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การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Knowledge Management on Cultural Resource : Wat Phra Si Rattanasatsadaram
ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม*
บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเป็นชุดความรู้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสาหรับการนาชมและเผยแพร่ โดย
กลุ่มเจ้าหน้าที่นาชม การวิจัยได้รวบรวมและจัดระบบความรู้ต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์จากแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และการสื่อสาร
ผลการศึกษาได้สร้างชุดความรู้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็ นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเป็นศาสนสถานสาหรับ
ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนคุณค่าทางศิลปกรรม ด้วยการ
ผนวกเอาความคิด คติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และสมมุติเทวราช มาถ่ ายทอดออกเป็นรูปธรรม ใน
การศึ กษาจึ งได้ ป ระมวลและจั ดระบบความรู้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ความรู้ทรั พยากรวัฒ นธรรมทางด้า น
ศิลปกรรม ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านพระราชพิธี และสังเคราะห์
เป็นชุดความรู้ที่มีความเหมาะสมสาหรับการนาชมและเผยแพร่ คือ เป็นการจัดการความรู้โดยมีเนื้อหา
ดาเนินไปตามเส้นทางของการนาชมของเจ้าหน้าที่
คาสาคัญ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Abstract

The objective of the study on “Knowledge Management on Cultural Resource :
Wat Phra Sri Rattana Satsadaram” is to create a complete knowledge set that is up-todate and appropriated for the dissemination by the Information Staffs. In this research
project, the information and data are collected, organized and analyzed with the
approaches and theorems on knowledge management, cultural resource management
and communication.
The results from the research lead to the creation of a knowledge set of the
Emerald Buddha Temple which is the royal temple in the Grand Palace complex. The
resulted knowledge set reflects the importance of Thai Monarch because this
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knowledge set concerns the Emerald Buddha Temple which is the monastery in which
all important religious state ceremonies are held in order to bless the country. In
addition, this set of knowledge also manifests the artful values of the site because the
ideas and beliefs in Buddhism and Idealistic Gods are merged together and reflected via
concrete constructions and architectures of the temple. Therefore, in this research the
knowledge on several matters, such as cultural resources of arts, religious beliefs, Thai
Monarch and royal ceremonies, are processed, organized and synthesized to a
knowledge set that is suitable for the dissemination. In other words, the obtained
knowledge set fits the standard guiding routine of the information staffs of the Grand
Palace.
บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้องค์กรต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพของการแข่งขัน
ทั้งระหว่างองค์กรและกับตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ต้องใส่
ใจกับการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร และนามาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ปัจจุบันหลายองค์กร จึงได้เริ่มตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรของตน
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ มีความสาคัญ เนื่องจากเป็น
สถานที่แสดงให้เห็ นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ คือ เป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง
สาหรับพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีทางศาสนา เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง และ
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาทางด้านงานศิลปกรรมชั้นสูง ซึ่งล้วนเกิดมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่
มีความหลากหลายและซับซ้อน ทั้ง แนวคิด คติ ความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนา และคติความเชื่อเรื่อง
สมมุติเทวราช วัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่มีความสาคัญของ
ชาติ การศึกษา “การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อประมวลและจัดระบบชุดความรู้เกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีจานวนมากและยังกระจัด
กระจาย แล้วสร้างเป็นชุดความรู้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสาหรับการนาชมและ
การเผยแพร่ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นาชม
การศึกษาวิจัยมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินการ คือ ประเมินบทบรรยายนาชมที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นการศึกษาเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบทบรรยายที่ใช้สาหรับนาชม โดยการจาแนกหมวดหมู่ความรู้
ทรัพยากรวัฒนธรรม และสร้างแบบประเมินชุดความรู้ โดยให้เจ้าหน้าที่นาชมและนักท่องเที่ยว ผู้รับ
บริการนาชมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนามาเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาชุดความรู้ที่เหมาะสม
และทาการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ และจากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้าที่ผู้มี
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ความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญ เพื่อประมวลและรวบรวมเป็นชุดความรู้ที่มีความสมบูรณ์ และ
นามาสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมสาหรับการนาชม หลังจากได้ชุดความรู้ที่
ต้องการแล้ว นาชุดความรู้นั้นมาตรวจสอบ ประเมินผล และนาไปทดลองใช้
ผลการศึกษา ได้จัดทาชุดความรู้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการนาชม
ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างชุดความรู้ โดยเรียบเรียงลาดับเนื้อหาข้อมูลตามเส้นทางของการนาชม ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติสืบกันมา ดังแผนภาพประกอบดังนี้
ผังอาคารต่างๆ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเส้นทางการนาชม
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มณฑปยอดปรางค์
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การนาชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตพระราชวังมีมา
ตั้งแต่อดีต เช่น วัดมหาธาตุในพระราชวังกรุงสุโขทัย วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา เป็น
ต้น ลักษณะสาคัญของพระอารามหลวงในพระราชวัง คือ มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆาวาสสาหรับ
พระสงฆ์จาพรรษา
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิ
มากรหรือพระแก้วมรกต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้อัญเชิญมาจากกรุงศรี สัตนาคนหุตหรือประเทศลาว แล้วนาไปประดิษฐานไว้ที่โรงด้านหน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ต่อมา
เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขึ้นเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้
อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เข้ามาประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๓๒๗ แล้วพระราชทานนามพระอารามว่า “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” †
การก่อสร้างได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อสมมุติเทวราช และคติจักรวาลอันมีเขาพระสุเมรุเป็น
แกน สร้างความรู้สึกเบาลอยตัวเสมือนไร้น้าหนัก และมุ่งสู่สวรรค์ โดยช่างรับเอาแนวนิยมแบบสร้างความ
เบาลอยมาใช้ เนื่องด้วยความเชื่อในคติพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวในมิติของสวรรค์ ซึ่งกล่าวถึงเทพ
วิมานผสมกับความเชื่อเรื่องสมมุติเทวราช ที่พระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่อง จึงทาให้ช่างพยายามค้นคิด
ลักษณะสถาปัตยกรรมที่จะให้คล้อยตามความรู้สึกของอาคารบนเทวภูมิให้ได้มากที่สุด เช่น เส้นอ่อนยก
ปลายทั้งสองขึ้น ทาให้เกิดความรู้สึกเบาลอยเหมือนเรือที่ลอยอยู่เหนือน้า หรือรู้สึกว่าลอยอยู่กลางอากาศ
ได้ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “ท้องสาเภา” และเส้ นอ่อนที่ทอดตัวยกปลายขึ้นสู่ท้องฟ้า นิยมเรียกกันว่าเส้ น
“จอมแห” เส้นนี้ช่วยทาให้เกิดความรู้สึกที่นาขึ้นสู่เบื้องสูงชี้ทางสวรรค์ มักใช้กับสถาปัตยกรรมที่มีทรงสูง
เช่น พระเจดีย์ มณฑป พระปรางค์ ปั้นลมหลังคา และจั่ว ‡ วัดพระศรีรัตนศาสดารามประกอบด้วยอาคาร
ต่างๆ ดังนี้

