามว่า ประตูพรหมโสภาและประตูพรหมศรีสวัสดิ์
๑

ข้อมูลโดยสรุปจาก เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,
๒๕๔๘); ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ)
ชลิต ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔); สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, ตานานวังเก่า, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓).
๓๕๙

๓๖๐
๒. บริเวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั ยฯ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ภายในพระที่นั่ง
พร้ อ มกั บสร้ างกํ าแพงแก้ วและทํ าซุ้ มประตู ด้ านหน้ ากั บด้ านข้ างพระที่ นั่ งอมริ นทรวิ นิ จฉั ยฯ
พระราชทานนามว่าพระทวารเทวาภิบาลและพระทวารเทเวศร์รักษา และให้สร้างพระที่นั่งขวางหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ และทํากําแพงแก้วสกัด ๒ ข้าง มีประตูยอดพรหมพักตร์ข้างละประตู
๓. หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ ประกอบด้วย
พระที่นั่ง ๑๑ องค์และอาคารต่างๆ ซึ่งได้พระราชทานนามให้คล้องกัน ได้แก่ พระที่นั่งไชยชุมพล
พระที่นั่งภูวดลทัศนัย พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่ง
นงคราญสโมสร พระที่ นั่ ง จั น ทรทิ พ โยภาส พระที่ นั่ ง ภานุ ม าศจํ า รู ญ พระที่ นั่ ง มู ล มณเฑี ย ร
หอเสถียรธรรมปริตร พระที่นั่งราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ หอโภชนลินลาศ พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับในรัชกาลที่ ๔ แทนหมู่พระมหามณเฑียร
อันเป็นที่ประทับในรัชกาลที่ ๑-๓ อย่างไรก็ตาม หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ส่วนใหญ่ได้ถูกรื้อลงใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก คงเหลือพระที่นั่งบางองค์ที่ยังสามารถ
ศึก ษาได้ ได้แ ก่ พระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่ งสุ ทไธสวรรย์ พระที่นั่งมูลมณเฑียร ๒ และหอ
เสถียรธรรมปริตร รวมทั้งทรงสร้างป้อมที่กําแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกอีก ๓ ป้อม
๔. ในเขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้างหลายประการที่สร้างขึ้นตามพระราช
ประสงค์รัชกาลที่ ๔ แต่บางแห่งชํารุดและได้ถูกรื้อลงในเวลาต่อมา คงเหลืออาคารที่สําคัญที่
ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระพุทธรัตนสถาน หอระฆัง เก๋งคู่หน้าพระพุทธรัตนสถาน
และพระที่นั่งมหิศรปราสาท
พระราชวังในกรุงเทพฯ จํานวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑. พระราชวังประทุมวัน เป็นที่ประทับเมื่อครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระบัวในทุ่ง
บางกะปิริมคลองสามเสนสําหรับเป็นที่เสด็จประพาสเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบถนอกพระ
นคร โดยมีข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตามเสด็จ และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้ างวัดสระ
ปทุมหรือวัดปทุมวนารามขึ้นใกล้กัน โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ธรรมยุติมาจําพรรษา ในปัจจุบัน
ไม่หลงเหลือหลักฐานในส่วนที่เป็นพระราชวังปทุมวัน คงเหลือแต่วัดปทุมวนารามเท่านั้น
๒. พระราชวังนันทอุทยาน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ บริเวณสวน
ในคลองมอญ โดยมีพระราชดําริเพื่อเตรียมเป็นที่ประทับของพระราชโอรสธิดาเมื่อพระองค์เสด็จ
สวรรคตแล้ว เพื่อจะได้ไม่เป็นที่กีดขวางแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาจจะขึ้น
ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์ แต่ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
๒

พระที่นั่งมูลมณเฑียรปัจจุบันอยู่ในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี รัชกาลที่
๕ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อจากพระอภิเนาว์นิเวศน์มาสร้างใหม่แล้วเปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นก่ออิฐถือปูน
ดูใน ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๑๐๗.

๓๖๑
สวรรคตก่อน จึงได้ พระราชทานพระราชวังและตําหนักในพระราชวังนันทอุทยานให้แก่สมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจุฬาลงกรณ์ ต่อมาอาคารต่างๆ ของพระราชวังนันทอุทยานได้ถูกรื้อลง พื้นที่ใน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของที่ทําการกองทัพเรือ
๓. พระราชวังสราญรมย์ โปรดเกล้ าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๙ ด้วยทรง
พระราชดําริว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจุฬาลงกรณ์ทรงผนวชแล้ว จะทรงสละราชสมบัติแล้วเสด็จ
ออกไปประทับที่พระราชวังสราญรมย์เพื่อทรงช่วยแนะนําราชการแผ่นดินตลอดพระชนมายุ แต่
รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จสวรรคตก่อน พระราชวังสราญรมย์ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาในรัชกาลที่
๕ หลายประการเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ
ต่อมาได้เป็นที่ทําการของกระทรวงการต่างประเทศ
แม้ว่าพระราชวังประทุมวัน พระราชวังนันทอุทยานจะไม่ปรากฏหลักฐานให้ศึกษา
ในปัจจุบัน อีกทั้งพระราชวังสราญรมย์ก็ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนทําให้ไม่
สามารถศึกษาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ได้อย่างแน่ชัด แต่จาก
มูลเหตุการสร้างพระราชวังทั้ง ๓ แห่งโดยสังเขปนี้ ย่อมแสดงถึงแนวพระราชดําริของรัชกาลที่
๔ ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด อย่ า งใหม่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งพระราชวั ง ที่ ป ระทั บ อื่ น ๆ ในกรุ ง เทพฯ
นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวัง โดยจะเห็นว่าการสร้างพระราชวังสระปทุมเป็นไปเพื่อเสด็จ
แปรพระราชฐานทรงสําราญพระราชอิริยาบถ ส่วนพระราชวังนันทอุทยานและพระราชวังสราญ
รมย์เป็นการสร้างเพื่อเตรียมการในภายภาคหน้าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตหรือทรงพระชรา
ภาพ ซึ่งนับเป็นการเตรียมการสร้างพระราชวังตามแนวคิดของผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและ
ทรงพระราชดําริตามสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดและ
ระเบียบประเพณีในราชสํานักที่ไม่เคยมีการสร้างพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในที่
แห่งอื่นของกรุงเทพฯ นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวัง๓
พระราชวังในต่างจังหวัด มีจํานวน ๗ แห่ง ได้แก่
๑. พระราชวังเมืองสมุทรปราการ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับการ
ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ มีหมู่อาคารที่ประกอบด้วยพระที่นั่ง ตําหนัก และโรงเรือนหลายหลัง ซึ่ง
ได้พระราชทานชื่อแตกต่างกัน ที่สําคัญได้แก่ พระที่นั่งสมุททาภิมุข พระที่นั่งสุขไสยาสน์ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม พระราชวังสมุทรปราการไม่หลงเหลือหลักฐานปรากฏในปัจจุบัน
๒. พระราชวัง จันทรเกษม เป็นพระราชวังเดิมของพระมหาอุปราชในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาซึ่งชํารุดทรุดโทรม รัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นให้ดีดังเดิมสําหรับเป็นที่
ประทับเมื่อเสด็จประพาสอยุธยา โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานรัต ยาที่มีอยู่เดิม
๓

หากจะมีการสร้างวังที่อื่นๆ ก็เป็นแต่เพียงวังที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้าที่เสด็จ
ออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวัง ภายหลังเมื่อผ่ านพระราชพิธีโสกันต์แล้วเท่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามประเพณีในราชสํานัก

๓๖๒
สําหรับเป็นที่ประทับ และสร้างพลับพลาจัตุรมุขเป็นที่ประทับชั่วคราวจนกว่าพระที่นั่งพิมาน
รัตยาจะแล้วเสร็จ
มุมวังด้านตะวันตกเฉียงใต้เดิมมีหอสูงที่เหลือแต่ผนัง เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่
ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไปตามแผนผังเดิมจนถึงชั้นบนสุด
พระราชทานนามอาคารนั้นว่า พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์
นอกจากนี้ยังมีตําหนักพระประเทียบ และอาคารแวดล้อมอื่นๆ สําหรับข้าราช
บริพารตามเสด็จ รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จฯ ไปพระราชวังจันทรเกษมหลายคราว แต่การก่อสร้าง
พระที่นั่งพิมานรัตยายังไม่สําเร็จตลอดรัชกาล อย่างไรก็ตาม อาคารต่างๆ ภายในพระราชวัง
จันทรเกษมที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างไว้เกือบทั้งหมดได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก เหลือสมบูรณ์
เฉพาะพระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ และพลับพลาจตุรมุขเท่านั้น อาคารอื่นได้รับการบูรณะใหม่ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากได้พระราชทานพระราชวังจันทรเกษมให้เป็นที่ว่าการมณฑลกรุงเก่า
๓. พระราชวังบางปะอิน โปรดเกล้าฯ สร้างพระตําหนักที่ประทับ ๓ หลังขึ้นในพระ
บริเวณพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่เกาะบางปะอิน สําหรับเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จ
ประพาสอยุธยา และได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายารามที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองซึ่งอยู่ใกล้พระราชวัง โดยถือเป็นการผาติกรรมแก่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประกาศเป็นเขตวิสุงคามสีมาเมื่อปลายรัชกาล อย่างไรก็ตาม ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารต่างๆ เพิ่มเติมในพระราชวังบางปะอิน รวมทั้งใน
บริเวณพระตําหนักที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ทั้ง ๓ หลังก็ได้มีการสร้างตําหนักอื่นๆ ขึ้นทดแทน
๔. พระราชวังท้ายพิกุล
เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังท้ายพิกุล ซึ่งมีพระตําหนักต่างๆ ในบริเวณพระราชวังเก่าซึ่งเป็นที่รกร้างใกล้กับ วัด
พระพุทธบาท จ.สระบุรี แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างเหลือเพียงซากฐานอาคารบางหลังเท่านั้น
๕. พระนารายณ์ ร าชนิ เ วศน์ รั ช กาลที่ ๔ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งที่ ป ระทั บ ใน
พระราชวังเมืองลพบุรีที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
เป็นอาคารสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔ ประกอบด้วยพระที่นั่งที่เชื่อมต่อกันหลายองค์ ได้แก่ พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎซึ่งเป็นที่บรรทม และพระที่นั่งองค์อื่นสําหรับทรงงาน อาทิ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย
พระที่นั่งไชยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคม โดยมีอาคารสําหรับข้าราชการที่ตามเสด็จ
อื่นๆ อีก นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระที่นั่งจันทรพิศาลซึ่งเป็นอาคารที่มีอยู่เดิม
แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕
มูลเหตุที่ทรงให้สร้างพระราชวังที่ลพบุรีนั้ น เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ ทรงคํานึงถึง
เหตุภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ที่อาจล่วงล้ําเข้ามาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากแม่น้ํา
เท่าใดนัก จึงควรมีราชธานีแห่งใหม่อีกแห่งที่ห่างไกลทางเรือรบ รัชกาลที่ ๔ จึงทรงรําลึกถึง
พระราชวังที่ลพบุรีที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเมื่อกรุงเก่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังที่ประทับ และได้ทรงทําผาติกรรมพระราชวังที่ลพบุรี เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์

๓๖๓
มหาราชได้พ ระราชทานพระราชวังเป็นเขตวิสุงคามสี มาไว้ใ นคราวเกิดเหตุจลาจลในปลาย
รัชกาล รัชกาลที่ ๔ จึงทรงซื้อที่นาเท่ากับพื้นที่เขตพระราชวังถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ และทรง
ปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายาราม วัดเสนาสนาราม วัดกวิศราราม เพื่อเป็นการผาติกรรมทดแทน
๖. พระนครปฐม เมื่อทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวังข้างด้านตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ สําหรับเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จออกไปนมัสการ
พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับการสร้างพระราชวังใกล้กับพระพุทธบาท จ.สระบุรี
พระราชทานนามว่า พระนครปฐม มีพระที่นั่งเป็นตึก ๒ ชั้นสําหรับเป็นที่ประทับ และมีอาคาร
อื่นๆ อีกหลายหลัง แต่เมื่อมีการสร้างเมืองนครปฐมให้ขยายใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น
มา จึงทําให้ในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมของพระนครปฐมแล้ว
๗. พระนครคีรี รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบนยอดเขามหาสมณ
ซึ่งมียอดเขา ๓ ยอด ยอดเขาแรกเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสํ าคั ญ สํา หรับเป็นที่ประทับ ได้แก่
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
เป็นต้น มีหอชัชวาลเวียงชัยเป็นหอสูงสําหรับจุดโคมไฟเพื่อเป็นที่สังเกตจากในทะเล และยังมี
อาคารสําคัญอื่นๆ อีกมาก ยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสร้างพระเจดีย์และวิหาร เรียกกันว่าวัดพระแก้ว
น้อย ซึ่งเป็นเขตพุทธสถานในพระนครคีรี พ้องกันกับวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง ยอดเขา
กลางโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ที่มีอยู่เดิม พระราชทานนามว่าพระธาตุจอมเพชร บริเวณ
พระนครคีรีมีการแบ่งเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับในพระบรมมหาราชวัง มีการสร้างประตูและ
ป้ อ มต่ า งๆ รอบวั ง ซึ่ ง ได้ พ ระราชทานชื่ อ ให้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ คติ ค วามเชื่ อ แบบอุ ด มคติ
นอกจากนี้ ยั งมี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น สาธารณูป โภคและอาคารที่ อ ยู่ แ ละที่ ป ฏิ บั ติง านของเหล่ า
ข้าราชการที่ตามเสด็จอีกมาก รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จฯ มาประทับที่พระนครคีรีหลายคราว และ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระนครคีรีเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชอาคันตุกะ
จากต่า งประเทศ พระนครคี รีไ ด้รั บการปฏิสั งขรณ์เ รื่อ ยมาจนถึ งปั จจุ บัน จึง ยัง คงมี ส ภาพที่
ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นของรัชกาลที่ ๔
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะศิลปกรรมในพระราชสํานักที่ยังคงมีหลักฐานเป็น
หลั ก โดยศึก ษาร่ว มกับข้อ มูล เอกสารโบราณและภาพถ่ายเก่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ได้คํ าตอบ
เกี่ยวกับศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยมี
ประเด็นการศึกษาที่สําคัญดังนี้
๑. หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์กับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง
จากการศึ ก ษาพบว่ า สิ่ ง ก่ อ สร้ า งสํ า คั ญ ในพระบรมมหาราชวั ง ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดตามพระราชประสงค์ คือการ
ก่ อ สร้า งหมู่พ ระอภิเ นาว์นิเ วศน์ ซึ่ งเป็นพระราชฐานที่ป ระทับ ส่ ว นพระองค์ แ ละเป็น สถานที่

๓๖๔
สําหรับเสด็จออกทรงงาน นับเป็นการก่ อสร้างที่ประทับแห่งใหม่โดยแยกออกมาจากหมู่พระ
มหามณเฑียรอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๓
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์นั้น สามารถ
สรุปได้เป็น ๒ ประการ กล่าวคือ เพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์ เอง และสําหรับ
เป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี พระราชประสงค์
ดังกล่าวปรากฏหลักฐานใน ประกาศเทวดาเฉลิมพระอภิเนาว์นิเวศน์ ความว่า
...พระที่นั่งมหามณเฑียรอภิเนาว์นิเวศน์นี้ ทรงสถาปนาประดิษฐานขึ้นทั้งนี้ ใช่จะลุ่มหลวง
มัวเมาด้วยเบญจพิธกามคุมฤดี ไม่เห็นพระไตรลักษณ์แลความชราพยาธิมรณสังเวควัตถุ
นั้นก็หามิได้ ซึ่งทรงสร้างขึ้นทั้งนี้หวังพระราชหฤทัยจะให้เป็นพระเกียรติยศแด่พระบารมี
แผ่นดินปัจจุบันนี้สืบไปภายหน้า ดังหนึ่งพระที่นั่งมหามณเฑียรเดิม แลหมู่พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทเป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระที่นั่ง
พุทธมหามณเฑียรแลโรงช้างเผือกทั้ง ๔ เป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย แลพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทเป็นพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จ
๔
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...
...อนึ่งในแผ่นดินปัจจุบันนี้ ได้มีทางพระราชไมตรีด้วยพระมหานครใหญ่ๆในแผ่นดิน
ยุโรปแลทวีปอเมริกา ล้วนบันดาซึ่งเป็นประเทศไม่ต้องขึ้นแด่เมืองอื่นใดหลายพระนคร
มีสิ่งของเครื่องมงคลราชบรรณาการมาถวายเจริญทางพระราชไมตรีล้วนดีๆ หลายอย่าง
ต่างๆ ของจําพวกนี้เมื่อจะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวง
เสียก็ หาควรไม่ เพราะทู ตที่มาแต่เมื องเจ้าของเครื่องราชบรรณาการเหล่า นั้นก็เ ข้ามา
เนืองๆ แล้วถามว่าเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นยังคงเก็บไว้เป็นที่ร ะลึกทางพระราช
ไมตรีสืบไปฤา ครั้น เมื่อจะจัดประดับประดาในพระที่นั่งสร้างอย่างสยามตามอย่างช่าง
โบราณก็ดูพานจะขัดพระเนตร เป็นที่ยิ้มเย้ยของแขกเมืองที่มาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้
...ฉะนั้นจึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์นี้ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ายคล้ายกับ
ราชนิเวศน์ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี เพื่อจะต้องท่วงที กับสิ่งเครื่องประดับประดา
ที่ได้มาแต่โยรปิยมหานครต่างๆ สําหรับรับแขกเมือง แลรฤกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระ
เจ้าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี เพราะทอดพระเนตรเห็นของราชบรรณาการพิเศษที่กล่าว
๕
มานี้อยู่เนืองๆ...
๔

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, “ประกาศเทวดาเฉลิมพระอภิเนาว์
นิเวศน์ ในรัชกาลที่ ๔” ใน ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐),
๑๓๐-๑๓๑.
๕
เรื่องเดียวกัน.

๓๖๕
แม้ว่าในปัจจุบันหลักฐานศิลปกรรมเกี่ยวกับพระอภิเนาว์นิเวศน์จะเหลือเพียงพระที่นั่ง
ประกอบบางองค์และอาคารบางหลัง แต่จากภาพถ่ายเก่าทําให้ทราบได้ว่า หมู่ที่ประทับแห่งนี้มี
อาณาบริเวณกว้างใหญ่ และตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ ๒๖๕)
ซึ่งทําให้แลดูเสมือนว่าทรงให้ความสําคัญกับด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากขึ้น และ
ในรัชกาลนี้ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้ างป้อมที่กําแพงพระราชวังเพิ่ม ขึ้นในด้านตะวันออก อีก ๓
ป้อม คื อป้อมสั ญจรใจวิง ป้อมขยันยิงยุทธ ป้อมฤทธิรุต ม์โรมรัน ซึ่งเป็นการเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยแก่หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ยิ่งขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ใกล้กับหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ยังเป็นเขตของพระพุทธรัตนสถานซึ่งเป็น
เขตพุทธาวาสอีกแห่งหนึ่งที่ทรงสร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาคารในกลุ่มนี้ก็ มีแผนผังที่
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เช่นเดียวกับการขยายแนวกําแพงแก้วและเพิ่มซุ้มประตู กับสร้าง
พลับพลาเปลื้องเครื่องที่บริเวณทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านตะวันออกเพื่อให้เป็นทาง
เสด็จพระราชดําเนินจากที่ประทับไปยังพุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดรที่มีพระราช
ประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ที่จะให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต โดยปรากฏเป็นซุ้มประตูยอดทรง
มงกุฎและหน้าบันพลับพลาเปลื้องเครื่องที่ประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ
อีกด้วย (ภาพที่ ๒๖๖) ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาคารในพระบรมมหาราชวังที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้าง
ขึ้นใหม่เหล่านี้ รวมทั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์ในบริเวณนี้ ต่างก็ได้รับการออกแบบโดยเน้นความสําคัญ
ไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่หมู่พระมหามณเฑียร
และพระที่นั่งองค์สําคัญอื่นๆ ในเขตพระราชฐานชั้นกลางที่ต่างหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยรับกับ
ประตูสําคัญของพระบรมมหาราชวังที่อยู่ทางทิศเหนือ เช่น ประตูวิเศษไชยศรี เป็นต้น

ภาพที่ ๒๖๕ หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ริมกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๑.

๓๖๖

ภาพที่ ๒๖๖ ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎที่พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ด้านทิศตะวันออกที่ขยายเพิ่มในสมัยรัชกาลที่ ๔
พระราชกรณียกิจอีกหลายประการยังแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญ
กับการออกแบบและใช้งานสถานที่ทางด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ด้วยเช่นกัน เช่น
การเสด็จออกรับฎีการ้องทุกข์จากราษฎร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ การโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ป้อมและเชิญธงประจําพระองค์ขณะเสด็จประทับอยู่ใกล้กับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ การโปรดเกล้าฯ
ให้ มีท้อ งสนามไชยที่ด้านตะวัน ออกเช่นเดี ยวกับ สนามหน้าจั กรวรรดิใ นสมัยอยุธ ยาสํ าหรั บ
ประกอบพระราชพิธีหรือการฝึกหัดทหารต่างๆ เป็นต้น
อาจเป็นไปได้ว่า การที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์และ
อาคารสําคัญอื่นๆ ในด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นเพราะพระบรมราโชบายใน
การขยายเขตพระนครไปทางตะวันออก เพื่อรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้
ว่าในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษมสําหรับเป็นคลองรอบพระนคร
เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งให้ขนานกับคลองรอบกรุง๖ และมีการเพิ่มเส้นทางสัญจรทางบกในเขตพระนคร
และรอบนอก ที่สํ าคัญคื อการตัดถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง และเฟื่องนครทางด้านตะวันออก
๖

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ ๔, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๖ (กรุ ง เทพฯ: อมริ น ทร์ พ ริ้ น ติ้ ง แอนด์ พั บ ลิ ช ชิ่ ง ,
๒๕๔๘), ๖๗.

๓๖๗
ซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องขอของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเพื่อให้มีเส้นทางสําหรับ
ขี่ ม้ า หรื อ นั่ ง รถม้ า ตากอากาศ ๗ โดยเฉพาะให้ ข ยายถนนบํ า รุ ง เมื อ งเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
พระบรมมหาราชวังกับเสาชิงช้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสําคัญในการประกอบพระราชพิธีเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ที่สําคัญได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังปทุมวัน และวัดปทุม
วนารามทางด้านตะวันออกของพระนคร ซึ่งทําให้มีราษฎรมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากยิ่งขึ้น
การตัดถนนและการขยายตัวของเมืองไปทางตะวันออกจึงน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางหลักของพระบรมมหาราชวังมาสู่ทิศตะวันออกด้วย ส่งผลให้
การออกแบบหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชฐานที่ ประทับในพระบรมมหาราชวังของ
รัชกาลที่ ๔ ได้รับการออกแบบให้อยู่บริเวณตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง
การปรับเปลี่ยนพระราชฐานที่ประทับและสถานที่ประกอบพระราชกรณียกิจของ
รัชกาลที่ ๔ ให้อยู่ทางตะวันออกจึงส่งผลให้ แลดูคล้ายกับว่า ในรัชกาลนี้ได้มีการปรับเปลี่ยน
ด้ า นหน้ า ของพระบรมมหาราชวั ง จากเดิ ม ที่ เ คยหั น หน้ า สู่ ทิ ศ เหนื อ กลายมาเป็ น ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกแทน ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของพระนครและเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมเนียมใน
การก่อ สร้างพระราชวังหรืออาคารสํ าคั ญที่ถื อด้านทิศตะวันออกเป็นหลั ก และน่าจะเป็นการ
สะดวกกว่ า ด้ า นทิ ศ เหนื อ ซึ่ ง ถู ก จํ า กั ดด้ า นพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากใกล้ กั บ พระบวรราชวั ง ของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่า รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของ
พระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่ง
และอาคารสําคัญหลายหลังที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีพระที่นั่งใกล้เคียงที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใน
บริเวณนี้ การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ที่ประทับโดยเน้น
ความสําคัญไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระบรม
ราโชบายในการขยายเขตพระนครไปทางตะวันออกเช่นกัน
๒. การสร้างพระราชวังในต่างจังหวัด
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังเพื่อเสด็จแปรพระราชฐาน
ไปประทับแรมในต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๗ แห่ง ดังที่ได้รวบรวมรายชื่อไว้แล้วในเบื้องต้น ซึ่งถือ
เป็นการสร้างพระราชวังที่ประทับนอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังในพระนครเป็นรัชสมัยแรก
๗

คณะอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี, ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒),
๒๘๒.

๓๖๘
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๑-๓ ไม่ปรากฏการสร้างพระราชวังอื่นเพื่อเป็นที่
ประทับแรมนอกจากพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม การสร้างพระราชวังที่ประทับนอกจาก
วังหลวงนั้น ได้เคยมีมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังจะพบว่ามีพระราชวังสําหรับเสด็จประพาส
และประทับแรมมากถึง ๙ แห่ง๘
เหตุผลประการสําคัญ ในการสร้างพระราชวังในต่างจังหวัด อาจเนื่องมาจากพระ
อุปนิสัยส่วนพระองค์ที่ทรงพึงพอพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังที่ต่างๆ ด้วย
พระองค์ เ อง ดังจะเห็นได้ จากพระกรณียกิจตั้งแต่เ มื่อ ทรงผนวชที่ทําให้ได้เ สด็จธุ ดงค์ ไปยัง
สถานที่สําคัญต่างๆ ในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในเวลา
ต่อมา เนื่องจากทําให้ทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ยัง
พบว่าเคยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จไปยังศรีลั งการ่วมกับคณะสมณทูต รวมทั้งมีพระราช
ประสงค์ ที่ จ ะเสด็ จ ไปยั ง ต่ า งประเทศอื่ น ๆ แต่ ไ ม่ อ าจสํ า เร็ จ ได้ เ นื่ อ งจากข้ อ ติ ด ขั ด ตามราช
ประเพณีที่พระราชวงศ์ไม่อาจเสด็จออกนอกพระนครได้หากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ดัง
พระราชหัตถเลขาขณะทรงผนวชที่ทรงมีต่อพระสหายต่างชาติความตอนหนึ่งว่า
“...ข้าพเจ้าขอกล่าวโดยจริงว่า ข้าพเจ้าอยากเป็นที่สุด ที่จะเดินทางไปที่ต่างๆ ยิ่งกว่า
อยู่แต่ในที่เดียว แต่ไปไม่ได้เพราะประเพณีไม่ดีของรัฐบาลโง่เขลาเบาปัญญาของเรา
ตั้งแต่ก่อนและเวลานี้ ห้า มมิใ ห้พระราชวงศ์เ ช่ นข้ า พเจ้ า ออกนอกพระราชอาณาจั กร
๙
นอกจากออกไปราชการสงคราม...”

แม้เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ในข้อนี้ ก็ยังคงปรากฏใน
ลายพระหัตถ์ส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง เช่น พระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงกรมหมื่นมเหศวรศิว
วิลาศ พระราชโอรส ว่า “...จดหมายมายังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ การเที่ยวเขา เที่ยว
ถ้า เที่ยวป่าก็เปนที่เพลิดเพลินไปอย่างหนึ่ง เพราะมีในตานานนิทานว่าพระมหากษัตริย์
เสด็จไปประพาศป่า ว่าถึงเจ้าแผ่นดินเมืองไทยที่มีธรรมเนียมสืบมา เหตุที่เสด็จก็มีสาม
อย่าง เสด็จไปสงครามอย่างหนึ่ง เสด็จไปวังช้างอย่างหนึ่ง เสด็จไปนมัสการพระ คือ พระ
พุท ธบาทและที่ อื่นๆอย่ างหนึ่ง ครั้ง นี้ก็ถ้าจะมานมัส การพระก็ไปพระแท่ น แต่ที่ แท้ ก็

๘

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตานานวังเก่า พิมพ์ครั้ง
ที่ ๗ (กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๓), ๗๖.
๙
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๖), ๓๔.

๓๖๙
ประสงค์จะดูที่ต่างๆ แลจะหัดซ้อมเดินทางบกไว้ให้ข้าราชการทุกตาแหน่งเข้าใจในการที่
จะใช้ช้างใช้ม้าใช้รถ...”๑๐
พระอุ ปนิ สั ย ในส่ ว นนี้ จึ ง น่ า จะมี ส่ ว นทํ า ให้ เ กิ ด การสร้ า งพระราชวั ง ที่ ป ระทั บ ใน
ต่ า งจั งหวั ด ซึ่ ง เหตุ ผ ลในการสร้ างพระราชวั ง เหล่ า นั้ นก็ เ พื่ อ เป็ น สถานที่ สํ าหรั บ เสด็ จ แปร
พระราชฐานเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ภูมิประเทศในท้องถิ่นต่างๆ และเพื่อ
ทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถ ดังเช่นที่มีพระราชประสงค์ในการสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีว่า
“...จะทรงสร้างพระมหามณเฑียรแลพระที่ นั่งขึ้นไว้ให้เปนที่ ศุกส าราญ... ถึงเทศกาลน้า
หลากแล้ว..จะโดยเสด็จพระราชดาเนินขึ้นไปประทับแรมต้องตามพระราชประสงค์เสมอจง
ทุกปี...”๑๑
เป็นที่น่าสังเกตว่าพระราชวังในต่างจังหวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ทั้งสิ้น ๗ แห่ง
นั้น พบว่าเป็นพระราชวังที่ส ร้างขึ้นในเขตพระราชฐานเดิมในสมัยอยุธ ยาถึ ง ๔ แห่ง ได้แก่
พระราชวังบางปะอิน พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังท้ายพิกุล จ.สระบุรี
และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ซึ่งบางแห่งที่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่แสดงพระราช
ประสงค์ในการก่อสร้างก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปเพื่อการเชิดชูพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ใน
สมั ย อยุ ธ ยา เช่ น การปฏิ สั ง ขรณ์ แ ละก่ อ สร้ า งพระที่ นั่ ง ใหม่ ใ นพระนารายณ์ ร าชนิ เ วศน์ ที่ มี
ประกาศว่า “...ที่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์วังเมืองลพบุรี ทําการปฏิสังขรณ์ขึ้นไว้ เพื่อจะได้ให้
เป็นที่ประทับแรมในกาลอันควร เปนที่ส บาย แลจะให้เปนพระเกีย รติย ศซึ่ง ได้ เชิ ด ชูพ ระ
เกีย รติยศพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน...”๑๒ ดังนั้นเหตุผ ลอีกประการหนึ่งจึงน่าจะเป็นเพราะ
รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชอนุสรณ์คํานึงถึงคุณค่าและความสําคัญของพระราชวังต่างๆ รวมทั้ง
ระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางด้านรูปแบบศิลปกรรมของพระราชวัง ในต่างจังหวัดทั้ง
๔ แห่งนั้นเหลือเพียงพระที่นั่งและอาคารบางแห่งที่ยังคงเป็นรูปแบบศิลปกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เช่น หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และหอพิสัย
ศัลยลักษณ์ในพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องภายหลัง
๑๐

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๑๗.
๑๑
เอกสารรัชกาลที่ ๔ (จ.ศ.๑๒๑๘), เล่มที่ ๑๑, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , หน้า
๑๔๗.
๑๒
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๑๕๔.

๓๗๐
นอกจากพระราชวังในสมั ยกรุงศรีอยุธยาทั้ง ๔ แห่งนี้ ยังพบว่ารัชกาลที่ ๔ มีพระ
ราชประสงค์ให้สร้างพระที่นั่งสรรเพชรปราสาทซึ่งได้ถูกทําลายลงเมื่อคราวเสียกรุง โดยมีพระ
บรมราชโองการว่า “..อนึ่ง ทรงก่อฤกษ์สถาปนาพระที่นั่งสรรพเพ็ ชร์ปราสาท อันเป็นพระที่นั่ง
พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนๆ ซึ่งทําลายไปแล้วให้มีขึ้นไว้ตามเดิม แล้วจะได้จารึกพระนามพระเจ้า
แผ่นดินซึ่งได้ครอบครองเสวยราชสมบัติ ณ พระมหานครศรีอยุธยาโบราณราชธานีนั้นทุกๆ
พระองค์ ประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งสรรพเพ็ ชร์ปราสาท ให้เป็นที่เคารพแก่อาณาประชาราษฎร
ด้วยพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนๆ นั้นได้มีพระเดชพระคุณในกาลครั้งหนึ่งๆ.. ”๑๓ ซึ่งแม้การก่อสร้างจะ
ไม่อาจสําเร็จดังพระราชประสงค์ แต่ จากพระบรมราชโองการในการก่อสร้างก็สะท้อนถึงแนว
พระราชดําริที่แสดงให้เห็นว่าทรงพระราชอนุสรณ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่แห่ง
กรุงศรีอยุธยา
จากหลักฐานดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่าเหตุผลอีกประการหนึ่งในการสร้างพระราชวัง
ในต่างจังหวัดของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะในเขตพระราชฐานเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ก็เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติอดีตบูรพมหากษัตริย์และเป็นการย้อนรําลึกถึงความรุ่งเรืองของอดีตราชธานี
ซึ่งนับเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญที่เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นรัชกาล
แรก โดยแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักฐานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งโดยคํานึงถึงรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาเป็นสําคัญ
และเป็นข้อสนับสนุนด้านประวัติศาสตร์ที่มีนักวิชาการระบุว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงเน้นย้ําถึงหน้าที่
และความสําคั ญ ของพระมหากษัตริย์ ทรงพระราชดําริว่าพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์
สมควรได้ รั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ และทรงตระหนั ก ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ที่สืบต่อความเจริญรุ่งเรืองมาจากกรุงศรีอยุธยา๑๔
พระราชวังในต่างจังหวัดอีก ๓ แห่งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในต่างจังหวัดนอกจากนี้
ได้แก่ พระราชวังเมืองสมุทรปราการ, พระนครปฐม จ.นครปฐม และ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
นั้น เหตุผลที่ทรงสร้างพระราชวังที่เมืองสมุทรปราการและนครปฐมนั้น ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
พระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพระสมุทรเจดีย์ และพระปฐมเจดีย์ที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่
โดยอาจมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับธรรมเนียมในราชสํา นักสมัยอยุธยาที่มีการสร้างวังที่ประทับใกล้
๑๓

ประชุ ม ประกาศรั ช กาลที่ ๔ เล่ ม ๒ (กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ ก รุ ง เทพ ,
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร ณ เมรุ
หลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๑), ๓๗๔.
๑๔
ดู ใ น “สํ านึก ทางประวัติศ าสตร์ของความเป็ นพระมหากษัต ริ ย์ ” ใน อรรถจัก ร
สั ต ยานุรัก ษ์ , การเปลี่ย นแปลงโลกทั ศ น์ของชนชั้ นผู้น าไทย ตั้ง แต่รัช กาลที่ ๔ – พ.ศ.
๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๙๑.

๓๗๑
กับศาสนสถานที่สําคัญ ดังเช่น การสร้างพระตําหนักต่างๆ เนื่องในการเสด็จฯ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธบาท๑๕
ส่วนพระราชประสงค์ ในการสร้างพระนครคีรี น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่รัชกาลที่ ๔
ทรงโปรดเสด็จประพาสเพชรบุรีบ่อยครั้ง๑๖ ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมในสมัยนั้นที่มีการต่อเรือ
กลไฟพระที่นั่งขึ้นหลายลํา เช่น เรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช เรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล เป็น
ต้น ซึ่งทําให้สามารถเสด็จไปในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏว่าใน
รัชกาลนี้ได้เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ ดังนั้นเทคโนโลยี
และการคมนาคมที่ เ จริ ญ มากขึ้ น ก็ น่ า จะเป็ น เหตุ ผ ลอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
พระราชวังที่ประทับต่างจังหวัดในรัชสมัยนี้
กล่าวโดยสรุปแล้ว การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ น่าจะมีเหตุผลที่สําคัญหลายประการ ได้แก่ พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่
โปรดการเสด็จประพาสไปยังที่ต่างๆ การปฏิสังขรณ์พระราชวังหลายแห่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กั บ พระมหากษัต ริย์ ใ นสมั ย กรุ งศรีอ ยุธ ยาเป็น ไปเพื่ อ การเฉลิ มพระเกีย รติ ยศพระบูร พมหา
กษัตริย์ในอดีต การสร้างพระราชวังที่ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานสําคัญที่ทรงมีพระ
ราชศรัทธา และการคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
๓. รูปแบบและแนวคิดในการก่อสร้างพระที่นั่งที่ประทับ
จากการศึกษารูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ในพระราชวังแห่งต่างๆ ที่
โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างขึ้นที่ยังคงปรากฏหลักฐานทางศิล ปกรรมในปัจจุบัน เช่น หมู่พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังจันทรเกษม และ
พระนครคีรี รวมทั้งจากการศึกษาภาพถ่ายเก่าของหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ที่สร้างเป็นที่ประทับ
แห่งใหม่ภายในพระบรมมหาราชวัง พบว่ารูปแบบของอาคารที่ประทับทั้งหมดไม่ใช่อาคารแบบ
ไทยประเพณี อ ย่างที่นิ ยมสร้า งเป็ น หมู่พระมหามณเฑียรที่ป ระทั บของรั ชกาลที่ ๑-๓ แต่ มี
รูปแบบตามพระราชประสงค์ทปี่ รากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกผสมผสานกับศิลปะจีน
พระที่นั่งเหล่านี้มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาคารที่มีลักษณะเป็นตึก ๒-๓
ชั้น ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน ผังอาคารมีลักษณะแบบสมมาตร ประกอบเป็นหมู่พระที่นั่งโดยมี
๑๕

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ, พระราชวัง ๓ แคว้น: ยุทธศาสตร์การสร้างที่
ประทับสมัยอยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗), ๑๖๒๑๖๗.
๑๖
ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ ไปเพชรบุรี ในบทที่ ๓ เบญจวรรณ ทัศนลีลพร,
“การออกแบบพระนครคี รี ” (วิท ยานิพ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๓๒.