†

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ
๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕), ๙.
‡
โชติ กัลยาณมิตร, ทฤษฎีการกาหนดองค์ประกอบในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป.),
๕๙.
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พระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาด ๑๕ ห้อง มีทางขึ้นพระอุโบสถ ๖ ทาง ราว
บันไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลายทาเป็นเสาเม็ดทรงมัณฑ์ และระดับพื้นพระอุโบสถมีบันไดทางขึ้นมุ ขทิศ
ตะวันออกและตะวันตกด้านละ ๓ ทาง บันไดกลางตรงกับพระทวารใหญ่เป็นทางเสด็จพระราชดาเนิน
โดยเฉพาะ ส่วนบันไดอีก ๒ ข้าง สาหรับประชาชนทั่วไป บริเวณพื้นเฉลียงสองข้างบันไดตั้งสิงห์สาริด ซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปะแบบเขมร มีทั้งสิ้น ๖ คู่
หลังคาพระอุโบสถเป็นหลังคาทรงไทยมีมุขลด ๓ ชั้น มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี
ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง หน้าบันเป็นไม้จาหลักลายรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ซึ่งเป็นการ
ยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างตามคติความเชื่อเรื่องพระนารายณ์อวตาร และเป็นสัญลั กษณ์ว่าเป็น
อาคารที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้าง โดยมีลายกระหนกเครือเถาปิดทองเป็นลายก้านขด ปลายลายเป็นรูป
เทพนมประดับอยู่โดยรอบ ผนังพระอุโบสถด้านนอก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เขียนลายรดน้าบนพื้นสีแดงชาด แต่มีการซ่อมแปลงเป็นการประดับด้วยดินเผาลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก เมื่อคราวบูรณปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามที่เห็นในปัจจุบัน ผนังตอนล่างใต้หน้าต่างเป็นฐานปัทม์ตั้งรูปครุฑยุดนาคทรงเครื่องโดยรอบ จานวน
๑๑๒ ตน ซุ้มพระทวารเป็นซุ้มทรงมณฑปปิดทองประดับกระจก เพดานซุ้มทาสีชาดประดับด้วยดอกจอก
ใหญ่และดอกจอกน้อยรายรอบทั้งแปดทิศ ผนังกบภายนอกเป็นลายปูนปั้นรูปเซี่ยวกางถือง้าวเหยียบสิงโต
แต่ทรงเครื่องและสวมชฎาแบบไทย บานพระทวารบานกลาง เป็นบานพระทวารประดับมุกลายช่องกลม
แต่ละช่องมีปลายลายเป็นภาพสัตว์หิมพานต์ครึ่งตัวออกจากช่อลาย ส่วนบานพระทวารข้างซ้ายและขวา
เป็นบานประดับมุกลายเต็ม ปลายลายเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ บานพระทวารด้านในเป็นลายรดน้าเครือแย่ง
ทรงข้าวบิณฑ์ดอกในปิดทอง ซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงมณฑป ผนังกบภายนอกเป็นลายปูนปั้นรูปเทวดา
ถืออาวุธยืนบนแท่น บานพระบัญชรเป็นบานประดับมุกลายประจายามก้านแย่ง
ผนังด้านในโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีฝุ่นผสมกาว โดยแสดงภาพต่างๆ ดังนี้ ผนัง
เหนือกรอบประตูหน้าต่างรอบพระอุโบสถ เขียนภาพปฐมสมโพธิ แสดงภาพพระพุทธประวัติของพระสมณ
โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผนังหุ้มกลองด้านหน้า ปรากฏภาพมารผจญ ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม และทรง
ชนะพญามาร ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผนังทางด้านทิศเหนือตั้งต้นจากด้านหน้า เป็นเรื่องต่อเนื่อง
จากตอนตรัสรู้ เรื่อยมาจนถึงเสด็จปรินิพพาน และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ผนังหุ้มกลองด้านหลัง เป็น
ภาพไตรภูมิ โดยเขียนเฉพาะเรื่องกามภพหรือกามาวจรภูมิ ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เขียนภาพพุทธชาดก
ต่างๆ ขอบล่างหน้าต่างตอนล่างด้านทิศเหนือเป็นภาพขบวนพยุหยาตราสถลมารค ด้านทิศใต้ เป็นภาพ
ขบวนพยุหยาตราชลมารค เหนือกรอบประตูหน้าต่างประดับภาพจิตรกรรมพระพุทธรูปปางต่างๆ เขียน
บนแผ่นกระจกใส่กรอบไม้ฉลุลายปิดทอง ประดับไว้กลุ่มละ ๓ ภาพ รวมทั้งสิ้น ๗๒ ภาพ
รอบพระอุโบสถล้อมด้วยกาแพงแก้ว ตั้งซุ้มเสมา ๘ ซุ้ม เสมาเป็นสิ่งที่แสดงขอบเขตความเป็น
พระอุโบสถ ส าหรับซุ้มเสมาวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีรูปแบบพิเศษมากกว่าแห่งอื่นๆ คือ ได้รับแรง
บันดาลใจในการสร้างเสมา และพัฒนาขึ้นในลักษณะของอาคารทรงปราสาท คือ มีส่วนที่เป็นเรือนธาตุไว้
ใบเสมา มีหลังคาจัตุรมุข เหนือหลังคาเป็นทรงปราสาท ๕ ยอด ประกอบด้วยยอดประธานที่เป็นเจดีย์
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ทรงเครื่อง และมียอดเจดีย์อีก ๔ ยอดเหนือหลังคาจัตุรมุข ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงเครื่องเช่นเดียวกัน ถือเป็นซุ้ม
เสมาที่มีการประยุกต์เอาแนวความคิดเรื่องซุ้มเสมา และอาคารทรงปราสาทมาใช่อย่างแท้จริง § ภายในซุ้ม
ประดิษฐานใบเสมา อันเป็นเครื่องหมายปักเขตพระอุโบสถ เพื่อแสดงว่าเป็นวิสุงคามสีมา แต่เดิมใบเสมาที่
ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม เป็นใบเสมาศิลาทรงเครื่องซุ้มละ ๑ คู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็นใบเสมาที่ทาจากโลหะ ** ตามที่เห็นในปัจจุบัน
ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปสาคั ญอื่นๆ
ตลอดจนเครื่องสักการะบูชาต่างๆ แต่เดิมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานในบุษบกทองคาต่อ
กับฐานชุกชี มีพระพุทธรูปฉลองพระองค์ตั้งบังอยู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ
ให้นาไม้ที่สร้างเป็นเบญจารองรับพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย มาหนุน
บุษบกให้สูงขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ††
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบ
ล้านนารุ่นหลัง มีหน้าตักกว้าง ๔๘.๓๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๖๖ เซนติเมตร ประทับนั่งในท่า
ขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้ากระดานเกลี้ยง ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงประจาฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ได้แก่
คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) และ วสันตฤดู (ฤดูฝน) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
สร้างถวาย ส่วนเครื่องทรงสาหรับ เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง
ถวาย โดยจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุกฤดูจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การเปลี่ ยนเครื่องทรงประจา
ฤดูกาลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระราชภารกิจสาคัญที่จะเสด็จพระราชดาเนินทรงปฏิบัติ
ด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ เมื่อมิอาจเสด็จพระ
ราชดาเนินได้ กาหนดการเสด็จพระราชดาเนินมาประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร ถือปฏิบัติดังนี้
เปลี่ยนเครื่องทรงสาหรับฤดูร้อน ในวันแรม ๑ ค่า เดือน ๔
เปลี่ยนเครื่องทรงสาหรับฤดูฝน ในวันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ หรือวันเข้าพรรษา
เปลี่ยนเครื่องทรงสาหรับฤดูหนาว ในวันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๒
พระสัมพุทธพรรณี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปกาไหล่
ทอง ประทับนั่งแบบขัดสมาธิราบแสดงปางสมาธิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อสร้างเมื่อครั้งยังทรงผนวช พระพุทธรูปองค์นี้ปราศจากพระเกตุมาลา และครองจีวรจีบเป็นริ้วดังริ้ว
ผ้ า ตามธรรมชาติ และได้ ท รงบรรจุ ด วงพระชนมพรรษาและพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ นองค์ พ ระ และ
ประดิษฐานไว้ในพระตาหนัก เป็นที่ทรงนมัสการ และเป็นหอสวดมนต์ของพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย
§

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั กับพระราชศรัทธาปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๗๘.
**
สานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๒๔๔.
††
เรื่องเดียวกัน, ๒๔๑.
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ตลอดมา เมื่อเสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระสัมพุทธพรรณีไปตั้งในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และอัญเชิญไปประดิษฐานบนฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขแบบพระพุทธรูปให้มีพระรัศมี โดยพระ
รัศมีนั้นมี ๓ องค์ๆ ละสี คือ กาไหล่ทอง แก้วขาว และแก้วน้าเงิน ‡‡ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนพระรัศมีตาม
ฤดูกาล คือ พระรัศมีองค์กาไหล่ทองสาหรับฤดูร้อน องค์สีขาวหรือสีนากสาหรับฤดูหนาว และสีน้าเงิน
สาหรับฤดูฝน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนพระรัศมีในคราวเดียวกับการเปลี่ยนเครื่อง
ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ยัง โปรดเกล้ าฯ ให้ส ร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราชาธิราชขึ้นสองหมู่ หมู่แรกประกอบด้วยพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ ๒ องค์ คือ
พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลเหตุของการสร้าง
พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ สืบเนื่องจากทรงพระราชปรารภถึงพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒ แห่งพระนครศรีอยุธยา ทรงหล่อพระศรีสรรเพชญ์หุ้มด้วยทองคา ประการหนึ่ง และพระเจ้าแผ่นดิน
ภายหลังก็ได้ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ซึ่งเป็นปฐมบรมราชาธิราชผู้สถาปนากรุงศรี อยุธยาขึ้นไว้เป็นที่นมัสการอีกประการหนึ่ง§§ จึงทรงพระราชศรัทธาจะทรงสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่หุ้ม
ด้วยทองคาให้เป็นพระราชกุศลใหญ่ และเป็นพระเกียรติยศบ้าง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็น
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย โดยทรงปรึกษาด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงผนวชอยู่ เมื่อสร้าง
สาเร็จบริบูรณ์แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ ถวายพระนามองค์ที่อยู่ด้านทิศเหนือว่า
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระอัยกาธิราช ส่ วนองค์ที่อยู่ด้านใต้ถวายพระ
นามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุราลัย ต่อมาแปลงเป็นพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระชนกนาถ
นอกจากนี้ยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรัชกาล
ที่เป็นอดีตขึ้นเป็น ๒ รัชกาล จึงเกิดเรียกรัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดินต้น เรียกรัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินกลาง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไม่พอพระราชหฤทัยด้วยทรงมีพระราชดาริว่า ถ้ารัชกาลที่ ๑
เป็นแผ่นดินต้น รัชกาลที่ ๒ เป็นแผ่นดินกลาง รัชกาลที่ ๓ ก็จะต้องเป็นแผ่นดินปลาย เป็นอัปมงคล จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเรียกนามอดีตรัชกาลตามพระนามของพระพุทธปฏิมากรทั้งสององค์นี้คือ เรียก
รัชกาลที่ ๑ ว่า แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรียกรัชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินพระพุทธเลิศหล้ า
สุราลัย ตั้งแต่บัดนั้น สาหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราชาธิราชอีกหมู่หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานที่มุม
พระเบญจาของฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอีก ๑๐ องค์ ซึ่งมีขนาดย่อมกว่า ทรงพระกรุณา