๓๗๒
อาคารตั้งแต่ ๒ หลังขึ้นไปที่มีทางเชื่อมสู่กัน โดยเน้นให้อาคารหลักวางตัวในแนวยาว โดยมีมุข
หรืออาคารอีกหลังเชื่อมต่อ ในส่วนกลาง หรือปลายทั้ง ๒ ข้าง ตัวอย่างสําคัญ เช่น หมู่พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎ และพระที่นั่งพิมานรัตยา การวางผังอาคารตามแนวยาวเช่นนี้ เรียกว่า รูปด้าน
แบบพระราชวัง ซึ่งเป็นแผนผังที่นิยมในสถาปัตยกรรมแบบพาลาเดียนอย่างตะวันตก๑๗
เครื่องหลังคาของพระที่นั่งนิยมก่ออิฐฉาบปูนมุงกระเบื้อง มีทั้งแบบที่เป็นกระเบื้อง
แผ่นเรียบอย่างกระเบื้องว่าว และแบบที่ตกแต่งหลังคาด้วยแนวปูนที่ทําเป็นเส้นกลมเรียงตัวตาม
แนวกว้างของช่วงหลังคา และประดับกระเบื้องคั่นตรงกลางระหว่างแนวปูนปั้นแต่ละเส้น บ้าง
ยกหน้าจั่วและหลังคาให้สูงขึ้นโดยมีชั้นคอสองคั่น ซึ่งเป็นการเลียนแบบให้แลดูคล้ายกับการทํา
หลังคาและประดับกระเบื้องกาบกล้วยแบบจีน (ภาพที่ ๒๖๗) ในบางแห่งยังพบลวดลายปูนปั้น
แบบจีนประดับอาคาร มีทั้งที่ทําขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยและตกแต่งอาคารตามความเชื่อแบบจีน
เช่ น ปูน ปั้น รูป สิ ง โตที่ป ระดับ ใกล้ กั บประตูท างเข้า สู่ พ ระที่นั่ งเพชรภู มิไ พโรจน์ พระนครคี รี
จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นตําแหน่งของปากท่อที่ระบายน้ําจากแนวหลังคา ขณะเดียวกันรูปสิงโตก็มี
ความหมายถึงการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าสู่ภายในด้วย (ภาพที่ ๒๖๘)

ภาพที่ ๒๖๗ งานประดับเครื่องหลังคาเลียนแบบจีนของพระที่นั่งบรมพิมานและพระที่นั่งอนันต
สมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์
ที่มา: สํ านัก หอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศ าสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๓๙.

๑๗

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่
๔- พ.ศ.๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), ๓๐.

๓๗๓

ภาพที่ ๒๖๘ ปูนปั้นรูปสิงโตแบบจีน พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
หน้าจั่วของพระที่นั่งที่ประทับหลายแห่ง มีลักษณะเป็นหน้าตัดสามเหลี่ยมทึบโดยมี
ความสูงและความลาดชันน้อยกว่าหน้าจั่วเรือนไทย อาจมีชายคาสั้นๆ รองรับที่ใต้หน้าจั่ว บาง
แห่งมีลักษณะคล้ายหลังคาจั่วหน้าตัดเรียบแบบวิหารกรีก (Pediment)๑๘ (ภาพที่ ๒๖๙) ในขณะ
ที่บางแห่งทําเป็นดาดฟ้าที่มีระเบียงกั้นโดยรอบ เช่นบริเวณพระที่นั่งภาณุมาศจํารูญที่ติดต่อกับ
พระที่ นั่ ง อนั น ตสมาคมในพระอภิ เ นาว์ นิ เ วศน์ ซึ่ ง พบว่ า ได้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ ทอดพระเนตร
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และทรงคํานวณเวลา๑๙ (ภาพที่ ๒๗๐) น่าสังเกตว่าในรัชกาลนี้
ไม่ เ คร่ ง ครั ด เรื่ อ งการซ้ อ นชั้ น หลั ง คาตามคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งปราสาทอย่ า งอาคารแบบไทย
ประเพณี แม้ว่าจะเป็นส่วนที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบ
อาคารที่เป็นตึกอย่างฝรั่งปนจีน และเน้นประโยชน์การใช้สอยที่จําเป็นและตอบสนองต่อพระราช
กรณียกิจที่ทรงสนพระราชหฤทัย ดังเช่นการทําหลังคาพระที่นั่งแบบดาดฟ้าซึ่งไม่เป็นที่นิยมมา
ก่อนในสถาปัตยกรรมของราชสํานักไทย

๑๘

เรื่องเดียวกัน, ๔๔.
ม.ร.ว.แน่ ง น้ อ ย ศั ก ดิ์ ศ รี , พระอภิ เ นาว์ นิ เ วศน์ : พระราชนิ เ วศน์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๑๙๕.
๑๙

๓๗๔

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ ๒๖๙ รูปแบบพระที่นั่งที่มีลักษณะเป็นตึกและใช้หน้าจั่วสามเหลี่ยมทึบ
(ก) พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
(ข) พระที่นั่งพิมานรัตยา พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
(ค) พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี

ภาพที่ ๒๗๐ ดาดฟ้าพระที่นั่งภาณุมาศจํารูญในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์
ที่มา: สํ านัก หอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ, ประชุมภาพระวัติศ าสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๐.
การประดับตัวอาคารภายนอกพบว่ามีการเลียนแบบศิลปะตะวันตกด้วยการทําเสา
ติดผนัง มีบัวหัวเสาแบบตะวันตก เช่น หัวเสาประดับปูนปั้นรูปใบผักกาด และหัวเสาแบบก้น
หอย ตัวเสาทําเป็นร่องทอดตัวตามแนวยาว เสาเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นงานประดับ เพื่อแบ่งช่วง
หน้าต่างหรือประตู โดยไม่ได้เป็นเสาโครงสร้างที่รองรับน้ําหนักอาคาร เนื่องจากยังใช้ผนังก่ออิฐ
ช่วยรับน้ําหนัก

๓๗๕
ช่องหน้าต่างทําเป็นช่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก บานหน้าต่างทําด้วยไม้ มีทั้งที่เป็น บาน
เกล็ดและแบบทึบ และมีทั้งที่เป็นบานเปิดซ้าย-ขวา กับบานผลักที่เปิดออกจากด้านล่าง บาง
แห่งพบการทําช่องประตู เป็นวงโค้งและประดับกรอบวงโค้งด้วยลวดลายปูนปั้น ทําให้แลดูคล้าย
กับว่าช่องประตูนั้นสลับคั่นด้วยเสาที่มีหัวเสาแบบตะวันตก (ภาพที่ ๒๗๑) อาคารรูปแบบนี้สร้าง
ขึ้นเพื่อให้แลดูคล้ายกับอาคารแบบตะวันตกที่เน้นการแสดงโครงสร้างอาคารด้วยแนวเสาต้น
ใหญ่สลับช่องวงโค้งแบบอาร์เขต (Arcade)

ภาพที่ ๒๗๑ ช่องประตูว งโค้ งและลวดลายปูนปั้นประดับผนังรูปเสาแบบตะวันตก พระที่นั่ง
ราชธรรมสภา พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
นอกจากนี้ ยั งมีก ารทําคิ้ ว บัว โดยรอบอาคารเพื่อ ให้เ ห็ นการแบ่งจํ านวนชั้นของ
อาคารอย่างชัดเจน (ภาพที่ ๒๗๒) ซึ่งเป็นลั กษณะเด่นของอาคารแบบตึกในรัชสมัยนี้โดยมี
ตัวอย่างมาก่อนหน้าแล้ว เช่นที่พระตําหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นอาคารแบบตึก
ฝรั่งรุ่นแรกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๒๒๐

๒๐

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศ รานุวัดติว งศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๒๒ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๗๒.

๓๗๖

ภาพที่ ๒๗๒ คิ้ ว บั ว โดยรอบเพื่ อ แบ่ ง ชั้ น ของอาคารและการประดั บ เสาติ ด ผนั ง เลี ย นแบบ
ตะวันตก พระที่นั่งพิมานรัตยา พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
รูปแบบบางประการของพระที่นั่งดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่พัฒนาการสืบมาจากอาคาร
สมัยรัชกาลที่ ๒-๓ ซึ่งจะพบรูปแบบอาคารที่เป็ นตึก ก่ออิฐฉาบปูน และประดับเครื่องหลังคา
ลั ก ษณะที่ค ล้ ายแบบจีน ในเขตพระราชฐานชั้ นในของพระบรมมหาราชวัง ๒๑ แต่พระที่นั่ง ที่
ประทับตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นจะปรากฏอิทธิพลตะวันตกที่ผสมผสานมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางผังและการประดับตกแต่งอาคาร โดยรูปแบบเช่น นี้พบได้ในประเทศ
อาณานิคมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ ซึ่งอาจเป็นแหล่งบันดาลใจที่
นํามาสู่การสร้างพระราชวังบางแห่งของรัชกาลที่ ๔ เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๔๐๒ รัชกาลที่ ๔ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหมื่นวิษณุ
นาถนิภาธรเสด็จไปดูการปกครองที่สิงคโปร์และได้นําเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกบาง
ประการเข้ามาเผยแพร่ในสยามด้วย๒๒
๒๑

ดูใน ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมใน
เขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ถึ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
พุทธศักราช ๒๓๒๕-พุทธศักราช ๒๔๕๓ (กรุงเทพฯ: วัฒนชัยการพิมพ์ , ๒๕๒๗). ไม่ปรากฏ
เลขหน้า.
๒๒
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวัดติว งศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒, ๗๒-๗๔.

๓๗๗
อย่ า งไรก็ ต าม พระที่ นั่ ง ที่ ป ระทั บ ในรั ช กาลนี้ ยั ง เป็ น เพี ย งรู ป แบบที่ ผ สมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมไทย จีน และตะวันตก ซึ่งยังมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมต้นแบบ
จากตะวันตกอยู่มากโดยเฉพาะเรื่อ งโครงสร้ างซึ่งเป็น ไปตามรสนิ ยมของช่า งไทยมากกว่ า
เพียงแต่มีการเพิ่มการตกแต่งที่เป็นการเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของช่างไทย ๒๓ จึงทําให้อาคารบางแห่งไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนัก ดังเช่นหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์ที่แม้จะมีรูปแบบเป็นตึกอย่างตะวันตก แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ต้องถูกรื้อลง
เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมอย่างมากจนไม่อาจซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้ ๒๔ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การใช้องค์ความรู้ในการก่อสร้างแบบช่างไทยที่คุ้นชินกับโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ จึงทําให้ผุพัง
ได้ง่ายโดย แม้ ว่าการตกแต่ง ภายนอกจะหุ้ม ด้ว ยปูนปั้นเพื่อ ให้แลดูค ล้ ายกั บสถาปัต ยกรรม
ตะวันตกก็ตาม
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาศิลปกรรมในราชสํานักที่สร้างตามพระราชประสงค์
ของรัชกาลที่ ๔ ที่ยังคงมีห ลั ก ฐานให้ศึกษานั้น ไม่ค่ อ ยปรากฏการประดับตราพระบรมราช
สัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๔ ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎเท่าใดนัก โดยในพระบรมมหาราชวังพบ
หลักฐานเพียงบางแห่ง ในสถานที่ที่ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เช่น บริเวณเหนือ ช่องสีหบัญชร
ภายในบริเวณมุขกระสันที่เชื่อมต่อระหว่างพระที่นั่งไพศาลทักษิณกับหอพระธาตุมณเฑียร ซึ่งมี
การประดับลวดลายใบไม้แบบตะวันตกร่วมด้วย (ภาพที่ ๒๗๓)

๒๓

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่
๔- พ.ศ.๒๔๘๐, ๓๘-๓๙.
๒๔
ม.ร.ว.แน่ ง น้ อ ย ศั ก ดิ์ ศ รี , พระอภิ เ นาว์ นิ เ วศน์ : พระราชนิ เ วศน์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๑๙๖.

๓๗๘

ภาพที่ ๒๗๓ พระบรมราชสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป พระมหามงกุ ฎ ประดิ ษ ฐานเหนื อ ช่ อ งสี ห บั ญ ชร
พระบรมมหาราชวัง
ที่ ม า: จุ ล ทรรศน์ พยาฆรานนท์ , ผู้ เ รี ย บเรี ย ง, หมู่ พ ระมหามณเฑี ย ร (กรุ ง เทพฯ: ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักพระราชวัง, ๒๕๕๔), ๘๓.
นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าว พบเพียงการประดับพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระ
มหามงกุฎเฉพาะในอาคารที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในพระราชวัง เช่น บริเวณหน้าบันชั้นลด
ของพระพุทธรัตนสถาน ซึ่งประดับคู่กันกับหน้าบันหลักที่ทําเป็นรูปครุฑยุดนาคอันเป็นพระบรม
ราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๒ (ภาพที่ ๒๗๔) บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เช่นที่หน้าบัน
พลับพลาเปลื้องเครื่องด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ ๔
และที่หน้าบันของวิหารพระแก้วน้อยที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี (ภาพที่ ๒๗๕)

๓๗๙

ภาพที่ ๒๗๔ พระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎประดิษฐานที่หน้าบันชั้นลด พระพุทธ
รัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง
ที่มา: สายไหม จบกลศึก , จิตรกรรมฝาผนัง พระพุ ท ธรัตนสถานตามแนวพระราชด าริ
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๖๒.

ภาพที่ ๒๗๕ หน้าบันปูนปั้นรูปพระมหามงกุฎจากวิหารพระแก้วน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรี

๓๘๐
หลักฐานทางศิลปกรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีแนวคิดในการเชิญ
พระบรมราชสัญลักษณ์ประจําพระองค์มาประดิษฐานในสถานที่ที่ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ในราช
สํานักอยู่ด้วย แม้ว่าจะพบไม่มากนักในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้มีความ
แตกต่างจากศิลปกรรมตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่เป็นงานช่างเนื่องในพุทธศาสนาที่
พบว่ามีการประดับรูปพระมหามงกุฎที่หน้าบันอาคารสําคัญอย่างพระอุโบสถและอาคารอื่นๆ อยู่
หลายแห่ง ซึ่งพบได้มากกว่าศิลปกรรมในราชสํานัก
สําหรับพระที่นั่งในพระราชนิเวศน์อื่นๆ พบว่ามีเพียงพระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ที่ยังคงปรากฏลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบันเป็นรูปพระมหา
มงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งอยู่ภายในพระวิมานที่แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยพระมหามงกุฎ
ประดิษฐานในช่องกลาง ส่วนช่องด้านซ้ายและขวาประดับด้วยผ้าม่านแหวกและมีพู่ระย้ าห้อยลง
มาจากกลางช่อง ด้านข้างของพระวิมานมีฉัตร ๗ ชั้นตั้งขนาบ ๑ คู่ มีลายพรรณพฤกษาอย่างจีน
เช่นดอกโบตั๋นและใบไม้อย่างฝรั่งประดับโดยรอบ และมีลายเมฆอย่างจีน รวมทั้งวิมานบริ วาร
ประดับอยู่ด้วย (ภาพที่ ๒๗๖)

ภาพที่ ๒๗๖ ปูนปั้นประดับหน้าบันพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
ลายประดับดังกล่าวชวนให้นึกถึงภาพพระราชอาสน์ที่ประทับสําหรับเสด็จออกใน
ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีพระราชอาสน์ที่ประทับ ของรัชกาลที่ ๔ ประดิษฐานที่
ด้านหน้าสีหบัญชรที่แบ่งออกเป็น ๓ ช่อง ประดับด้วยพระวิสูตรที่แยกเป็น ๒ ข้าง และมีฉัตร ๗
ชั้นขนาบข้างพระราชอาสน์ รวมทั้งตกแต่งเพดานด้วยโคมไฟและพู่ระย้าต่างๆ (ภาพที่ ๒๗๗)
ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายกับงานปูนปั้นประดับหน้าบันนี้
อย่างไรก็ต าม ลวดลายประดับหน้าบัน ของพระที่นั่งพิมานมงกุฎดังกล่ าวเชื่อ ว่า
น่าจะทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้ องกับนามพระที่ นั่งคือ “พิมานมงกุฎ” จึงทําเป็นรูปพระมหามงกุฎ
ประดิษฐานในพระวิมาน ซึ่งมีความหมายถึงพระวิมานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง

๓๘๑

ภาพที่ ๒๗๗ พระราชอาสน์ที่ประทับ ในท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม หมู่พระอภิเนาว์
นิเวศน์
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๐.
การผูกลวดลายประดับให้เข้ากับนามและหน้าที่การใช้งานของพระที่นั่งยังพบที่หน้า
บันของพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยซึ่งเป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่า ราชการ ซึ่งทําหน้าบันปูน
ปั้นประดับเป็นรูปพระแท่นราชบัลลังก์ ที่มีพนักพิง มีชั้นเทพนมและครุฑประดับที่ฐาน ตั้งอยู่
เหนือแท่นฐานสิงห์ ภายใต้ฉัตร ๙ ชั้น ซึ่งมีพวงอุบะดอกไม้ห้อยประดับที่ชั้นล่างสุด ที่ด้านข้าง
ทั้งสองของพระแท่น ราชบัล ลั ง ก์ มี ฉั ต ร ๗ ชั้ นขนาบ และมีภ าพบุ ค คลซึ่ งอาจหมายถึ งเหล่ า
พราหมณ์และขุนนางที่แต่งกายด้วยผ้านุ่งโจง สวมเสื้อ และมีผ้าคาดเอวหมอบเฝ้าที่สองข้างของ
พระแท่นนั้น ทั้งนี้มีลายพรรณพฤกษาที่ประกอบด้วยลายดอกไม้และใบไม้ม้วนอย่างฝรั่งประดับ
ล้อมเป็นกรอบสามเหลี่ยมอยู่โดยรอบ (ภาพที่ ๒๗๘)
ลวดลายปูนปั้นดังกล่ าวชวนให้นึกถึ งพระแท่นมหาเศวตฉั ตรที่ประดิษฐานอยู่ใ น
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีลักษณะเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ที่มีฐาน
สิงห์รองรับชั้นล่างสุด ถัดขึ้นมาเป็นชั้นครุฑ ชั้นเทพพนม และชั้นที่ประทับที่มีพนักพิง โดยพระ
แท่นมหาเศวตฉัต รประดิษฐานอยู่ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรหรือฉัต รขาว ๙ ชั้น ซึ่ง
ประดับด้วยอุบะดอกจําปีทองคํา ที่ชั้นล่างสุดของฉัตร และหากพิจารณาจากด้านหน้า ของพระ
แท่นมหาเศวตฉัตรก็จะแลดูเสมือนว่ามีฉัตร ๗ ชั้นขนาบสองข้างของพระแท่นมหาเศวตฉัตรด้วย
เนื่องจากมีฉัตร ๗ ชั้นที่ประดับเคียงกับพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานที่อยู่เบื้องหลัง
ซึ่งห่างออกไป (ภาพที่ ๒๗๙)

๓๘๒
จากรู ป แบบลวดลายปู น ปั้ น ที่ เ น้ น ภาพพระแท่ น ราชบั ล ลั ง ก์ เ ป็ น ประธาน ซึ่ ง มี
ลัก ษณะใกล้ เคี ยงกับพระแท่นมหาเศวตฉัต รซึ่งประดิษ ฐานภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั ย
ในพระบรมมหาราชวัง ประกอบกับนามพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยซึ่งมีความพ้องกันกับพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัยฯ จึงเชื่อว่าการออกแบบลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันนี้ น่าจะสื่อ ความหมายเพื่อ
อธิบายถึงหน้าที่สําคัญของพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยที่เป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการ
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ซึ่งเป็นท้องพระโรงในหมู่
พระมหามณเฑียรของพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ ๒๗๘ หน้าบันพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

๓๘๓

ภาพที่ ๒๗๙ พระแท่นมหาเศวตฉัตร พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา: จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, ผู้เรียบเรียง, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักพระราชวัง, ๒๕๕๔), ๑๒๐-๑๒๑.
จากการศึกษาพระราชวังที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ พบว่า การก่อสร้างพระที่นั่ง
สําหรับเป็นที่ประทับและทรงงานต่างๆ นั้นน่าจะมีแนวคิดที่สําคัญอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี และแนวคิดอย่างใหม่ที่
ได้รับอิทธิพลจากภายนอก
แนวคิ ดที่เ กี่ยวข้องกั บการสร้างพระบรมมหาราชวังตามพระราชประเพณี ได้แก่
การแบ่งเขตพื้นที่ภายในพระราชวังที่ประทับออกเป็นเขตพระราชฐานชั้ นนอก เขตพระราชฐาน
ชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งพบว่าพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๔ ยังคง
รักษาระเบียบนีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระราชวังบางแห่งยังพบ
อาคารซึ่งเป็นที่ทําการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับราชสํานัก ส่วนเขตพระราชฐานชั้น
กลางยังคงเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสําหรับเสด็จออกว่าราชการ และเขตพระราชฐานชั้นในเป็นส่วน
ที่ประทับส่วนพระองค์และฝ่ายในที่ตามเสด็จ โดยพบว่าบางแห่งได้พระราชทานนามพระที่นั่ง
ในพระราชวังอื่นๆ ให้มีความใกล้เคียงกับพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งพิมาน
มงกุฎ ที่มีนามเทียบได้กับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน โดยจะเห็นว่ามี ความหมายที่ใกล้เคียงกัน
คื อ เป็น วิมานที่ ประทับ ของพระมหากษั ต ริย์ ซึ่ง พระที่นั่ งทั้ งสองแห่ง ต่างก็ เ ป็น พระวิม านที่
บรรทมเช่นเดียวกัน หรือ พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัย ที่มีนามเทียบได้กับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ
และต่างก็ทําหน้าที่เป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการเช่นเดียวกัน เป็นต้น

๓๘๔
นอกจากนี้ บางแห่งยังพบว่ามีการสร้างเขตพุทธาวาสในพระราชวัง เช่น ที่ บริเวณ
วิหารวัดพระแก้ วน้อ ยบนยอดเขาทิศ เหนือ ของพระนครคีรี จ.เพชรบุรี ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวคิ ด
เดียวกันกับการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งยังมีแนวคิดในการ
สร้างปราสาทในพระราชวัง ซึ่งสร้ างขึ้ นตามแนวพระราชดําริที่ ว่า พระราชวั งใหญ่ ที่มี มาแต่
โบราณต่างก็มีปราสาทในพระราชวังทั้งสิ้น ตัวอย่างที่สําคัญ คือพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี๒๕
ส่ ว นแนวคิ ด อย่ า งใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากภายนอกนั้ น เห็ น ได้ ชั ด จากรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีอย่างที่เคยสร้างเป็นหมู่พระมหามณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง สะท้อนถึงแนวความคิดอย่างใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องสร้างพระที่นั่งที่ประทั บให้
เป็นไปตามปรัมปราคติที่เน้นรูปสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อขับเน้นให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เปรียบดัง
สมมติเทพ หากแต่เน้นประโยชน์และหน้าที่การใช้งานของอาคารเพื่อตอบสนองต่อพระราชกรณีย
กิจต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ที่แตกต่างไปจากในรัชกาลก่อนๆ เช่น ด้านการต่างประเทศ ด้านดารา
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จึงทําให้เกิดความพยายามที่จะสร้างพระที่นั่งให้มีรูปแบบอย่าง
ศิลปะตะวันตก และสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อแสดงให้
ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความมีอารยธรรมหรือความศิวิไลซ์ ความเป็นผู้รอบรู้ในศิลปะวิทยาการไม่
แพ้ชาวตะวันตก และสะท้อนถึงรสนิยมทางศิลปะของรัชกาลที่ ๔ ซึ่งถือเป็นพระเกียรติยศแห่งรัช
สมัย ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากพระราชประสงค์ในการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ที่ได้กล่าวถึงแล้ว
อนึ่ง แม้ ว่าในรั ชกาลนี้ จะปรากฏอิทธิ พลศิล ปะตะวันตกในการสร้างพระที่นั่ง ที่
ประทับอยู่มาก แต่จะเห็นได้ว่าความนิยมในศิลปะจีนอย่างที่เคยมีมาในรัชกาลก่อนก็ยังไม่ได้
หมดไปโดยสิ้นเชิง แม้ว่าในทางประวัติศาสตร์จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนจะสร่าง
ซาลง กระทั่งสิ้นสุดการเจริญพระราชไมตรีระหว่างกันในรัชกาลที่ ๔๒๖ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารสนิยม
ความเชื่อ ความงามในศิลปะจีน ยังคงเป็นสิ่งที่ทําสืบเนื่องมาในงานศิลปกรรมของราชสํานัก แม้ว่า
ในทางประวัติศาสตร์และการเมืองจะคลี่คลายความสัมพันธ์ลงแล้วก็ตาม
กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่า รูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔
ส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบตึกซึ่งเลียนแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและ
๒๕

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิ บดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์
เนื่อ งในงานพระราชทานเพลิ งศพ พันเอก (พิ เ ศษ) ชลิ ต ศิริ พงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๒.
๒๖
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับจีนใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ ดูใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, พระเจ้ากรุง
สยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘), ๔๙-๕๙.

๓๘๕
ศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้นประโยชน์การใช้สอยที่ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาล
ที่ ๔ โดยบางแห่งมีการประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ ส่วนแนวคิดในการ
สร้างพระที่นั่งที่ประทับนั้นบางส่วนมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระบรมหาราชวังตามพระ
ราชประเพณี ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาปรับใช้กับการ
สร้างที่ประทับแห่งใหม่ด้วย
๔. การสร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ธรรมเนียมการสร้างพระมหาปราสาทในสมัยรัตนโกสินทร์๒๗ ได้สืบเนื่องต่อมาจาก
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสร้างพระมหาปราสาทหลายองค์ในพระราชวังโบราณและในเขต
พระราชวังอื่นๆ ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ โดยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ของทุกรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการสร้างพระที่นั่ง
จั ก รี ม หาปราสาทและพระที่ นั่ ง ศิ ว าลั ย มหาปราสาท ๒๘ ซึ่ ง นั บ เป็ น รั ช กาลสุ ด ท้ า ยที่ ป รากฏ
แนวความคิดนี้ เพราะตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลปัจจุบัน ก็ไม่พบการสร้างพระมหาปราสาทใน
แต่ละรัชกาลอีก
ธรรมเนียมในราชสํานักเกี่ยวกับ การสร้างพระมหาปราสาทเพื่อเฉลิ มพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ของแต่ละรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่แสดงพระ
ราชประสงค์ของแต่ละรัชกาลในการสร้างพระมหาปราสาทอย่างแน่ชัด เพิ่งเริ่ม ปรากฏในคํ า
กราบบังคมทูลถวายความเห็นของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ใน
คราวก่อพระฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระมหาปราสาท
แต่ ล ะองค์ เ ป็ น ปราสาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พ ระองค์ ใ ด โดยได้ ก ล่ า วถึ ง
พระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงสร้างพระมหาปราสาทไว้ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติยศแล้วทุกพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสร้าง
พระมหามณเฑียรและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แม้
จะมิได้ทรงสร้างพระมหาปราสาทไว้ในรัชกาลของพระองค์ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทถวายเป็นเครื่องเฉลิ มพระเกียรติยศสมเด็จพระ
๒๗

ปราสาทมีความหมายถึงเรือนฐานันดรสูงที่เป็นได้ทั้งอาคารที่เป็นเรือนยอดหรื อ
เรือ นที่มีห ลังคาซ้อ นชั้น แต่ในที่นี้จะกล่ าวถึ งเฉพาะพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังที่มียอด
ปราสาทหรือยอดทรงกรวยที่ตั้งอยู่บนหลังคาชั้นซ้อนทรงจั่ว เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ดู
รูปแบบดังกล่าวได้ใน สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๒๔-๒๖.
๒๘
ม.ร.ว.แสงสู ร ย์ ลดาวั ล ย์ , พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑี ย รใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, ๒๕๒๑), ๖-๙.

๓๘๖
บรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เมื่อถึง
รั ช กาลที่ ๕ จึ ง ได้ ข อพระราชทานให้ ส ร้ า งพระที่ นั่ ง จั ก รี ม หาปราสาทเป็ น เครื่ อ งเฉลิ ม พระ
เกียรติยศต่อไป๒๙
เป็นที่น่าสนใจว่าในรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทมากว่า
พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยในพระบรมมหาราชวังมี ๒ องค์ คือ
พระที่นั่งมหิศรปราสาท และพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท และจะเห็นได้ว่าพระที่นั่งอาภรณ์
พิโมกข์ปราสาทได้เ ป็นที่รับรู้กั นตั้งแต่ใ นสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาในฐานะที่เป็นพระมหา
ปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราช
ประสงค์เช่นนั้นหรือไม่ โดยในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของพระ
ที่นั่งทั้ง ๒ องค์นี้เป็นสําคัญ
อนึ่ง ยังมีพระมหาปราสาทในรัชกาลที่ ๔ อีกองค์หนึ่งที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี คือ
พระที่นั่งเวชไชยันต์วิเชียรปราสาท ซึ่งมีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ซึ่งจะได้กล่าวถึง
โดยละเอียดในหัวข้อสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในราชสํานักต่อไป
พระที่นั่งมหิศรปราสาท
รัช กาลที่ ๔ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้า งพระที่ นั่ง มหิ ศ รปราสาทเพื่ อ เฉลิ มพระเกี ย รติ
รัชกาลที่ ๒ (ภาพที่ ๒๘๐) เมื่อสร้างเสร็จได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรม
ชนกนาถมาประดิษฐานไว้ด้วย ๓๐ พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นบนแนวกําแพงกั้น เขตระหว่างสวน
ศิวาลัยกับเขตพระราชฐานชั้นใน มีแผนผังแบบจัตุรมุข ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีมุขด้านเหนือ
และใต้เป็นมุขยาว หลังคาซ้อนลดหลั่น ๓ ชั้น มุขด้านตะวันตกและตะวันออกเป็นมุขสั้น หลังคา
ซ้อน ๒ ชั้น กลางสันหลังคาจัตุรมุขประดับด้วยยอดปราสาททรงกรวยซ้อนชั้นเพิ่มมุม มียอด
แหลม ที่มุมทั้ง ๔ ของทรงกรวยประดับด้วยประติมากรรมครุฑยุดนาค หลังคาประดับกระเบื้อง
เคลือบสี กรอบหน้าบันประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง และทํานาคเบือนแทนหางหงส์ มีช่อง
พระบัญชรที่ผนังสกัดใต้หน้าบัน

๒๙

น.อ.สมภพ ภิรมย์, ปกิณกะคดีหมายเลข ๑๓ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๓), ๗๖.
๓๐
ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรม
มหาราชวัง, ๑๑๗.

๓๘๗

ภาพที่ ๒๘๐ พระที่นั่งมหิศรปราสาท
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๕๙.
เมื่อพิจารณาถึง พระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงต้องการให้สร้างพระมหา
ปราสาทเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ร่วมกับการศึกษาแผนผังและรูปแบบของพระที่นั่งมหิศร
ปราสาท จึงอาจเป็นไปได้ว่า การก่อสร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้รับแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ปราสาท ซึ่งเป็นพระ
มหาปราสาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ รั ช กาลที่ ๑ และ รั ช กาลที่ ๓ ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สร้ า งไว้ ใ น
พระบรมมหาราชวังมาก่อนแล้ว โดยจะพบว่าพระที่นั่งมหิศรปราสาทมีแผนผังและรูปแบบบาง
ประการที่สัมพันธ์กับพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์นั้น

๓๘๘
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทและพระที่ นั่ ง สุ ท ไธสวรรค์
ปราสาท ได้แก่ การออกแบบพระที่นั่งมหิศรปราสาทให้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีความสูง ๑
ชั้น โดยมีใต้ชั้นต่ําหรือใต้ถุนพระที่นั่งที่สามารถเข้าไปภายในได้เช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท อีกทั้งยังมี แผนผังที่ย่านกลางของอาคารเป็นแบบ
จตุรมุขเช่นเดียวกัน ซึ่งน่าสังเกตว่าแผนผังและรูปแบบเช่นนี้น่าจะสามารถรองรับส่วนบนของ
หลังคาที่เป็นเรือนชั้นและเรือนยอดได้เป็นอย่างดี จึงเป็นลักษณะร่วมที่เหมือนกันในการสร้าง
พระมหาปราสาทสมัยรัตนโกสินทร์
การวางตําแหน่งพระที่นั่งมหิศรปราสาทให้อยู่บนแนวกําแพงเขตพระราชฐานฝ่ายใน
ก็มีความสัมพันธ์กับพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทที่ตั้งอยู่บนแนวกําแพงของพระบรมมหาราชวัง
อี ก ทั้ ง ยั ง มี มุ ข ด้ า นเหนื อ และใต้ ที่ ข ยายให้ ย าวกว่ า มุ ข ตะวั น ออกและตะวั น ตกเช่ น เดี ย วกั น
นอกจากนี้ยังพบว่าด้านหลังของพระที่นั่งทั้ง ๒ องค์ มีการใช้บันไดประชิดซึ่งเป็นบันไดที่ขนาน
ไปกับตัวอาคารและมีราวบันไดเพียงข้างเดียวสําหรับเป็นบันไดขึ้นสู่พระที่นั่ง โดยมีช่องประตู
เตี้ยๆ ใต้บันไดเพื่อเข้าสู่ใต้ชั้นต่ําของพระที่นั่งเช่นเดียวกันอีกด้วย (ภาพที่ ๒๘๑) ดังนั้นจึงอาจ
เป็นไปได้ว่าแนวทางในการออกแบบพระที่นั่งมหิศรปราสาทอาจมีความเกี่ยวข้องกับพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีมาก่อนแล้วในพระบรมมหาราชวัง
๓๑

ภาพที่ ๒๘๑ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๒๐๔.
๓๑

ดูประวัติการสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ใน ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง
(กรุงเทพฯ: สํานักพระราชวัง, ๒๕๒๑), ๕๒, ๑๓๙; ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรม
พระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๒๕, ๒๐๒.

๓๘๙
ส่วนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ประดับตกแต่งพระที่นั่งมหิศรปราสาทที่
แสดงถึ งฐานันดรศัก ดิ์ทางสถาปัต ยกรรมและการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ก็น่าจะมี
ต้นแบบมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย ซึ่งพบว่ามีรูปแบบร่วมกันหลายประการ เช่น การ
ประดับประติมากรรมรูปครุฑยุดนาคที่มุมทั้ง ๔ ภายใต้ยอดปราสาททรงกรวย การประดับเครื่อง
ลํายองที่กรอบหน้าบันโดยใช้นาคเบือนแทนหางหงส์ (ภาพที่ ๒๘๒) การทําช่องพระบัญชรที่
ผนังสกัดใต้หน้าบันซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๑๓๒ รวมทั้งการทําซุ้มพระทวารและซุ้มพระ
บัญชรให้เป็นซุ้มยอดปราสาทเสมือนเป็นการจําลองวิมานที่ประทับมาประดับไว้เช่นเดียวกัน
(ภาพที่ ๒๘๓)
เชื่อว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทเป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นพระมหาปราสาทองค์แรกในพระบรมมหาราชวังซึ่งมี
ความสํ าคั ญ มากที่สุ ดในขณะนั้น รวมทั้งเป็นพระมหาปราสาทที่แสดงถึ งพระเกียรติยศแห่ง
รัชกาลที่ ๑ ดังนั้นเมื่อ รัชกาลที่ ๔ จะโปรดเกล้ าฯ ให้ส ร้างพระมหาปราสาทเพื่ อ เฉลิ มพระ
เกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงน่าจะได้ทรงนําต้นแบบบางประการจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทมาสร้างพระที่นั่งมหิศรปราสาทด้วย โดยยังคงมีรูปแบบอาคารอย่างไทยประเพณี และมี
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรม
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน อนึ่ง นามของพระที่นั่งมหิศรปราสาทที่รัชกาลที่ ๔ พระราชทานไว้นั้น
ก็มีความหมายที่แสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ด้วยเนื่องจากคําว่า มหิศร เป็นคําที่
เลือนมาจากคําว่า มเหศวร ซึ่งหมายถึงพระศิวะ หรือพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่๓๓

๓๒

สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, ๒๕๔๘), ๓๓.
๓๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), ๘๘๗.

๓๙๐

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๒๘๒ ครุฑยุดนาคประดับใต้ยอดปราสาทและนาคเบือนที่ประดับแทนหางหงส์
(ก) พระที่นั่งมหิศรปราสาท
(ข) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ที่มา: (ก) ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ:
สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๖๐.