‡‡

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ
จากัด, ๒๕๓๕), ๓๒๖.
§§
เรื่องเดียวกัน, ๔๓.
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศพระราชกุศลถวาย และพระราชทานสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
สมเด็จพระบวรราชเจ้า สมเด็จพระบรมราชวงศ์ และพระบรมราชวงศ์
นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่สาคัญอีกหลายองค์ ได้แก่ พระแก้ววัง
หน้า พระชัยหลังช้าง และพระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็นต้น
ศาลาราย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นศาลาโถงไม่มี
ฝา ตั้งอยู่รายรอบพระอุโบสถ ศาลารายทั้ง ๑๒ หลังนี้ มีลักษณะเหมือนกันทั้งรูปร่าง ขนาดและความสูง
ลักษณะเป็ น ศาลาโถงขนาด ๒ ห้ อง หลั งคาทรงไทยมุงด้ว ยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี หน้าบันเป็นรูป
เทพนมปิดทองบนพื้นกระจกสีขาว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และนาคสะดุ้ง พื้นทาเป็น ๒
ระดับปูด้วยหินอ่อน ใช้สาหรับนักเรียนสวดโอ้เอ้ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แล้ว ยังใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนสาหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว
หอพระราชกรมานุสร เป็นอาคารทรงไทยขนาดเล็ก หลังคาเป็นโครงไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผา
เคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง หน้าบันจาหลักลายเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์
รูปอุณาโลมของรัชกาลที่ ๑ ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์รูปครุฑยุดนาคของรัชกาลที่ ๒ ด้าน
ทิศใต้ ผนังภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ พระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่งวัดราชบูรณะฯ เขียนภาพ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่สาคัญ คือ ภาพพระนเรศวรทรงกระทายุทธหัตถี ซุ้มประตูและหน้าต่าง
เป็นซุ้มบันแถลง ๒ ชั้น มีการนารูปใบไม้แบบตะวันตกผสมผสานกับลายดอกพุดตาน มาผูกลายเป็นซุ้ม
แสดงให้เห็นความสามารถของช่างไทย ที่นาลวดลายแบบตะวันตกมาผูกเป็นซุ้มแบบไทยได้อย่างลงตัว
บานประตู และหน้ าต่างเป็ น บานไม้ปิ ด ทองจาหลั กลายเป็นรูป เทวดายืนบนแท่น ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางต่างๆ จานวน ๓๔ องค์ ทาจากทองแดงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้กาไหล่ทอง และนามาประดิษฐานในหอพระนี้
พระพุทธรูปทั้ง ๓๔ องค์นี้ ทรงพระราชอุทิศแด่พระเจ้าแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยา ๓๓ องค์ และกรุงธนบุรี
๑ องค์ ***
หอพระราชพงศานุสร เป็นหอประดิษฐานพระพุทธรูปทรงอุทิศถวายพระมหากษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ จานวน ๘ องค์ มีลักษณะเหมือนกับหอพระราชกรมานุสรทั้งขนาด ความสูงและการตกแต่ง
ทั้งภายนอกภายใน แตกต่างเฉพาะหน้าบันเป็นไม้จาหลักลายเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ของ รัชกาลที่ ๓
คือรูปพระวิมาน ด้านทิศเหนือ และพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๔ คือ รูปพระมหามงกุฎ ด้านทิศ
ใต้ จิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นฝีมือช่างมหาดเล็ก เขียนภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น การขุด
คลอง การสร้างพระศรีรัตนเจดีย์ การสร้างวัดสระปทุม การบูรณะพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น
พระโพธิธาตุพิมาน มีลักษณะเป็นบุษบกยอดมงกุฎ ตั้งอยู่บนฐานไพทีมีฐานทักษิณก่ออิฐถือปูน
บุหินอ่อน ภายในบุษบกประดิษฐานพระปรางค์โบราณขนาดเล็กซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
***
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ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเหนือขณะยังทรงผนวช ††† ภายในองค์พระปรางค์มีปูชนียวัตถุบรรจุอยู่ภายใน คือ
ผอบศิล าบรรจุ พระศรี มหาโพธิ์ จ ากพุทธคยา ผอบศิล าหุ้ มด้ว ยขี้ผึ้ ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระพุทธรูป รวม ๑๓ องค์
รูปปั้นชีวกโกมารภัจจ์ ทาจากสาริด ปั้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชี
วกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งคนไทยได้ยกย่องให้เป็นบิด า
การ แพทย์แผนโบราณ ที่ด้านหน้าหมอชีวกโกมารภัจจ์ตั้งแท่นหินบดยา สมัยโบราณจะนาสมุนไพรมาบด
โดยเชื่อว่าจะทาให้ยาสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณมากขึ้น
ยักษ์ทวารบาล สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยักษ์ปูนปั้นประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบ แกนในเป็นคอนกรีตเสริม เหล็ก สูง ๖ เมตร มือทั้งสองกุมกระบอง เป็นตัวละคร
สาคัญในเรื่องรามเกียรติ์ มีจานวนทั้งสิ้น ๖ คู่ ยักษ์ทวารบาลแห่งนี้ต่างจากยักษ์ทวารบาลวัดอื่นๆ คือ วัด
โดยทั่วไปยักษ์ทวารบาลจะอยู่นอกวัดหรือหันหน้าออกจากอาคาร เพื่อปกปักรักษาสถานที่ เช่น ยักษ์วัด
อรุณราชวราราม แต่ยักษ์ทวารบาลทั้ง ๖ คู่ นี้ หันหน้าเข้าสู่วัดทุกตน เนื่องจากการสร้างยักษ์เหล่านี้ขึ้นมา
ก็เพื่อให้มีหน้าที่เฝ้ารักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ จะเห็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมไม้สิบสอง ยกสูง ๓ ชั้น มี
กาแพงแก้วโดยรอบ แต่เดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นฐานประทักษิณ
ของพระมณฑปสูง ๓ ชั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ถมฐานประทักษิณ
ของพระมณฑปเสีย ๒ ชั้นแล้วขยายไปทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตก สร้างพระพุทธปรางค์ปราสาท
และพระศรีรัตนเจดีย์บนฐานที่ขยายออกไป รวมเรียกฐานที่สร้างอาคารทั้งสามหลังว่า “ฐานไพที”‡‡‡ บน
ฐานนี้ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนี้
พระเจดีย์ทรงเครื่อง แต่เดิมเป็นพระเจดีย์ประดับอยู่ที่มุมพระมณฑป ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทพระเทพบิดร และพระศรี รัตนเจดีย์ พระเจดีย์คงจะ
กีดขวางการก่อสร้าง จึงย้ายไปประดิษฐานไว้ด้านหลังของพระศรีรัตนเจดีย์ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์ก่ออิฐ
ฉาบปูนทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานสิงห์ ๓ ชั้น ฉาบปูนทาสีขาว มีฐานบัวหงายรอบรับองค์
พระเจดีย์ซึ่งปิดทองประดับกระจก ตอนบนเป็นบัวกลุ่ม ๗ ชั้น เหนือบัวกลุ่มเป็นปลีมีลูกแก้วคั่นถึงเม็ด
น้าค้างประดับกระจก
พนมหมาก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระ
พุทธบูชา พนมหมากเป็นเครื่องตกแต่งฐานไพทีตรงส่วนย่อมุมด้านทิศตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งสิ้น
๑๘ พุ่ม ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมประดับด้วยหินอ่อน พนมหมากสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับกระเบื้อง
ถ้วย ลักษณะคล้ายกรวยใบตอง ตั้งบนพานแว่นฟ้าย่อมุมไม้สิบสอง ๒ ชั้น

†††

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ
๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕), ๒๕๐.
‡‡‡
สานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๒๘๖.
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พระบุษบก ใช้สาหรับประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก รี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบุษบกขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็นที่ระลึก
เมื่อทรงปฏิสังขรณ์พระอารามในโอกาสฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยโปรดฯ ให้
จาลองพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ ๑ - ๕ มาประดิษฐาน ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ในสร้างบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๖ ถึง
รัชกาลปัจจุบัน อีก ๑ องค์ เมื่อคราวฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบุษบกทั้ง ๔ องค์ มีลักษณะที่
เหมือนกัน คือ ทาเป็ น รู ป บุ ษบกลงรั กปิ ดทองประดับกระจก ภายในบุษบกประดิษฐานพระบรมราช
สัญลักษณ์บนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้น ตอนล่างเป็นแท่นก่ออิฐฉาบปูนบุหินอ่อนก่อลดหลั่นกัน ๓ ชั้น ชั้นบน
จารึกคาอุทิศถวายพระมหากษัตริย์ พร้อมกับพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการสร้าง และการปฏิสังขรณ์วัด
พระศรีรัตนศาสดารามของรัชกาลนั้นๆ ระหว่างฐานแปดเหลี่ยมทั้ ง ๔ ด้าน ก่อเป็นแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้ง
รูปจาลองสาริดรมดาพญาช้างเผือกและช้างสาคัญประจารัชกาลนั้นๆ
พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ตามแบบพระมหาเจดีย์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริ กธาตุที่ทรงได้มาจากลังกา ใน
คราวฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เสริมพอกแก้รูปทรงพระ
ศรีรัตนเจดีย์ และประดับกระเบื้องทองภายนอกทั้งองค์ §§§ ภายในองค์พระเจดีย์เป็นห้องโถงกลม ผนัง
โบกปูนทาสีขาวสอบไปตามความสูงของพระเจดีย์ ตรงกลางห้อยฉัตรสีขาวตรงกับพระเจดีย์ที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ ตรงกลางห้องประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือ
ปูน ๒ ชั้น ฐานล่างเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีมุขสี่มุข ฐานบนเป็นฐานบัวหงาย องค์เจดีย์มีลักษณะเหมือนกับ
พระศรีรัตนเจดีย์ทุกประการ ยกเว้นแต่เป็นเจดีย์ลงรักสีดาทั้งองค์
พระมณฑป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. ๒๓๓๒ ตรงบริเวณตาแหน่งที่ตั้งของหอพระมณเฑีย รธรรมองค์เดิมที่ถูกเพลิงไหม้ เพื่ อประดิษฐาน
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาขึ้นไว้สาหรับแผ่นดิน พระมณฑปนี้มีลักษณะเป็น
อาคารรูปสี่เหลี่ยมทรงมณฑปตั้งอยู่บนฐานยกพื้น หลังคาเป็นยอดจอมแหให้ความรู้สึกไร้น้าหนักล่องลอยสู่
สวรรค์ สร้างขึ้นตามคติเขาพระสุเมรุ ส่วนยอดมณฑป ๗ ชั้นซ้อน ทาขึ้นสาหรับอาคารสาคัญในพุทธ
ศาสนาโดยถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์ และสาหรับอาคารสาคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์ ****
บันไดทั้ง ๔ ด้าน ตกแต่งด้วยพลสิงห์รูปนาคจาแลง คือ นาคที่มีหน้าเป็นมนุษย์สวมมงกุฎ ตัว
นาคปั้นปูนปิดทองประดับกระจก หัวนาคทั้ง ๕ หัวและหางนาคเป็นโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปลายพลสิงห์
§§§

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม-มหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ
๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕), ๑๙๒.
****
โชติ กัลยาณมิตร, ทฤษฎีการกาหนดองค์ประกอบในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป.),
๓๒๘.
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บันไดก่อเป็นฐานบัวประดับหินอ่อนตั้งประติมากรรมรูปยักษ์ถือกระบอง ซึ่งเป็นฝีมือครูดาประติมากรใน
รัชกาลที่ ๑ หน้ากระดานฐานปัทม์ตอนล่างประดับด้วยหิน ต่อจากนั้นเป็นกระจังและกระหนกเท้าสิงห์
ประดับด้วยกระจกสี หลังกระจังเป็นครุฑพนมและอสูรทรงเครื่องนั่งพนมมือ สลับกัน เหนือขึ้นไปมีเทพนม
ทรงเครื่องหล่อด้วยทองแดงปิดทอง ซึ่งสร้างตามคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุเช่นเดียวกัน
ซุ้มพระทวารเป็นซุ้มยอดทรงมณฑปปิดทองประดับกระจก บานแผละเขียนลายกามะลอมีพื้นสี
ม่วงลายทองเป็นรูปเซี่ยวกางถือหอกและตรียืนเหยียบหลังสิงโต บานพระทวารด้านนอกเป็นบานประดับ
มุก มีแม่ลายเป็นกระหนกก้านขดนกคาบ ตรงกลางเป็นราชสีห์ บานพระทวารนี้มีภาพจับเป็นลายประดับ
มุกที่สาคัญอยู่ในกรอบวงกลม ๘ ดวง ด้วยกันทั้ง ๒ บาน ผนังด้านในเป็นลายรดน้าปิดทองทรงข้าวบิณฑ์
บนพื้นสีชาด พื้นพระมณฑปปูด้วยเสื่อเงินสานเต็มทั้งห้องถึงฐานตู้ที่ประดิษฐานพระไตรปิฎก ตรงกลาง
ห้องประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกประดับมุกทรงมณฑปใหญ่ บรรจุพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
บริ เวณฐานพระมณฑปทั้ง ๔ มุม ประดิษ ฐานพระพุทธรูป ศิล ามุม ละ ๑ องค์ พระพุทธรู ป
ประทับนั่งสมาธิพระหัตถ์ทามุทราต่างๆ กัน มีพุทธลักษณะตามคติมหายาน มีประภามณฑลรูปเสมาขอบ
สลักลายบนฐานบัวคว่าบัวหงาย พระพุทธรูปศิลาเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ได้มาจากชวา เมื่อครั้งเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ †††† พระพุทธรูปทั้ง
๔ องค์ ที่มุมพระมณฑปเป็ น การจ าลองขึ้นมาใหม่ เมื่อครั้งสมโภชพระนครครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ทาจาลองและตั้งแทนพระพุทธรูปศิลาองค์
เดิมซึ่งย้ายไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านทิศตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ พระราชทานนามว่าพระพุทธปรางค์ปราสาท มีพระ
ราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัต นปฏิมากรมาประดิษฐาน แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน
การก่อสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทสาเร็จลงในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พร้อมกับงานฉลองพระนคร
ครบ ๑๐๐ ปี แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วทรงเห็นว่ามีขนาดไม่เพียงพอกับพระราชพิธีต่างๆ จึงมิได้อัญเชิญพระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐาน แต่โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระเจดีย์กาไหล่ทองที่เคยตั้งเป็น
ประธานในพระพุทธมณเฑียรมาประดิษฐานแทน แต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๔๖ เกิดเพลิงไหม้เนื่องจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร ทาให้เครื่องบนหลังคารวมทั้งพระเจดีย์กาไหล่ทองถูกเพลิงไหม้และหลอมไปด้วย ขณะเพลิง
ไหม้ได้ถอดบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุกออกทั้งหมด หลังจากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมหลังคา
และส่วนที่ชารุดเสียหาย ส่วนบานพระทวารและพระบัญชรประดับมุก โปรดเกล้าฯ ให้นาไปประดับที่พระ
อุโบสถวัดราชบพิธฯ‡‡‡‡ การบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน
††††

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม-มหาราชวัง ในการฉลองพระนคร
ครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕), ๑๙๐.
‡‡‡‡
สานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๒๗๖.