ภาพที่ ๒๘๓ ซุ้มยอดปราสาท พระบัญชรพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๓๙๑
สิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างในรัชกาลที่ ๔ คือการประดับพระ
บรมราชสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจํ าองค์ พ ระมหากษัต ริย์ และสั ญ ลั กษณ์อื่น ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ ง ซึ่ งพบว่า มี
สัญลักษณ์สําคัญบริเวณหน้าบันของพระที่นั่งมหิศรปราสาท โดยตอนบนของหน้าบันประดับ
ด้วยรูปครุฑยุดนาคซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ตอนล่างเป็นรูปช้างสําคัญ ๓ ช้าง ยืนแท่นในพลับพลาตรีมุขซึ่งมีผู้อธิบายว่าหมายถึง
รูปช้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไทย ๓๔ ส่วนด้านล่างทางซ้ายและขวามีรูปเทวดาเชิญฉัตร
(ภาพที่ ๒๘๔)

ภาพที่ ๒๘๔ หน้าบันพระที่นั่งมหิศรปราสาท
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๑๖๐.
สําหรับรูปช้างนั้น ในที่นี้เชื่อว่า รูปช้างทั้ง ๓ น่าจะหมายถึงช้างเผือกหรือช้างสําคัญ
ที่มีลักษณะถูกต้องตามตําราคชลักษณ์ที่คล้องได้มาในรัชกาลที่ ๒ จํานวน ๓ ช้าง คือ พระยา
เศวตกุญชร พระยาเศวตไอยรา พระยาเศวตคชลักษณ์ ซึ่งเป็นช้างพลายเผือกบริสุทธิ์ทั้งสิ้น๓๕
นับว่ารัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีช้างเผือกมาสู่ พระบารมีมากที่สุดในขณะนั้น ซึ่ ง
เชื่อถือกันว่าการมีช้างเผือกในรัชกาลเป็นจํานวนมากย่อมแสดงถึงพระบุญญาธิการของพระองค์
ด้วย ดังนั้นด้วยพระเกียรติคุณในข้อนี้จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่มีการนําสัญลักษณ์รูปช้าง ๓ ช้างยืน
๓๔

ม.ร.ว.แสงสู ร ย์ ลดาวั ล ย์ , พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑี ย รใน
พระบรมมหาราชวัง, ๑๑๖.
๓๕
ณัฏฐภัทร จันทวิช, ช้ างราชพาหนะ (กรุงเทพฯ: โครงการสื บสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, ๒๕๔๒), ๖๑-๖๒.

๓๙๒
แท่นในพลับพลาตรีมุขมาประดับที่หน้าบันของพระที่นั่งมหิศรปราสาทซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกี ยรติรัชกาลที่ ๒ เป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้พระบรมราชสัญ ลั กษณ์รูปครุฑยุดนาคอัน
หมายถึงรัชกาลที่ ๒ นอกจากนี้ ยังพบว่ารูปช้างสําคัญ ๓ ช้างยืนแท่นในพลับพลาตรีมุขแบบที่
ปรากฏบนหน้าบันพระที่นั่งมหิศรปราสาทยังเป็นรูปแบบเดียวกับพระราชลัญจกรไตรสารเศวต
ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรที่เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงได้
ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง ๓ ช้าง๓๖ (ภาพที่ ๒๘๕)

ภาพที่ ๒๘๕ พระราชลัญจกรไตรสารเศวต
ที่ ม า: สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , พระราชลั ญ จกร (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๔๔.
โดยสรุปแล้ว จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาท
ซึ่งเป็นปราสาทเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ที่สร้างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้น มี
ประเด็ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั น กั บ พระมหาปราสาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ส ร้ า งมาก่ อ นแล้ ว ใน
พระบรมมหาราชวังอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ โดยยังคงไว้ซึ่ง
รูปแบบอันเป็นประเพณีนิยมตามคติความเชื่อเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ขณะเดียวกัน
ได้มีการใช้รูปสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งการออกแบบ
สัญลักษณ์โดยนําคุณลักษณะสําคัญมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่พบได้มากในงานศิลปกรรมตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
๓๖

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๓๘), ๔๔.

๓๙๓
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์
ดังได้กล่าวถึงแล้วว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทได้เป็นที่รับรู้กันตั้งแต่ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาในฐานะที่เป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติหรือเป็นพระมหาปราสาท
ประจํารัชกาลที่ ๔ มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เชื่อว่าอาจเป็นเพราะว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์เป็น
พระมหาปราสาทเพียงองค์เดียวในพระบรมมหาราชวังที่ทรงสร้างขึ้น หากไม่นับพระที่นั่งมหิศร
ปราสาทที่ทรงสร้างถวายพระเกียรติแด่รัชกาลที่ ๒
แต่จากการศึกษาไม่พบหลักฐานชั้ นต้นที่แสดงถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ว่าทรงต้องการให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติสําหรับ
พระองค์เองหรือไม่ หากแต่การพระราชทานนามพระที่นั่งองค์นี้ น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระราช
ประสงค์ ใ นการสร้างพระที่นั่ งองค์ นี้ได้ ทั้ง นี้ หากพิจารณานามของพระที่ นั่งองค์ นี้จะพบว่ า
หมายถึง การเปลื้องเครื่องทรง โดยคําว่า อาภรณ์ แปลว่า เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับ พิโมกข์
แปลว่ า การเปลื้ อ งออก ๓๗ ดั ง นั้ น นามของพระที่ นั่ ง จึ ง สอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ก ารใช้ ง าน ดั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทว่า “เป็น
ที่สาหรับเปลื้องเครื่องข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท”๓๘ ซึ่งพบว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์
ได้ใช้ในการพระราชพิธีสําคัญในรัชกาลที่ ๔ เช่น พระราชพิธีรับพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์ ๓๙ พระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลู กยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
(ภาพที่ ๒๘๖) และพระราชพิธีโสกันต์พระราชโอรส พระราชธิดาองค์ อื่นๆ เป็นต้น โดยมีหน้าที่
เป็นเพียงพลับพลาสําหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จ เมื่อมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา และเปลื้องเครื่องทรงบางประการก่อนที่จะเสด็จฯ ผ่านไปยังพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทเพื่อประกอบการพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น และไม่พบว่าได้มีการใช้พระที่นั่งองค์นี้
เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่อย่างใด

๓๗

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๘๓๗, ๑๔๐๖.
๓๘
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว , เทศนาพระราชประวั ติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), ๗๑.
๓๙
เรื่องเดียวกัน, ๖๐.

๓๙๔

ภาพที่ ๒๘๖ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในงานพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
ที่มา: กรมศิล ปากร, ประชุ มภาพประวัติศ าสตร์แผ่นดิ นพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๙๗.
จากการศึกษาทางด้านรูปแบบศิลปะพบว่า พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ตั้งอยู่บนแนว
กําแพงแก้วด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ภาพที่ ๒๘๗) มีรูปแบบเป็นพระที่
นั่งโถงจตุรมุขในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมุขด้านเหนือและใต้เป็นมุขยาว มีหลังคาทรงจั่วซ้อน ๔
ชั้น มุขด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นมุขสั้น มีหลังคาทรงจั่วซ้อน ๒ ชั้น ส่วนยอดประดับ
ด้วยทรงกรวยแหลมอย่างยอดพระมหาปราสาท ที่มุมทั้ง ๔ ที่รับส่วนยอดปราสาทประดับรูป
หงส์รับไขราซึ่งแตกต่างจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ทําเป็นรูปครุฑยุดนาค (ภาพที่ ๒๘๘)
หลังคาดาดด้วยดีบุก ประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง โดยใช้นาคเบือนเช่นเดียวกับที่พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทแทนการใช้หางหงส์ หน้าบันพระที่นั่งประดับด้วยรูปเทวดาประทับยืนบนพระ
แท่น พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์ในระดับพระอุระ ขนาบข้างด้วย
เทพนมและลายกระหนกเปลว (ภาพที่ ๒๘๙) ใต้หน้าบันประดับสาหร่ายรวงผึ้ง มีเสาย่อมุมและ
คันทวยปิดทองประดับกระจกรองรับเครื่องหลังคา องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมดังกล่าว
ของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์จึงเป็นแบบไทยประเพณีทั้งหมด

๓๙๕

ภาพที่ ๒๘๗ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

ภาพที่ ๒๘๘ หงส์รับไขรา พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

๓๙๖

ภาพ ๒๘๙ หน้าบันพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
จากการศึก ษาพบว่า พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์น่าจะได้รับการออกแบบโดยให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกั น กั บ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทซึ่ ง เป็ น อาคารหลั ก สํ า หรั บ
ประกอบการพระราชพิธีต่างๆ ในบริเวณนั้น โดยจะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทบางประการ เช่น การออกแบบศาลาโถงที่เ ป็นอาคารบริวารด้านหน้าพระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์จํานวน ๒ หลัง ซึ่งคล้ายกับการออกแบบทิมคด ๒ หลังที่ด้านหน้าพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏศาลาโถงทั้ง ๒ หลังแล้ว (ภาพที่ ๒๙๐) นอกจากนี้ยังมี
รายละเอีย ดปลี ก ย่ อ ยบางประการ เช่ น การทํา ชุด หลั ง คาซ้อ นชั้ นและยอดทรงปราสาทที่ มี
รูป แบบคล้ า ยกั บการย่อ ส่ ว นชุ ดหลั ง คาของพระที่นั่ งดุ สิ ต มหาปราสาทเมื่อ มองจากด้า นทิ ศ
ตะวันออกหรือด้านหน้าของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ การทํานาคเบือนแทนส่วนของหางหงส์
เช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นต้น
แม้ว่ าจะมี รูป แบบทางศิ ล ปกรรมที่ส อดคล้ อ งกั บพระที่นั่ งดุ สิ ต มหาปราสาทบาง
ประการ แต่ขณะเดียวกันจะพบว่างานประดับตกแต่งบางอย่างของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ก็
ไม่ได้แสดงถึงรูปสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนัก
เช่ น การประดั บหน้ า บัน พระที่ นั่ ง ด้ว ยรู ปเทวดาประทั บ ยืน ทรงถื อ พระขรรค์ ไม่ ใ ช่ รูป พระ
นารายณ์ทรงครุฑอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท การประดับรูปหงส์ที่ไขราโดยไม่ใช้รูปครุฑ
ยุดนาคอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เป็นต้น

๓๙๗

ภาพที่ ๒๙๐ ศาลาโถง ๒ หลัง ด้านหน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์
ที่มา: ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑), ๓๐.
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่มีการประดับตกแต่งพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ด้วย
พระบรมราชสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๔ เช่น รูปพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นที่นิยมและพบ
ได้มากในสถาปัตยกรรมตามพระราชประสงค์ และหากเปรียบเทียบกับพระที่นั่งมหิศรปราสาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ที่ปรากฏพระบรมราชสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับรัชกาลที่ ๒ อย่างชัดเจน ก็จะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการผูกตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่
๔ มาประดับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์แต่อย่างใด ทั้งที่เป็นพระที่นั่งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในรัช
สมัยเดียวกัน
ดังนั้น พระที่นั่ง อาภรณ์พิ โมกข์จึง อาจไม่ได้ เ ป็น พระมหาปราสาทเพื่อ เฉลิ มพระ
เกียรติยศประจํารัชกาลที่ ๔ มาตั้งแต่เมื่อแรกสร้าง แต่อาจเป็นที่รับรู้และถือกันในภายหลังว่า
เป็นพระมหาปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔ โดยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สถานที่ประทับพักเพื่อรอรับหรือส่งเสด็จฯ โดยพระราชยาน แต่แม้จะเป็นที่ประทับพักเพียง
ชั่ ว ขณะ ก็ ยั ง คงรู ป แบบของอาคารที่ มี ฐ านั น ดรสู ง อย่ า งยอดปราสาท เนื่ อ งจากมี หน้ า ที่
ความสําคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อที่ทรงเป็นสมมติเทพ ดังจะ
เห็นได้จากพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงรับสมมติเป็น
พระอิศวรด้วยพระองค์เอง ๔๐ โดยได้ทรงส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นสู่พระราชยาน ณ พระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์ด้วย
๔๐

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว, เทศนาพระราชประวัติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๖๒-๖๓.

๓๙๘
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระมหาปราสาท
เฉลิ มพระเกี ยรติพ ระมหากษัต ริย์ ที่สํ าคั ญ คื อ พระที่นั่งมหิศ รปราสาท เพื่อ เฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมชนกนาถ โดยยังคงรักษารูปแบบของพระ
มหาปราสาทอย่างไทยประเพณีที่มีเครื่องหลังคาซ้อนชั้น และมีส่วนยอดเป็นทรงกรวย แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง อย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
โดยมีการนําสั ญ ลั ก ษณ์ ที่เ กี่ ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้ านภาลั ย มาใช้ใ นการ
ประดับตกแต่งที่หน้าบัน
ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเชื่อว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้สร้างเพื่อให้
เป็นพลั บพลาสํ าหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือ ส่ ง เสด็จ เมื่อ มี การเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจําพระองค์ แต่เนื่องจากเป็นพระมหาปราสาทที่สร้างในรัชสมัยนี้เพียงองค์เดียวที่สร้าง
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง หากไม่ นับรวมพระที่นั่งมหิศรปราสาท จึงทําให้ในเวลาต่อมาเป็นที่
เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทประจํารัชกาลที่ ๔
โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการกับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งสําคัญในบริเวณนั้น
๕. สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในราชสานัก
ผลจากการศึกษาสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
พบว่ารูปแบบเจดีย์ที่ทรงพระราชนิยมคือเจดีย์ทรงกลมหรือเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนเจดีย์ทรงปรางค์
และรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะอยุธยากระทั่งรัตนโกสินทร์ตอนต้ นนั้นไม่ใช่รูปแบบที่
ทรงพระราชนิยม ดังนั้นพระอารามในพระราชประสงค์จึงไม่ปรากฏการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ใน
ตําแหน่งเจดีย์ประธานของวัดหรือในตําแหน่งอื่น๔๑
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาปัตยกรรมในราชสํานักกลับพบว่ามีการใช้ยอดทรงปรางค์
มาประกอบเข้ากับสถาปัตยกรรม ทั้งที่เป็นอาคารในพุทธศาสนาภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระมหาปราสาท รวมทั้ ง ส่ ว นยอดของประตู บ างแห่ ง ในพระบรมมหาราชวั ง ซึ่ ง ได้ รั บ การ
ปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งอาจเรียกสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในภาพรวมว่า สถาปัตยกรรมยอด
ปรางค์
๔๑

ยกเว้นที่วัดมหาพฤฒารามที่มีเจดีย์ประธานเป็นทรงปรางค์ ๔ องค์ซึ่งโปรดเกล้าฯ
ให้ปฏิสังขรณ์ตามรูปแบบเจดีย์ที่มีอยู่เดิม.

๓๙๙
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาในพระบรมมหาราชวังที่มียอดเป็นปรางค์
ที่สําคัญ ได้แก่พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาทพระเทพบิดร (ภาพที่ ๒๙๑) สร้างขึ้นในพ.ศ.
๒๓๙๘ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบ “ปราสาททองในกรุงศรีอยุธยา” เมื่อแรก
สร้างมีนามว่า พระพุทธปรางค์ปราสาท ๔๒ ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านตะวันออก ภายในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมทรงเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ ๔๓
อาคารมีลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข มียอดเป็นปรางค์ เดิมทีมีพระราชประสงค์จะให้ประดิษฐาน
พระแก้วมรกตเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าพระอุโบสถ แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็เสด็จ
สวรรคตก่อน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนสําเร็จและทรงพระราชดําริว่าพระ
พุทธปรางค์ปราสาทมีพื้นที่คับแคบ ไม่เหมาะกับงานพระราชพิธีต่างๆ จึงมิได้อัญเชิญพระแก้ว
มรกตมาประดิษฐานตามพระราชดําริเดิมในรัชกาลที่ ๔ แต่ให้อัญเชิญพระเจดีย์กาไหล่ทองจาก
พระพุทธมณเฑียรมาประดิษฐานแทน๔๔ ภายหลังจึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
รูปพระบูรพมหากษั ตริย์ในราชวงศ์จั กรีการประดับตกแต่งปราสาทพระเทพบิดรที่ ปรากฏใน
ปัจจุบันเป็นผลงานการก่อสร้างต่อมาโดยพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๕๔๕ เรื่อยมาถึงสมัย
รัชกาลที่ ๖ และ ๗ รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์ที่มีอยู่เสมอในรัชกาลปัจจุบัน

๔๒

สํานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,
๒๕๓๑), ๒๗๕.
๔๓
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบรอบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาค
ที่ ๑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๑๙๙.
๔๔
ม.ร.ว.แน่ ง น้อ ย ศั ก ดิ์ศ รี และคณะ, พระราชวัง และวั ง ในกรุ ง เทพฯ (พ.ศ.
๒๓๒๕-๒๕๒๕) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย “วิวัฒนาการของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๕๓.
๔๕
ดูใน พรวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, “องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลาย
ประดับตกแต่งพระอุโบสถ ปราสาทพระเทพบิดรและพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”
(วิทยานิพ นธ์ ปริญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าประวัติศ าสตร์ส ถาปัต ยกรรม บัณ ฑิต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕), ๔๕-๔๘.

๔๐๐

ภาพที่ ๒๙๑ พุทธปรางค์ปราสาท หรือ ปราสาทพระเทพบิดร
พุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอด
หลังคามุงกระเบื้องสีซ้อนชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์อย่างอาคารแบบไทยประเพณี
เครื่ อ งหลั ง คาทรงจตุ ร มุ ข มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ พระมหาปราสาทที่ สํ า คั ญ องค์ อื่ น ใน
พระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่แตกต่างกันตรงที่ส่วนยอดมิได้ประดับ
ด้วยเครื่องยอดที่ประกอบด้วยชุดหลังคาซ้อนชั้นและจบด้วยยอดปลายแหลมดังเช่นส่วนยอด
ของพระมหาปราสาทหรือ พระที่นั่งสําคั ญหลายองค์ใ นพระบรมมหาราชวัง แต่ส่ว นบนของ
ปราสาทพระเทพบิดรกลับถูกออกแบบเป็นยอดทรงปรางค์ที่ประดับด้วยกลีบขนุนแนบชิดกับ
ส่วนชั้นซ้อน และทํายอดให้มีลักษณะเพรียวสูงเหมือนปรางค์อื่นๆ ที่มีตัวอย่างในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เช่น พระอัษฎามหาเจดีย์
การนําส่วนยอดของปรางค์มาประกอบเข้ากับอาคารจตุรมุขที่มีหลังคาทรงจั่วซ้อน
ชั้นนั้นน่าจะมีที่มาจากรูปแบบและคติการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ที่มีพัฒนาสืบเนื่องมาก่อนตั้งแต่
ศิลปะอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา สําหรับประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปเป็นสําคั ญ ปรางค์จึงถือเป็นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชน
เคารพสักการะ การออกแบบส่วนยอดของอาคารทรงปราสาทแห่งนี้ให้มียอดเป็น “ปรางค์” จึง
น่าจะออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งแรกสร้างที่มีพระ
ราชประสงค์ให้อาคารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่ง
รัตนโกสินทร์ พุทธปรางค์ปราสาทจึงเป็นอาคารทรงปราสาทจตุรมุขเนื่องในพุทธศาสนา มิใช่
ปราสาทอันเป็นที่ประทับหรือเสด็จออกของพระมหากษัตริย์ จึงมิได้ออกแบบให้มีเครื่องยอด
ดังเช่นปราสาทหรือพระที่นั่งองค์อื่นๆ ในพระบรมมหาราชวัง

๔๐๑
สิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาถึงแหล่งบันดาลใจในการออกแบบอาคารในรูปแบบนี้ซึ่งใน
ช่วงเวลาร่วมสมัยกันมีตัวอย่างเพียงไม่กี่แห่ง ที่สําคัญ คือ พระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม
(ภาพที่ ๒๙๒) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีลักษณะเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์เรียงกัน
๓ องค์ โดยองค์กลางซึ่งเป็นประธานเป็นที่ประดิษฐานพระอดีตพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าสมณโคดม
รวม ๔ พระองค์ ด้านซ้ายขององค์ประธานเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย และด้านขวา
ขององค์ประธานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท ๔ รอย พระพุทธปรางค์ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของ
ขุนนางสําคัญในตระกูลบุนนาค ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ และสมเด็ จเจ้าพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ๔๖

ภาพที่ ๒๙๒ พุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม
รูปแบบอาคารของพระพุทธปรางค์ วัดพิชัยญาติการาม ที่เป็นมณฑปจตุรมุขยอด
ปรางค์นั้นเป็นรูปแบบที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับปราสาทพระเทพบิดรอยู่มาก แต่มีส่วนแตกต่าง
กันบางประการ กล่าวคือ ส่วนของยอดปรางค์ของพระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม มีปริมาตร
หรือรูปทรงที่อวบอ้วนมากกว่าซึ่งใกล้ เคี ยงกับปรางค์ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่างจากยอด
ปรางค์ของปราสาทพระเทพบิดรที่สูงเพรียวคล้ายคลึงกับปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ อีกทั้งมุขทั้ง
๔ ของปราสาทพระเทพบิดรถูกออกแบบให้ยืดขยายออกมากกว่ามุขของพระพุทธปรางค์ วัด
พิชยญาติการาม ทําให้มีพื้นที่ของโครงสร้างหลังคาขยายออกมากขึ้นตามไปด้วยและแสดงถึง
เรือนที่มีหลังคาซ้อนชั้นตามคติการสร้างปราสาทอย่างชัดเจน
๔๖

๑๖๔.

ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างสมัยพระนั่งเกล้า (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑),

๔๐๒
จากรูปแบบอาคารที่ลักษณะคล้ายคลึงกันและถือเป็นงานที่สร้างขึ้นในระยะเวลาไม่
ต่างกันมากนัก จึงอาจเป็นไปได้ว่าการออกแบบพระพุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพ
บิดรนั้นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของพระพุทธปรางค์ วัดพิชยญาติการาม ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ามีคติการสร้างเนื่องในพุทธศาสนาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปภายในอาคารทรงปราสาทที่
มียอดปรางค์เช่นกัน
นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่วัดพิชยญาติการามเป็นวัดสําคัญของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาพิชัยญาติ และมีความเกี่ยวข้องกับสายตระกูลบุนนาคที่สําคัญท่านอื่น เช่น สมเด็จเจ้าพระยา
มหาประยุรวงศ์ จึงอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการออกแบบการก่อสร้าง
พุทธปรางค์ปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดรว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธปรางค์ วัด
พิชยญาติการาม เพราะเหตุว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม สถาปนิกผู้ออกแบบพระ
พุทธปรางค์ปราสาท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เคยทรงงานด้านการช่างร่วมกับสมเด็จ
เจ้าพระยาทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ จนถึงรัชกาลที่ ๔ กระทั่งสมเด็จ
เจ้าพระยาทั้งสองสิ้นพระชนม์ลง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม จึงได้ทรงกํากับดูแล
ด้านการช่างหลวงในรัชกาลที่ ๔ สืบต่อมา อีกทั้งจะสังเกตเห็นได้ว่าอาคารรูปแบบเดียวกันนี้ ทั้ง
สองแห่ งถู กสร้างขึ้นโดยตั้งใจให้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกัน และการเรียกชื่อ
อาคารทั้งสองแห่งที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารยังคล้ายคลึงกันด้วย คือ “พระพุทธปรางค์” ที่วัด
พิชยญาติการาม และ “พุ ทธปรางค์ปราสาท” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะ
เรียกชื่อตามหน้าที่และรูปแบบลักษณะของอาคารเป็นสําคัญ๔๗ กล่าวโดยสรุปแล้วเชื่อว่าแนวคิด
ในการสร้างสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ก็เพื่อเป็นการประดิษฐานพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุใน
พุทธศาสนา โดยมีพระพุทธปรางค์ปราสาทเป็นตัวอย่างสําคัญอันแสดงถึงพระราชเจตนารมณ์
แรกที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
การสร้างอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญของ
แผ่นดิน ได้เคยมีมาแล้วเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังที่ปรากฏหลักฐานเอกสารว่าพระพุทธสิหิงค์ซึ่ง
เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญของกรุงศรีอยุธยาได้ประดิษฐานภายใน “พระวิหารยอดปรางค์
ปราสาทในวัดพระศรีสรรเพชร”๔๘ ดังนั้น แนวพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้พระพุทธปรางค์ปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จึงอาจเป็นไปตามแบบอย่างที่เคยมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย ดังพระราชดําริที่ว่าให้สร้างพระ
พุทธปรางค์ปราสาทขึ้นตามแบบปราสาททองในกรุงศรีอยุธยา หากแต่น่าจะเลือกใช้รูปแบบ
๔๗

พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสี หวิกรมกับงาน
ช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๔ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕), ๓๑-๓๖.
๔๘
วินัย พงศ์ศ รีเพี ยร, พรรรณนาภูมิส ถานพระนครศรีอยุ ธยา เอกสารจาก
หอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, ๒๕๕๑), ๑๐๖.

๔๐๓
อาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ที่มีตัวอย่างงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นงานช่างของกลุ่ม
ขุนนางตระกูลบุนนาคซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านงานช่างกับกรมขุนราชสี หวิกรมผู้ทรงออกแบบ
พระพุทธปรางค์ปราสาท
อนึ่ ง มี ก ลุ่ ม สถาปั ต ยกรรมยอดปรางค์ ที่สํ า คั ญ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ส ร้ า งตามพระราช
ประสงค์ คือ กลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลพระกาฬ และศาล
พระเสื้อเมือง๔๙ ซึ่งมีหลักฐานว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์จากอาคารในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ โดยเปลี่ยนจากอาคารไม้มุงกระเบื้องมาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มียอดทรงปรางค์ โดยให้
ทํา “เหมือนอย่างศาลเจ้าพระกาฬในกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาเก่าทั้งสี่ศาล”๕๐
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ นั้ น ได้ รั บ แนวคิ ด มาจากสถาปั ต ยกรรมในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ ใ ช้ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปและรูปเคารพอื่นๆ ที่สําคัญของบ้านเมือง
แนวคิ ด ในการสร้ างสถาปัต ยกรรมที่ มี ยอดปรางค์ เ พื่อ ประดิ ษ ฐานปู ชนี ยวั ต ถุ ใ น
ศาสนายังอาจแสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมที่มียอดทรงปรางค์อีก ๓ แห่งในวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามที่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ เช่ น กั น ได้ แ ก่ หอพระคั น ธารราษฎร์ ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระ
คันธารราษฎร์ซึ่งอัญเชิญไปประกอบพระราชพิธีพืชมงคล (ภาพที่ ๒๙๓) มณฑปยอดปรางค์ที่
ประดิษฐานพระเจดีย์โบราณที่ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือ (ภาพที่ ๒๙๔) และพระโพธิธาตุ
พิมาน๕๑ ที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงปรางค์ปิดทองซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือเมื่อ
ครั้งยังทรงผนวชโดยภายในบรรจุพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา๕๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมที่
มียอดทรงปรางค์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเนื่องในศาสนาทั้งสิ้น
และน่าสั งเกตว่ายอดปรางค์ ซึ่งประกอบด้วยชั้นซ้อนและกลี บขนุนล้ วนมี ลั กษณะผอมเพรียว
เช่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบทีค่ ลี่คลายมาจากปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ อนึ่ง สําหรับมณฑป
ยอดปรางค์มีตัวอย่างที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน คือ มณฑปยอดปรางค์ประจํามุมทั้ง ๔ ที่ฐานไพที
ของเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร และซุ้มมณฑปยอดปรางค์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งอยู่
ด้านข้างพระอุโบสถวัดเดียวกัน ซึ่งน่าจะเป็นงานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๔ ยังทรงผนวช
๔๙

รัชกาลที่ ๔

๕๐

ศาลเหล่านี้ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายคราวจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัย

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๘๕.
๕๑
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขส่วนบนจากยอดทรงปรางค์ให้เป็นทรง
มงกุฎดังที่เห็นในปัจจุบัน
๕๒
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวังในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ภาคที่ ๑, ๕๓.

๔๐๔
จากตัวอย่างสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่มีในวัด
พระศรี รั ต นศาสดารามและกลุ่ ม อาคารศาลหลั ก เมื อ งกรุ ง เทพฯ จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุ เนื่องในพุทธศาสนาและรูปเคารพที่
สําคัญของบ้านเมือง โดยใช้รูปแบบยอดปรางค์ซึ่งมีลักษณะเพรียว ประกอบด้วยเรือนชั้นซ้อนที่
มีกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกันเช่นเดียวกับยอดปรางค์ซึ่งเป็นที่นิยมใยสมัยรัชกาลที่ ๓

ภาพที่ ๒๙๓ หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพที่ ๒๙๔ มณฑปยอดปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๔๐๕
สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นงานช่างในราชสํานัก ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่
๔ ที่เป็นกรณีศึกษาสําคัญยังมีอีก ๒ แห่งคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และปรางค์แดง
ซึ่งทั้ง ๒ แห่ ง ตั้งอยู่ ที่พ ระนครคี รี จ.เพชรบุรี ผลจากการศึกษาพบว่าไม่ได้ส ร้างขึ้นสํ าหรั บ
ประดิษฐานปูชนียวัตถุในพุทธศาสนาดังเช่นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม แต่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต่างไป
พระที่นั่งเวชยันต์วิเ ชียรปราสาทเป็น ปราสาทประจําพระนครคี รี (ภาพที่ ๒๙๕)
ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ซึ่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในสมัยรัชกาลที่
๗ มีลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ประดับลวดลายปูนปั้นที่บริเวณบัวหัว
เสาและกาบพรหมศร รวมทั้งเครื่องลํายองที่กรอบหน้าบันซึ่งเลียนแบบเครื่องไม้ โดยฝีมือช่างปูน
ปั้นเมืองเพชรบุรี ส่วนยอดเป็นปรางค์ มีทั้งหมด ๕ ยอด ประดับที่กลางสันหลังคาของมุขทั้ง ๔
และยอดประธานซึ่งมีความสูงที่สุด ทุกยอดประดับนภศูล รูปแบบยอดปรางค์มีลั กษณะสู ง
เพรีย ว กลี บ ขนุ น แนบชิ ดกั บชั้ นเชิง บาตร ซึ่ง เป็ นลั ก ษณะของปรางค์ ใ นสมั ยรั ต นโกสิ น ทร์
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยทรงพระราชดําริว่า พระราชวังใหญ่โตแต่โบราณเช่น
พระนารายณ์ ร าชนิ เ วศน์ ที่ เ มื อ งลพบุ รีย่ อ มมี ป ราสาท จึ ง ทรงสร้ า งพระที่ นั่ งเวชยั นต์ วิ เ ชี ย ร
ปราสาทขึ้นเป็นสังเขปที่พระนครคีรี๕๓ ดังนั้นพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาท
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ จึงมิได้มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อประดิษฐานปูชนียวัตถุ
ในพุทธศาสนาเหมือนเช่นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์แห่งอื่นในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๕๓

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (ม.ป.ท., จัดพิมพ์
เนื่อ งในงานพระราชทานเพลิ งศพ พันเอก (พิ เ ศษ) ชลิ ต ศิริ พงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง, ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๔), ๕๒.

๔๐๖

ภาพที่ ๒๙๕ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
ความน่าสนใจของอาคารหลังนี้อยู่ที่การประดับส่วนยอดปรางค์ที่มี ๕ ยอด เหตุที่
สามารถก่อสร้างได้นั้น น่าจะเป็นเพราะตัวอาคารเป็นงานก่ออิฐถือปูนซึ่งภายในมีขนาดไม่กว้าง
ใหญ่มากนัก และภายในอาคารยังมีเพดานวงโค้งและผนังที่เจาะเป็ นช่องวงโค้งแคบช่วยรองรับ
น้ําหนัก ของเครื่องหลังคา ซึ่งลั กษณะดังกล่าวแตกต่างจากปราสาทพระเทพบิดร พระที่นั่ง
เวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มียอดปรางค์ ๕
ยอด และสร้างขึ้นเพื่ อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวผู้ ทรง
สถาปนาพระนครคีรีเป็นพระราชฐานที่ประทับนอกราชธานี ตามโบราณราชประเพณีในการ
สร้างพระราชวังที่ย่อมต้องมีการสร้างปราสาท๕๔
น่าสังเกตว่าพระที่นั่งเวชยันต์วิเ ชียรปราสาทเป็นปราสาทที่มีขนาดพื้นที่ภายใน
ค่อนข้างคับแคบ ดังนั้นจึงไม่อาจใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีได้ดังเช่นพระมหาปราสาท
องค์อื่นๆ ในพระบรมมหาราชวังได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างส่วนบนให้เป็นปรางค์ ๕ ยอด
ซึ่งหากสร้างให้อาคารมีขนาดใหญ่ เครื่องหลังคาย่อมมีน้ําหนักมากตามไปด้วย ดังนั้นพระที่นั่ง
เวชยันต์วิเชียรปราสาทจึงเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อ “พอเป็นสังเขป” ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้๕๕
๕๔

กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

๒๕๓๒), ๑๔.

๕๕

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, ๕๒.

๔๐๗
การสร้างปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมมหาราชวังสมัย
รัตนโกสินทร์พบว่าไม่เคยมีการสร้างพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ หรือยอดปรางค์ ๕ ยอด
แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ทําให้ทราบว่ามีการสร้างพระมหาปราสาทในสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่มียอดปรางค์มาก่อนแล้วซึ่งมีทั้งที่เป็นปรางค์ยอดเดียวและปรางค์ ๕ ยอด โดย
ตัวอย่างสําคัญของพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ ๕ ยอดของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระที่นั่งวิหาร
สมเด็จซึ่งเป็นที่ประทับสําหรับเสด็จออกว่าราชการ๕๖ อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางศิลปกรรม
ของพระที่นั่งวิหารสมเด็จซึ่งเหลือแต่เพียงซากฐานขนาดใหญ่ก็ไม่อาจระบุถึงรูปแบบอาคารที่แน่
ชัดได้ทั้งหมด คงทราบแต่เพียงว่าเป็นพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ ๕ ยอด ซึ่งมีนักวิชาการ
สันนิษฐานรูปแบบอาคารและเครื่องหลังคาไว้ตามข้อมูลจากหลักฐานเอกสาร๕๗
นอกจากนี้ ในงานช่างจิต รกรรมฝาผนังสมัยอยุธ ยาและรัต นโกสินทร์ต อนต้น ยัง
พบว่ามีการเขียนภาพพระมหาปราสาทที่มียอดปรางค์ บางแห่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด
เพื่อเป็นฉากที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชวังตามเรื่องราวที่เป็น วรรณคดีทางพุทธ
ศาสนา เช่นที่วัดประดู่ทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ ๒๙๖) และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นต้น (ภาพที่ ๒๙๗) ดังนั้นจึงน่าเชื่อว่าพระมหาปราสาท
ที่มียอดปรางค์ ๕ ยอดนั้น ในอดีตน่าจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในราชสํานักเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชฐานและอาจมีความเป็นไปได้ว่าแรงบันดาลใจ
ในการสร้างพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทให้มีเครื่องหลังคาซ้อนชั้นที่ประกอบด้วยยอดปรางค์
๕ ยอดก็อาจมาจากคุณค่าและความสําคัญของพระมหาปราสาทในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่
รู้จักสื บมาถึงสมัยรัต นโกสิ นทร์ทั้งนี้จะพบว่า แรงบันดาลใจในการสร้างศิล ปกรรมในพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในหลายประการก็มีที่มาจากรูปแบบอาคารในกรุงศรีอยุธยาเป็นสําคัญ
ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ก ารใช้ ง านหรื อ คติ ก ารสร้ า งพระที่ นั่ ง เวชยั น ต์ วิ เ ชี ย รปราสาทจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พระเกี ยรติ ย ศของพระมหากษั ต ริย์ ต ามโบราณราชประเพณี แตกต่ า งจากสถาปัต ยกรรม
ยอดปรางค์อื่นๆ เช่น ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ และกลุ่มสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ ในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามที่ใช้สําหรับประดิษฐานปูชนียวัตถุ

๕๖

วินัย พงศ์ศ รีเ พี ยร, พรรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจาก
หอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), ๔๘.
๕๗
ดูใน เสนอ นิลเดช, พระที่นั่งวิหารสมเด็จ (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐).