127

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 1 January – April 2012

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์จนสาเร็จบริบูรณ์แล้ว
ได้ตกแต่งภายใน และแก้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ ราชเจ้าในพระบรม
ราชจักรีวงศ์ทั้ง ๕ พระองค์ และให้แปลงนามเรียกว่า “ปราสาทพระเทพบิดร”
ลักษณะสถาปัตยกรรมปราสาทพระเทพบิดร เป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยกยอดปราสาทเป็น
ทรงปรางค์ ประดับนพศูลรูปพระมหามงกุฎ อยู่บนยอดปรางค์ หน้าบันมุขด้านทิศตะวันออกและมุขลด
ประดิษฐานพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรของรัชกาลที่ ๔ หน้าบันมุขด้านทิศเหนือเป็นรูปอุณาโลม พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ มุขด้านทิศใต้เป็นรูปครุฑยุดนาค พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่
๒ มุขด้านทิศตะวันตกเป็นรูปพระวิมาน พระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๓
ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎปิดทองประดับกระจก บานแผละทั้ง ๒ ข้างปั้นปูนปิด
ทองเป็นลายพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ - ๕ เพดานของซุ้มเป็นลายดวงดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕ ดวงมี ดารานพรัตน์เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยดาราจักรี ดาราจุลจอมเกล้า ดาราช้างเผือก และดารา
มงกุฎไทยบนพื้นกระจกสีขาว ภายในปราสาทพระเทพบิดรเป็นห้องโถง ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ - ๘ เพดานเหนือพระบรมรูปแขวน
พระมหาเศวตฉัตร ๙ ชั้น
บริ เวณลานบนฐานไพทีตั้งประดับด้ว ยรูปปั้นสั ตว์หิ มพานต์ หล่ อด้วยส าริดปิดทองประดับ
กระจก ได้แก่ สิงหพานร อสุรวายุภักดิ์ อสุรปักษี เทพนรสิงห์ เทพกินนร เทพปักษี และอัปสรสีห์
นครวัดจาลอง เป็นสถาปัตยกรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
จาลองไว้บนฐานไพทีทางด้านทิศเหนื อ ตรงข้ามกับพระมณฑป เพื่อจะให้ คนทั้งหลายเห็ นว่าเป็นของ
มหัศจรรย์ทาด้วยศิลาทั้งสิ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสามภพพ่ายออกไปถ่ายแบบปราสาทที่นครวัด และ
จ าลองขึ้ น ไว้ ใ นวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม แต่ ก ารก่ อ สร้ า งยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ก็ เ สด็ จ สวรรคตเสี ย ก่ อ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพชรพิไชย (หนู หงสกุล) ออกแบบ
นครวัดจาลอง และโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย สร้างหล่อปูนตามแบบจนแล้วเสร็จ ในคราว
ฉลองสมโภชพระนคร ครบ ๑๐๐ ปี
พระสุวรรณเจดีย์ มีอยู่ ๒ องค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก และพระราชมารดา มีลักษณะเหมือนกันทั้งขนาด
รูปร่างและความสูง เป็นพระเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้ยี่สิบหุ้มด้วยแผ่นทองแดงหรือที่เรียกว่าทองจังโก
แล้วลงรักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่ง ฐานของพระเจดีย์เป็นรูปแปดเหลี่ยมบุด้วยหินอ่อน เหนือฐานแปดเหลี่ ยม
ตั้งประติมากรรมรูปยักษ์แบกและลิงแบกด้านละ ๓ ตน และทุกย่อมุมอีกมุมละ ๒ ตน รวมทั้งหมด ๒๐ ตน
เฉพาะตัวกลางทั้ง ๔ ด้านที่ไม่สวมรองเท้าเป็นลิง นอกจากนั้นเป็นยักษ์หมด แต่ละตนมีใบหน้า เครื่อง
แต่งตัวและสีของกายเป็นไปตามลักษณะในเรื่องรามเกียรติ์
บริเวณลานวัดทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง คือ
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หอพระนาก เป็นอาคารทรงไทย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช มีขนาด ๗ ห้อง ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ทาเป็นชาลากว้าง ประตูทางเข้ามีประตูเดียว
เป็ น ซุ้ ม ทรงมณฑปที่ เ น้ น ความส าคั ญ ของทางเข้ า แต่ เ ดิ ม สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ประดิ ษ ฐานพระนาก ซึ่ ง เป็ น
พระพุทธรูปหล่อและแผลงด้วยนาก อัญเชิญมาจากพระนครศรีอยุธยา และใช้เป็นที่เก็บอัฐิเจ้านายฝ่ายใน
ตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา และถือพระนากเป็นพระประธาน ในการพิธีเปรตพลีหรือการอุทิศกุศลแก่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หอพระนากชารุดทรุดโทรม จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ซ่อมแปลงหอพระนาก แล้วประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ หลายองค์ ส่วนพระอัฐิเจ้านายนั้นเก็บอยู่ในตู้
ผนังข้างหลังพระวิหาร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ทาพระ
โกศทรงพระอัฐิในหอพระนากทั้งหมด ส่วนพระพุทธรูปทั้งหมดที่ประดิษฐานอยู่ในหอพระนากโปรดเกล้าฯ
ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหารยอด แต่ยังคงเรียกว่าหอนี้ว่า “หอพระนาก” ตามเดิม
พระวิหารยอด แต่เดิมเป็ นที่ตั้งของหอพระเชษฐบิดร หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิห ารขาว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานพระเทพบิดร
ซึง่ แต่เดิมเป็นเทวรูปสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง§§§§ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อลง เนื่องจากทรุดโทรมมาก แล้วโปรดฯ ให้สร้างใหม่เป็นวิหารมีหลังคา
ยอดทรงมงกุฎ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เรียกว่า พระเศวตรเวชยันตะพิมานวิหารยอดบ้าง พระบวร
มหาเศวตกุฎาคารวิหารยอดบ้าง ในการสร้างพระวิหารยอดนี้ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระนากจากหอพระ
นาก มาประดิษฐานภายในพระวิหารแห่งนี้
เมื่อคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐
ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารยอด โดยซ่อมแซม
หลังคาและยอดมงกุฎประดับกระเบื้องถ้วยขึ้นใหม่ ซ่อมซุ้มประตูและบานหน้าต่างภายนอกและภายใน
พร้อมทั้งประดับพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ภายใต้พระเกี้ยวยอดบนยอดโค้งแหลมของซุ้มโค้งรอบพระ
วิหาร มีประตูทางเข้าทางเดียวคือทางทิศเหนือ เป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎ ประดับกระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกับ
ซุ้มหน้าต่าง บานประตูประดับมุกลายช่องกลม ฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งได้นามาจากวิหารพระนอนวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง บานประตูด้านในเขียนลายรดน้าเป็นรูปเซี่ยวกาง
ซึ่งแต่งตัวแบบไทย บริเวณทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและตะวันตกตั้งรูปปั้นนกทัณทิมาหล่อด้วยสาริด ถือ
ไม้เท้าหรือตะบอง นามาเป็นสัญลักษณ์ของผู้คอยคุ้มกันอันตราย
หอพระมณเฑียรธรรม สร้างขึ้นหลังจากที่หอพระมณเฑียรธรรมเดิมซึ่งอยู่กลางสระน้าถูกเพลิง
ไหม้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระมณเฑียรธรรมขึ้น
ใหม่ โดยย้ายที่ไปสร้างที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ โดยมีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
สุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงจัดช่างวังหน้ามาสมทบสร้างด้วย เมื่อสร้างเสร็จโปรด
เกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ที่เหลือจากพระมณฑป พระไตรปิฎกฉบับครูเดิม
§§§§

สานักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๒๖๘.
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และฉบับอื่นๆ รวมทั้งเป็นที่บอกหนังสือพระภิกษุสามเณร เป็นที่พักของราชบั ณฑิตสาหรับบอกพระปริยัติ
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งเป็นที่แปลพระราชสาส์นด้วย
หอพระมณเฑียรธรรมเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเฉลียงรอบ
หลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง หน้าบันประดับกระจกสีขาวหน้าบันเป็นไม้
จาหลักลาย ตอนบนเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์ ตอนล่างเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมรอบด้วย
กระหนกก้านขดปลายลายเป็นเทพนม ส่วนที่แผงแรคอสองมีเทพนม ๕ องค์ ผนังด้านทิศตะวันตกมีซุ้ม
ประตู ๓ ซุ้ม โดยมีซุ้มใหญ่ทรงมณฑปอยู่กลาง บานประตูประดับมุกเป็นลายพระพรหมทรงหงส์ พระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระนารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลายกระหนกก้านขด ปลายลายเป็นสัตว์หิมพานต์
ซึ่งบานประตูนี้นามาจากวัดบรมพุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซุ้มประตูเล็กสองข้างเป็นซุ้มทรงบันแถลง
ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นหน้าต่างในซุ้มทรงบันแถลงเช่นเดียวกัน
ภายในหอพระมณเฑียรธรรมเป็นห้องโถง มีตู้ประดับมุกเรียงรายอยู่ ๒ แถว รวมทั้งหมด ๙ ตู้
ลักษณะเด่นของหอหลังนี้อีกประการหนึ่ง คือ ภาพจิตกรรมฝาผนังโดยรอบ ตอนบนเหนือหน้าต่างเป็นรูป
เทพชุมนุมบนพื้นสีดาสลับกับสีแดง ส่วนที่ชิดฝ้าเพดานเป็นรูปฤาษีถือดอกบัว ถัดลงมาเป็นรู ปเทวดาและ
นางฟ้าสลับกันเป็นคู่ๆ คั่นด้วยตาลปัตร ระหว่างหน้าต่างตอนบนเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดาประนมมือ
ตอนล่างเป็นรูปเวสสันดรชาดกกัณฑ์ต่างๆ เพดานประดับด้วยดาวเพดานปิดทองประดับกระจกมีดวงใหญ่
อยู่กลาง มีดวงเล็ก ๘ ดวงเป็นบริวาร
หอพระมณเฑียรธรรมหลังนี้มีลักษณะพิเ ศษ คือ ซุ้มพระทวารและซุ้มพระบัญชรมีทั้งสาหร่าย
รวงผึ้งและหย่องจาหลักลาย ซึ่งตามปกติแล้วจะไม่ปรากฏในพระบรมมหาราชวังมาก่อน แต่ที่เป็นดังนี้
เนื่องด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงส่งช่างวังหน้ามาสมทบสร้างถวาย จึงได้เน้นการ
ประดับหน้าต่างและประตูด้วยสาหร่ ายรวงผึ้งและหย่องจาหลักลาย เช่นเดียวกับหมู่พระวิมานที่ประทับ
ซึ่งยังปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ทางด้านทิศตะวันออก ตั้งเรียงพระปรางค์ จานวน ๘ องค์ เรียกว่า “พระอัษฎามหาเจดีย์ ”
พระมหาเจดีย์ทั้ง ๘ องค์นี้ มีขนาดรูปร่างและความสูงเหมือนกันทุกประการ ต่ างกันเฉพาะสีของกระเบื้อง
เคลือบที่ประดับองค์พระเจดีย์เท่านั้น แต่ละองค์มีสีและชื่อประจา นับจากทิศเหนือไปใต้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจดีย์, พระสัทธรรมปริยัติวรามหาเจดีย์ , พระอริยสงฆ์สาวกมหาเจดีย์, พระอริยสาวกภิกษุณีสังฆ
มหาเจดีย์, พระปัจเจกโพธิสัมพุทธมหาเจดีย์, พระบรมจักรวรรดิราชามหาเจดีย์, พระโพธิสัตว์กฤษฎามหา
เจดีย์ และพระศรีอริยเมตยมหาเจดีย์
สาหรับลานทางด้านทิศใต้ ประกอบด้วยหอต่างๆ คือ
หอพระคันธารราษฎร์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารทรง
ไทยขนาดเล็ก หลังคาแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหน้าเป็นหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ตอนหลังเป็น ยอด
ปรางค์ซ้อน ๔ ชั้น ประดับกระเบื้องถ้วย ซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูเป็นทรงบันแถลง ๒ ชั้น บานประตูและ
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หน้าต่างจาหลักลายเป็นรูปพระวรุณทรงนาค ตอนล่างเป็นรวงข้าว มีหอย ปู ปลา ผุดในท้องน้า บานประตู
ด้านนอกจาหลักลายเหมือนหน้าต่างด้านในเป็นภาพเทวดาเหาะด้านหลังบนพื้นลายพุดตาน
ภายในหอพระประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช หล่อ จากสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง ประทับนั่งแบบ
ขัดสมาธิราบ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพื่อกวักเรียกเมล็ดฝน และหงายพระหัตถ์ซ้าย
สาหรับรองรับน้าฝน สาหรับใช้ตั้งในพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์
ผนังเป็นภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชพิธี
พิรุณศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับฝนโบกขรพรรษ และฝนสัตตรัตนมาส ซึ่งเป็นฝนมงคลที่ถูกกล่าวถึงในพุทธ
ชาดก และพระพุทธประวัติ ฝีมือพระอาจารย์อิน (ขรัวอินโข่ง) แห่งวัดราชบูรณะฯ ต่อมาได้รั บการเขียน
ซ่อมใหม่ในรัชกาลที่ ๕
พระมณฑปยอดปรางค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อม
กับหอพระคันธารราษฎร์ เพื่อประดิษฐานพระเจดีย์โบราณที่ทรงได้มาจากเมืองเหนือ ***** พระมณฑป
ประดิษฐานองค์พระเจดีย์ เป็นมณฑปยอดปรางค์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิ ฐฉาบปูนประดับกระเบื้องเคลือบ
ยอดมณฑปเป็นซุ้มย่อเก็จโดยรอบตอนบนเป็นยอดปรางค์ ๓ ชั้น ประดับด้วยกระเบื้องถ้วย ยอดนภศูล
เป็นโลหะรูปฝักเพกา ภายในพระมณฑปประดิษฐานพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา มีซุ้มจรนา ๔ ทิศ เหนือ
ขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ๘ เหลี่ยมรับปล้องไฉน ตอนบนเป็นปลีและเม็ดน้าค้าง ยอดนภศูลเป็นโลหะรูปมงกุฎ
หอระฆัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อให้
ครบบริบูรณ์ตามลักษณะของวัดทั่วไป ระฆังเป็นเครื่องบอกเวลาและสัญญาณแห่งสิริมงคล หอระฆังเป็น
อาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเป็นบุษบกทรงมณฑป ตั้งบนฐานทักษิณแบบปรางค์ย่อมุมไม้สิบสอง ที่ฐานนี้
มีประตูทางเข้า ๔ ด้านทาเป็นซุ้มจรนารูปโค้งแหลมประดับด้วยกระเบื้องถ้วย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน
เผาเคลือบสีเขียวขอบสี
ระฆังที่ประดิษฐานในหอนี้ เป็นระฆังที่พบในการขุดสระเพื่อสร้างหอไตรที่วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่ง
พระบาทสมเด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ โ ลกมหาราช รั ช กาลที่ ๑ โปรดเกล้ า ฯ ให้ น ามา
ประดิษฐาน เนื่องจากมีเสียงดังกังวานไพเราะ แล้วทรงทาผาติกรรมสร้างถวายวัดระฆังใหม่†††††
พระระเบียง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นอาคารโถง
ยาวติดต่อกันไป ล้อมรอบเป็นอาณาเขตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีซุ้มประตูทางเข้าออกทั้ง ๔ ทิศ พระ
ระเบียงเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโอบล้อมอาคารทุกหลัง ยกเว้นแต่พระปรางค์ ๖ องค์ ด้านทิศตะวันออก
เท่านั้น เนื่องจากได้มีการขยายพระระเบียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพ ระราช
ประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธปรางค์ปราสาทและพระศรีรัตนเจดีย์ ในการขยายพระระเบียงครั้งนี้ โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างซุ้มประตูและพลับพลาเปลื้องเครื่องไว้ที่ซุ้มประตูที่ทาใหม่ทั้ง ๒ ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศ
*****