๔๐๘

ภาพที่ ๒๙๖ จิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอด วัดประดู่ทรงธรรม
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที๒
่ ๙๗ จิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ มี ภ าพพระมหาปราสาทยอดปรางค์ พ รหมพั ก ตร์ ๕ ยอด
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

๔๐๙
อาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ ที่สํ าคั ญ อีกแห่งหนึ่งคื อ พระปรางค์ แดง (ภาพที่
๓๓๔) ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระไพรีพินาศจําลอง พระปรางค์แดงมีลักษณะเป็นอาคาร
ทรงปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์ก่ออิฐถือปูนทาสีแดงทั้งองค์ มีทางเข้าจากมุขหน้า ส่วนมุขที่
เหลือเป็นช่องหน้าต่าง หน้าบันซ้อนชั้นของมุขทั้ง ๔ ทิศประดับลวดลายปูนปั้นเลียนแบบเครื่อง
ลํายองของงานเครื่องไม้ รองรับด้วยบัวหัวเสาและเสาติดผนังปูนปั้นที่คลี่คลายจากงานเครื่อ งไม้
เช่นกัน ส่วนยอดเป็นปรางค์ที่มีปริมาตรค่อนข้างอวบอ้วน แบ่งเป็น ๕ ชั้นซ้อน ลักษณะสอบ
เข้าไปสู่ส่วนยอด กึ่งกลางของแต่ละชั้นของยอดปรางค์เจาะช่องวิมานที่เลียนแบบซุ้มกรอบโค้ง
ครึ่งวงกลมที่พบในสถาปัตยกรรมตะวันตก
โครงสร้างอาคารของพระปรางค์แดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท กล่าวคือ มีการใช้ผนังวงโค้งช่วยรองรับน้ําหนักของเครื่องหลังคาซึ่งเป็นเทคนิคการ
ก่อสร้างที่พบในสถาปัตยกรรมตะวันตก ประกอบกับพื้นที่ภายในอาคารไม่กว้างขวางนัก และมี
การลดทอนรายละเอียดของชั้นซ้อนบนยอดปรางค์ซึ่งแตกต่างจากระเบียบของปรางค์โดยทั่วไป
จึงทําให้ไม่เกิดปัญหาในการทํายอดปรางค์ที่มีรูปทรงค่อนข้างอวบอ้วน
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทั้งพระปรางค์แดงและพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทล้วน
ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนและประดับลวดลายปูนปั้น ซึ่งเป็นวัสดุที่แตกต่างจากการสร้างปราสาท
ตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่นิยมนิยมหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องและมีการปิดทอง
ประดับกระจก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานก่อสร้างที่พระนครคีรีตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจึงได้เลือกใช้วัสดุ
ที่คงทนและไม่ต้องบํารุงรักษาบ่อยอย่างเช่นเครื่องไม้ แต่กระนั้นก็จะเห็นว่ามีความพยายาม
เลียนแบบองค์ประกอบบางส่วน เช่น หน้าบันให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องไม้ แต่ใช้วัสดุที่
เป็นปูนปั้นแทน
กล่าวกันว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้ าฯ ให้ส ร้างพระปรางค์แดงขึ้นโดยให้มีรูปแบบ
คล้ายปราสาทเขมร เนื่องจากไม่อาจรื้อปราสาทไผทตาพรหมหรือปราสาทตาพรหมจากเขมรมา
ได้สํ าเร็จตามพระราชประสงค์ ซึ่งจะได้กล่ าวถึ งประเด็นนี้โดยละเอียดในหัวข้อ ศิล ปกรรมที่
สะท้อนถึงการแสดงพระราชอํานาจเหนือประเทศราช: กรณีศึกษาศิลปะเขมร ต่อไปในภายหลัง
นอกจากนี้ ในเขตพระบรมมหาราชวังยังมีสถาปัตยกรรมยอดปรางค์อื่นๆ ที่ได้สร้าง
ขึ้นหรือได้รับการแก้ไขตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะซุ้มประตูต่างๆ ทั้งในเขต
พระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน โดยประตูชั้นนอก ได้แก่ ประตูพิมานเทเวศร์ ประตู
วิเ ศษไชยศรี ประตูมณี นพรัต น์ ประตูส วัสดิโสภา ประตูเ ทวาพิทักษ์ และประตูศักดิ์ชัยสิ ทธิ์
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็นประตูยอดปรางค์ซึ่งถ่า ยอย่างมาจากประตูชั้นกลางของพระราชวัง
กรุงศรีอยุธยา๕๘ แม้ว่าการแก้ไขยอดประตูเหล่านี้ยังไม่อาจสําเร็จได้ทันตามพระราชประสงค์
๕๘

ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม ๑
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑) ๑๔๒, ๒๑๒.

๔๑๐
แต่ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ทรงให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ซุ้ ม ประตู ชั้ น นอกทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของ
พระบรมมหาราชวัง ได้แก่ ประตูพิมานเทเวศร์ ประตูวิเศษไชยศรี ประตูม ณีนพรัตน์ ซึ่งเป็น
ทางเข้ า หลั ก ที่ มุ่ ง สู่ พ ระมหามณเฑี ย รและพระที่ นั่ ง องค์ สํ า คั ญ ต่ า งๆ ตลอดจนยั ง ทรงให้
ความสําคัญ กับประตูทางด้านทิศตะวันออก ได้แก่ ประตูส วัสดิโสภา ประตูเทวาพิทักษ์ และ
ประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ อันเป็นทางเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหมู่พระอภิเนาว์นิ เวศน์ พระ
ราชมณเฑียรที่ประทับที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลนี้
ส่ ว นประตู พ ระบรมมหาราชวัง ชั้น ใน โดยเฉพาะที่ อ ยู่ใ กล้ กับ พระที่นั่ ง ดุสิ ต มหา
ปราสาท ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตูยอดปรางค์ซึ่งมีลักษณะเป็นพรหมพักตร์ไว้ด้วย ซึ่งแม้จะ
ผ่านการปฏิสังขรณ์ในหลายรัชกาลที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงรักษารูปพรหมพักตร์ไว้ที่ส่วนยอดปรางค์
ได้แก่ ประตูเขตพระราชฐานชั้นในข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านตะวันออก พระราชทาน
นามว่าประตูพรหมโสภา ซึ่งตั้งอยู่คู่กันกับประตูด้านตะวันตก พระราชทานนามว่า ประตูพรหม
ศรีสวัสดิ์ และประตูสนามราชกิจ ซึ่งอยู่ติดกับ หอพระธาตุมณเฑียรทางด้านตะวันตก (ภาพที่
๒๙๘) สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงระบุว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างประตู
โดยประดับรูปพรหมพักตร์ยอดปรางค์เพื่อให้เหมือนอย่างประตูพระราชวังในกรุงเก่า ๕๙ จึงอาจ
เป็ น หลั ก ฐานอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ ห็ น ว่ า การสร้ า งอาคารยอดปรางค์ ต่ า งๆ ใน
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นน่าจะมีที่มาจากงานสถาปัตยกรรมเมื่อครั้ง
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งมีหลั กฐานเอกสารที่กล่าวถึ งประตูพรหมพักตร์ยอดปรางค์ใ น
พระราชวังหลวง รวมทั้งมีหลักฐานศิลปกรรมเป็นชิ้นส่วนของประตูพรหมพักตร์ ซึ่ งส่วนยอด
น่าจะเป็นยอดปรางค์เนื่องจากยังมีกลีบขนุนประดับอยู่ โดยพบอยู่ในบริเวณพระราชวังโบราณ
จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพที่ ๒๙๙)

๕๙

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ประชุมพงศาวดารภาค ๒๕ ตานานวัตถุ
สถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, ๑.

๔๑๑

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๒๙๘ ประตูสนามราชกิจ ในพระบรมมหาราชวัง
(ก) ประตูสนามราชกิจ
(ข) ส่วนยอดปรางค์พรหมพักตร์ของประตูสนามราชกิจ

ภาพที่ ๒๙๙ ชิ้นส่วนของประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ ศิลปะอยุธยา
(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง)

๔๑๒
โดยสรุปแล้ว ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ที่สร้างขึ้นตาม
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้น แม้ว่าเจดีย์ทรงปรางค์จะไม่ได้เป็นรูปแบบเจดีย์ที่ทรงพระ
ราชนิยมเนื่อ งจากไม่พ บเจดีย์รูปแบบนี้ในพระอารามที่ทรงสร้างหรือ ปฏิสั งขรณ์มากนัก แต่
กระนั้นก็ยังพบว่าศิลปกรรมที่สร้างขึ้นภายในราชสํานักยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็น
ทรงปรางค์ โดยรู ป แบบของปรางค์ ยั ง คงเป็น อย่ า งที่ นิย มสื บ เนื่ อ งมาจากสมั ยรั ช กาลที่ ๓
กล่าวคือลักษณะยอดปรางค์ประกอบด้วยชั้นซ้อนที่ประดับด้วยกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกัน
ปรางค์มีทรวดทรงที่เพรียวสูง
จากการตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่
๔ ทําหน้าที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือปูชนียวั ตถุที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์รวม
ความเชื่อความศรัทธาที่สําคัญต่อบ้านเมือง มีตัวอย่างเช่น สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ โดยเชื่อว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจ
ทางด้านรูปแบบและหน้าที่การใช้งานมากจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นหอพระหรือศาล
เทพเจ้าในสมัยอยุธยา
ส่ ว นสถาปั ต ยกรรมยอดปรางค์ ใ นเขตพระราชฐานคื อ พระที่นั่ งเวชยั นต์ วิ เ ชี ย ร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อ ว่าน่าจะสร้างขึ้ นเพื่อ เฉลิ มพระเกี ยรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยาเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี
ประตู พ ระบรมมหาราชวั ง ที่ มี ย อดปรางค์ แ ละประตู ย อดปรางค์ พ รหมพั ก ตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตาม
พระราชดํ าริ ซึ่ ง น่ า จะได้ รั บ แรงบัน ดาลใจจากประตู พ ระราชวั ง หลวงในสมั ย กรุง ศรี อ ยุ ธ ยา
เช่นเดียวกันด้ว ย หากแต่เลือ กใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัย
รัต นโกสิ นทร์ ส่ ว นพระปรางค์ แ ดงนั้นน่าจะสร้างขึ้นด้ว ยพระราชประสงค์ อ ย่างพิเ ศษซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไปในภายหลัง
๖. แนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดากับศิลปกรรมในราชสานัก
แม้ว่า จะมีห ลัก ฐานทางเอกสารที่แสดงให้เ ห็นว่า รัชกาลที่ ๔ ไม่ทรงเชื่อ ถือ เรื่อ ง
ปรัมปราคติอย่างเช่นเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานมาตั้งแต่เมือครั้งทรงผนวช ๖๐ ซึ่งน่าจะเป็นผลจาก
แนวคิดในเชิงเหตุผลนิยมตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือในสิ่งที่พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ และ
กําลังเป็นที่ตื่นตัวของชนชั้ นนําของสังคมในสมัยนั้น จึงมีผลทําให้งานศิลปกรรมในพระราช
๖๐

ดูพระราชหัตถเลขาถึงมิสเตอร์และมิสซิสเอ๊ ดดี แห่งนิวยอร์ค ใน พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ
คุรุสภา, ๒๕๔๘), ๒๑.

๔๑๓
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังตามพระอารามต่างๆ ไม่ปรากฏเรื่อง
ไตรภูมิโลกสัณฐาน แต่กระนั้นก็น่าสนใจว่า จิตรกรรมในพระราชประสงค์ก็ ยังคงมีภาพเทวดา
อย่างมากมาย สะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่ ๔ ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่มิ
อาจพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์และเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานอย่างแนบ
แน่น จากการศึกษาพบว่า ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังคง
แสดงออกเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดาเป็นอย่างมากซึ่งน่าจะ
เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวอย่างสําคัญของงานศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่
สะท้อนแนวคิดนีไ้ ด้แก่งานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งโปรดเกล้าฯ
ให้มีการประดับประติมากรรมรูปเทวดาในหลายแห่ง บริเวณที่สําคัญ คือ หมู่พระมหามณเฑียร
ซึ่งปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งโถง
ชิดด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระทวารที่สําคัญอีก ๒ แห่ง คือ
พระทวารเทวาภิบาลซึ่งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั ย (ภาพที่ ๓๐๐) และพระทวาร
เทเวศร์รักษา (ภาพที่ ๓๐๑)

ภาพที่ ๓๐๐ พระทวารเทวาภิบาล

๔๑๔

ภาพที่ ๓๐๑ พระทวารเทเวศร์รักษา
พระทวารทั้งสองแห่งเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างจีนมี
แผ่นศิลาจําหลักชื่อประตู ที่ใต้กรอบหน้าบันด้านหลังของพระทวารเทวาภิบาลบานกลางซึ่งเป็น
ทางเสด็จพระราชดําเนินมีภาพนูนต่ําปิดทองรูปเทวดา ๒ องค์ในท่าเหาะ ทรงสนับเพลา ทรง
มงกุฎมีกรรเจียกจร และเครื่องประดับ เช่น ทับทรวง สังวาล พาหุรัด องค์หนึ่งเงื้อพระขรรค์ อีก
องค์อยู่ในท่าอัญชลี (ภาพที่ ๓๐๒)

ภาพที่ ๓๐๒ แผ่นศิลาประดับรูปเทวดา ด้านหลังพระทวารเทวาภิบาล

๔๑๕
ส่วนใต้กรอบหน้าบันด้านหลังของซุ้มพระทวารเทเวศร์รักษามีแผ่นศิลาจําหลักปิดทอง
ตรงกลางเป็นรูปเทวดาเหาะถือพระขรรค์ ขนาบข้างด้วยยักษ์ ๒ ตน (ภาพที่ ๓๐๓) ประติมากรรม
รูปเทวดาทั้งสองแห่งคงสร้างขึ้นเพื่อให้พ้องกับนามของพระทวารและเป็นการถวายพระพรแด่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จพระราชดําเนินผ่าน อย่างไรก็ตาม แผ่นศิลาที่
มีภาพเทวดาเหล่านี้ไม่สู้เป็นที่สังเกตนักเนื่องจากอยู่ด้านหลังพระทวารซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นที่
สนใจเฉพาะด้านหน้าพระทวารที่มีการประดับลวดลายมังกรและกระบวนลายอย่างจีน

ภาพที่ ๓๐๓ แผ่นศิลาประดับรูปเทวดาด้านหลังพระทวารเทเวศร์รักษา
นอกจากนี้ ที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระที่นั่งโถงที่อยู่ด้านหน้า
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ยังมีงานประดับรูปเทวดาที่ใต้กรอบหน้าบัน ทั้งด้านในและด้านนอก
รวมทั้งสิ้น ๔ ภาพซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นภาพเทวดานูนต่ํา ปิดทองแต่งกาย
แบบไทยประเพณี อ ยู่ ใ นท่ า เหาะท่ า มกลางก้ อ นเมฆแบบจี น แซมด้ ว ยลายช่ อ ดอกโบตั๋ น
รายละเอียดของเทวดาในแต่ละภาพมีการสวมศิราภรณ์และถือ อาวุธหรือสิ่งของที่แตกต่างกันไป
พื้นหลังของภาพเทวดาประดับด้วยกระจกสีขาบซึ่งหากศึกษารูปแบบและลักษณะทางประติมาน
วิทยาจะพบว่าภาพทั้ง ๔ นี้น่าจะเป็นภาพท้าวจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทวดาที่อยู่ประจําทิศทั้ง ๔
รอบเขาพระสุ เ มรุ โดยภาพประดับซุ้มประตูทิศ ตะวันตก ได้แก่ ภาพท้าววิรุฬ ปักษ์ เทวดา
ประจําทิศตะวันตก สวมมงกุฎยอดนาค ถือศรนาค และมีนาคเป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๔) กับภาพ
ท้าวเวสสุวรรณ เทวดาประจําทิศเหนือ สวมมงกุฎยอดน้ําเต้า ถือกระบอง มียักษ์เป็นบริวาร
(ภาพที่ ๓๐๕) ส่วนภาพประดับซุ้มประตูทิศตะวันออก ได้แก่ ภาพท้าววิรุฬหก เทวดาประจําทิศใต้
สวมมงกุฎยอดหางไก่ ถือทวนหรือหอก มีกุมภัณฑ์เป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๖) กับภาพท้าวธตรฐ
สวมมงกุฎยอดเดินหน ถือพระขรรค์ มีคนธรรพ์เป็นบริวาร (ภาพที่ ๓๐๗) ซึ่งจตุโลกบาลเหล่านี้

๔๑๖
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ โดยเป็นเทวดาประจําทิศซึ่งสถิตอยู่บนสวรรค์
ชั้นจตุมหาราชิกาในกามภูมิประติมากรรมนูนต่ํารูปท้าวจตุโลกบาลเหล่านี้น่าจะสัมพันธ์กับการ
สร้างยอดของซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของพระที่นั่งโถงที่อยู่ด้านหน้าพระที่นั่งอม
รินทรวินิจฉัยให้มียอดเป็นทรงมงกุฎและประดับด้วยเศียรเทวดาจํานวน ๔ องค์๖๑ ซึ่งอาจจะ
หมายถึงท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ องค์ก็เป็นได้เนื่องจากสอดคล้องกับภาพประติมากรรมนูนต่ําที่
ประดับภายใต้ซุ้มประตู (ภาพที่ ๓๐๘)

ภาพที่ ๓๐๔ ภาพท้าววิรุฬปักษ์ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่นั่งโถง ด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

ภาพที่ ๓๐๕ ภาพท้าวเวสสุวรรณ ซุ้มประตูทิศตะวันตก พระที่นั่งโถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย
๖๑

ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ระบุว่าโปรดเกล้าฯ
ให้สร้าง “ประตูยอดพรหมพักตร์” ซึ่งอาจเป็นคําศัพท์เชิงช่างที่อธิบายรูปแบบของยอดซุ้มประตู
ที่มีรูปพระพักตร์เทวดา ๔ องค์

๔๑๗

ภาพที่ ๓๐๖ ภาพท้าววิรุฬหกซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่ง โถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

ภาพที่ ๓๐๗ ภาพท้าวธตรฐ ซุ้มประตูทิศตะวันออก พระที่นั่งโถงด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

๔๑๘

ภาพที่ ๓๐๘ ซุ้มประตูทิศตะวันออก มียอดทรงมงกุฎประดับเศียรเทวดา ๔ องค์
ภาพเทวดายังปรากฏในงานจิตรกรรมที่คอสองภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้วย
(ภาพที่ ๓๐๙) โดยเขียนเป็นภาพเทวดาเหาะด้วยอาการต่างๆ เป็นหมู่ท่ามกลางก้อนเมฆสีขาว
ที่บดบังร่างกายท่อนล่างบางส่วนไว้ แม้หลั กฐานเอกสารจะมิได้ระบุว่างานจิตรกรรมในส่วนนี้
เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔๖๒ แต่น่าเชื่อได้ว่าเป็นงานในพระราชประสงค์ เนื่องจากมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับภาพเทวดาเหาะท่ามกลางหมู่เมฆที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในพระอารามหลวงฝ่ายธรรม
ยุติที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นทั้งนี้เชื่อว่าภาพเทวดาเหล่านี้เขียนขึ้นในความหมายถึงเทวดาที่อยู่
บนสวรรค์ทั่ว ไป โดยไม่ได้จําแนกตามภพภูมิ เนื่องจากภาพเทวดามีรูปแบบที่คล้ายคลึ งกัน
ทั้งหมด

๖๒

เอกสารระบุเพียงว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เขียนลายผนังพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัยเป็นลายดอกไม้ก้านแย่ง อ้างจาก ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและ
พระราชมณเฑีย รในพระบรมมหาราชวั ง พิม พ์ค รั้ง ที่ ๕, (กรุ งเทพฯ: สํ า นัก พระราชวัง ,
๒๕๑๙), ๓๓.

๔๑๙

ภาพที่ ๓๐๙ จิตรกรรมรูปเทวดาเหาะที่คอสอง ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ที่ม า: ปรั บ ปรุ ง จาก สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก าร, พระราชพิ ธี ส มโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ๒๐๐ ปี
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
ไม่เพียงแต่ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิ
โลกสั ณ ฐานและเทวดายั งแสดงออกผ่ านการตั้ง นามพระที่นั่ งตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ
ภายในพระนครคีรีซึ่งเป็ นพระราชวังที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับในจังหวัด
เพชรบุรีด้วย เช่น พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทซึ่งเป็นพระมหาปราสาทประจําพระนครคีรี ที่
อยู่ใ จกลางของเขตพระราชฐานฝ่ ายในและเป็ นนามเดีย วกั บวิ มานที่ป ระทับ ของพระอิ นทร์
รวมทั้งการตั้งชื่อป้อมปราการรอบพระนครคีรีทมี่ ีความเกี่ยวข้องกับจตุโลกบาลทั้ง ๔ ได้แก่ ป้อม
ธตรฐป้องปก ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน ป้อมเวสสุวรรณรักษา รวมทั้งยังตั้งชื่อ
พระทวารที่ล้อมพระราชมณเฑียรว่า ประตูดําเนินทางสวรรค์ จันทร์แจ่มจํารูญ สูรย์แจ่มจํารัส
ซึ่งนามของพระที่นั่งและอาคารดังกล่าวยังคงแสดงออกถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเขาพระสุเมรุซึ่ง
เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่สถิตของพระอินทร์ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามความเชื่อ
แบบอุดมคติ โดยมีจตุโลกบาลทั้ง ๔ ซึ่งสถิตในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอยู่แวดล้อม และมีดวง
จันทร์กับดวงอาทิตย์โคจรรอบศูนย์กลางจักรวาล คติความเชื่อดังกล่าวนิยมถ่ายทอดผ่านงาน
จิตรกรรมฝาผนังตั้ง แต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง ไม่เคยปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เลย แต่กลับพบว่าแนวคิดนี้ยังคงมีอยู่ในงานศิลปกรรมใน
ราชสํานัก

๔๒๐
เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาปัตยกรรมที่พระนครคี รีนั้นไม่ได้มีการประดับภาพเทวดา
อย่ า งเด่ น ชั ด เช่ น เดี ย วกั บ ในพระบรมมหาราชวั ง เป็ น แต่ เ พี ย งการตั้ ง ชื่ อ อาคารสถานที่ ใ ห้
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลักฐานเหล่านี้ย่อมแสดงให้
เห็นว่าแนวคิดเรื่องนี้ไม่ได้หมดไปจากงานศิลปกรรมตามพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ อย่าง
สิ้นเชิง แม้ว่าพระองค์จะได้ทรงแสดงผ่านพระราชหัตถเลขาและพระราชนิพนธ์ในที่ต่างๆ ว่าไม่
ทรงเชื่อถือในเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานและเรื่องปรัมปราที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าเหตุผลประการหนึ่ งที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเลือกประดับศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องจตุโลกบาลและเทวดาอย่างมากมายในบริเวณหมู่พระมหามณเฑียรนั้น อาจเป็นเพราะ
บริเวณนี้เป็นหมู่พระที่นั่งอันเป็นที่ประทับและเสด็จออกว่าราชการ รวมทั้งประกอบพระราชพิธี
สําคัญของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่ออย่าง
โบราณที่เ ปรียบพระมหากษัตริย์ดุจดังสมมติเทพ ซึ่งคติความเชื่อสําคัญ ประการหนึ่งคือการ
เปรียบองค์พระมหากษัตริย์เสมือนดังพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งอยู่บนยอด
เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล ดังจะเห็ นได้จากการตั้งชื่อพระที่นั่งองค์สําคัญของหมู่
พระมหามณเฑียรสําหรับเสด็จออกว่าราชการว่า พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั ยมไหยสูรยพิมาน
ดังนั้นเมื่อรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคารหรือซุ้มประตูเพิ่มเติมในบริเวณนี้ จึงอาจนํา
แนวคิดเกี่ยวกับท้าวจตุโลกบาลและเทวดาอื่นๆ ซึ่งมีสถานะเป็นเทพบริวารที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุ
มหาราชิกาอันเป็นสวรรค์ชั้นรองลงมาจากดาวดึงส์มาสร้างเป็นงานประติมากรรมและจิตรกรรม
ประดับในบริเวณนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบการสร้างหมู่พระมหามณเฑียร
การแสดงออกทางศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณ ฐานจึงอาจเป็นต้นแบบให้กับการออกแบบและขนานนามพระที่นั่งรวมทั้งอาคาร
สถานที่ต่างๆ ในพระนครคีรีให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวด้วยดังจะพบว่าแนวคิดอื่นๆ เช่น
การแบ่งเขตพระราชฐานรวมทั้งการสร้างวัดพระแก้ว น้อ ยที่พระนครคีรีก็ ล้ ว นมี ต้นแบบจาก
พระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากพระนครคีรีเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ รูปแบบ
ทางศิล ปกรรมจึง เป็น แบบผสมผสานระหว่ างศิล ปกรรมไทย ตะวัน ตก และจี น ดังนั้ นจึ งไม่
จําเป็นต้องแสดงออกด้วยศิลปกรรมรูปจตุโลกบาลหรือภาพเทวดาต่างๆ อย่างไทยประเพณีดังที่
พบในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งศิลปกรรมรูปเทวดาเหล่านั้นมีค วามกลมกลืนกับหมู่พระมหา
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังมากกว่าเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี จึงเป็น
ความสอดคล้องกันทั้งทางด้านรูปแบบศิลปะและหน้าที่การใช้งาน
การที่ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นยังคงมีความ
เกี่ยวข้องกั บแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานอย่างเห็นได้ชัด อาจเนื่องมาจากการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในราชสํานักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบรมมหาราชวัง ยังจําเป็นต้องอ้างอิงกับคติ
ความเชื่อ และความศักดิ์สิทธิ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่เปรียบดัง สมมติเทพตามโบราณราช

๔๒๑
ประเพณี ดังนั้นจึงไม่อาจละทิ้งศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ ซึ่งแตกต่างจากศิลปกรรม
เนื่องในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์ที่สามารถนําเสนอเรื่องราวอื่นๆ แทนได้
นอกจากศิ ลปกรรมที่ สะท้ อนแนวคิ ดเรื่ องไตรภู มิ โลกสั ณฐานบริ เวณหมู่ พระมหา
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังแล้ว ยังมีตัวอย่างการประดับรูปเทวดาในพระบรมมหาราชวังอีก
หลายแห่ งที่เป็นงานที่สร้างขึ้นตามพระราชดําริของรัชกาลที่ ๔ เช่น ที่หอศาสตราคมหรือหอ
เสถียรธรรมปริตรซึ่งตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยก็มีการประดับหน้าบันด้วยรูป
เทวดาประทับยืนถือพระขรรค์และตรีศูล (ภาพที่ ๓๑๐) ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงแนวความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับเทวดา โดยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบวงสรวงและประกาศอัญเชิญ
เทวดาให้คุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงพระองค์เอง และรักษาหอเสถียรธรรมปริตรซึ่ง
เป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญน้ําพระพุทธมนต์สําหรับสรงพระพักตร์และประพรมเขตพระราชฐาน๖๓

ภาพที่ ๓๑๐ หน้าบันหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง
การประดั บหน้ าบั นรู ปเทวดาในลั ก ษณะนี้ จึง น่าจะสื่ อ ความหมายว่าเทวดาเป็ น
ผู้ปกป้องคุ้มครองรัก ษาพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ รวมทั้งสถานที่สํ าคั ญในการประกอบ
พระราชพิธี เช่นเดียวกันกับการประดับหน้าบันทั้ง ๔ ทิศของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ปราสาท
ซึ่งเป็นรูปเทวดาประทับยืน พระหัตถ์ ซ้ายทรงถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์ใ น
ระดับพระอุระ (ภาพที่ ๓๑๑) ซึ่งน่าจะมีความหมายถึงเทวดาที่อภิบาลรักษาพระมหากษัตริย์
๖๓

“ประกาศหอเสถียรธรรมปริต” ดูใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์,
ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๑๔๘-๑๕๖.

๔๒๒
และพระราชวงศ์ เช่นกัน เนื่องจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นอาคารสําคั ญสําหรับ
เทียบพระราชยานในการประกอบพระราชพิธีสําคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ เป็นต้น เป็นที่น่า
สังเกตว่าการประดับหน้าบันด้วยรูปเทวดาเหล่านี้ มักทําเป็นรูปเทวดาประทับยืนเต็มองค์ทรง
อาวุธ ซึ่งต่างจากการประดับหน้าบันด้วยลายก้านขดออกลายเทพนมครึ่งองค์เช่นในอดีตซึ่งสื่อ
ถึงการประดับตกแต่งมากกว่าที่จะหมายถึงองค์เทวดาผู้พิทักษ์รักษาเช่น ที่พบในงานศิลปกรรม
ตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓๑๑ หน้าบันพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง
นอกจากนี้ยังมีการประดับสถาปัตยกรรมอื่นๆ ด้วยภาพเทวดาตามคติความเชื่อใน
ศาสนาพราหมณ์ ด้ว ย เช่น ที่หน้าบันของพระที่นั่งไชยชุมพลที่ตั้งอยู่บนแนวกําแพงด้านทิศ
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง และการประดับบานประตูหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ใน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระที่นั่งไชยชุมพลตั้งอยู่บนแนวกําแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก เป็น
หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อคราวที่สร้างหมู่พระอภิเนาว์
นิเวศน์ หน้าบันของพระที่นั่งไชยชุมพลด้านทิศเหนือและใต้ทําเป็นรูปกองทัพทั้ง ๔ เหล่า ได้แก่
ทัพช้าง ทัพม้า พลรถ และพลเดินเท้า (ภาพที่ ๓๑๒) ซึ่งน่าจะออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ของพระที่นั่งไชยชุมพลซึ่งเป็นสถานที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกทหารและกระบวนแห่
ในการพระราชพิธี โดยเฉพาะพระราชพิธีตรียัมปวาย
ที่ตอนบนสุดของหน้าบันยังมีภาพเทวดาทรงปลาเป็นพาหนะ พระหัตถ์ซ้ายถือพระ
ขรรค์และพระหัต ถ์ขวาถือรวงข้าวปรากฏอยู่ด้วย จากการตรวจสอบพบว่า รูปเทวดานี้น่าจะ
หมายถึ ง พระมหาไชยหรื อ พระไพรสพซึ่ ง เป็ น เทพแห่ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ทั้ ง นี้ ส ามารถ

๔๒๓
เปรียบเทียบได้กับภาพลายเส้นพระมหาไชยจากสมุดภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ที่เขียน
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ การทํารูปเทวดาที่หน้าบันนี้จึงน่าจะมีความหมายว่าพระที่นั่งไชยชุมพล
มีเทวดารักษาคุ้มครองรักษาองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประธานในพระราชพิธี และยังอํานวยพร
แก่เหล่ากองทัพต่างๆ หรือกระบวนแห่ในพระราชพิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองด้วย
(ภาพที่ ๓๑๓)

ภาพที่ ๓๑๒ หน้าบันพระที่นั่งไชยชุมพล พระบรมมหาราชวัง

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๓๑๓ พระมหาไชย
(ก) พระมหาไชยประดับหน้าบันพระที่นั่งไชยชุมพลพระบรมมหาราชวัง
(ข) ภาพลายเส้นพระมหาไชยจากตําราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์สมัย
รัชกาลที่ ๔
ที่มา: (ข) หอสมุดแห่งชาติ, ตาราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๓๕), ๑๕๑.

๔๒๔
อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ หอพระคันธารราษฎร์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานพระคันธารราษฎร์สําหรับพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคั ล แรกนาขวัญ ๖๔ โดยพบว่ าที่ ด้ านบนของบานประตูหน้ าต่า งของหอพระคั นธารราษฎร์
ประดับประติมากรรมนูนต่ํารูปพระพิรุณทรงเครื่องแต่งกายอย่างเทวดาแบบไทยประเพณีโดย
ทรงสนับเพลา และสวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น มงกุฎ กรองศอ พาหุรัด พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ
พระขรรค์ และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งจีบนิ้วพระหัตถ์ แสดงอิริยาบถในท่าเหาะโดยมีพญานาคเป็น
พาหนะ เบื้องหลัง พระพิรุณประดับลายกระหนกก้านแย่ง เบื้องล่างมีประติมากรรมรูปต้นข้าว
กําลังออกรวงในนาที่มีน้ําขัง (ภาพที่ ๓๑๔) มีลักษณะค่อนข้างสมจริงประกอบอยู่ซึ่งรูปแบบของ
พระพิ รุ ณ นั้น สามารถเปรี ย บเที ย บได้ กั บภาพพระพิ รุ ณ จากสมุ ด ภาพเทวรู ป และเทวดานพ
เคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เช่นกัน (ภาพที่ ๓๑๕)
การประดับบานประตูหน้าต่างที่หอพระคันธารราษฎร์ด้วยรูปพระพิรุณ จึงน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับความสําคัญของอาคารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปเคารพที่ใช้ใน
การประกอบพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และพระราชพิธีพืชมงคล โดยพระพิรุณเป็นเทวดาที่บันดาล
ให้เกิดฝนจะได้ช่วยคุ้มครองและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้พืชพรรณธัญญาหารในพระ
ราชอาณาจักรมีความอุดมสมบูรณ์ งานประดับรูปเทวดาหลายแห่งในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเหล่านี้ จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระราชดําริในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมี
ความเชื่อถือในเรื่องเทวดาที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ รวมทั้งพิทักษ์
รั ก ษาพระที่ นั่ ง และการพระราชพิ ธี ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ ความผาสุ ก ในพระ
ราชอาณาจักร

๖๔

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๕๖.

๔๒๕

ภาพที่ ๓๑๔ บานหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(ก)

(ข)

ภาพที่ ๓๑๕ พระพิรุณ
(ก) พระพิรุณประดับบานประตูและหน้าต่างหอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
(ข) ภาพลายเส้ นพระพิรุณ จากตํา ราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ส มั ย
รัชกาลที่ ๔
ที่มา: (ข) หอสมุดแห่งชาติ, ตาราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๓๕), ๑๓๘.

๔๒๖
พระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔เกี่ยวกับเรื่องเทวดายังสะท้อนผ่านงานประติมากรรม
ที่สําคัญของแผ่นดินด้วย คือ การสถาปนาพระสยามเทวาธิราช (ภาพที่ ๓๑๖) ซึ่งโปรดเกล้าฯ
ให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ แห่งกรมช่างสิบหมู่ปั้นถวาย ด้วยทรงพระราชดําริว่าสยามเกือบมี
อันตรายหลายครั้งแต่รอดพ้นได้ด้วยเทพยดาคุ้มครอง๖๕
รูปแบบของพระสยามเทวาธิ ราชเป็นประติมากรรมลอยตัว สู ง ๘ นิ้ว หล่ อ ด้ว ย
ทองคําทั้งองค์ ทรงเครื่องต้นอย่างพระจักรพรรดิ ได้แก่ พระมหามงกุฎยอดแหลม มีกรรเจียกจร
ทรงสังวาล ทับทรวง พาหุรัด ทองพระกร ทรงสนับเพลาประดับชายไหวชายแครง ทรงฉลอง
พระบาทเชิงงอน ประทับยืน พระหัต ถ์ขวาถือพระขรรค์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์ซ้ายจีบนิ้ว
พระหัตถ์ในระดับพระอุระ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้มีการสมโภชและตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวาย
เครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราชเป็นประจํา

ภาพที๓่ ๑๖ พระสยามเทวาธิราช
ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (กรุงเทพฯ: สํานัก
ราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ๑๔๕.
๖๕

ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล, สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (กรุงเทพฯ: วัชรินทร์การพิมพ์,
พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ณ เมรุหน้าพลับพลา
อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓), ๑๑๗.

๔๒๗
การสถาปนาพระสยามเทวาธิราชแสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาในรัชกาลที่ ๔ ที่
ทรงมีต่อ เทวดาที่คุ้ มครองรักษาบ้านเมือ ง จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ส ร้างรูปเคารพขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ งที่
ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน ตลอดจนมีความนิยมในการสร้างรูป
เทวดาในลักษณะเดียวกันนี้ไว้เคารพบูชาอย่างแพร่หลายและคลี่คลายไปสู่การสร้างรูปเคารพ
ของพระภูมิเจ้าที่ด้วยรูปแบบเดียวกันนี้ โดยมีความหมายเพื่อให้เป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษา
บ้านเรือน
นอกจากพระสยามเทวาธิราชจะเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศ
แล้ว สันนิษฐานว่ารัชกาลที่ ๔ น่าจะทรงมีความเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีหน้าที่เป็นเทวดาที่
รักษาเศวตฉัตรและราชบัลลังก์ด้วย ดังจะเห็นได้จากประกาศหอเสถียรธรรมปริต รตอนหนึ่งที่มี
พระบรมราชโองการกล่าวถึงพระสยามเทวาธิราชว่า “...พระสยามเทวาธิราชซึ่งเปนอธิบดีใน
สยามรัฐิกเทพยดาทั้งปวงแลเทพเจ้าใหญ่หลวง ผู้อภิบาลรักษานพปดลมหาเสวตฉัตร์ศิริ
รัตนราไชยสวริยาธิปัติ...”๖๖ ซึ่งหมายความว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้ง
ปวงในสยามและเป็นผู้อภิบาลรักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรรวมทั้งราชสมบัติทั้งปวง
เมื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ งานศิ ล ปกรรม จึ ง อาจเป็ น ไปได้ ว่ า แนว
พระราชดําริดังกล่าวได้สะท้อนผ่านประติมากรรมรูปเทวดาทําด้วยทองคําขนาดเล็ก ทรงเครื่อง
แต่งกายเช่นเดียวกับพระสยามเทวาธิราชซึ่งประดิษฐานที่กําพูของพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
หลายแห่ ง (ภาพที่ ๓๑๗) เช่ น ที่ เ หนือ พระแท่ น พุด ตานกาญจนสิ ง หาสน์ ภายในพระที่ นั่ ง
อมรินทรวินิจฉัยรูปเทวดาที่กําพู พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
และรูปเทวดาที่กํ าพู พ ระนพปฎลมหาเศวตฉั ต รภายในท้อ งพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท เป็ น ต้ น และยั ง มี ป ระติ ม ากรรมรู ป เทวดาในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ จั ด แสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๖๗ โดยประติมากรรมเทวดาที่ประดิษฐานบริเวณกําพูฉัตร
เหล่ า นี้ มี รู ป แบบใกล้ เ คี ย งกั บ พระสยามเทวาธิ ร าชหากแต่ อ ยู่ ใ นท่ า เหาะ แตกต่ า งจาก
ประติมากรรมพระสยามเทวาธิราชที่ประทับยืน

๖๖

“ประกาศหอเสถียรธรรมปริต ” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์,
ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๑๔๘.
๖๗
เด่นดาว ศิลปานนท์, “เทวดารักษาฉัตร” สารกรมศิลปากร ๑๓, ๗ (กรกฎาคม
๒๕๔๓), ๑๘-๑๙.