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม-มหาราชวัง ในการฉลองพระนคร
ครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕), ๒๖๔.
†††††
เรื่องเดียวกัน, ๒๕๗.
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ตะวันออกทาเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎ มีพลับพลาเปลื้องเครื่องพร้อมกับเกยอยู่ ๒ ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศ
ตะวันตกทาเป็นซุ้มประตูหลังคาจัตุรมุข มีพลับพลาเปลื้องเครื่องพร้อมกับเกยอยู่ด้านเดียว
ผนังด้านในเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมดมี ๑๗๘ ห้องภาพ โดยเริ่มตั้งแต่
ประตูทิศเหนือซึ่งตรงกับพระวิ หารยอด เวียนไปทางทิศตะวันตกจนจบ แต่ละห้องมีอักษรจารึกเรื่องราว
ของภาพโดยสังเขปประจาไว้ทุกห้อง และมีจารึกโคลงสี่สุภาพเล่าเรื่องในแผ่นหินอ่อน จานวน ๗๑๒ แผ่น
ที่ผนังของเสาแถวในทั้งสี่ด้าน
บทสรุป

ในการศึกษาการจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทาให้ได้ชุด
ความรู้ที่สมบูรณ์ มีความทันสมัย และเหมาะสาหรับการนาชมโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งชุดความรู้ที่ได้นั้น ผ่านการ
ประเมิ น จากเจ้ า หน้ า ที่ น าชมว่ า เป็ น ชุ ด ความรู้ ที่ มี ค วามเหมาะสม ประกอบด้ ว ยความรู้ ทั้ ง ทางด้ า น
ศิลปกรรม ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านพระราชพิธี และเมื่อนามา
ทดลองใช้ในการนาชมจริง พบว่าเจ้าหน้าที่นาชมสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาบรรยาย
และตอบข้อซักถามของผู้ที่รับ บริ การน าชมหรือนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีการสนทนาระหว่างการ
บรรยาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้การนาชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีชีวิตชีวา
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก การศึกษาเพื่อสร้างชุดความรู้
สาหรับการนาชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนาชมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใน
ส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน อันประกอบไปด้วย หมู่พระที่นั่งและหอ
ต่างๆ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ ยังมีความรู้ต่างๆ อีกเป็นจานวนมาก ซึ่งยังกระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร และ
ภายในตัวบุคคล หากมีผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการความรู้ของพระบรมมหาราชวัง ทั้งพระราชฐานชั้นกลาง
และพระราชฐานชั้นใน ก็จะเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ชุดความรู้เพื่อการนาชมพระบรมมหาราชวังที่
มีความสมบูรณ์
บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระบรมมหาราชวัง
ในการฉลองพระนครครบ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจากัด
โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จากัด, ๒๕๒๕.
__________. ทวารบาลผู้รักษาศาสนสถาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน), ๒๕๔๖.
__________. รายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง หอพระราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.
ม.ป.ท., ๒๕๒๔.
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