๔๒๘

ภาพที่ ๓๑๗ เทวดารักษาเศวตฉัตร พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ที่ม า: ปรั บ ปรุ งจาก สํ า นัก ราชเลขาธิ ก าร, พระราชพิ ธีส มโภชกรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์ ๒๐๐ ปี
(กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕), ๑๓๗.
อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจสรุปได้ว่าเทวดาที่กําพูฉัตรจะหมายถึงพระสยามเทวาธิราช
ด้วยหรือไม่ เนื่องจากในคําประกาศเชิญเทวดาให้สิงในรูปเทวดาที่ กําพูฉั ตรมิได้ออกนามถึ ง
พระสยามเทวาธิราชอีก แต่เชื่อว่าประติมากรรมรูปเทวดาเหล่านี้ น่าจะเป็นงานที่สร้างขึ้นตาม
พระราชประสงค์ ใ นรั ช กาลที่ ๔ ตามตามคติ ค วามเชื่ อ ว่ า มี เ ทวดาผู้ รั ก ษาพระนพปฎลมหา
เศวตฉัต รซึ่งเป็นเครื่อ งราชกกุธ ภัณฑ์ที่มีค วามสํ าคัญ ตลอดจนคุ้มครองรักษาสิ ริ ราชสมบัติ
รวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏในคําประกาศและรูปประติมากรรมดังกล่าว๖๘
นอกจากนี้ ยังพบว่าในการสร้างเสาหลักเมือ งขึ้นใหม่ใ นคราวที่รัชกาลที่ ๔ ทรง
ผูกดวงชะตาพระนครนั้น ก็ได้มีการสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประดิษฐานไว้ที่เสาหลักเมือง
ด้วย โดยปรากฏหลักฐานในจดหมายพระราชพิธีบรรจุชาตาพระนครความตอนหนึ่งว่า “...โหร
บูชาเทวดาแล้วพญาโหราธิบดีเชิญดวงชาตาพระนครเข้าบรรจุในยอดหลักติดรูปเทวดา...”๖๙
และได้ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดาให้มาประดิษฐานบนยอดพระบรมมหานคร
๖๘

“ประกาศเชิญ เทวดาให้สิ งในรูปเทวดาที่กัมพูฉั ต รแลรูปเทวดาถื อ หีบพระราช
ลัญจกร” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒,
๑๕๖-๑๕๘.
๖๙
“จดหมายพระราชพิธี บรรจุชาตาพระนคร” ใน พระเจ้ าบรมวงศ์เ ธอ กรมพระ
สมมตอมรพันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม๒, ๑๒๑.

๔๒๙
โดรณหรือเสาหลักเมืองเพื่อคุ้มครองพระมหานคร อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตลอดจนสมณ พราหมณ์ และประชาชนให้มีความปลอดภัยและผาสุก๗๐ แม้ว่าไม่พบ
หลักฐานเกี่ยวกับประติมากรรมรูปเทวดาที่ยอดเสาหลักเมืองในปัจจุบัน แต่จากภาพถ่ายเก่าทํา
ให้ทราบว่าประติมากรรมรูปเทวดาที่เคยประดิษฐานบนยอดเสาหลักเมืองเป็นรูปเทวดาแต่งกาย
ทรงเครื่องและอยู่ในท่าเหาะ ซึ่งคล้ายคลึงกับประติมากรรมรูปเทวดาที่รักษาพระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร (ภาพที่ ๓๑๘)

ภาพที่ ๓๑๘ ประติมากรรมรูปเทวดาที่เสาหลักเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่สมัยรัชกาลที่ ๔
ที่ ม า: คณะกรรมการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ศาลหลั ก เมื อ ง, จดหมายเหตุ ก ารปรั บ ปรุ ง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๙ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินการ
ปรับปรุงศาลหลักเมือง, ๒๕๓๑ ), ๒๖.
๗๐

“ประกาศเทวดาให้ประดิษฐานในเทวรูปบนยอดพระบรมมหานครโดรณที่บรรจุ
พระสุพรรณบัตร จาฤกดวงพระชันษากรุงเทพฯ” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมร
พันธ์, ประกาศการพระราชพิธี เล่ม ๒, ๑๑๙-๑๒๐.

๔๓๐
แนวพระราชดําริที่สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาที่รักษาเครื่องราชภัณฑ์ต่างๆ
ยังแสดงออกผ่านประติมากรรมรูปเทวดาสําหรับเชิญพระแสงขรรค์และเทวดาเชิญ หีบพระราช
ลัญจกรที่มีนามว่า “พระราชบันฦาธาร” (ภาพที่ ๓๑๙) และ “พระราชมุทธาธร” (ภาพที่ ๓๒๐)
ซึ่งรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับเทวดาที่กําพูฉัตรและมีประกาศเชิญ
เทวดาสิงในรูปประติมากรรมทั้งสองด้วย

ภาพที่ ๓๑๙ พระราชบันฦาธาร
ที่มา: ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, บรรณาธิการ, ดวงใจแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๘๘.

ภาพที่ ๓๒๐ พระราชมุทธาธร
ที่มา: ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, บรรณาธิการ, ดวงใจแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙), ๘๙.

๔๓๑
รูปแบบของเทวดาในพระราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นพระสยามเทวาธิราช เทวดารักษา
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทวดารักษาหลักเมือง พระราชบันฦาธาร และพระราชมุทธาธร
ต่างก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นประติมากรรมรูปบุคคลสีทอง พระพักตร์รูปไข่สงบนิ่ง
อย่างหน้าหุ่น พระเนตรเรียวเล็ก พระนาสิกปลายแหลม พระโอษฐ์เรียวบาง สวมมงกุฎยอดชัย
หรือยอดแหลมประดับกรรเจียกจร ทรงสนับเพลาที่เป็นลายดอกขนาดเล็ก ประดับชายไหวชายแครง
ขนาดใหญ่ที่ด้านหน้า พระวรกายท่อนบนสวมเครื่องประดับ ได้แก่ กรองศอ ทับทรวง สังวาล
พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท สวมธํามรงค์ที่นิ้วพระหัตถ์ และทรงฉลองพระบาท โดยมี
อาวุธที่สําคัญคือพระขรรค์
จากตัวอย่างงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ดัง กล่าวมาทั้งหมดเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่แ สดงถึ งพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อเทวดาซึ่งเป็นสิ่ งเหนือธรรมชาติที่มิอ าจพิสูจน์ได้ใ นเชิง
ประจักษ์ ซึ่งหากพิจารณาหลักฐานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติจะพบว่ายังมีอีก
หลายเหตุการณ์ที่ทรงกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิอาจพิสูจน์ได้ดังเช่นเรื่องเทวดาอยู่หลายคราว
เช่น ครั้งที่ทรงอธิษฐานต่อเทวดาให้ได้พบวงศ์บรรพชาอุปสมบทอันบริสุทธิ์อันเป็นที่มาของคณะ
ธรรมยุติ๗๑ เรื่องที่ทรงปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถม้าพระที่นั่งคว่ําด้วยอํานาจของเทวดา๗๒ เป็นต้น
รวมทั้งยังมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องเทวดาในการพระราชพิธีต่างๆ อีกหลายสิบฉบับ๗๓
ที่ สํ า คั ญ คื อ พระราชหั ต ถเลขาของรั ช กาลที่ ๔ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ ท รงได้
ครองราชสมบัติ นั้นเป็นสิ่งที่พระสยามเทวาธิราชและเทวดาอื่นๆ มีส่วนช่วยบันดาลให้เป็นไป
เช่นนั้น ดังพระราชหัตถเลขาที่มีถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาสตอนหนึ่งว่า “...แต่ยังขอบใจพระ
สยามเทวาธิราช เทวดาใหญ่รักษาแผ่นดินไทย แลพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระกาฬไชยศรี
บรรดาที่มีชื่อยู่ ในคาประกาศน้าพระพิพัฒน์สัตยานั้น ดูเหมือนยังเข้าด้วยในหลวงอยู่
หาเข้าด้วยใครไม่ ในหลวงถึงมีตระกูลบิดามารดาเป็ นผู้สูงศักดิ์มาแต่ก่อนก็สิ้นวาสนา

๗๑

กรมศิ ล ปากร,เทศนาพระราชประวั ติ พ ระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรมหา
มงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, พิมพ์แจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ,
๒๕๐๐), ๘.
๗๒
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๒๘๑.
๗๓
ดูใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ , ประกาศการพระราชพิธี
เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐). ไม่ปรากฏเลขหน้า.

๔๓๒
เหมือนจมดินจมทราย แต่บ่าวไพร่ของตัวก็ไม่ได้หมายว่าจะได้เป็นโตเป็นใหญ่ ก็ชะรอย
เทวดาจะช่วยดลใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปขุดไปคุ้ยเอามาตั้งขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน...”๗๔
ในพระราชหัตถเลขาฉบับเดียวกัน ยังมีที่ทรงกล่าวถึงเทวดาที่คุ้มครองพระองค์เอง
และทรงเห็นว่าเทวดาอยู่ ฝ่ายเดียวกับพระองค์ในการปกครองภายในราชสํานักรวมทั้งปกครอง
บ้านเมืองอีกเช่น “...ถึงแก่ชราแล้วเทวดายังเข้าด้วย...”, “...เทวดายังเข้าด้วยในหลวงอยู่
ด้วยอานุภ าพที่เห็นนั้นแล้ว เทวดาไม่เข้าด้วยผู้คิด ทาลายราชบัญญัติ ยั งเป็นลูกเป็น
หลานใกล้ ๆ ในหลวงได้ ท าบุ ญ ท าคุ ณ เกื้ อ หนุ น มากกว่ า ผู้ อื่ น ถ้ า เนรคุ ณ ทรยศล้ า ง
เกียรติยศในหลวงอย่างนี้เทวดาชังมากกว่าท่านที่ในหลวงได้พึ่งบุญท่าน...”, “...คนที่
ไม่ได้เป็นคุณแก่ในหลวง เป็นแต่ผู้รับบุญรับคุณจากในหลวง มาเนรคุณทรยศอย่างนี้
เทวดาคงชังมาก...ถ้าเทวดามี เทวดาคงเข้าด้วยในหลวง เทวดาจะทาแก่ผู้ผิดเอง... ”๗๕
แนวพระราชดําริเ หล่ านี้จึงน่าจะส่งผลต่อ งานศิล ปกรรมในราชสํ านัก ตามพระราชประสงค์ ที่
แสดงออกผ่านประติมากรรมรูปเทวดาซึ่งมิได้เป็นเพียงงานประดับตกแต่ง หากแต่ยังแฝงถึงคติ
ความเชื่อของรัชกาลที่ ๔ ว่ามีเทวดาเป็นผู้คุ้มครองรักษาองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนสิริราชสมบัติด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าพระองค์จะปฏิเสธและไม่ทรงยอมรับคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
โลกสัณฐานซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเทวดาอย่างแนบแน่นมาตั้งแต่เมื่อทรงผนวช แต่หลักฐาน
ทางศิลปกรรมตามพระราชประสงค์ ที่ปรากฏก็แสดงให้เห็นว่าทรงมีความเชื่อถือในสิ่งที่ไม่อาจ
พิสูจน์ได้อย่างเรื่องเทวดาอย่างเด่นชัด ซึ่งพระราชดําริในเรื่องนี้ ได้ก่อให้เกิดงานศิลปกรรมใน
พระราชประสงค์ซึ่งส่งผลในการปกครองบ้านเมือง ตัวอย่างสําคัญคือการสถาปนาพระสยาม
เทวาธิราชซึ่งเป็นการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้าง
พระพุทธรูป จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสยามที่มีผู้นับถืออย่างมากมาจนถึ ง
ปัจจุบัน และเป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมสร้างขึ้นเพื่อบูชาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังมีประติมากรรมรูป
เทวดาที่มีหน้าที่รักษาหลักเมือง เศวตฉัตร และเครื่องราชูปโภคที่สําคัญอื่นๆ อีกในราชสํานัก
ตลอดจนการประดิ ษ ฐานรู ปเทวดาที่ หน้ า บั นของสถาปั ต ยกรรมในพระบรมมหาราชวั งที่ ใ ช้
ประกอบพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกของบ้านเมือง ศิลปกรรม
เหล่านี้จึงเสมือนเป็นภาพสะท้อนให้เห็น ถึงการสมมติเทพหรือเทวดาให้เกิดขึ้นโดยราชสํานัก
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนอันจะส่งผลต่อการปกครองบ้านเมืองด้วย
๗๔

ดูใน “พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ปีชวด พ.ศ.๒๔๐๙” ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เรื่ อ งพระราชหั ต ถเลขาในพระบาทสมเด็ จ พระจ อมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๒๒-๑๒๖.
๗๕
เรื่องเดียวกัน.

๔๓๓
ในด้านรูปแบบศิลปกรรม อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบเทวดาในพระราชประสงค์รัชกาลที่
๔ ที่มีลั กษณะเป็นเทพบุตร มีส องกร พระพักตร์รูปไข่แลดูสงบนิ่งอย่างหุ่ น ทรงมงกุฎยอด
แหลมและเครื่องประดับต่างๆ อย่างกษัตริย์ รวมทั้งทรงอาวุธสําคัญคือพระขรรค์นั้น กลายเป็น
งานศิล ปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะในรัชกาลนี้ เพราะก่อนหน้านี้ค วามนิยมนับถื อเทวดาหรือ
เทพเจ้ามักปรากฏในรูปของเทวดาซึ่งมีรูปแบบและลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพแต่ละ
องค์โดยเฉพาะ เช่น พระนารายณ์มีสี่กร เป็นต้น แต่มิได้ให้ความสําคัญมากนักกับเทวดาที่แต่ง
กายทรงเครื่อง และถือพระขรรค์ซึ่งมีรูปแบบเสมือนเป็นเทวดาชั้นรอง โดยมากมักปรากฏเป็น
เพี ย งภาพทวารบาลต่ า งๆ จนกระทั่ง รั ช กาลที่ ๔ ทรงให้ ค วามนั บถื อ ในเรื่ อ งเทวดาและมี
พระราชดําริให้สร้างงานในพระราชประสงค์ รูปแบบเทวดาในลักษณะนี้จึงมีความสําคัญเป็นต้น
มา ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของพระสยามเทวาธิราชที่มีลักษณะเดียวกันกับเทวดารักษาหลัก
เมือง เศวตฉัตร และเครื่องราชูปโภคต่างๆ รวมทั้ง รูปแบบเทวดาที่ประดับหน้าบันพระที่นั่ง
หรืออาคารสําคัญในพระบรมมหาราชวังดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว
หากพิจารณาอีกมุมหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระสยามเทวาธิราชก็เปรียบประดุจองค์
พระมหากษัตริย์ด้วย เนื่องจากทรงเครื่องแต่งกายที่อาจเทียบได้กับเครื่องราชกกุธภัณฑ์สําคัญ
ของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี และฉลองพระบาทเชิงงอน
เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องประดับกายอื่นๆ ที่อาจเทียบได้กับเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
หากพิ จารณาในประเด็นนี้อ าจเป็นไปได้ว่านอกจากรัชกาลที่ ๔ จะทรงมีพระราชศรัทธาต่อ
เทวดาและมุ่งหมายให้ ประชาชนสั กการบูชาเทวดาแล้ ว ยัง อาจมีนั ยให้ ประชาชนระลึ กถึ ง
ความสํ า คั ญ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ขององค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ป กป้ อ งคุ้ ม ครอง
ประเทศชาติและประชาชนเช่นเดียวกับพระสยามเทวาธิราชด้วย แนวความคิดนี้อาจเป็นจุด
เริ่มแรกของการสร้างพระบรมรูปแทนองค์พระมหากษัตริย์โดยใช้รูปเทวดา ก่อนจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ก ารสร้างพระบรมรูปเหมื อนจริงตามแบบตะวันตกที่เ ริ่มสร้างในรัชกาลนี้ และอาจเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทําให้รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับพระสยามเทวาธิราชในเวลาต่อมาด้วย (ภาพที่ ๓๒๑)

๔๓๔

ภาพที่ ๓๒๑ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราช ประดิษฐาน ณ พระที่
นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ที่มา: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, หาพระ หาเจ้า: รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕),
ภาพปก.
ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลก
สัณฐานและเทวดาจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า แม้รัชกาลที่ ๔ จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรง
ปฏิเ สธแนวคิ ดเรื่องไตรภูมิ โลกสัณฐาน เพราะไม่ทรงเห็นว่ามีอ ยู่จริง ไม่อาจพิสู จน์ได้ในเชิง
ประจักษ์ แต่ขณะเดียวกันศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์ก็ยัง คงสะท้อนความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ซึ่งการแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์
และความชอบธรรมในการครองราชสมบั ติ อั น ส่ ง ผลเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การปกครองที่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงไม่อาจปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐานที่แสดงออก
ผ่านศิลปกรรมในราชสํานักได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
จากการศึกษาศิลปกรรมในราชสํานักที่เกี่ยวข้องกับเทวดาจะพบว่าเทวดาตามความ
เชื่อของรัชกาลที่ ๔ เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกื้อหนุนและรักษาคุ้มครองผู้ทําความดี แต่ไม่ได้

๔๓๕
แสดงออกถึงการแบ่งระดับภพภูมิของเทวดาตามการบําเพ็ญฌาน อาจกล่าวได้ว่ารัชกาลที่ ๔
ทรงแยกเรื่อง “เทวดา” ออกจาก “โลกสั ณฐาน” ซึ่งได้รับการพิสู จน์ในเชิงประจักษ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกแล้วว่า สัณฐานของโลกตามความเป็นจริงเชิงวิทยาศาสตร์นั้นเป็น
อย่างไร ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่ าโลกสัณฐานในแบบไตรภูมิ แต่สําหรับเรื่องเทวดานั้นถือ
เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทํานองเดียวกับเรื่องผีสางซึ่ง
ความเชื่อเรื่องเหล่านี้ก็มีอยู่ในสากลไม่เว้นแม้แต่ในซีกโลกตะวันตก รัชกาลที่ ๔ จึงมิได้ทรง
ปฏิเสธเรื่องเทวดาอย่างแข็ งขันเหมือนเช่นเรื่องไตรภูมิ ซึ่งส่งผลให้งานช่างในพระราชประสงค์
แสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอย่างมากมาย และยังส่งผลให้เกิดการนับถือเทวดาอย่างพระ
สยามเทวาธิราชซึ่งเป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
๗. การออกแบบหอสู ง ในพระราชวัง กั บ พระราชกรณี ย กิ จด้ านดาราศาสตร์และการ
เทียบเวลา
จากการศึกษาสถาปัตยกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ พบว่า
ทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังในต่างจังหวัดนั้น รัชกาลที่ ๔ ทรงให้ความสําคัญกับ
อาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจทางด้ านดาราศาสตร์และ
การเทียบเวลาซึ่งเป็น สิ่งที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสนพระราชหฤทัยโดยในพระราชวังต่างๆ นั้น มักมี
อาคารที่ เ ป็ น หอสู ง อยู่ ใ นเขตพระราชฐานด้ ว ยเสมอ เช่ น หอชั ชวาลเวี ยงชั ย ที่ พระนครคี รี
จ.เพชรบุรี, หอพิสัยศัลลักษณ์ ที่พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้
ในภาพถ่ายเก่ าของพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่ ๔ ยัง มีอ าคารที่เ ป็นหอสู ง และเป็นหอ
นาฬิกาในพระบรมมหาราชวังด้วย ที่สําคัญคือ พระที่นั่งภูวดลทัศนัย และหอนาฬิกาที่อยู่ใกล้กับ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างไรก็ตาม จากประวัติและระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารที่ เป็น
หอสูงเหล่านี้ เชื่อว่าพระที่นั่งภูวดลทัศนัยน่าจะเป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูงแห่งแรกที่สร้าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมในเวลาต่อมา
เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและก่อสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ เมื่อ
พ.ศ.๒๓๙๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม เจ้ากรมช่างสิบหมู่เป็น
ผู้ทรงออกแบบและเป็นนายช่างก่อสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัย๗๖ ซึ่งเป็นอาคารสูง ๕ ชั้นในผัง
สี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูน แต่ละชั้นมีความสูงลดหลั่นกันขึ้นไป เป็นอาคารที่สามารถเข้าไปภายใน
ได้ โดยมีพนักระเบียงและเสาล้อมรอบอาคารแต่ละชั้น ชั้นบนสุดเป็นนาฬิกากล ๔ ด้าน มียอด
แหลม (ภาพที่ ๓๒๒) และในรัชกาลนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง
๗๖

ถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ
พิพัธวัฒนากร, ๒๔๖๘), ๒๐. อ้างถึงใน โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย
(กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๒๐), ๔๓.

๔๓๖
(ภาพที่ ๓๒๓) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทิมดาบตํารวจกับโรงทอง สูง ๑๐ วา มีนาฬิกา ๔ ด้าน ตัวเรือน
นาฬิกามีซุ้มคล้ายกับพระที่นั่งภูวดลทัศนัย มีชานและลูกกรง หลังคาและพื้นชานปูแผ่นตะกั่ว
และมีบันไดทางขึ้นสําหรับตรวจการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม
นาฬิ ก าที่ สั่ งเข้ า มาเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ที่ ห อนาฬิ ก านี้ ไ ม่ อ าจใช้ ก ารได้ จึ ง ได้ รื้อ หอนาฬิ ก าลงในเวลา
ต่อมา๗๗

ภาพที่ ๓๒๒ พระที่นั่งภูวดลทัศนัย (ในวงกลม)
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๑.

๗๗

คณะอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี, ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก เล่ม ๕, ๒๖๗.

๔๓๗

ภาพที่ ๓๒๓ หอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง
ที่ ม า: สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ , ประชุ ม ภาพประวั ติ ศ าสตร์ แ ผ่ น ดิ น พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๔๘.
การออกแบบอาคารสู ง หลายชั้ น ในลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ค่ อ ยปรากฏมากนั ก ในงาน
สถาปัตยกรรมไทย แต่ก็มีตัวอย่างอาคารที่เป็นหอสูงซึ่งเคยปรากฏมาก่อนแล้วในสมัยรัชกาลที่
๑ ตัวอย่างเช่น หอกลอง ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางทิศตะวันออก
(ภาพที่ ๓๒๔) หอกลองนี้มีลักษณะเป็นหอสูง ๓ ชั้น ยอดเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑป สูง ๑๑ เส้น
แต่ เ ดิ ม ทํ า ด้ ว ยไม้ ท าสี ดิ น แดง แขวนกลองใหญ่ ไ ว้ ทั้ ง ๓ ชั้ น เป็ น กลองสั ญ ญาณตี ต าม
กําหนดเวลาต่างๆ กัน กลองชั้นต้นมีชื่อว่า “ย่ําพระสุริยศรี”ตีบอกเวลาย่ํารุ่งและย่ําค่ํา กลองชั้น
กลางมีชื่อว่า “อัคคีพินาศ” ตีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และกลองชั้นยอดมีชื่อว่า “พิฆาตไพรี” ตีเมื่อมี
ข้าศึกมาประชิดพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนยอดหอกลองที่สร้างไว้แต่
เดิมให้เป็นรูปเกี้ยวอย่างศิลปะจีน แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้แก้กลับเป็นยอด
ทรงมณฑปตามแบบรัชกาลที่ ๑ เช่นเดิม ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ทําฝาชั้นบนเป็นฝาขัดแตะฉาบ
ปูน และทําฐานก่ออิฐ๗๘
๗๘

สํ านัก หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ , กรมศิล ปากร, ประชุ มภาพประวัติศ าสตร์
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๕๕.

๔๓๘

ภาพที่ ๓๒๔ หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑
จากภาพถ่ า ยเก่ าจะเห็ นได้ว่า หอกลองครั้ งรั ชกาลที่ ๑ ที่ผ่ า นการบู รณะในสมั ย
รั ช กาลที่ ๔ มี รู ป แบบบางประการที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ พระที่ นั่ ง ภู ว ดลทั ศ นั ย และหอนาฬิ ก าใน
พระบรมมหาราชวัง กล่าวคือ มีลักษณะเป็นหอสูงในผังสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นมีระเบียงที่มีพนัก
ล้อมรอบสําหรับออกมาสังเกตการณ์จากมุมสูงได้ และมีเสารองรับชั้น หลังคาบริเวณรอบผนังแต่
ละชั้น รวมทั้งมีการออกแบบส่วนบนให้มีลักษณะเป็นเรือนยอด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระที่นั่ง
ภูวดลทัศนัยมีฐานะเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ส่วนหอนาฬิกาและหอกลอง
เป็นอาคารของหลวงที่สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียงสําหรับใช้ประโยชน์
ในทางราชการ นอกจากนี้ หอกลองที่ ส ร้า งขึ้ นในสมั ยรั ชกาลที่ ๑ ก็ ยังทํ าหน้า ที่บอกเวลา
เช่นเดียวกับพระที่นั่งภูวดลทัศนัยและหอนาฬิกา ต่างกันแต่เพียงอุปกรณ์ที่ใช้บอกเวลาที่เปลี่ยน
จากกลองมาเป็นนาฬิกากล เนื่องจากการนับเวลาแบบเดิมและการตีกลองบอกเวลาของสยาม
ยังขาดความเที่ยงตรงและล้ าหลัง ดังพระราชปรารภว่า “...ฝ่ายพนักงานเมื่อจะบอกบาท
นาฬิ กาตามฤกษ์ ย ามที่ โ หรให้ใ นกาลใดๆ เมื่ อฤดู ต้ องหนุ นต้ องล่ม ก็ค ะเนบอกบาท
ขาดๆ เกินๆ ผิดๆ ไป คงให้ได้ว่าความแต่ว่าโมงละ ๑๐ บาท ดูการฟั่นเฟือนเลื่อนเปื้อน

๔๓๙
เลอะเทอะนัก น่าเป็นที่อัปยศอดสูแก่แขกเมืองคนนอกประเทศที่เขาใช้นาฬิกากล ใส่พก
ติดตัวเที่ยวมาเที่ยวไป เขาจะได้ยินทุ่มโมงที่ตีสั้นๆ ยาวๆ ผิดไปกว่าทุ่มโมงที่จริงนั้น จะ
เป็นเหตุให้เขาหัวเราะเยาะเย้ยได้ว่าเมืองเราใช้เครื่องมือนับทุ่มโมงเวลาหยาบคายนักไม่
สมควรเลย...”๗๙
รัชกาลที่ ๔ ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้นายช่างคนเดียวกันคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
ขุนราชสีหวิกรมทรงออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูงในพระราชวังอีก ๒ แห่ง
สําหรับทอดพระเนตรดวงดาวในเขตพระราชฐานที่ประทับ ได้แก่ หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี
จ.เพชรบุรี และหอพิสัสศัลลักษณ์ ที่พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
การออกแบบหอชัชวาลเวียงชัย (ภาพที่ ๓๒๕) มีความแตกต่างจากการออกแบบ
หอสู งในพระบรมมหาราชวังอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบอาคารที่เ ป็น ศิล ปะ
ตะวันตกเพื่อให้รับกับอาคารอื่นๆ บนพระนครคีรี โดยรูปแบบและแผนผังสร้างขึ้นเลียนแบบ
อาคารแบบคลาสสิคในผังกลมซึ่งนิยมในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๘๐ กล่าวคือ เป็นอาคารสูง ๒ ชั้นใน
ผังกลม มีเสากลม ๘ ต้นและผนังวงโค้งแบบอาร์เขต (Arcade) ช่วยรับน้ําหนัก และมีบันได
เวียนที่กลางอาคารไปสู่ชั้นบนที่มีระเบียงโอบรอบ ราวบันไดทําด้วยเหล็กเส้นกลม ด้านบนสุด
เป็นโดมขนาดใหญ่กรุด้วยกระจกใสเรียงซ้อนกันในกรอบเหล็กเส้น เหนือยอดโดมเป็นซุ้มขนาด
เล็กก่ออิฐฉาบปูนวางคานรูปวงแหวนและมีการค้ํายันยึดกับของผนังห้องกลมด้วยเหล็กเส้นแบน
ในแนวทแยง ๔ ทิศ เป็นที่สําหรับแขวนกระโจมไฟซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากชายฝั่ง
ทะเลเพชรบุรี หอชั ช วาลเวี ยงชั ย จึง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็น ทั้ ง หอสั ง เกตการณ์ ท างดาราศาสตร์ ส่ ว น
พระองค์ ของรั ชกาลที่ ๔ และยัง เป็ นประภาคารหรือ จุ ดหมายตาที่สํ า คั ญ แก่นั กเดินเรือ และ
ชาวประมงที่เดินทางสัญจรผ่านชายฝั่งทะเลเพชรบุรีด้วย

๗๙

๓๒๐-๓๒๑.

๘๐

ดูใ น “พระราชกําหนดเรื่ อ งนาฬิกา” ใน ประชุมประกาศรัช กาลที่ ๔ เล่ ม ๒,

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔
–พ.ศ.๒๔๘๐, ๕๓.

๔๔๐

ภาพที่ ๓๒๕ หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
ส่วนหอพิสัยศัลลักษณ์ (ภาพที่ ๓๒๖) ในพระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
นั้นตั้งอยู่ ริมกํ าแพงพระราชวังทางตะวันออกเฉี ยงใต้ แรกสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ต่อมาได้พั งทลายลง รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้ าฯ ให้สร้างขึ้นตามรูปแบบเดิมในคราว
เดียวกับเมื่อครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้บู รณะพระราชวังจันทรเกษมเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔ เพื่อใช้เป็นที่
ทอดพระเนตรทางดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ต่างๆ เมื่อเสด็จประทับแรม ณ พระราชวังจันทร
เกษม๘๑
หอพิสัยศัลลักษณ์มีรูปแบบอาคารเป็นหอคอยโครงสร้างก่ออิฐถือปูน สูง ๔ ชั้น ทั้งนี้
พบว่าการก่อผนังอิฐบางช่วงของอาคารไม่ได้ก่อทึบหมดทั้ง ๔ ด้าน แต่มีการใช้ผนังวงโค้งช่วย
รองรับน้ําหนักภายในอาคาร ที่ห น้าจั่ว ตกแต่งแบบวิหารกรีก (Pediment) หลังคาอาคารเป็น
หลังคาแบนล้อมรอบด้วยพนักของหลังคาเจาะเป็นช่องๆ กรุด้วยกระเบื้องปรุดินเผาเคลือบ มี
คานเครื่องบนประดับด้วยเต้าปูนเล็ กๆ ที่เรียกว่า เดนทิลส์ (Dentils) รูปแบบสถาปัตยกรรม
ดังกล่าวเป็นการเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (Classicism) ของยุโรปซึ่งเป็นที่นิยม
๘๑

จํารัส เกียรติก้อง, “พระราชวังจันทรเกษม,” ใน ศิลปากร ๒, ๑ (พฤษภาคม

๒๕๐๑), ๔๔.

๔๔๑
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖๘๒ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการผสมผสานกับวัสดุการก่อสร้างและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่นิยมในรัชกาลที่ ๔ เช่นการกรุกระเบื้องปรุดินเผาเคลือบที่พนัก
ระเบียงชั้นที่ ๑ และ ๒ ของตัวอาคาร การก่ออิฐฉาบปูนและปูกระเบื้องที่ลานด้านหน้าอาคารซึ่ง
มีบันไดทางขึ้นเป็นแบบบันไดประชิด ไม่ประดับหัวเสาบันไดนอกจากนี้ยังพบว่า การตกแต่ง
ภายในหอพิสัยศัลลักษณ์ยังคงใช้ไ ม้เป็นองค์ประกอบหลัก โดยปูพื้นทั้ง ๔ ชั้นด้วยไม้ มีบันได
ไม้เป็นทางขึ้นลงทุกชั้น กรุผนังด้วยไม้ บางส่วนของผนังทําเป็นช่องวงโค้งมียอดแหลม บาน
ประตู หน้าต่าง และลั บแลทําด้วยไม้โดยมีรูปแบบเดียวกับที่พบในพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเป็นที่
ประทับของรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓๒๗)

ภาพที่ ๓๒๖ หอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา

๘๒

สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่
๔ –พ.ศ.๒๔๘๐, ๔๕.

๔๔๒

ภาพที่ ๓๒๗ ภายในหอพิสัยศัลลักษณ์ พระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
แม้ว่าหอชัชวาลเวียงชัยและหอพิสัยศัลลักษณ์จะมิได้ติดตั้งนาฬิกากลเพื่อบอกเวลา
เหมือนเช่นพระที่นั่งภูวดลทัศนัยและหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง แต่จากรู ปแบบอาคารที่
เป็ น หอสู ง จึ ง ทํ า ให้ ส ามารถสั ง เกตท้ อ งฟ้ า ได้ ใ นมุ ม กว้ า ง จึ ง เหมาะสํ า หรั บ เป็ น ที่ ป ระทั บ
ทอดพระเนตรและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการคํานวณเวลาของรัชกาลที่
๔ นั้นจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลการสังเกตและเก็บสถิติทางดาราศาสตร์ และพบว่ามีหลายครั้งที่
ทรง “วั ดแดดและวัด ดาว” ด้ว ยพระองค์ เ องในสถานที่ต่ างๆ เพื่อ คํ า นวณเวลาและคํ านวณ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น โดยครั้งสําคัญ คือการที่ทรงใช้เ วลามาตรฐานจาก
การทรงคํานวณ ณ หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี เพื่อคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่
ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์๘๓ อาคารที่เป็นหอสูงในพระราชวังจึงมีความสําคัญ เพื่อตอบสนอง
พระราชกรณียกิจเหล่านี้ด้วย
อาคารที่เป็นหอนาฬิกาและหอสูงในพระราชวังดังที่กล่าวมานี้ เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้น
เพื่อสนองพระราชกรณียกิจทางด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลาเป็นสําคัญ โดยในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบการคํานวณเวลามาตรฐานของรัชกาลที่ ๔ พบว่าทรงใช้เส้นแวง
๘๓

ขาว เหมื อ นวงศ์ , “ดาราศาสตร์ แ ละการเมื อ งไทยสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราชและสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๐ (สิงหาคม
๒๕๓๑): ๓๕-๓๖.

๔๔๓
๑๐๐ องศาตะวันออกเป็นเส้นเมอริเดียนหลักของการรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย และ
อยู่ในระบบเวลาที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า เวลาปรากฏ (Apparent Time) ซึ่งหากดูในแผนที่จะ
พบว่า พระนครคีรีที่โปรดเกล้าฯ ให้ส ร้างขึ้น ณ ยอดเขามไหสวรรย์ จ.เพชรบุรี โดยเฉพาะ
ตํา แหน่ง ของหอชั ชวาลเวี ยงชัย ซึ่ง เป็ นหอสั งเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์ ของรั ชกาลที่ ๔ ที่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงออกแบบนั้นตั้งอยู่บริเวณที่เส้นเมอริเดียน ๑๐๐
องศาพาดผ่านพอดี ส่วนการกําหนดเวลามาตรฐานที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพฯ นั้นก็ใช้
เส้นเมอริเดียน ๑๐๐ องศาด้วยเช่นกันแต่มีค่าต่างไปเล็กน้อยเพียง ๓๐ ลิปดาตะวันออกจากที่
พระนครคีรีเท่านั้น๘๔
พระราชกรณี ยกิ จในการคํ านวณเวลาตามมาตรฐานดังกล่ าว ย่อมส่งผลต่อ การ
ออกแบบหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งภูวดลทัศนั ยในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์
ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งนาฬิกาจักรกลที่มีหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาทั้ง ๔ ทิศเพื่อใช้บอกเวลา
มาตรฐานของประเทศไทย และเริ่มใช้ใน พ.ศ.๒๔๐๐ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ ด้ว ยการสถาปนาระบบเวลามาตรฐานของตนเองอันเป็นหัว ใจสํ าคั ญ ในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่จะดําเนินต่อไปภายหน้า
ทั้งนี้หากพิจารณาว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยในหมู่
พระอภิ เ นาว์ นิเ วศน์ม าตั้ง แต่ เ มื่ อ เสด็ จขึ้ นครองราชสมบั ติไ ด้ไ ม่น าน ย่อ มเป็น หลั กฐานทาง
ศิลปกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีหอนาฬิกาเพื่อรักษาเวลามาตรฐานมา
ตั้งแต่ต้นรัชกาล ทั้งยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการคํานวณเวลาที่ทรงศึกษาค้นคว้ามา
มานานแล้ว ดังที่มีหลั กฐานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก ที่สําคัญ เช่นการประกาศพระราช
กําหนดเรื่องนาฬิกาในสมัยรัชกาลที่ ๔
การออกแบบก่อสร้างหอนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งภูวดลทัศนัย
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ยังก่อให้เกิดภารกิจใหม่แก่เจ้าพนักงานรักษาหอนาฬิกา
ซึ่งจากเดิมใช้การตีกลองเพื่อบอกเวลา ได้เปลี่ยนมาเป็นการฝึกให้เจ้าพนักงานประจําหอนาฬิกา
หลวงรู้จักสังเกตแสงแรกในตอนเช้าของทุกวัน ดัง ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเรียกว่า “เวลาย่ํารุ่ง”หรือที่
ทางดาราศาสตร์เรียกว่า “Beginning of the Morning Civil Twilight” แล้วให้ตั้งเวลาของนาฬิกา
ด้วยการหมุนเช่นเดียวกับนาฬิกาในต่างประเทศ ๘๕ เพื่อให้บอกเวลาตรงกับเวลาที่ทรงคํานวณ

๘๔
๘๕

เรื่องเดียวกัน.
“พระราชกําหนดเรื่องนาฬิกา” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒, ๓๑๙.

๔๔๔
เป็ น รายวั น ซึ่ ง จะพระราชทานมาให้ ใ นแต่ ล ะเดื อ น ๘๖ ทั้ ง ยั ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ข้ า ราชการผู้
ควบคุมดูแลหอนาฬิกา เช่น หมื่นจักรวิจิตรไปศึกษาวิชาแก้นาฬิกาในยุโรปด้วย๘๗
การรักษาเวลามาตรฐานเหล่านี้นับเป็นภารกิจใหม่ที่แตกต่างจากการบอกเวลาตาม
จารีต ที่ถื อปฏิบัติมาแต่โบราณและยังเป็นการแสดงให้เ ห็ นว่าสยามมีความเจริญ ก้าวหน้าจน
สามารถสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นใช้ได้เองโดยพบว่าทรงกําหนดให้เวลาท้องถิ่นของพระ
นครคีรีเป็นเวลามาตรฐานในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งได้เริ่มใช้กันมาก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะออก
พระราชบัญญัติเวลามาตรฐานโดยใช้เมืองกรีนนิช ประเทศอังกฤษเป็นจุดกําหนดเวลามาตรฐาน
โลก ใน ค.ศ.๑๘๘๔ ๘๘ หรื อ อีก ประมาณ ๒๐ กว่า ปีต่ อ มาหลั ง จากที่ มีก ารประกาศใช้ เ วลา
มาตรฐานของสยาม
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว การออกแบบและก่ อ สร้ า งหอนาฬิ กาและหอสู ง ใน
พระบรมมหาราชวังและพระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นเป็น
อาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นดาราศาสตร์ แ ละการเที ย บเวลา
มาตรฐานของสยาม รูปแบบอาคารมีความสูงโดดเด่น สามารถใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ต่างๆ
ในบริเวณใกล้เคียง ขณะเดียวกันอาคารหอสูงนี้ยังเป็นจุดหมายตา (Land Mark) ที่สําคัญใน
บริเวณนั้นด้วย รูปแบบอาคารเป็นการเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการ
ก่ อ สร้ า งอย่ า งที่ ช่ า งไทยคุ้ น เคย อาคารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หอสู ง ที่ ส ร้ า งในพระราชวั ง ยั ง เป็ น
ศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๔ รวมทั้งยังแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า
และความทันสมัยของสยามในขณะนั้นอีกด้วย
๘. ศิลปกรรมทีส่ ะท้อนถึงการแสดงพระราชอานาจเหนือประเทศราช: กรณีศึกษาศิลปะ
เขมร
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีบาง
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมแบบเขมรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยใน
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกั นอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออก
ของรัชกาลที่ ๔ ในฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับ
๘๖

ดูใน กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ”เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงคํานวณสุริยุปราคา” ใน วิทยาศาสตร์ ๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย), ๒๕๒๕. ไม่ปรากฏเลขหน้า.
๘๗
วิ ไ ลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้ น น าไทยกั บ การรั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕), ๘๒
๘๘
ไมเคิล ไรท์, “เวลามาตรฐานโลกทําไมต้องเทียบกับกรีนนิชที่นอกกรุงลอนดอน,”
ศิลปวัฒนธรรม ๒๓, ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๔), ๙๖.

๔๔๕
ชาติมหาอํานาจที่ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอํานาจ
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเขมรจึงเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งพระราชดําริที่ให้รื้อ
เคลื่อนย้าย จําลอง รวมทั้งสร้างศิลปกรรมที่เลียนแบบศิลปะเขมรไว้ในเขตพระราชฐานที่สําคัญ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรื้อ และถ่ายแบบปราสาทแบบเขมรปรากฏหลักฐานใน
เอกสารโบราณและพระราชพงศาวดาร ซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อการสร้างศิลปกรรมแบบเขมรตาม
พระราชประสงค์ จากการศึกษาพบว่ามีเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้อง คือ เมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จ
ประพาสเมืองเพชรบุรีเพื่อทอดพระเนตรการบูรณะพระพุทธรูป ณ ถ้ําเขาหลวง และทอดพระเนตร
การก่อสร้างพระนครคีรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒ ทรงเห็นว่าบริเวณยอดเขามหาสวรรค์มีพื้นที่เป็นลาน
กว้างพอที่จะสร้างปราสาทศิลาได้ และพระองค์โปรดปราสาทศิลาแบบที่เมืองพุทไธสมันในเขมร
เมื่ อ เสด็ จฯ กลั บ จากเพชรบุ รี แ ล้ ว จึง มี พระราชหั ต ถเลขาไปถึ งพระสุ พ รรณพิศ าลเพื่ อ ให้ รื้ อ
ปราสาทแบบนั้นเพื่อมาสร้างไว้ที่พระนครคีรีโดยปรากฏความในพระบรมราชโองการว่า
...มีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ณ เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ํา ปีมะแม เอกศก
เสด็จพระราชดําเนินออกไปเมืองเพชรบุรี ทอดพระเนตรบนยอดเขามหาสวรรค ที่ทําเลก
ว้างขวางพอจะสร้างปราสาทศิลาได้ จะต้องพระราชประสงค์ ปราสาทศิลาเมืองพุทไธ
สมันที่รูปทรงแลลวดลายสลักงามซักปราสาทหนึ่ง จะได้สูง ต่ําโตเล็กประมาณเท่าใด
พอจะขนเข้ามาได้ ให้ขุนชาญวิชากับพระสุพันนพิสารเลือกวัดชันสูทสูงต่ําใหญ่เล็กเขียน
ตัวอย่างรูปเขียนรูปวัดกําหนดศอกนิ้วกับมีหนังสือบอกเข้าให้ถี่ถ้วนแน่นอน จะได้วัดดูกับ
พื้นบนบวกให้พอจะตง(ตั้ง?-ผู้วิจัย)ได้ จะได้มีตราออกมาให้รีบขนปราสาทเขาไปให้ถึง
๘๙
กรุงเทพฯ โดยเร็ว...

พระราชประสงค์ในเรื่องนี้ยังปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.
๒๔๐๒ ความว่า “ทรงพระราชดําริว่า ปราสาทศิลาเมืองเขมรมีมากนัก ถ้าปราสาทย่อ มๆ รื้อมา
ทาไว้ที่เขามหาสวรรค์ปราสาท ๑ วัดปทุมวัน ปราสาท ๑ ก็จะเป็นเกียรติยศไปภายหน้า จึง
โปรดฯ ให้พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชาออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธม พระนครวัด
เมืองพุทไธสมัน ขุนชาติวิชากลับเข้ามากราบทูลว่า ได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกตําบลแล้ว ที่เมือง
อื่นๆ มีอยู่แต่ปราสาทใหญ่ทั้งนั้น จะรื้อ เอาเข้ามาเห็นจะไม่ได้ ปราสาทผไทตาพรหมอยู่ ที่
เมืองนครเสียมราฐ มีอยู่ ๒ ปราสาท สูง ๖ วา พอจะรื้อเอามาได้ จึงโปรดให้มีตราออกไป
๘๙

“สารตราถึ ง ขุ น ชาญวิ ช า ฯลฯ เรื่ อ งทํ า ประสาทสิ ล าบนยอดเขามหาสวรรค์ , ”
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ (จ.ศ.๑๒๒๑), หนังสือสมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ,
เลขที่ ๗๐, หอสมุดแห่งชาติ.

๔๔๖
เกณฑ์ ค นเมื อ งพระตะบอง เมื อ งนครเสี ย มราบ เมื อ งพนมศก ให้ พ ระสุ พ รรณพิ ศ าลไปรื้ อ
ปราสาทไผทตาพรหม แบ่งเป็น ๔ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ คน ให้แบ่งเป็นกองชักลากบ้าง กองส่ง
บ้าง”๙๐
ในเวลาต่อมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้ าฯ ให้พระสามภพพ่าย
เดินทางไปถ่ายแบบเพื่อจําลองปราสาทนครวัดมาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ ๔ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ รวมทั้งเหตุผลตามพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการ
ให้จําลองปราสาทนครวัดไว้ว่า
“...แลเมื่อ ณ เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ํา ปีขาล อัฐศก ๙๑ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระสามภพพ่ายเดินทางไปถ่ายแบบปราสาทที่พระนครวัด จะจําลองทําขึ้นไว้ในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เพื่อจะให้คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ ทําด้วยศิลาทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งไรปน
พระสามภพพ่ายกลับมาถึงกรุงเทพมหานคร ณ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ํา๙๒ กราบทูลว่าได้ถ่ายแบบ
เขียนรูปปราสาทแลพระระเบียงเข้ามา...”๙๓ ในครั้งนั้นพระสามภพพ่ายผู้ไปถ่ายแบบปราสาท
นครวัดได้บรรยายองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากการเดินทางไปสํารวจไว้ อย่างละเอียดดัง
ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ แต่พระราชประสงค์ที่จะให้
จําลองปราสาทนครวัดเกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๔ ก่อนหน้าที่จะเสด็จสวรรคตเพียงปีเศษ จึงไม่
อาจสําเร็จสมดังพระราชประสงค์ แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวฉลองพระนครครบ
๑๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ โดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย เป็นผู้ทํารูปพระนครวัดจําลองหล่อด้วย
ปูน (ภาพที่ ๓๒๘)

๙๐

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๔๘.
๙๑
ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๑๐
๙๒
ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๐
๙๓
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๓๗.

๔๔๗

ภาพที่ ๓๒๘ ปราสาทนครวัดจําลอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้นักวิชาการบางท่านเข้าใจว่า รัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์
ให้ไปรื้อปราสาทนครวัดเพื่อเข้ามาสร้างไว้ในพระราชอาณาจักร๙๔ โดยความเข้าใจดังกล่าวอาจ
เกิดจากการตีความจากพระราชพงศาวดารบางส่วนที่กล่าวว่า “..ให้พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติ
วิชาออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธม พระนครวัด เมืองพุทไธสมัน ขุนชาติวิชากลับเข้า
มากราบทูลว่า ได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกตาบลแล้ว ที่เมืองอื่นๆ มีอยู่แต่ปราสาทใหญ่ทั้งนั้น
จะรื้ อ เอาเข้ า มาเห็ น จะไม่ ไ ด้ . ..” โดยอาจเข้ า ใจว่า ปราสาทหลั ง ใหญ่ ที่ รื้ อ มาไม่ ไ ด้ นั้ น คื อ
ปราสาทนครวัด และนําไปเชื่อมโยงกับการที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้จําลองปราสาทนครวัด
เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ แล้วให้ตั้งไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเข้าใจว่าการจําลองปราสาทนคร
วัดนั้นเป็นผลจากการสั่งให้รื้อปราสาทนครวัดแต่ไม่เป็นผลสําเร็จจึงให้จําลองขึ้นแทน

๙๔

ดูตัวอย่างข้อคิดเห็นที่เข้าใจว่ารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทนครวัด
เช่น ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “เกร็ดประวัติศ าสตร์ -การรื้อปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่ ๔,” ใน
ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน ๒๕๕๒), ๕๔-๕๕; ไกรฤกษ์ นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น
ภาพสมัย รัช กาลที่ ๔ ชี้ “ปล้ น” อั งกอร์ “ค้ น ” พิพิ ธ ภั ณฑ์ ปารีส “พบ” ของกลางเพีย บ,” ใน
ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน ๒๕๔๗), ๑๒๖-๑๓๘. เป็นต้น.

๔๔๘
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่พบว่ารัชกาลที่ ๔
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เจาะจงให้ไปรื้อปราสาทนครวัดแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงการ
ให้ไปสํารวจดูเมืองพระนครธม พระนครวัด เมืองพุทไธสมัน เพื่อแสวงหาปราสาทแบบเขมรตาม
พระราชประสงค์เท่านั้น และแต่เดิมคงต้องพระราชประสงค์ “ปราสาทศิลาเมืองพุทธไธสมัน ”
ตามที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาเมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีรี เมื่อ
พ.ศ.๒๔๐๒ แต่จากการสํารวจเมืองเขมรและเหตุผลของพระสุพรรณพิศาลพร้อมคณะเกี่ยวกับ
อุปสรรคในการรื้อถอนและขนย้ายก้อนหินที่มีน้ําหนักมากเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ต้องตัดสินใจ
รื้อปราสาทไผทตาพรหมมาแทน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวก็มิได้หมายความจําเพาะเจาะจงว่าปราสาท
ใหญ่ที่ไม่สามารถรื้อมาได้นั้นคือปราสาทนครวัด
จากรายชื่อเมืองที่มีพระราชประสงค์ให้พระสุพรรณพิศาลไปสํารวจปราสาทแบบ
เขมร มีชื่อเมืองซึ่งเป็นชื่อปราสาทหรือโบราณสถานที่สําคัญในกัมพูชาที่รู้จักและคุ้นเคยกันใน
ปัจจุบัน เช่น พระนครธม พระนครวัด แต่อีกชื่อหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็ นที่รู้จักกัน คือ เมืองพุทไธ
สมัน ซึ่งมีพระราชประสงค์ ปราสาทศิลาจากเมืองพุทไธสมันมาสร้างที่เขามหาสวรรค์หรือ
พระนครคีรี ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเมืองพุทไธสมันคือเมืองใด
จากการตรวจสอบข้อมูลจากจารึกทําเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก
แผ่นที่ ๖ ซึ่งพบที่วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม อันเป็นจารึกในสมัยรัชกาลที่ ๓พบว่า ได้
กล่าวถึงชื่อเมืองพุทไธสมันว่าอยู่ในประเทศกัมพูชาและเป็นหัวเมืองขึ้นของกรุงเทพมหานคร ๙๕
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังใช้ชื่อนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
พุทไธสมัน ในแผนที่การเดินทางในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีภาพตําแหน่งของ “วัดพุทไธสมัน” ที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณภาคเหนือของเขตกัมพูชาหรือเขมรอันเป็นประเทศราชในขณะนั้น โดยอยู่ใกล้กับ
ชายแดนไทยบริเวณบุรีรัมย์และสุรินทร์๙๖ (ภาพที่ ๓๒๙)
ดังนั้นทําให้สันนิษฐานได้ว่า ในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสินทร์ชนชั้นผู้ปกครองน่าจะรู้จัก
กันโดยทั่วไปว่า “พุทไธสมัน” เป็นชื่อเรียกเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ในเขมรตอนเหนือที่ใกล้กับ
ชายแดนอีสานตอนล่างช่วงจังหวัดบุรีรัมย์และสุ รินทร์ รวมทั้งยังใช้ชื่อนี้เรียกศาสนสถานที่
สําคัญของเมืองนี้ด้วย

๙๕

นิยะดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิก าร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔), ๒๗๕-๒๘๔.
๙๖
NarisaChakrabongse, Henry Ginsburk, SantaneePhasuk and Dawn F.
Rooney, Siam in Trade and War: Royal Maps of The Nineteenth Century (Bangkok:
River Book, 2006), 30-31.

๔๔๙

ภาพที่ ๓๒๙ ภาพจากแผนที่สมัยรัชกาลที่ ๓ แสดงตําแหน่งของวัดพุทไธสมัน(ในวงกลม) ซึ่ง
อยู่ทางเหนือของเขมรใกล้กับสุรินทร์และบุรีรัมย์
ที่มา: Narisa Chakrabongse, Henry Ginsburk, Santanee Phasuk and Dawn F. Rooney,
Siam in Trade and War: Royal Maps of The Nineteenth Century (Bangkok: River
Book, 2006), 30-31.
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเขมรโบราณ ๙๗ ให้ความเห็นว่า คําว่า พุทไธสมัน ในเอกสาร
โบราณในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ เป็ น คํ า เดี ย วกั น กั บ คํ า ว่ า บั น ทายฉมาร์ ใ นภาษาเขมรซึ่ ง ข้ อ มู ล
ทางด้านภาษานี้ยิ่งสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะเมื่อนําแผนที่การเดิ นทางในสมัยรัชกาลที่ ๓ มา
เปรียบเทียบกับตําแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน (ภาพที่ ๓๓๐) จะพบว่าตําแหน่งของ “วัดพุทไธสมัน”
ที่ปรากฏในแผนที่โบราณนั้น ใกล้เคียงกับตําแหน่งของปราสาทบันทายฉมาร์เป็นอย่างมาก ซึ่ง
ทําให้น่าเชื่อว่า วัดพุทไธสมันที่ปรากฏในแผนที่โบราณก็คือปราสาทบันทายฉมาร์ ซึ่งเป็นศาสน
สถานที่สํ าคั ญ ของเมือ งพุ ทไธสมันหรือ เมือ งบันทายฉมาร์ด้ว ย และย่อ มเป็นที่รู้จักของผู้ ค น
โดยเฉพาะชนชั้นปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔

๙๗

ความเห็นของ ศานติ ภักดีคํา รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

๔๕๐

ภาพที่ ๓๓๐ ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงตําแหน่งที่ตั้งปราสาทบันทายฉมาร์ในกัมพูชา (ในวงรี)
ที่มา: ปราสาทบันทายฉมาร์ เข้าถึงเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าถึงได้จากhttps://www.google.
co.th/maps/place/บั น ทายฉมาร์ /@13.4124745,103.864797,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5
!3m4!1s0x3110168aea9a272d:0x3eaba81157b0418d!8m2!3d13.4124693!4d103.8669857
ปราสาทบันทายฉมาร์เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
และเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนามหายานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของเมืองนี้
ที่น่ าจะเป็น เมื อ งที่เ คยมีค วามสํ าคั ญ ในอดีต และด้ว ยเหตุ ที่เ ป็น ศาสนสถานในพุท ธศาสนา
มหายานจึงทําให้ปรากฏชื่อเรียกในแผนที่โบราณในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “วัดพุทไธสมัน”
ดัง นั้ น จากข้ อ ความในพระราชหั ต ถเลขาของรั ชกาลที่ ๔ ที่ มี พ ระราชประสงค์
“ปราสาทศิลาเมืองพุทไธสมัน” มาสร้างไว้ที่เขามหาสวรรค์ ทําให้น่าคิดว่าปราสาทที่ต้องพระราช
ประสงค์และโปรดเกล้าฯ ให้ไปรื้อเพื่อมาสร้างใหม่ที่แท้จริงอาจหมายถึงปราสาทบันทายฉมาร์
มิใช่ปราสาทนครวัดตามที่เข้าใจกันแต่เมื่อพบว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่ไม่สามารถรื้อมาได้ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทไผทตาพรหมแทน
การเริ่มรื้อปราสาทผไทตาพรหมได้ปรากฏเหตุการณ์นี้ในพระราชพงศาวดารว่า “...
ปราสาทผไทตาพรหมอยู่ที่เมืองนครเสียมราฐ มีอยู่ ๒ ปราสาท สูง ๖ วา พอจะรื้อเอามาได้
จึงโปรดให้มีตราออกไปเกณฑ์คนเมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราบ เมืองพนมศก ให้พระ
สุพรรณพิศาลไปรื้อปราสาทไผทตาพรหม แบ่งเป็น ๔ ผลัดๆ ละ ๕๐๐ คน ให้แบ่งเป็นกองชัก
ลากบ้าง กองส่ งบ้าง...” ซึ่งน่าสนใจว่าปราสาทไผทตาพรหมควรหมายถึงปราสาทแห่งใดใน
กัมพูชา

๔๕๑
ในประเด็นนี้นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าปราสาท ๒ หลังดังกล่าวคือ ปราสาทตา
พรหม และปราสาทพระขรรค์ แต่ ไม่ได้ใ ห้เ หตุผ ลไว้ว่า เหตุใ ดจึงคาดว่าเป็นทั้ งสองแห่ งนี๙๘
้
ในขณะที่บางท่านเชื่อว่าปราสาท ๒ หลังนั้น อาจหมายถึงปราสาทตาพรหมซึ่งพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ สร้างอุทิศถวายพระราชมารดา และปราสาทตาพรหมเกล ซึ่งเป็นอโรคยศาลาขนาดเล็ก อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทนครวัด๙๙
แต่กระนั้นก็อาจเป็นได้ว่าปราสาทไผทตาพรหมทั้ง ๒ หลังที่กล่าวถึงในพระราช
พงศาวดารนั้นอาจหมายถึงปราสาทหลังใดหลังหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาพรหมที่สร้างขึ้นในรัชกาล
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ก็ได้ เนื่องจากชื่อปราสาทมีความพ้องกัน รวมทั้งยังตั้งอยู่ที่เมืองเสียบ
เรียบหรือเสียมราฐตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ปราสาทตาพรหมแห่ งนี้จึงน่าจะเป็น
ปราสาทที่ถูกรื้อตามพระบรมราชโองการมากกว่าที่จะเป็นปราสาทนครวัดอย่างที่นักวิชาการ
บางท่านเข้าใจกัน (ภาพที่ ๓๓๑)

ภาพที่ ๓๓๑ ปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา
(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง)
๙๘

ไกรฤกษ์ นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์
“ค้ น ” พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ารี ส “พบ” ของกลางเพี ย บ,” ใน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ๒๕, ๑๑ (กั น ยายน
๒๕๔๗), ๑๒๖-๑๓๘.
๙๙
ศานติ ภักดีคํา, “รัชกาลที่ ๔ ถ่ายแบบปราสาทนครวัด จําลองไว้ที่วัดพระแก้ว,”
ใน นครวัด ทัศนะเขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕), ๑๘๔-๑๘๕.

๔๕๒
อนึ่งยังพบว่าภายในระเบียงคดของปราสาทตาพรหมมีกองหินซึ่ง มีลวดลายการ
แกะสลัก แล้ว วางกองอยู่อย่างเป็นระเบียบจํานวนมาก ซึ่งน่าสนใจว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของ
ปราสาทตาพรหมที่ถูกรื้อลงมากองไว้เพื่อรอการขนย้ายในคราวนั้นตามพระบรมราชโองการของ
รัชกาลที่ ๔๑๐๐ (ภาพที่ ๓๓๒)

ภาพที่ ๓๓๒ กองหินที่อาจถูกรื้อลงและรอการขนย้ายที่ปราสาทตาพรหมประเทศกัมพูชา
(ภาพถ่ายโดย กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์)
อย่างไรก็ตาม พระราชดําริในการรื้อปราสาทแบบเขมรในครั้งนั้นไม่เป็นผลสําเร็จ
เนื่องจากมีเหตุที่ชาวเขมรประมาณ ๓๐๐ คน ออกมาจากป่าและฆาตกรรมพระสุพรรณพิศาล
และพรรคพวกเสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายคน ทําให้เหล่าเสนาบดีที่รับผิ ดชอบเรื่องนี้ต่อมาได้
เข้าชื่อกันเพื่อขอพระราชทานให้งดการรื้อปราสาทต่อ เนื่องจากปราสาทเหล่านั้นทําจากก้อน
หินที่มีน้ําหนักมาก เป็นการเกินกําลังและเกรงว่าหากรื้อลงและไม่อาจนํามาสร้างได้สําเร็จดังเดิม
๑๐๐

ประเด็นนี้เป็นข้อสังเกตของ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลที่ ได้ประทานแก่ คุณ
ภภพพล จันทร์วัฒนกุล ผู้เคยติดตามการเสด็จไปยังประเทศกัมพูชา

๔๕๓
จะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศ๑๐๑ ดังนั้นจึงได้ยุติการรื้อปราสาทเขมรเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ จึงไม่
ปรากฏปราสาทแบบเขมรที่รื้อจากกัมพูชาและมาสร้างขึ้นในบริเวณพระนครคีรีรวมทั้งที่วัดปทุม
วันหรือวัดปทุมวนาราม หากแต่กระแสพระราชดําริดังกล่าวยังคงเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดง
พระราชประสงค์ที่มีมาแต่เดิม
แม้ จะไม่ มี ปราสาทแบบเขมรมาสร้ างขึ้ นบนเยอดเขามหาสวรรค์ ส มดั ง พระราช
ประสงค์ แต่ก็น่าสังเกตว่าบนยอดเขามหาสวรรค์ นั้นมีสถาปัตยกรรมหลังหนึ่งซึ่งมีรูปแบบที่
น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทแบบเขมร เรียกกันว่า พระปรางค์แดง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียก
กันในภายหลัง บ้างก็เรียกว่าพระเจดีย์แดง เนื่องจากสถาปัตยกรรมแห่ง นี้ทาด้วยสีแดงทั้งหลัง
จึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อการรื้อปราสาทเขมรมาสร้างที่เขามหาสวรรค์ไม่เป็นผลสําเร็จ จึงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์แดงขึ้นแทน โดยตั้งอยู่บริเวณยอดเขาทิศตะวันออกซึ่งเป็นยอดเขา
เดียวกันกับที่ตั้งวัดพระแก้วน้อยซึ่งเป็นเขตพุทธาวาสของพระนครคีรี หากแต่พระปรางค์แดงอยู่
ในบริเวณพื้นที่ลดชั้นต่ําลงมา (ภาพที่ ๓๓๓)

ภาพที่ ๓๓๓ พระปรางค์แดงบนยอดเขามไหสวรรย์ ทิศตะวันออกของพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

๑๐๑

เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๕๐.

๔๕๔
พระปรางค์แดงมีลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุขยอดทรงปราสาท ก่ออิฐถือปูนทาสีแดง
ทั้งองค์ มีทางเข้าจากมุขหน้า ส่วนมุขที่เหลือเป็นช่องหน้าต่าง หน้าบันซ้อนชั้นของมุขทั้ง ๔ ทิศ
ประดับลวดลายปูนปั้นเลียนแบบเครื่องลํายองของงานเครื่องไม้ รองรับด้วยบัวหัวเสาและเสา
ติดผนังปูนปั้นที่คลี่คลายจากงานเครื่องไม้เช่นกัน (ภาพที่ ๓๓๔)
องค์ประกอบของพระปรางค์แดงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับปราสาทเขมร ได้ แก่ แผนผัง
อาคารที่มีลักษณะเป็นจตุรมุข และมีการทําหน้าบันซ้อนชั้นทั้ง ๔ มุข ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ปราสาทบางหลังที่ยังคงสภาพดี ซึ่งอยู่ในกลุ่มปราสาทตาพรหมตามที่มีผู้สันนิษฐานไว้ว่าอาจ
เป็นปราสาทที่พระสุพรรณพิศาลพร้อมคณะเดินทางมาสํารวจในเขมรนั้น ก็จะพบว่ามีรูปแบบที่
ใกล้เคียงกัน หากแต่ที่พระปรางค์แดงได้ถูกดัดแปลงให้เป็นอาคารจตุรมุขที่ทําหน้าบันซ้อนชั้น
เลียนแบบเครื่องลํายองอย่างที่คุ้นเคยในสถาปัตยกรรมไทย

ภาพที่ ๓๓๔ พระปรางค์แดง พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
องค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทแบบ
เขมร คือ ส่วนยอดที่มีปริมาตรค่อนข้างอวบอ้วน โดยยังคงใช้ระเบียบของเรือนซ้อนชั้นซึ่งมี
ทั้งหมด ๕ ชั้น ลักษณะสอบขึ้นไปสู่ส่วนยอดบนสุด ใช้ระบบการย่อมุมที่มุมประธานทั้ง ๔ ของ
ส่วนยอด กึ่งกลางของชั้นซ้อนแต่ละชั้นทําเป็นช่องวิมานซึ่งมีเสาและกรอบซุ้มวางทับ แตกต่าง
จากยอดปรางค์ในศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ทํากลีบขนุนแนบชิดกับเรือนชั้นซ้อนและไม่นิยมทําช่อง
วิมาน ส่วนยอดของพระปรางค์แดงจึงเป็นระเบียบที่คล้ายกับการทําส่วนยอดที่เป็นชั้นซ้อนของ
ปราสาทแบบเขมร ซึ่งเป็นการจําลองส่วนของเรือนธาตุให้มีขนาดเล็กลงและซ้อนชั้นกันตามคติ
ความเชื่อ เรื่อ งปราสาทอันเป็นอาคารฐานันดรสูง แตกต่างกันที่รายละเอียดของการประดับ
ตกแต่งชั้นซ้อนเท่านั้น

๔๕๕
ข้ อ น่ า สั ง เกตประการหนึ่ ง คื อ ส่ ว นยอดของพระปรางค์ แ ดงไม่ ไ ด้ ป ระดั บ
ประติมากรรมอันได้แก่บรรพแถลงหรือกลีบขนุนที่บริเวณชั้นซ้อนตามแบบที่ปราสาทแบบเขมร
นิยมทํา มีแต่เพียงโครงสร้างของการทําเรือนซ้อนชั้นและช่องวิมานเท่านั้น ในประเด็นนี้อาจ
เป็น ไปได้ว่ าเป็ นการสร้างขึ้นตามรูปแบบที่ พระสุ พ รรณพิศ าลและคณะที่เ ดิ นทางไปสํ า รวจ
ปราสาทในเขมรได้เ ขียนรูปตัวอย่างส่งเข้ามาถวายเพื่อ ทอดพระเนตร ตามที่มีพระบรมราช
โองการเมื่อครั้งสร้างพระนครคีรีเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒ ซึ่งการที่ยอดปราสาทไม่ได้ประดับด้วยบรรพแถลง
อาจเป็นรูปแบบที่เขียนขึ้นตามความเป็นจริงจากการสํารวจ เนื่องจากปราสาทเขมรในช่วงเวลา
นั้นตั้งอยู่ท่ามกลางป่ารกชัฏ จึงอาจอยู่ในสภาพชํารุดทําให้บรรพแถลงหักพัง และอาจเหลือเพียง
โครงสร้างที่แสดงการซ้อนชั้นหลังคาและช่องวิมานเท่านั้น และหากปราสาทที่พระสุพรรณพิศาล
ไปสํารวจคือปราสาทตาพรหมตามที่มีผู้สันนิษฐาน ก็จะสังเกตได้ว่า แม้ในปัจจุบันส่วนยอดของ
กลุ่มปราสาทตาพรหมก็หลงเหลือเพียงการจําลองเรือนธาตุซ้อนชั้น ๕ ชั้นโดยปราศจากบรรพ
แถลงประดับเช่นกัน (ภาพที่ ๓๓๕) ซึ่งคงเป็นสภาพที่ชํารุดและหักพังไปตามกาลเวลาโดยอาจ
คงสภาพในลักษณะเช่นนี้มาเนิ่นนานแล้ว เนื่องจากปราสาทแห่งนี้ไม่ได้ผ่านการปฏิสังขรณ์จาก
ชาวฝรั่งเศสในช่วงการล่าอาณานิคม

ภาพที่ ๓๓๕ ปราสาทหลังหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาพรหม
(ภาพถ่ายโดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง)

๔๕๖
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบของพระปรางค์แดงจะมีความสัมพันธ์กับปราสาทแบบ
เขมรดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ าวแล้ ว แต่ก็ พ บว่า เทคนิ ค การก่ อ สร้ า งบางประการนั้ น น่า จะได้ รั บ อิท ธิ พ ล
ตะวันตกซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในงานศิลปกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ สังเกตได้
จากการใช้ผนังวงโค้งช่วยรองรับน้ําหนักของเครื่องหลังคาซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่พบใน
สถาปั ต ยกรรมตะวั นตก การทํา ช่อ งวิม านที่ ชั้น ซ้ อ นของส่ ว นยอดซึ่ง มีซุ้ ม เป็ น วงโค้ ง อย่ า ง
ตะวันตก รวมทั้งการก่อส่ วนยอดซึ่งแท้ที่จริงเป็นการก่ออิฐฉาบปูน ภายในมีลักษณะโปร่ง
สามารถมองทะลุถึงส่วนยอดได้ ในขณะที่ภายนอกเป็นการก่ออิฐและฉาบปูนให้แลดูเสมือนว่าเป็น
การซ้อนชั้นหลังคาเลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรเท่านั้น ซึ่งคงทําให้ส่วนยอดมีน้ําหนักเบา
แม้ว่าจะมีปริมาตรมาก แตกต่างจากการก่อส่วนยอดด้วยหินอย่างปราสาทแบบเขมร (ภาพที่ ๓๓๖)

ภาพที่ ๓๓๖ ภายในส่วนยอดของพระปรางค์แดง
จากรูปแบบของพระปรางค์แดงที่มีความสัมพันธ์บางประการกับปราสาทแบบเขมร
นี้เอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่สามารถรื้อและขนย้ายปราสาทจากเขมรมาไว้ที่เขามหาสวรรค์
ได้ตามพระราชประสงค์ รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์แดงขึ้นแทน โดยอาจได้
แบบอย่างจากการสํารวจของคณะข้าราชการที่ออกเดินทางไปสํารวจปราสาทเขมรตามพระราช
ประสงค์
การที่โปรดเกล้ าฯ ให้มีการรื้อและสร้างปราสาทแบบเขมรบนพระนครคี รีนั้ น อาจ
เป็นไปเพื่อความพยายามในการแสดงออกถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งความเป็นเจ้าอธิราชเหนือ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งยังคงเป็นประเทศราชของสยามในขณะนั้น และกําลังอยู่ในสภาวการณ์ที่เสี่ยง
ต่อการถูกรุกรานจากฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนั้นฝรั่งเศสก็ได้ส่งนักโบราณคดีออกสํารวจโบราณสถาน

๔๕๗
ของกัมพูชาอย่างเร่งด่วนเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ผ่าน
พระราชหั ตถเลขาที่ มีไปยั งชาติมหาอํ านาจต่ างๆ ในตะวั นตก ว่ าพระองค์ คื อผู้ เป็นใหญ่ แห่ ง
ประเทศราชต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งกัมพูชาด้วย นอกจากนี้ การที่ทรงเลือกให้สร้างปราสาท
แบบเขมรไว้ยังพระนครคีรีก็อาจเป็นไปเพื่อแสดงถึงพระราชอํานาจและพระบารมีของพระองค์
เนื่องจากพระนครคีรีเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานในต่างจังหวัดเช่นเดียวกับการสร้าง
พระราชวั งที่ ป ระทั บ แห่ ง อื่ น ๆ ตามความนิ ย มในราชสํ า นั ก ยุ โรป ขณะเดี ย วกั นยั ง เป็ น เขต
พระราชฐานที่โปรดเกล้าฯ ให้ใช้รับรองพระราชอาคันตุกะต่างชาติที่สําคัญด้วย
ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสน
พระราชหฤทัยในงานศิลปกรรมแบบเขมร ยั งปรากฏเมื่อครั้งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการไปยังพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ถึงพระราชประสงค์ที่จะให้สร้างประติมากรรมรูปสิงโตเพื่อ
ประดับไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ความว่า
...สั่งนั้นคือว่าสิงโต ที่สองข้างวัฒจันท์ (อัฒจันทร์? - ผู้วิจัย) อนันตสมาคม ถานรองก็
ประดับศิลาแล้ว แท่นรองก็เป็นศิลาแล้ว แต่ตัวสิงโตนั้นเป็นปูนปั้นไม่สู้ดี ก็จะทําสิงโต
หล่อมาวางโรงหล่อก็ไม่ทําแล้วลงได้ เปลืองวันเปลืองคืนไป ก็ ของที่ทําไว้แล้วลองทํา
อย่างใหม่ดูเล่น จะเปนอย่างไรให้ลองดูเท่านี้ ไม่ภอที่จะมาแทรกสู่รู้ ทําให้ง่ายไปกว่าการ
ที่บังคับให้ทํา บังคับนั้นคือดังนี้ ปูนผิวที่จีนถือไว้ ให้ขูดออกเสียให้หมด เพราะปูนนั้น
ผิวขาวเปนปูน แลทรายน้อยเกลี้ยงนักไปไม่เหมือนศิลา ละลายด้วยน้ําท่ า ไม่มีน้ําอ้อย
โดนเข้าน้อยก็ลิ เมื่อมอมไปเอาปูนมาฉาบ ไม่เหนงามอย่างไร จืดนักแล้วเลิกเสียเถิด
สิงโต ๔ ตัวนี้ อย่าทําอย่างนั้นเลย ให้จ่ายเลขมา ๔ คน ฤา ๖ คน ให้เอาปูนเอาทรายเอา
น้ําอ้อยหรือน้ําอ้อยเขี้ยวนั้นเปนของเน่าของบูดแล้ว เอาน้ําอ้อยหีบน้ําอ้อยสด กับเปลือก
กล้วยน้ํา กับปูนกับทรายตําไปด้วยกัน จนเหนียวเปนปูนปั้น เข้าทรายให้มากแล้วผสม
เขม่าด้วยดินแดงด้วย ให้สีกร้ํากรุ่น หรือถ้าจะไม่เหนียวปนดินเดียวเข้าบ้างเล็กน้อยก็ได้
แต่แรงโขลกแรงตํานั้นให้ทําให้มาก ผสมสีให้เหมือนกันทุกครก แล้วเอาปูนปั้นนั้นมาถือ
เป็ น ผิว ให้หนากว่ า เส้ น ตอกตะแคง คื อกึ่ ง นิ้ ว หรื อย่ อมกึ่ งนิ้ ว กํ า ลั งปู น ยั งไม่ แ ห้ง เอา
น้ําอ้อยสดฉาบให้ชื้น แล้วเอาทรายเลอียดโรยข้างบนผิว แล้วเอาปลายเกลียงเหล็กกวด
กดให้ทรายจับปูน เปนคล้ายกับเนื้อศิลาที่เอาแต่เมืองเขมร การที่สั่งให้ทํานั้นคือสั่ง
๑๐๒
ดังนี้ จะเอาอย่างนี้...”

๑๐๒

“พระบรมราชโองการเรื่องทําอัฐปลอม” จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, หนังสือสมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, เส้นหรดาล, ไม่ปรากฏ จ.ศ., เลขที่ ๖, หอสมุดแห่งชาติ.

๔๕๘
จากพระบรมราชโองการนี้สะท้อนถึงพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงต้องการ
ให้สร้างประติมากรรมรูปสิงโตเลียนแบบศิลปะเขมร รวมทั้งยังทรงอธิบายถึงเทคนิควิธีการทําที่
จะทําให้สิงโตที่เป็นปูนปั้นมีลักษณะที่แลดูคล้ายกับว่าทําด้วยหิน ซึ่งเป็นวัสดุที่ศิลปะเขมรนิยม
ใช้สร้างงานประติมากรรม และน่าสังเกตว่าประติมากรรมรูปสิงโตนี้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะ
โปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งไว้ที่อัฒจันทร์ของพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเป็นพระที่นั่งสําคัญในหมู่พระ
อภิเนาว์เวศน์สําหรับเสด็จออกรับราชทูตจากประเทศต่างๆ ดังนั้นการทําสิงโต ๒ คู่นี้ขึ้นอาจ
เป็นไปเพื่อการอวดโฉมงานศิลปกรรมต่อสายตาชาวต่างชาติที่มาเข้าเฝ้าฯ ด้วย
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า สิงโตแบบเขมรทั้ง ๔ ตัวที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์นั้น
ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใ ดในปัจจุบัน เพราะหมู่พระอภิเ นาว์นิเ วศน์อันเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งอนันต
สมาคมได้ถูกรื้อลงในสมั ยรัชกาลที่ ๕ และไม่มีหลักฐานว่าสิงโตที่ประดับบริเวณอัฒจันทร์นั้น
ได้รับการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ใด
อย่างไรก็ตาม มีผู้ศึกษาประติมากรรมรูปสิงโตที่ประดับในพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัต นศาสดารามพบว่า เกือบทั้งหมดเป็นสิงโตศิลาตามรูปแบบศิล ปะจีน ๑๐๓ และมี
จํานวน ๑๒ ตัวที่มีรูปแบบคล้ายกับศิลปะเขมรแบบนครวัด หล่อด้วยโลหะ ตั้งอยู่ที่บันไดทางขึ้น
ลงรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราราม หากแต่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามยังมี
สิงโตแบบเขมรอีก ๔ ตัว ซึ่งแลดูคล้ายทําด้วยหิน แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ าทํา
ด้วยปูนปั้น ซึ่งสิงโตทั้ง ๔ ตัวนีไ้ ม่ปรากฏที่มาในการก่อสร้างและเคลื่อนย้าย
สิงโตทั้ง ๔ ตัวนี้ทําด้วยปูนปั้น ซึ่งผ่านการซ่อมแซมด้วยการฉาบปูนทับในบางแห่ง
และมีร่องรอยปูนแตกร้าวอันเนื่องจากอากาศร้อนเพราะตั้งอยู่กลางแจ้ง รูปแบบศิลปะของสิงโต
ทั้ง ๔ มีลักษณะคล้ายกับสิงโตในศิลปะเขมรแบบนครวัด-บายน กล่าวคือ สิงโตอยู่ในท่านั่งงอขา
หลัง ขาคู่หน้าเหยียดตรง เล็บเท้าเรียงชิดกัน ลําตัวด้านหน้ายืดตรง แผ่นหลังอ่อนโค้ง มีแนว
หางทอดยาวตลอดหลัง ที่คอและหน้าอกเป็นลวดลายปูนปั้นแทนขนแผงคอในกรอบสามเหลี่ยม
หน้าสิงโตมองตรง แสยะปาก มีแผงคอโอบล้อมที่ด้านหลัง (ภาพที่ ๓๓๗-๓๔๐)

๑๐๓

กีรติ เอี่ยมดารา, “สิงห์ศิลาจีนในพระบรมมหาราชวัง ” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๕๒), ๓.

๔๕๙

ภาพที่ ๓๓๗ สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศตะวันออก

ภาพที่ ๓๓๘ สิงโตแบบเขมรด้านทิศใต้ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางทิศตะวันออก

๔๖๐

ภาพที่ ๓๓๙ สิงโตแบบเขมรด้านทิศเหนือหน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ

ภาพที่ ๓๔๐ สิงโตแบบเขมรด้านทิศใต้หน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ

๔๖๑
นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าตําแหน่งที่ตั้งของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้ก็นับว่ามีความสําคัญ
เนื่องจากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตั้งอยู่ที่ด้านหน้าตรงกับ
พระอุโบสถคู่หนึ่ง (ภาพที่ ๓๔๑) และที่ทางเข้าด้านหน้าซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎที่ระเบียงคด
ของวัดพระศรีรัต นศาสดารามอีกคู่หนึ่ง (ภาพที่ ๓๔๒) ซึ่งระเบียงคดและซุ้มประตูยอดทรง
มงกุฎนี้เป็นส่วนที่ได้รับการขยาย และต่อเติมโดยพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ดังปรากฏพระ
บรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๔ ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ที่หน้าบันของพลับพลา ซึ่งขนาบ
อยู่ทั้งสองข้างของซุ้มประตูทางเข้าที่มียอดเป็นทรงมงกุฎ
ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการให้ความสําคัญกับการวางผังและการใช้งานอาคารด้านทิศ
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังจะ
เห็ นได้จ ากการสร้างหมู่ พ ระอภิเ นาว์ นิเ วศน์ซึ่งเป็นที่ประทับส่ ว นพระองค์ แห่งใหม่ ทางด้า น
ตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ดังนั้นจึงอาจเป็นได้ว่าเมื่อมีการรื้อหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ลง
แล้ว อาจมีการเคลื่อนย้ายสิงโตทั้ง ๒ คู่นั้นไปตั้งอยู่ในที่แห่งอื่น ซึ่งก็คือบริเวณซุ้มประตู ๒ แห่ง
นี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงรัชกาลที่ ๔ ผู้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

ภาพที่ ๓๔๑ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก

๔๖๒

ภาพที่ ๓๔๒ ซุ้มประตูยอดทรงมงกุฎ ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามทิศตะวันออก
จากรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสิงโตในศิลปะเขมรแบบนครวัด -บายน รวมทั้งวัสดุที่เป็น
ปูนปั้นแต่ทําให้แลดูคล้ายหิน และตําแหน่งที่ตั้งของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้เอง จึงเป็นไปได้ว่าสิงโตทั้ง
๔ ตัวนี้ อาจเป็นสิงโตปูนปั้นตามที่มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการผสมและฉาบ
ผิวปูนซึ่งทําให้ “...เปนคล้ายกับเนื้อศิลาที่เอามาแต่เมืองเขมร...” แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิงโตทั้ง ๒ คู่นี้ต่อไป
ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับศิลปกรรมแบบเขมรของรัชกาลที่ ๔ ที่มีมาแต่ต้น
รัชกาลนั้นอาจเป็นผลจากพระราชกรณียกิจหลายประการที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศกัมพูชา
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้สืบเนื่อ งจากสายสัมพันธ์อันดีที่ทรงมีต่อเจ้านายกัมพูชาที่เคยประทับในราช
สํานักมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทําให้รัชกาลที่ ๔ ทรงมีความคุ้นเคยและห่วงใยฉันญาติมิตร
ดังที่ปรากฏความในพระราชหั ตถเลขาหลายฉบับที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์
ความเป็นไปในด้านการเมืองการปกครองภายในราชสํานักกัมพูชา รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ใน
ฐานะเจ้าอธิ ราชเหนือดินแดนเขมรอันเป็นประเทศราช ทําให้ย่อมต้องทรงตระหนักถึงความ
เคลื่อนไหวของชาติมหาอํานาจอย่างฝรั่งเศสที่รุกคืบผ่านมาทางญวนและใกล้เขมรเข้ามาทุก
ขณะ ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อสยามด้วย

๔๖๓
ความเคลื่อนไหวสําคัญทางการเมืองระหว่างฝรั่งเศส กัมพูชา และสยาม ได้ผนวก
เรื่องของงานศิลปกรรมเข้าไว้ด้วย เนื่องจากในการรวบรัดถือครองดินแดนเขมรของฝรั่งเศสนั้น
ภารกิ จ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ คื อ การสํ า รวจปราสาทต่ า งๆ ในเขมร รวมทั้ ง มี ก ารขนย้ า ย
โบราณวัตถุ จากปราสาทต่างๆ จํานวนมากไปไว้ยัง ฝรั่งเศส แม้ว่าในขณะนั้นเขมรยังคงเป็น
ดินแดนที่ขึ้นอยู่กับสยาม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ พ.ศ.๒๔๐๒ ที่มีการค้นพบ
ปราสาทนครวัดโดยชาวฝรั่งเศสเป็นต้นมา๑๐๔ และเป็นปีเดียวกันกับการที่รัชกาลที่ ๔ มีพระราช
ประสงค์ให้รื้อปราสาทแบบเขมรมาไว้ที่เพชรบุรีและกรุงเทพฯ ในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันยังเป็น
ช่วงเวลาที่เกิ ดเหตุก ารณ์สําคัญอื่นๆ อีกหลายประการอันเกี่ยวพันกับการเมือ งการปกครอง
ระหว่างสยาม เขมร และฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการที่ส ยามส่ งราชทูต ไปยังฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๓ การที่ราชสํานักสยามส่งองค์พระนโรดมให้ไปปกครองเขมรใน พ.ศ.๒๔๐๕ จนนําไปสู่
การทําสนธิสัญญาระหว่างพระนโรดมกับฝรั่งเศสเพื่อขอให้เขมรอยู่ในอํานาจฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๖ ซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวานทางการเมืองตามมาอีกมาก กระทั่งในท้ายที่สุดได้มีการปักปัน
เขตแดนเขมรระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ ซึ่งถือเป็นการเสียดินแดนเขมรครั้งแรก
ของสยาม๑๐๕ อันเป็นปีเดียวกันกับที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบปราสาทนครวัด
แล้วจําลองมาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เกิดความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมแบบเขมรใน
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลา
นั้นด้วย ซึ่งการที่มีพระราชประสงค์ให้รื้อปราสาทแบบเขมรมาสร้างไว้ในพระราชอาณาจักร และ
การสร้างประติมากรรมแบบเขมรไว้ในพระที่นั่งองค์สําคัญนั้น อาจเป็นการแสดงออกถึงพระราช
สถานะของรัชกาลที่ ๔ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามและเมื องใกล้เคียงอย่างเขมรหรือกัมพูชาให้
เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติ แต่เมื่อไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ดังพระราชประสงค์ จึงทําได้
แต่เ พี ยงการสร้า งสถาปั ต ยกรรมที่ค ล้ ายกั บปราสาทแบบเขมรขึ้นแทนดังเช่นการสร้างพระ
ปรางค์ แ ดงที่พ ระนครคี รี รวมทั้ งเมื่ อ ไม่อ าจทั ดทานชาติม หาอํานาจในการเข้า ครอบครอง
ดินแดนเขมรได้ จึงทําได้แต่เพียงการจําลองปราสาทนครวัดมาไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงความ
ยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมที่เคยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของสยามเท่านั้น

๑๐๔

ไกรฤกษ์ นานา, “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัย รัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์
“ค้ น ” พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ารี ส “พบ” ของกลางเพี ย บ,” ใน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ๒๕, ๑๑ (กั น ยายน
๒๕๔๗): ๑๒๖-๑๓๘.
๑๐๕
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๑๕๐.

๔๖๔
๙. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับศิลปกรรมในราชสานักตามพระราชประสงค์ของ
รัชกาลที่ ๔
จากการศึกษาศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ต่างๆ ที่สร้างขึ้น
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ พบว่ามีประเด็นสําคัญต่างๆ ดังนี้
๑. รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับใน
พระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับ
พระราชอาคันตุกะจากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่งและอาคารสําคัญหลายหลังที่ทรง
สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีพระที่นั่งใกล้เคียงที่ได้ทรงปฏิ สังขรณ์ในบริเวณนี้ การสร้างหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ที่ประทับโดยเน้นความสําคัญไปยังด้านตะวันออก
ของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายในการขยายเขตพระนคร
ไปทางตะวันออกเช่นกัน
๒. การสร้างหรือ ปฏิสั งขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ ของ
รัชกาลที่ ๔ มีเหตุผลที่สําคัญหลายประการ ได้แก่ พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่โปรดการเสด็จ
ประพาสไปยั ง ที่ ต่ า งๆ การปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระราชวั ง หลายแห่ ง โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศพระบูรพมหากษัตริย์ใน
อดีต การสร้างพระราชวังที่ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานสําคัญที่ทรงมีพระราชศรัทธา
และการคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
๓. รู ป แบบพระที่ นั่ ง ที่ ป ระทั บ ของรั ช กาลที่ ๔ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อาคารแบบตึ ก ซึ่ ง
เลียนแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้น
ประโยชน์การใช้สอยที่ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔ โดยบางแห่งมีการประดับ
ตราพระบรมราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ ส่วนแนวคิดในการสร้างพระที่นั่งที่ประทับนั้น
บางส่ ว นมี แ นวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งพระบรมหาราชวั ง ตามพระ ราชประเพณี ใน
ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาปรับใช้กับการสร้างที่ประทับ
แห่งใหม่
๔. ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ที่สําคัญคือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย โดยยังคงรักษารูปแบบของพระมหาปราสาทอย่างไทยประเพณี แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่ เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
โดยมีการนําสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาใช้ในการปรับ
ตกแต่งที่หน้าบัน

๔๖๕
ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเชื่อ ว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ ให้ส ร้าง
เพื่อให้เป็นพลับพลาสําหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จเมื่อมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจําพระองค์ โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการ
กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งสําคัญในบริเวณนั้น
๕. สถาปัตยกรรมภายในราชสํานักที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔
ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็นทรงปรางค์ อยู่หลายแห่ง โดยรูปแบบของปรางค์ยังคง
เป็นอย่างที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓ กล่าวคือลักษณะยอดปรางค์ประกอบด้ วยชั้น
ซ้อนที่ประดับด้วยกลีบขนุนขนาดเล็กแนบชิดกัน ปรางค์มีทรวดทรงที่เพรียวสูง ทั้งนี้จากการ
ตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอดปรางค์ ทําหน้าที่เป็นอาคารที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุหรือ
รู ป เคารพเนื่ อ งในศาสนารวมทั้ ง คติ ค วามเชื่ อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ แก่ บ้ า นเมื อ ง มี ตั ว อย่ า งเช่ น
สถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ
โดยน่าจะมีแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ที่เป็นหอพระและศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ส่วนสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในเขตพระราชฐานคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อ ว่าน่าจะสร้างขึ้ นเพื่อ เฉลิ มพระเกี ยรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีประตู
พระบรมมหาราชวังที่มียอดปรางค์และประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ที่สร้างขึ้นตามพระราชดําริ
ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกัน หากแต่
เลือกใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์
๖. ศิลปกรรมในราชสํานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ปรากฏรูปแบบและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดา การแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นนี้น่าจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมในการครองราชสมบัติอันส่งผลเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงไม่อาจปฏิเสธแนวคิดเรื่องไตรภูมิโลก
สัณฐานที่แสดงออกผ่านศิลปกรรมในราชสํานักได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนา ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดาในพระราชประสงค์พบว่ามีอยู่มากในเขตพระราชฐาน ซึ่ง
เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่ออภิบาลรักษาองค์พระมหากษัตริย์ เครื่องราชูปโภค รวมทั้งคุ้มครองอาณา
ประชาราษฎร์ ใ ห้ปลอดภัย เทวดาที่สําคัญ ได้แก่ พระสยามเทวาธิราช มีรูปแบบเป็นเทวดา
ทรงเครื่องอย่างไทยประเพณี หลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดานี้ สอดคล้องกับพระ
ราชดํารัสของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงกล่ าวถึงเทวดาอยู่หลายครั้ง และยังส่งผลให้เกิดการนับถื อ
เทวดาอย่างพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นเทวดาที่คุ้มครองรักษาสยามประเทศอย่างแพร่หลายมา
จนถึงปัจจุบัน

๔๖๖
๗. การออกแบบและก่ อ สร้ า งหอนาฬิ ก าและหอสู ง ในพระบรมมหาราชวั ง และ
พระราชวั ง ในต่ า งจั ง หวั ด ตามพระราชประสงค์ ข องรั ช กาลที่ ๔ เป็ น อาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลามาตรฐานของสยาม รูปแบบ
อาคารมี ค วามสู ง โดดเด่ น สามารถใช้ เ ป็ น สถานที่ สั ง เกตการณ์ ต่ า งๆ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
ขณะเดียวกันยังเป็นจุดหมายตา (Land Mark) ที่สําคัญในบริเวณนั้นด้วย รูปแบบอาคารเป็น
การเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบการช่างไทย
๘. งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปกรรมแบบเขมรซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนพระราชหฤทั ย ใน
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออก
ของรัชกาลที่ ๔ ในฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับ
ชาติมหาอํานาจที่ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอํานาจ
งานศิลปกรรมในพระราชประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเขมรจึงเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งพระราชดําริที่ให้รื้อ
เคลื่อนย้าย จําลอง รวมทั้งสร้างศิลปกรรมที่เลียนแบบศิลปะเขมรไว้ในเขตพระราชฐานที่สําคัญ

บทที่ ๖
บทสรุป
การศึกษาศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในครั้ ง นี้ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง ศิ ล ปกรรมจากที่ มี ก ล่ า วถึ ง ในพระราชพงศาวดารสมั ย
รัต นโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิ บดี (ขา บุนนาค) ร่วมกับ
ตานานวัต ถุ ส ถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง พระนิพนธ์ ใ น
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และตรวจสอบเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษา
ข้อมูลภาคสนามจากสถานที่จริง โดยแบ่งศิลปกรรมในพระราชประสงค์ออกเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ ๑.ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในพุทธศาสนา และ ๒.ศิลปกรรมในพระ
ราชประสงค์เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในพุทธศาสนา มีประเด็นที่สาคัญดังนี้
รูปแบบและแนวคิดสาคัญของสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
พระอารามโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารสาคัญ ได้แก่ พระวิหาร เจดีย์ และ
พระอุโบสถ โดยพระวิหารและเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสาคัญมากที่สุด สังเกตได้จาก
พระวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับแผนผังของวัดในรัชกาลที่
๓ แผนผังของวัดซึ่งประกอบด้วยอาคารเหล่านี้มักเรียงตัวอยู่ในแนวแกนหลักของแผนผัง ซึ่ง
สัมพันธ์กับแผนผังเขตพุทธาวาสในสมัยอยุธยาตอนต้น
แต่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในแนวแกน
ตะวันออก – ตะวันตก เพราะขึ้นอยู่กับเส้นทางคมนาคมใกล้เคียง ในเขตพุทธาวาสยังพบว่ามี
การให้ ค วามส าคั ญ กั บต้ นโพธิ์ โดยบางแห่งได้โปรดเกล้ าฯ ให้ ปลู ก ต้นโพธิ์ ใ นบริ เ วณที่เ ป็ น
แนวแกนของแผนผั งหลักในเขตพุทธาวาส โดยทาเป็นฐานโพธิ์ หรือ โพธิฆระ ซึ่งนับเป็น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มมาก่ อ นในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ การให้
ความสาคัญกับต้นโพธิ์เป็นอย่างมากในรัชกาลที่ ๔ คงสืบเนื่องมาจากคติความเชื่อเรื่องสังเวช
นียสถาน ๔ และการนับถือบูชาต้นไม้ใหญ่ สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การได้รับต้นโพธิ์จาก
ลังกาเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีการส่งสมณทูตไปลังกาก็มีการนา
ต้นโพธิ์จากลังกามาปลูก จนในปลายรัชกาลจึงได้พันธุ์ พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาที่นาเข้ามา
โดยชาวอังกฤษ
พระวิหารและพระอุโบสถส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นอาคารแบบไทยประเพณี ก่ออิฐถือ
ปูน เครื่องหลังคานิยมเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ประดับเครื่องลายอง หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิด
ทองประดับกระจก อย่างไรก็ ตาม พบว่าอาคารหลั งคาคลุมในพระราชประสงค์ที่สร้างขึ้นใน
๔๖๗

๔๖๘
ระยะแรกนั้นมีรูปแบบงานประดับที่สืบเนื่องมาจากในรัชกาลที่ ๓ โดยยังคงปรากฏอิทธิพลศิลปะ
จีน ผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ในขณะที่อาคารหลังคาคลุมในวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์หรือ
ทรงสร้างในภายหลังมีรูปแบบอาคารอย่างไทยประเพณีที่ชัดเจนมากกว่า
รูปแบบนิมิตหรือสีมาของวัดในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ แบ่งออกกว้างๆ ได้
๒ ประเภท ได้แก่ ใบเสมาซึ่งประดับลวดลายต่างๆ และตั้งอยู่บนแท่นฐานอย่างที่เรียกว่าสีมา
นั่งแท่นซึ่งนิย มมาตั้งแต่ส มั ยอยุธ ยาถึ ง รัต นโกสิ นทร์ ต อนต้น กับ สี มาแบบแท่ง หรือ สี มาทรง
ลูกบาศก์ซึ่งเป็นที่นิยมและพบมากในรัชกาลนี้ แผนผังสีมาที่มีความแตกต่างจากสมัยก่อนอย่าง
เห็นได้ชัด คือ มหาสีมา โดยวัดที่มีการกาหนดมหาสีมาทั้งพระอาราม มีเพียงแห่งเดียวคือวัด
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และมีบางแห่งที่ทามหาสีมาร่วมกับขัณฑสีมา ซึ่งต้องกาหนด
นิมิตหรือสีมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดสีมันตริกหรือพื้นที่คั่นกลางระหว่างมหาสีมากับขัณฑสีมาซึ่ง
เป็นไปตามพระวินัยบัญญัติ รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงให้ความสาคัญเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของสีมามา
ตั้งแต่ครั้งทรงผนวช และทรงเชื่อว่าการกาหนดมหาสีมานั้นเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิมครั้ง
พุทธกาล การทามหาสีมานับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เนื่องจากไม่พบว่ามีการทามหาสีมาในวัด
สมัยสุโขทัย อยุธยา หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเช่นนี้เป็นการย้อนกลับไปปฏิบัติตามที่
พระบาลีกาหนด
มีความนิยมประดับรูปสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายในพระอาราม เช่น การนานามของ
วัดมาประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องและนามาเป็นส่วนประดับต่างๆ ในสถาปัตยกรรม
การนารูปตราพระราชลัญจกรหรือตราประทับที่สาคัญของแผ่นดินมาประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์
เพื่อประดับอาคาร รูปสัญลักษณ์สาคัญที่พบมากที่สุด คือ พระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔
ที่เป็นรูปพระมหามงกุฎ ซึ่งสอดคล้องกับพระนามของพระองค์เอง และอาจมีรูปสัญลักษณ์อื่นๆ
ประกอบอยู่ดัวย เช่น รูปเพชร รูปพระแว่นสุริยกานต์ รูปพระขรรค์ เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้
หมายถึงพระราชฉายา “วชิรญาโณ” หรือ “วชิรญาณ” เมื่อทรงผนวช การประดับตราพระบรมราช
สัญลักษณ์เช่นนี้เชื่อว่าเป็นไปตามแนวคิดแบบสัจนิยมและแรงบันดาลใจจากตะวันตก ดังจะเห็น
ได้ว่าอาคารหรือสิ่งของเครื่องใช้ในราชสานักตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสนิยมประดับ
ตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์หรือตราประจาพระราชวงศ์
เจดีย์ในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
เจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปแบบเจดีย์ที่พบมากที่สุด อาจเรียกว่าเป็นเจดีย์แบบพระราช
นิยม โดยมีหลักฐานเอกสารที่เป็นพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเจดีย์รูปแบบนี้ว่ามีความถูกต้อง
ตามอย่างโบราณ ซึ่งสอดคล้องกันกับหลักฐานทางศิลปกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่
สาคัญของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยม คือมักตั้งอยู่บนฐานประทักษิณในผังสี่เหลี่ยมที่มี
บันไดทางขึ้น-ลง องค์เจดีย์อยู่ในผังกลม มักตั้งอยู่บนฐานเขียง ๑-๓ ชั้น จากนั้นจึงเป็นฐานบัว
คว่าบัว หงาย ชุดมาลั ยเถา ๓ ชั้น เป็นส่ ว นรองรับองค์ ระฆัง และฐานบัว ลูกแก้ว อกไก่แทน

๔๖๙
ตาแหน่งบัวปากระฆัง จากนั้นจึงเป็นองค์ระฆัง บัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนทรงกรวยที่มีเสาหาร
ที่ก้านฉัตร ปลียอดและเม็ดน้าค้างตามลาดับ
ที่มาของเจดีย์ทรงระฆั งแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ มีต้นแบบจากเจดีย์ใ น
ศิลปะอยุธยา ในกลุ่มเจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปะ รวมทั้งยังมีเจดีย์บางองค์ที่มีพระบรมราชโองการให้ ถ่าย
แบบจากเจดีย์ในกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้เชื่อว่าพระราชประสงค์ที่ทรงเลือกใช้เจดีย์ทรงระฆังในศิลปะ
อยุธยานั้นน่าจะสัมพันธ์กับการที่เจดีย์ในกลุ่มนี้เป็นสายวิวัฒนาการจากสถูปแบบลังกาซึ่งเป็น
รู ป แบบดั้ ง เดิ ม ของการสร้ า งสถู ป รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การแสดงออกผ่ า นงานพุ ท ธศิ ล ป์ ว่ ากรุ ง
รัตนโกสินทร์เป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นอดีตราชธานี
มีการใช้เทคนิคการก่อสร้างอย่างใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีโครงสร้างภายในแตกต่างไปจาก
เจดีย์ทรงระฆังทั่วไป โดยพบว่าเจดีย์ทรงระฆังตามพระราชประสงค์บางแห่ง มีบริ เวณภายใน
องค์ระฆังซึ่งเป็นโถงที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์ระฆังได้ โดยมีเสาแกนกลางขนาด
ใหญ่ช่วยรองรับน้าหนักของส่วนยอด และเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีขนาดใหญ่และมี
ความสูง ก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในฐานประทักษิณได้เช่นกัน ทั้งนี้พบว่ามีการใช้
เทคนิคการก่อสร้างบางประการที่สืบเนื่องจากเจดีย์ทรงระฆังในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ และ
มีเทคนิค การก่อสร้างแบบตะวันตกร่วมด้ว ย นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษ
สาหรับพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างตามวิชาช่างสมัยใหม่
การสร้างเจดีย์ในบางแห่งมีความสัมพันธ์กับเจดีย์ในศิลปะลังกา เช่น การก่อสร้าง
พระปฐมเจดีย์ ที่ทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์ในคราวแรกรับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับที่ลังกา ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าการเดินทางไปสักการบูชาเจดียสถานสาคัญต่างๆ ในลังกาของคณะสมณทูตไทย
ฝ่ายธรรมยุติเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓ อาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทาให้เกิดการสร้างพระปฐมเจดีย์
องค์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่โตตามพระราชดาริ แต่ด้วยฝีมือของช่างไทยจึงทาให้พระปฐมเจดีย์มี
รายละเอียดที่ค ล้ ายคลึงกั บเจดีย์ทรงระฆังในศิล ปะไทยที่แตกต่างจากลั งกาอยู่บางประการ
เจดีย์ที่มีความสัมพันธ์กับลังกาอีกแห่งคือพระสุทธเสลเจดีย์ หรือพระเสลเจดีย์ ซึ่งมีความพ้อง
กันกับชื่อของสังเวชนียสถานสาคัญหนึ่งใน ๑๖ แห่งของลังกา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโสฬสมหา
สถาน แนวคิดในการก่อสร้างจึงอาจมีความเชื่อมโยงกับเสลเจดีย์ในลังกา เนื่องจากรัชกาลที่ ๔
ทรงทราบถึงความสาคัญของพระเสลเจดีย์ในลังกาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ถมปัดที่
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสถูปลังกา รวมทั้งการสร้างพระสมุทรเจดีย์ให้มี
ฐานช้างล้อมซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะลังกาด้วย
เจดีย์สาคัญในรัชกาลนี้ คือ พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์สาคัญที่รัชกาลที่ ๔ ทรง
มุ่งมั่นที่จะปฏิสังขรณ์เนื่องจากทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์เมื่อแรกรับพุทธศาสนาในสยาม ประเด็นนี้จึง
โยงไปสู่แนวพระราชดาริที่เชื่อว่าสยามก็คือสุวรรณภูมิโดยใช้พระปฐมเจดีย์เป็นหลักฐาน การ

๔๗๐
ออกแบบพระปฐมเจดีย์ตามพระราชประสงค์ของรัช กาลที่ ๔ แสดงให้เห็นว่า นอกจากพระปฐม
เจดีย์จะมีหน้าที่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาแล้ว ยังเป็น
สถานที่รวมปูชนียสถานจาลองที่สาคัญ ทั้งพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สังเวชนียสถาน และ
สัตตมหาสถานเข้าไว้ด้วยกัน
การสร้างหรือปฏิสังขรณ์เ จดีย์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ในต่างจังหวัด
สันนิษฐานว่าเป็นการทาขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่เคยเสด็จพระราชดาเนินไปยังสถานที่นั้น ไม่
ว่าจะเป็นเมื่อครั้งที่ทรงผนวชหรือเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว โดยมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรง
ระฆังแบบพระราชนิยม พระเจดีย์ที่ทรงปฏิสังขรณ์นั้นทาหน้าที่เป็นทั้งพระธาตุเจดีย์และพระ
ธรรมเจดีย์ไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในที่ห่างไกลได้สักการบูชาดังพระ
ราชประสงค์ การสร้างเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดาเนินนั้น ยังสะท้อนให้เห็นว่า
รัชกาลที่ ๔ เป็นพระมหากษั ตริย์พระองค์ แรกที่ได้เ สด็จพระราชดาเนินไปยังที่ต่างๆ ในพระ
ราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลจากการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น
เจดีย์บางแห่งมีค วามเกี่ยวข้องกับพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญ โดยพบว่ามีการสร้าง
เจดีย์ทรงระฆังแบบพระราชนิยมในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยในบริเวณที่มีความสาคั ญ
ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสงคราม รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบพระ
ราชนิ ย มยั ง อาจเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ แสดงว่ า ดิ น แดนบริ เ วณนั้ น อยู่ ใ นอาณาเขตของพระ
ราชอาณาจักร และเป็นที่หมายเพื่อเป็นจุดสังเกตสาคัญในการเดินเรือทางทะเลด้วย
เจดีย์ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ยังพบว่ามีรูปแบบอื่น ได้แก่ เจดีย์
เพิ่ ม มุ ม ที่ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม และเจดี ย์ ท รงระฆั ง แบบมอญที่ วั ด ทรงธรรม
จ.สมุทรปราการ โดยสันนิษฐานว่ามีเหตุผลในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเลือกสร้าง
เจดีย์เ พิ่ มมุมที่วัดพระเชตุพ นวิมลมังคลารามคงเป็นไปเพื่อ ให้มีรูปแบบที่ใ กล้ เ คี ยงกับเจดีย์
ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นเจดีย์ประจารัชกาลที่ ๑-๓ ที่มีมาก่อนหน้า โดยถ่ายแบบจากเจดีย์ศรีสุริโยทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันมีเจดีย์ที่ทรงปฏิสังขรณ์บางแห่งที่มีรูปแบบเป็นเจดีย์เพิ่มมุม
เช่นที่วัดชุมพลนิก ายาราม ทั้งนี้ เ พื่อ ทรงอุทิศพระราชกุศ ลถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ดังนั้นจึงทรงเลือกปฏิสังขรณ์ตามรูปแบบศิลปะอยุธยา ส่วนเหตุผลที่เลือกสร้างเจดีย์ทรงระฆัง
แบบมอญที่ วั ด ทรงธรรม เนื่ อ งจากเป็ น วั ด ส าคั ญ ของชุ ม ชนชาวมอญในบริ เ วณเมื อ ง
สมุทรปราการ ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นเจดีย์ในรูปแบบอื่น แต่ยังคงมีลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังตาม
แบบพระราชนิยมบางประการ เช่น การใช้มาลัยเถา ๓ ชั้น และส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปด
เหลี่ยม รูปแบบบันไดของฐานประทักษิณ เป็นต้น
พระพุทธรูปในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
รูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้าง
เช่น การไม่ทาอุษณีษะ การทาจีวรให้เป็นริ้วอย่างเป็นธรรมชาติ การแสดงออกถึงความสมจริง

๔๗๑
ประการต่างๆ รวมทั้งการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีมากขึ้นนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แตกต่าง
ไปจากพระพุทธรูปแบบจารีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ดังนั้นหากจะเรียกพระพุทธรูปแบบใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้น
โดยมีรูปแบบเฉพาะเหล่านี้ จึงควรจะเรียกว่า พระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
พระพุทธรูปที่ไม่มีอุษ ณีษะเป็นรูปแบบที่ทรงพระราชนิยมอย่างแท้จริง การเลือก
สร้างพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณีษะน่าจะเป็นการสร้างที่เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยรูปแบบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะสั้นๆ คล้ายกับว่าเป็นการทดลองทาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
และทาได้แต่เพียงพระพุทธรูปของหลวงในราชสานักซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระราชนิยมที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพุทธศิลป์ในช่วงรัชกาลนี้
มีพระพุทธรูปบางองค์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นโดยมีมูลเหตุจากการสอบสวนพุทธ
ลักษณะ โดยเฉพาะเรื่องขนาดพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธปริตร นอกจากนี้ ยัง
พบว่าพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนั้นปรากฏมหาบุรุษลักษณะบางประการที่ทรงเลือกสร้างตามพระ
ราชอัธยาศัย รวมทั้งยังมีลักษณะบางประการที่แม้มิใช่มหาบุรุษลักษณะ แต่ก็ทรงเคร่งครัดใน
การสร้างพระพุทธรูป เช่น การทานิ้วพระหัตถ์ และนิ้วพระบาทที่ยาวเสมอกัน เป็นต้น ซึ่งอาจ
เป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์
แนวความคิดที่เชื่อ ว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ธรรมดาแต่ทรงปัญญาจนสามารถดับ
ทุก ข์ ไ ด้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดความเปลี่ ย นแปลงบางประการในการสร้ างพระพุ ทธรูป ตามพระราช
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ เช่น ขนาดพระวรกายที่ใกล้เคียงกับพระสาวก การครองจีวรที่ให้สีสัน
และรอยยับอย่างเป็นธรรมชาติ ลักษณะพระพักตร์ที่พยายามให้มีลักษณะบางประการใกล้เคียง
กับมนุษย์ธรรมดา แต่ยังจาเป็นต้องคงไว้ซึ่งมหาบุรุษลักษณะบางประการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับประติมากรรมรูปพระสาวกที่มีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นด้วย
พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างสะท้อนถึงความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง
สะท้อ นถึงการตีค วามเหตุการณ์ จากพุทธประวัติตามความสมจริงในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น
ปรากฏการณ์เช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากแนวคิดและโลกทัศน์ของชนชั้นนาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยความเปลี่ยนแปลงนี้ได้สะท้อนผ่านงานพุทธศิลป์ซึ่งสะท้อนถึงการ
ตีความเหตุการณ์พุทธประวัติในแนวคิดแบบสัจนิยมและมนุษย์นิยม โดยพระพุทธรูปที่รัชกาลที่
๔ ทรงสร้างตามความสมจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล น่าจะเป็นปรากฏการณ์ในระยะแรกของงาน
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่เริ่มให้ความสาคัญกับความสมจริง ก่อนที่จะเข้าสู่ความสมจริง
ของประติมากรรมประเภทอื่นๆ ที่เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในปลายรัชกาลนี้
พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ มีบางกลุ่มที่สร้างขึ้น เพื่อทรงพระราชอุทิศพระราช
กุศลถวายพระมหากษัตริย์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์ และพระพุทธรูปที่ทรงพระราชอุทิศถวาย
พระบรมวงศานุวงศ์ที่สาคัญ ซึ่งยังคงรักษารูปแบบและแนวคิดตามจารีตประเพณีดังที่ปฏิบัติมา
ในรัชกาลที่ ๑-๓ โดยไม่ปรากฏพุทธลักษณะที่เป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔

๔๗๒
รูปแบบของพระพุทธรูปในพระราชประสงค์ไม่ได้มี ความสั มพันธ์ กับศิลปะลั งกา
โดยตรง แต่เชื่อว่าน่าจะมีแนวคิดในการสร้างที่สัมพันธ์กับลังกาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการ
สืบสายวงศ์พุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพระพุทธรูปที่จาลองจากพระพุทธสิหิงค์ ซึ่ง
นับว่ามีการสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์เป็นจานวนมากและมีความสาคัญในรัชกาลนี้อย่างเห็น
ได้ชัด ซึ่งอาจเนื่องมาจากพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ ประกอบกับคติความเชื่อเรื่องตานาน
พระพุทธสิหิงค์ซึ่งมีที่มาจากลังกา ก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ถูกต้อง
แห่งสมณวงศ์ที่มีลังกาเป็นต้นวงศ์ที่สาคัญที่อาจเชื่อมโยงมาสู่สายวงศ์แห่งธรรมยุติกนิกายด้วย
พระพุทธรูปในพระราชประสงค์บางแห่ง เช่น ในวิหารทิศทั้ง ๔ รอบองค์พระปฐม
เจดีย์ เป็นสิ่งสะท้อนถึงแนวคิดเรื่องสังเวชนียสถาน ซึ่งน่าจะเป็นการจาลองสังเวชนียสถานมา
ไว้อย่างครบถ้วนที่นี่เป็นแห่งแรก พระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนในแต่ละตอนยังมีประเด็ นทางด้าน
รูปแบบศิลปะที่แตกต่างไปจากที่นิยมทากันมาแต่เดิม และมีความสัมพันธ์กับงานศิลปกรรมที่
วัดบวรนิเวศวิหาร รูปแบบของพระพุทธรูปน่าจะเป็นไปตามพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๔ ที่มี
การแสดงออกถึงความสมจริง นอกจากนี้ เชื่อว่ายังอาจได้แรงบันดาลในจากรูปเคารพในพุทธ
ศาสนามหายานดังเช่นรูปแบบของพระประสูติซึ่งไม่เคยเป็นที่นิยมมาก่อนในศิลปกรรมไทย
การปฏิสั งขรณ์ พ ระพุทธรูป ตามพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัดอย่างเช่นที่ถ้ าเขาหลวง จ.เพชรบุรี ไม่พบว่ามีพระพุทธรูปแบบพระราชนิยม แต่
รูปแบบของพระพุทธรูปที่ทรงปฏิสังขรณ์ก ลับมีลักษณะคล้ายกับงานช่างในท้องถิ่น อาจเป็นไป
ได้ว่าพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นในวงจากัดคือภายในราชสานักและ
พระอารามบางแห่งที่ทรงอุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความนิยมจารึกข้อความเพื่อประกาศ
การปฏิสังขรณ์ ตลอดจนคาอธิบายถึงอานิสงส์ในการปฏิสั งขรณ์และคาอุทิศพระราชกุศล โดย
ข้อความในจารึกเหล่านี้ได้สะท้อนแนวคิดในเชิงประจักษ์มากกว่าเชิงอุดมคติอย่างที่ผ่านมา
ในกลุ่มพระพุทธรูปที่ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ที่พบว่ามีจารึกพระปรมาภิไธยและ
การประดับตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ รูปแบบดังกล่าวน่าจะเป็น ลักษณะ
สาคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างเพื่อทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบูรพมหากษัตริย์และของส่วนพระองค์เอง โดยการจารึกพระปรมาภิไธยเพื่อทรงพระ
ราชอุทิศถวายน่าจะเริ่มมาจากการที่โปรดเกล้าฯ ให้จารึกคาพระราชอุทิศถวายพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริย์ในกลุ่มพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรง
คิดค้นแบบและสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓
รูปแบบของซุ้มพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่พบได้มากคือ
การทาซุ้มเรือนแก้วร่วมกับซุ้มไม้โพธิ์เพื่อสื่อถึงการบรรลุพระโพธิญาณของพระพุท ธองค์ โดยมี
รูปแบบบางประการที่อาจสืบทอดมาจากการทาซุ้มเรือนแก้วและซุ้มไม้โพธิ์ของศิลปะไทยใน
อดีต รวมทั้งพบว่ามีความนิยมจารึกคาถาพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือ

๔๗๓
พระพุ ทธรูปองค์ ส าคั ญ นั้นๆ ไว้ด้ว ยซึ่งสะท้อ นถึ งแนวพระราชดาริและพระอัจฉริยภาพของ
รัชกาลที่ ๔ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและด้านภาษาได้เป็นอย่างดี
ผลจากการศึกษาพระพุทธรูปที่สร้างและปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของรัชกาล
ที่ ๔ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดทุกประเด็นนั้นทาให้มองเห็นภาพรวมของพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตาม
พระราชประสงค์ ซึ่งสามารถจาแนกตามรูปแบบที่ปรากฏได้เป็น ๓ ประเด็นกว้างๆ ได้แก่
๑. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
๒. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามแนวคิดและรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาในรัชกาลที่ ๑-๓
๓. พระพุทธรูปที่ทรงปฏิสังขรณ์โดยยังคงรักษารูปแบบงานช่างในท้องถิ่น
จิตรกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔
จิ ต รกรรมในพระราชประสงค์ รั ช กาลที่ ๔ มี รู ป แบบและแนวคิ ด บางประการที่
สืบเนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดใน ๒
ประเด็น คือ เนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ
ด้านเนื้อหาของภาพจิตรกรรมพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องทางพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องราวในเชิงสมจริงมากขึ้น ยังคงมีบางแห่งที่มีเนื้อหาในเชิง
อุดมคติ นอกจากเรื่องพุทธศาสนาแล้ว ยังพบว่าบางแห่งเขียนภาพเกี่ยวกับวรรณคดี ซึ่งน่าจะ
เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่เป็นการเฉพาะ
ด้านเทคนิคการเขียนภาพมีการใช้เทคนิคอย่างตะวันตกที่เน้นความสมจริงในเชิง
ประจัก ษ์มากยิ่งขึ้นทั้งภาพบุค คลและฉากสถานที่ โดยงานจิต รกรรมในรัชกาลนี้มี ทั้งที่เ ป็น
จิตรกรรมไทยประเพณีที่ผสมผสานกับแบบตะวันตก จิตรกรรมแบบตะวันตก และจิตรกรรม
ไทยประเพณี
มีความนิยมเขียนข้อความบรรยายเนื้อหาใต้ภาพ หรือมีแผ่ นศิลาจารึกข้อความที่
อธิบายเนื้อหาของภาพจิตรกรรมประกอบไว้ที่ด้านล่างด้วยอักษรไทย ภาษาไทย โดยพบทั้งในกลุ่ม
ภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และเรื่องในเชิงอุดม
คติ รวมทั้งพบว่ามีความนิยมเขียนภาพจิตรกรรมประกอบโคลงสุภาษิตเพื่อเป็นคติสอนใจ ทั้งนี้
เชื่อว่าภาพที่มีจารึกประกอบเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องจากงานช่างในรัชกาลที่ ๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ประชาชนผู้รู้หนังสือได้เข้าใจรายละเอียดได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น แต่ประเด็นที่แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ ๓ คื อ พบความนิยมเขียนข้อความใต้ภาพด้วย
อักษรขอม ภาษาบาลี ซึ่งอาจเป็นข้อความจากในพระไตรปิฎกหรือบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและเรื่องอดีตพุทธเจ้ายังคงเป็นเรื่องที่พบได้ใน
งานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ แต่พบเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา การเขียนภาพพุทธประวัติเลือกใช้เนื้อหาจากคัมภีร์ในพระไตรปิฎก
พื้นที่ของการนาเสนอภาพพุทธประวัติได้ถูกลดทอนลงและนาเสนอเฉพาะบางเหตุการณ์สาคัญ

๔๗๔
โดยยั ง คงปรากฏภาพตอนประสู ติ ตรั ส รู้ ปฐมเทศนา และปริ นิ พ พาน สะท้ อ นถึ ง การให้
ความสาคัญกับพุทธประวัติ ๔ ตอนนี้ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างศิลปกรรมอื่นๆ ในพระราชประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานด้วย
มีการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระธรรม พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนผ่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังมากขึ้นกว่าการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทั้งนี้น่าจะสอดคล้อง
กั บ การให้ ค วามส าคั ญ แก่ พ ระรั ต นตรั ย และพุ ท ธบริ ษั ท ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน
เคารพบูชาพระรัตนตรัย
จิตรกรรมฝาผนังบางแห่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับลังกา คือ จิตรกรรมฝาผนัง
ด้านหลังพระประธานภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จ.เพชรบุรี ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพ
แผนที่เมืองลังกาที่แสดงภาพเจดียสถานในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มโสฬสมหาสถานในสมัย
อนุราธปุระ โดยมีภาพการเดินทางของพระพุทธโฆสาจารย์เป็นสิ่งยืนยันว่าดินแดนในภาพคือ
เกาะเมืองลังกา โดยจิตรกรรมแห่งนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากภาพแผนที่เมืองลังกาที่ปรากฏ
ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆ
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ มีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธ
ศาสนามหายานที่ พ ระวิ ห ารวั ด ปทุ ม วานาราม ซึ่ ง น่ า จะทรงเลื อ กเขี ย นเรื่ อ งนี้ ต ามพระราช
อัธยาศัยส่วนพระองค์ เนื่องจากวัดปทุมวนารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ใกล้กับสระปทุมวันที่ทรง
สร้างขึ้นเพื่อทรงสาราญพระราชอิริยาบถ จึงอาจทาให้มีการสอดแทรกภาพตามคติความเชื่อของ
พุทธศาสนามหายานเข้าไว้ด้วย โดยเขียนให้คล้ายกับภาพพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ตามคติ
แบบเถรวาท แต่มีอักษรขอมภาษาบาลีเขียนพระนามกากับไว้ใต้ภาพ ภาพเรื่องนี้จึงเป็นสิ่ง
สะท้ อ นถึ ง พระอัจ ฉริ ยภาพด้า นการศาสนาของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้า อยู่ หัว ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชประวัติของพระองค์ที่ได้ทรงศึกษาปรัชญาของศาสนาอื่นๆ ด้วยพระองค์
เองและได้ทรงศึก ษาพุ ทธศาสนามหายานจากภิกษุญวนมาตั้งแต่เ มื่อ ทรงผนวช ทั้งยังเป็น
หลัก ฐานที่แสดงให้ เห็ นว่าศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ไม่ได้มีเพียงเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายเท่านั้น
ในงานจิตรกรรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ ปรากฏภาพเทวดาหรือเทพ
ชุมนุมเป็นอย่างมาก รูปแบบของภาพเทวดาสืบทอดมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี แต่
ถ่ายทอดออกมาในฉากท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆซึ่งแสดงถึงความสมจริงตามแนวคิดอย่างตะวันตก
โดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนตรัสรู้ และไม่พบว่ามีการเขียนภาพเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณฐาน สอดคล้องกับที่รัชกาลที่ ๔ ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อถือในเรื่องไตร
ภูมิโลกสัณฐาน แต่กระนั้นในพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่ นอกพระนครอย่างวัดปทุมวนาราม ก็
ยังคงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับปรัมปราคตินี้ยังไม่ได้หมดไปจากงานจิตรกรรมในพระราช

๔๗๕
ประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ อย่างสิ้นเชิง เพียงแต่นาเสนอผ่านการตีความที่สอดคล้องกับความจริง
มากยิ่งขึ้น
ในรัชสมัยนี้เริ่มมีการเขียนภาพเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว รวมทั้งเริ่ม
มีการเขียนภาพเหมือนบุคคลเกิดขึ้น โดยเชื่อว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นน่าจะเป็นปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดการเขียนภาพจิตรกรรม ที่มีรูปแบบและองค์ประกอบคล้ายกันกับ
ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทั้งนี้พบมากในส่วนที่เป็นภาพถ่ายสถานที่และภาพบุคคลสาคัญ
ภาพลวดลายประดับหลายประการเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ เช่น ภาพเครื่องตั้งและเครื่องประดับเรือนแบบจีน ภาพลายผ้าซึ่งน่าจะมีที่มาจากผ้าพิมพ์
ลายอย่างซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนารูปแบบและ
แนวคิดในการเขียนลายประดับประเภทอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดลายประดับที่มีเอกลักษณ์ เช่น ลาย
แผงที่มีอิทธิพลแบบตะวันตก ภาพดอกไม้ ภาพลวดลายผ้าม่านและภาพเครื่องแขวน เป็นต้น
โดยอาจเป็นผลจากรสนิยมในการตกแต่งอาคารและการถ่ายภาพของชนชั้นสูงในราชสานัก
๒. ศิลปกรรมในพระราชประสงค์เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประเด็นที่สาคัญดังนี้
จากการศึก ษาศิล ปกรรมในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเ วศน์ต่างๆ พบว่า
รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เพื่อเป็นที่ประทับในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเป็นพระเกียรติยศในรัชกาลของพระองค์เอง และเพื่อเป็นที่เสด็จออกรับพระราชอาคันตุกะ
จากยุโรปที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์แสดงให้เห็นถึงการขยาย
พื้นที่ที่ประทับโดยเน้นความสาคัญไปยังด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายในการขยายเขตพระนครไปทางตะวันออกเช่นกัน
การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชวังในต่างจังหวัดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่
๔ มีเหตุผลที่สาคัญ ได้แก่ พระอุปนิสั ยส่ว นพระองค์ ที่โปรดการเสด็จประพาสไปยังที่ต่ างๆ
การปฏิสังขรณ์พระราชวังหลายแห่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เป็นไปเพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศพระบูรพมหากษัตริย์ในอดีต การสร้างพระราชวังที่
ประทับให้อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถานสาคัญที่ทรงมีพระราชศรัทธา และการคมนาคมที่มีความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
รูปแบบพระที่นั่งที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบตึกซึ่งเลียนแบบ
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกและศิลปะจีน โดยเป็นอาคารที่เน้นประโยชน์
การใช้สอยที่ตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔ บางแห่งพบว่าประดับตราพระบรม
ราชสัญลักษณ์รูปพระมหามงกุฎ พระที่นั่งที่ประทับบางแห่งมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
พระบรมหาราชวังตามพระราชประเพณี ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดอย่างใหม่ที่ได้รับอิทธิพล
จากภายนอกมาปรับใช้

๔๗๖
รั ช กาลที่ ๔ มี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ ส ร้ า งพระมหาปราสาทเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระมหากษัตริย์ ที่สาคัญคือพระที่นั่งมหิศรปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย โดยยังคงรักษารูปแบบของพระมหาปราสาทอย่างไทยประเพณี แนวคิด
และรูปแบบของพระที่นั่งมหิศรปราสาทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหาปราสาทที่เคยมี
มาแล้วในพระบรมมหาราชวัง เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
โดยมีการนาสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาใช้ในการปรับ
ตกแต่งที่หน้าบัน ส่วนพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เชื่อว่าน่าจะมีพระราชประสงค์ให้สร้าง
เพื่อให้เป็นพลับพลาสาหรับรอเทียบพระราชยานและทรงรอรับหรือส่งเสด็จเมื่อมีการเสด็จฯ โดย
กระบวนพยุหยาตรา และเปลื้องเครื่องทรงก่อนเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยเชื่อ
ว่าไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเป็นพระมหาปราสาทเฉลิมพระ
เกียติประจาพระองค์ โดยรูปแบบของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์มีความสอดคล้องกันบางประการ
กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งสาคัญในบริเวณนั้น
สถาปัต ยกรรมภายในราชส านักที่ส ร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔
ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมที่มียอดเป็นทรงปรางค์อยู่หลายแห่ง โดยรูปแบบของปรางค์ยังคง
เป็นอย่างที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓ จากการตรวจสอบพบว่าสถาปัตยกรรมที่มียอด
ปรางค์ทาหน้าที่เป็นอาคารที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพเนื่องในศาสนารวมทั้งคติความ
เชื่อที่มีความสาคัญแก่บ้านเมือง ตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมยอดปรางค์ในวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามและกลุ่มอาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ โดยน่าจะมีแนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมยอดปรางค์
ที่เป็นหอพระและศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ส่ ว นสถาปั ต ยกรรมยอดปรางค์ ใ นเขตพระราชฐานคื อ พระที่นั่ งเวชยั นต์ วิ เ ชี ย ร
ปราสาท ที่พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวที่เป็นพระมหาปราสาทยอด
ปรางค์ ๕ ยอด เชื่อ ว่าน่าจะสร้างขึ้ นเพื่อ เฉลิ มพระเกี ยรติยศในรัชกาลที่ ๔ โดยอาจได้แรง
บันดาลใจจากพระมหาปราสาทยอดปรางค์ ๕ ยอดจากในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีประตู
พระบรมมหาราชวังที่มียอดปรางค์และประตูยอดปรางค์พรหมพักตร์ที่สร้างขึ้นตามพระราชดาริ
ซึ่งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากประตูพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกัน หากแต่
เลือกใช้ส่วนยอดปรางค์ที่มีระเบียบและสัดส่วนอย่างที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์
ศิลปกรรมในราชสานักตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ ปรากฏรูปแบบและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิโลกสัณฐานและเทวดา การแสดงออกถึงคติความเชื่อเช่นนี้น่าจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมในการครองราชสมบัติอันส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อ
การปกครองที่มีพ ระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข จึงไม่อ าจปฏิเ สธแนวคิ ดเรื่อ งไตรภูมิโลก
สัณฐานที่แสดงออกผ่านศิลปกรรมในราชสานักได้อย่างชัดเจนเท่ากับศิลปกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนา ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่ออภิบาลรักษาองค์พระมหากษัตริย์

๔๗๗
เครื่องราชูปโภค รวมทั้งคุ้มครองอาณาประชาราษฎร์ให้ปลอดภัย เทวดาที่สาคัญ ได้แก่ พระ
สยามเทวาธิราช มีรูปแบบเป็นเทวดาทรงเครื่องอย่างไทยประเพณี
ในพระบรมมหาราชวังและพระราชนิเวศน์ต่างจังหวัดพบว่ามีหอนาฬิกาและหอสูงที่
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์และการเทียบเวลามาตรฐานของ
สยาม รูปแบบอาคารมีความสูงโดดเด่น สามารถใช้เป็นสถานที่สังเกตการณ์ต่างๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ขณะเดียวกันยังเป็ นจุดหมายตา (Land Mark) ที่สาคัญในบริเวณนั้นด้วย รูปแบบ
อาคารเป็นการเลียนแบบศิลปะตะวันตกแต่ยังคงใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบการช่างไทย
ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๔ บางประการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ศิ ล ปกรรมแบบเขมรซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนพระราชหฤ ทั ย ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
โบราณสถานแบบเขมร ขณะเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงออกของรัชกาลที่ ๔ ใน
ฐานะเจ้าอธิราชเหนือดินแดนในภูมิภาคนี้ อันเป็นความพยายามที่จะต่อสู้กับชาติมหาอานาจที่
ขยายอิทธิพลและอ้างสิทธิเหนือดินแดนประเทศราชที่อยู่ในพระราชอานาจ
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_________ . ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕.
_________ . เรื่องพระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๘.
_________ . สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุ ธยา-ฉบับกรุงธนบุรี. เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ:
กรมศิล ปากร, ๒๕๔๒. (จัดพิมพ์เ นื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒).
_________ . สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐.
(จั ด พิ ม พ์ เ นื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐).
________ . อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒.
กองทั พ เรื อ . ๑๐๐ ปี ก ารเสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด โรงเรี ย นนายเรื อ . กรุ ง เทพฯ:
กองทัพเรือ, ๒๕๔๙.
กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. “เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคานวณ
สุ ริยุปราคา.” ใน วิท ยาศาสตร์ ๒๐๐ ปี รัตนโกสิ นทร์ , กรุงเทพฯ: สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๕.
กี ร ติ เอี่ ย มดารา. “สิ ง ห์ ศิ ล าจี น ในพระบรมมหาราชวั ง .” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาโบราณคดีส มัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิล ปากร,
๒๕๕๒.

๔๗๙
ไกรฤกษ์ นานา. “สยามที่ไม่ทันได้เห็น ภาพสมัยรัชกาลที่ ๔ ชี้ “ปล้น” อังกอร์ “ค้น” พิพิธภัณฑ์
ปารีส “พบ” ของกลางเพียบ.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๑๑ (กันยายน ๒๕๔๗): ๑๒๖๑๓๘.
ขาว เหมือนวงศ์. “ดาราศาสตร์และการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .” ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ๙, ๑๐ (สิ ง หาคม
๒๕๓๑): ๒๖-๔๓.
คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงศาลหลักเมือง. จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๙. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดาเนินการ
ปรับปรุงศาลหลักเมือง, ๒๕๓๑.
คณะอานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก.
๕ เล่ม. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
“ค าประกาศเทวดาครั้ ง บั ญ จุ พ ระบรมธาตุ เ จดี ย์ ที่ เ พชรบุ รี . ” จดหมายเหตุ รั ช กาลที่ ๔.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๑๓๒. หอสมุดแห่งชาติ.
คาให้การชาวกรุง เก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕.
โคลงสุภาษิตประจาภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. พระนคร: รุ่งเรืองธรรม,
๒๔๙๘. (พิ มพ์ เ ป็ นอนุส รณ์ใ นงานพระราชทานเพลิ งศพหลวงสรรสุ ร พล (เปรม
ตัณฑประภา) เมรุวัดยานนาวา ๑๗ เมษายน ๒๔๙๘).
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓. ๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐. (พิมพ์ในมหามงคล
เฉลิ ม พระเกี ย รติ วั น พระบรมราชสมภพ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๕๓๐).
จอมเกล้ า เจ้าอยู่หั ว , พระบาทสมเด็ จพระ. “ค าสอนให้ผู้ ปฏิบัติรู้ ใ นทางที่ ชอบ.” ใน ประชุ ม
พระราชนิ พ นธ์ ภ าษาไทยในพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .
กรุงเทพฯ: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗.
_________ . “พงศาวดารพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา.” ใน ตานานพระ
แก้วมรกต ตานานพระพุทธชินราช ตานานพระพุทธชินศรี. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๒. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจียน และนางสาว
สวาสดิ์ ชัยสิทธิ์ยุทธภาร ณ วัดโสมนัสวิหาร ๑๕ กันยายน ๒๕๑๒).
_________ . “พระรัตนตรัย .” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗.
(มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี).

๔๘๐
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “พระราชนิพนธ์เรื่องพระปฐมเจดีย์.” ใน เรื่องพระปฐม
เจดี ย์ . พระนคร: ศิวพร, ๒๕๐๖. (พิมพ์ในงานประชุมเพลิ งศพนางวรสาตรพันธุ์
เมษายน ๒๕๐๖).
_________ . “พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ ปีชวด พ.ศ.๒๔๐๙.” ใน รวมพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
๒๕๔๘.
_________ . ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ
พ.ศ.๒๔๕๗. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๔.
_________ . ประชุ ม ประกาศรั ช กาลที่ ๔ พ.ศ.๒๔๐๘-๒๔๑๑. พระนคร: องค์ การค้ าของ
คุรุสภา, ๒๕๐๔.
_________ . พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร: องค์การ
ค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๖.
_________ . มหามกุฏราชานุสสรณีย์. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑.
_________ . รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระ
ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: องค์การค้า
ของคุรุสภา, ๒๕๔๘.
_________ . สมณศาสนพระเถระธรรมยุติกามีไปยังลังกาทวีป . พระนคร: บารุงนุกูลกิจ,
๒๔๖๘.
จารัส เกียรติก้อง. “พระราชวังจันทรเกษม.” ศิลปากร ๒, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๑): ๔๑-๔๔.
จีราวรรณ แสงเพ็ชร. “สุทัสสนนครบนดาวดึงสเทวภิภพ ภาพจิตรกรรมรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ณ วั ด ปทุ ม วนาราม ราชวรวิ ห าร. ” ใน ๕๕ ปี ค ณะ
โบราณคดี กั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นามรดกวั ฒ นธรรมของชาติ เ นื่ อ งใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔.
จุฑารัตน์ จิตโสภา. “วิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลที่ ๔ ที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรมเรื่องอิเหนาใน
พระวิ ห ารหลวง วัด โสมนั ส วิห าร.” วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ว่าด้วยวัดพระนาม
บัญ ญั ติ วัดราชประดิษ ฐ.” ใน ราชประดิ ษฐพิ พิ ธบรรณ. กรุงเทพฯ: วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, ๒๕๕๓.

๔๘๑
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงผนวช.” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
_________ . เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
_________ . ประชุมพระราชนิพ นธ์ในรัชกาลที่ ๕ ภาคปกิณ กะ ๑. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ,
๒๕๕๖.
_________ . พระราชกรัณยานุสร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๑.
_________ . เสด็จประพาสจันทบุรี. ม.ป.ท., ๒๕๐๘. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจนาง
กิมเฮียะ อังศุสิงห์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๘).
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, ผู้เรียบเรียง. หมู่พระมหามณเฑียร. กรุงเทพฯ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ สานักพระราชวัง, ๒๕๕๔.
เจษฎ์ ปรีชานนท์. จารึกที่องค์พระปฐมเจดีย์. กรุงเทพฯ: จุฑารัตน์การพิมพ์, ๒๕๒๘.
ฉวีงาม มาเจริญ . “ธงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว .” ศิลปากร ๔๗, ๕
(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗): ๔-๑๑.
ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ . “เกร็ ด ประวั ติ ศ าสตร์ -การรื้ อ ปราสาทขอม สมั ย รั ช กาลที่ ๔.”
ศิลปวัฒนธรรม ๓๐, ๖ (เมษายน ๒๕๕๒): ๕๔-๕๕.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, ๒๕๔๘.
_________ . พระศรีมหาโพธิ์จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ. พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น
เบาว์ริง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๔๘.
ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์. “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๕ การเปลี่ยนแปลง
คติก ารสร้ างและรูป แบบศิล ปกรรม.” สารนิพนธ์ ปริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗.
เชษฐ์ ติ ง สั ญ ชลี . เจดี ย์ ใ นศิ ล ปะพม่ า -มอญ: พั ฒ นาการทางด้ า นรู ป แบบตั้ ง แต่ ศิ ล ปะ
ศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕.
_________ . สั ง เวชนี ย สถานและสถานที่ ส าคั ญ ทางพุ ท ธประวั ติ ใ นอิ น เดี ย -เนปาล.
กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖.
_________ . สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและ
เอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๕.

๔๘๒
โชติ กัลยาณมิตร. “นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับพิเศษ ๔-๕ (ธันวาคม ๒๕๒๓ –ธันวาคม ๒๕๒๕): ๔๑-๖๖.
_________ . “อิ ท ธิ พ ลสถาปั ต ยกรรมแบบตะวั น ตกในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ.๒๓๒๕๒๕๒๕.” วารสารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ลปากร ฉบั บ
พิเศษ ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย (๒๕๒๖): ไม่ปรากฏเลขหน้า.
_________ . “อิ ท ธิ พ ลสถาปั ต ยกรรมแบบตะวั น ตกในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ.๒๓๒๕๒๕๒๕.” วารสารหน้าจั่ว ฉบับพิเศษศิลปสถาปัตยกรรมไทย (๒๕๒๕): ๕๗-๗๖.
_________ . ผลงาน ๖ ศตวรรษของช่างไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๒๐.
ญาณสังวรณ (สุวฑฒโน), สมเด็จพระ. พุทธศาสนวงศ์. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๓๑.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. ช้างราชพาหนะ. กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,
๒๕๔๒.
_________ . ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ๒๕๔๕.
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตานานวังเก่า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: แสงดาว,
๒๕๕๓.
_________ . “เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนเสวยราชย์
พ.ศ.๒๓๔๗ – ๒๓๙๔.” ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
_________ . ความทรงจา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๕.
_________ . ความทรงจา. พระนคร: เจริญกิจ, ๒๕๑๘.
_________ . ตานานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๘.
_________ . ตานานพระพุ ท ธเจดีย์ . กรุงเทพฯ: ศิว พร, ๒๕๐๓. (พิมพ์พระราชทานใน
งานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิริน
ทราวาส).
_________ . ตานานพระพุทธรูปสาคัญ. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘.
_________ . ตานานพุทธเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๐๓.
_________ . ประชุ มพงศาวดาร เล่ม ๑๔ (ประชุ มพงศาวดาร ภาค ๒๒-๒๕). พระนคร:
องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗.
_________ . ประชุ มพงศาวดารภาค ๒๕ ตานานวัตถุส ถานต่างๆ ซึ่ง พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง. ม.ป.ท., ๒๕๔๔. (จัดพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต ศิริพงษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔).

๔๘๓
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป .
กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖.
_________ . อธิบายเครื่องบูชา และตานานโต๊ะบูชา. กรุงเทพฯ: พระนคร, ๒๕๐๕. (พิมพ์
เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสิทธิ์ สิริวรสาร ณ เมรุวัดกุฎกษัตริยาราม ๓
ตุลาคม ๒๕๐๕).
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และนริศ รานุวัดติว งศ์ , สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา.
สาส์นสมเด็จ. ๘ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔.
_________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๔ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔.
_________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๗ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕.
_________ . สาส์นสมเด็จ. ๑๙ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕.
_________ . สาส์นสมเด็จ. ๒๒ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕.
_________ . สาส์นสมเด็จ. ๒๕ เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕.
เด่นดาว ศิลปานนท์. “เทวดารักษาฉัตร.” สารกรมศิลปากร ๑๓, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๔๓): ๑๘-๑๙.
ถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ. พระนคร: โสภณพิพัธวัฒนากร, ๒๔๖๘.
ทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมคาอธิบายเพิ่มเติม .
กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, ๒๕๕๓.
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๔. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘.
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. เรื่องพระปฐมเจดีย์. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๖๙.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน. ลักษณะไทย ภูมิหลัง. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๕๑.
“ธรรมคดีเรื่องสวดมนต์” หนังสือสมุดไทยดา. อักษรไทย ภาษาไทย เส้นดินสอ ไม่ปรากฏศักราช
เลขที่ ๓๖๗, หอสมุดแห่งชาติ.
ธาวิณี จุล พรหม. “การศึก ษาปราสาทเฉลิ มพระเกียรติพระมหากษัต ริย์ใ นรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว.” วิทยานิพนธ์ศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙.
นพดล ปาละประเสริฐ, ร.อ. พระราชวัง ๓ แคว้น: ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับสมัย
อยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗.

๔๘๔
นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. โคลงลิขิตมหามกุฏราชคุณานุสรณ์ .
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา. บันทึกความรู้เรื่องต่างๆ. ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑.
นฤมล ธี ร วั ฒน์ . “พระราชด าริ ทางการเมื อ งของพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว .”
วิทยานิ พ นธ์ อัก ษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศ าสตร์ บัณฑิต วิ ทยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
นฤมล บุญญานิตย์. “การบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์: กรณีศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ ”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘.
นิธิ เอีย วศรีว งศ์. ปากไก่ และใบเรื อ ว่า ด้ วยการศึ กษาประวัติศ าสตร์ -วรรณกรรมต้ น
รัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓.
นิยะดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔.
เนื้ออ่อน ขรัว ทองเขียว. รายงานวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้างศิลปกรรมของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๕.
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในเขตพระราชฐาน
ชั้นในของพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุ ฬ าโลกมหาราช ถึ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
พุทธศักราช ๒๓๒๕-พุทธศักราช ๒๔๕๓. กรุงเทพฯ: วัฒนชัยการพิมพ์, ๒๕๒๗.
_________ . พระอภิเนาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙.
_________ . สถาปัตยกรรมพระบรมหาราชวัง . ๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: สานักราชเลขาธิการ,
๒๕๓๑.
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕).
กรุ ง เทพฯ: คณะอนุ ก รรมการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โครงการวิ จั ย “วิ วั ฒ นาการของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยในรอบ ๒๐๐ ปี แ ห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ . ” จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
บุณยกร วชิระเธียรชัย. ““อฏฺฐารส” คติความเชื่อและการสร้างสรรค์งานพุทธปฏิมา” วารสาร
หน้าจั่ว ๘ (กันยายน-สิงหาคม ๒๕๕๕): ๕๖-๕๗.

๔๘๕
เบญจวรรณ ทัศ นลีลพร. “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. ” วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๓.
“ประกาศที่วิสุงคามสีมาวัดราชประดิษฐกับเครื่องประดับยศ.” หนังสือสมุดไทยดา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๗. เลขที่ ๑๕๒. หอสมุดแห่งชาติ.
ประกาศวิสุงคามสีมา (พ.ศ.๒๔๐๘). ร.๔ หมู่ประกาศ จ.ศ.๑๒๒๗. เลขที่ ๑๕๓. หอสมุดแห่งชาติ.
“ประกาศเรื่อ งความเป็น มาของพระสมุท รเจดีย์ และการสถาปนาปฏิ สั งขรณ์ส มัย ร.๔ พ.ศ.
๒๔๐๓.” หนังสือสมุดไทยดา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๒.
เลขที่ ๘๒. หอสมุดแห่งชาติ.
“ประกาศเรื่อ งประกาศเทวดาพระเสละต่อ กับพระเจดีย์เ ขาพนมขวด.” หนังสื อ สุ มดไทยดา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๒๐๕. หอสมุดแห่งชาติ.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: คณะ
สงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๑.
ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๑๙๘๔. (พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๑).
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓ พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
พงศาวดารเมืองพัทลุง. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๖. (พิมพ์แจกใน
งานพระราชทานเพลิ ง ศพพระพิ ทั ก ษ์ ส าครเกษตร์ (หยวก ลี ล ะบุ ต ร) ๑๘
พฤษภาคม ๒๔๗๖).
ประภัสสร์ ชูวิเชียร. ๕ มหาเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๔.
ประยูร อุลุชาฎะ. ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๒๘.
ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. “เรื่องพระราชประวัติในรัชกาลที่ ๔.”
ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ: มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑.
ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. “อภินิหารการประจักษ์. ” ใน ขอม
และไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิ ลา ณ เมืองสุ โขทั ย และอภินิหารการ
ประจักษ์ . กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี,
๒๕๓๔.
_________ . สุคตวิทตฺถิวิธาน วิธีกาหนดคื บ พระสุคต. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร,
๒๕๐๔. (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี
(สุวจเถระ) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๔).

๔๘๖
ปาลเลอกัวซ์, ฌอง แบปติสต์. บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม (Memoire sur le Mission
de Siam). แปลโดย เพียงฤทัย วาสบุญมา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๔.
ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, ๒๕๔๓.
พงศาดิศ รมหิ ป , พระเจ้า บรมวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น. ต านานพระสายน์ . พระนคร: โสภณ
พิพรรฒธนาธร, ๒๔๖๙.
พรวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา. “องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับตกแต่งพระ
อุ โ บสถ ปราสาทพระเทพบิ ด รและพระมณฑป วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม. ”
วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕.
พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ สั ง คายนาในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๐.
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๓๐.
พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค. พระนคร:
การศาสนา. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐).
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเมืองเพชรบุรี . ม.ป.ท., ๒๕๔๒. (อนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิ ง ศพ อาจารย์ ส ายพิณ เปี่ ย มสง่า ณ เมรุวั ดมหาธาตุ ว รวิห าร
จังหวัดเพชรบุรี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒).
พระบาลี วิ นั ย ปิ ฎ ก มหาวรรค (ปฐมภาค) อุโ บสถขั น ธกะ. พระไตรปิ ฏ กภาษาไทย ฉบั บ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: การศาสนา,
๒๕๓๐.
พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับสังคายนาใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๓๐.
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี. พระบรมธาตุมหาเจดีย์
วัด ประยุ รวงศาวาสวรวิ หารได้ รั บรางวัล ยอดเยี่ ย มอั นดั บ ๑ จากองค์ การ
ยูเนสโก. กรุงเทพฯ: สามลดา, ๒๕๕๗.
พระราชเวที, บรรณาธิการ. วิหารพระนอนวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
๒๕๔๙.
พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ ภาค ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค และอรรถกถา. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญ
การพิมพ์, ๒๕๒๕.(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชราชูปถัมภ์จัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสเฉลิ มพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพ ล
อดุลยเดช พ.ศ.๒๕๓๐).
พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ ภาค ๓ มหาวิภังค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค และอรรถกถา. กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

๔๘๗
พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๕.
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อุทาน เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๓. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก ภาค ๓. ๒ เล่ ม. กรุงเทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
พลอยไพลิน เทพพงษ์. “งานวิเคราะห์ในมุมมองใหม่: แนวคิดงานจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมใน
รั ช กาลที่ ๔.” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.
พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์. “จิตรกรรมฝาผนัง: พระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เรื่องจริยวัตรสงฆ์. ”
วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.
_________ . พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ ๔.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕.
พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง: ความรู้ที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์ ” ใน วารุณี โอสถารมย์, บรรณาธิการ.
ประ วั ติ ศ าส ตร์ ศิ ลปะ ที่ ต้ อ ง จารึ ก รวม บทค วามท าง วิ ชากา รด้ า น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.
_________ . “ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพั นธ์กับสมณวงศ์ของลังกาผ่านพุทธศิลป์ ”
ไทยคดีศึกษา ๓, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๘–มีนาคม ๒๕๔๙): ๑๖๐-๒๓๑.
_________ . ถอดรหัสพระจอมเกล้า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๗.
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. “พระปฐมเจดีย์จาลอง.” ศิลปากร ๔๓, ๕ (กันยายน–ตุลาคม ๒๕๔๓):
๑๑๙.
_________ . หาพระ หาเจ้า: รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความหมายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของโบราณวัตถุและโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕.
“พระบรมราชโองการเรื่องทาอัฐปลอม.” จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔. ไม่ปรากฏ จ.ศ. หนังสือสมุด
ไทยดา. อักษรไทย. เส้นหรดาล. เลขที่ ๖. หอสมุดแห่งชาติ.

๔๘๘
พี ระพั ฒน์ ส าราญ. “คติแ ละสั ญ ลั กษณ์ ใ นการออกแบบสถาปัต ยกรรมของพระปฐมเจดีย์. ”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗.
มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ (บาลี-ไทย) ภาค ๑ ฉบับภูมิพโลภิกขุ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ภูมพิ โลภิกขุ, ๒๕๒๕.
มหามกุ ฏราชวิ ทยาลั ย ในพระบรมราชูป ถั มภ์ , มู ล นิ ธิ . วัด บวรนิเ วศวิ ห าร. พิ มพ์ ค รั้ ง ที่ ๓.
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
มหามกุ ฏ ราชานุส รรณี ย์ ประชุ ม พระราชนิ พ นธ์ภาษาบาลี ในรั ช กาลที่ ๔. กรุง เทพฯ:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑.
ยอร์จฮอวส์ , เฟลตัส. หมอเฮาส์ในรัชกาลที่ ๔ (Samuel Reynolds House of Siam).
พระนคร: กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ๒๕๐๔.
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม. “มงกุฎ พระบรมราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๔.” ศิลปวัฒนธรรม
๓๒, ๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔), ๑๓-๑๕.
_________ . “จิ ต รกรรมเรื่ อ งปั ญ จราชาภิ เ ษกภายในพระวิ ห ารวั ด โสมนั ส ราชวรวิ ห าร.”
ศิลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓): ๕๕-๖๓.
_________ . “ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ “พระจตุปัฏฐาน” ในรัชกาลที่ ๔.” เมืองโบราณ ๓๖, ๓
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๓): ๑๑๗-๑๒๖.
ยุพร แสงทักษิณ. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง . กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุ
สภา, ๒๕๓๙.
“ร่างประกาศเทวดาวันสวดมนต์ในการบรรจุพระบรมธาตุ .” อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ.
จ.ศ.๑๒๒๓. เลขที่ ๑๓๐. หอสมุดแห่งชาติ.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. รายงานการวิจัยเรื่องหลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗.
_________ . “เจดียสถานกลุ่มโสฬสมหาสถานของศรีลังกาในสมุดภาพไตรภูมิไทยสมัยอยุธยา
ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” ใน ความคิด ความหมาย ความเชื่อของการจาริกยัง
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