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This research is aim to study about the architecture of Wat Padumvanaram
Rajvorvihar, Bangkok and to investigate the architectural style inside Wat Padumvanaram.
The scope of study emphasize on the principle architectures in Buddhavas area such as
Uposoth, Chedi, Vihar, Bodhighara and wall of Buddhavas including to find out the concept
design of layout building and architectural characteristic of Wat Padumvanaram.
The data in this research is from the historical evidences codification. To analyze
the data is by synthetic data into proper order and comparative analyze between the
architectural characteristic of Wat Padumvanaram and the same kind of architectural ones
concerned.
The result of this research found that:
1. The characteristic of the layout building of Wat Padumvanaram and the layout
in the area of Buddhavas is the unique come from the Ayudhaya period. The boundary is
making in form and the boundary stone of Khandasema is at the verandah of Ubosoth. The
boundary stone of Mahasema is at the wall of Buddhavas area.
2. The characteristic of the architectural buildings style such as Uposoth, Chedi,
Vihar, Bodhighara and wall of Buddhavas are the unique come from King Rama 3nd period.
The characteristic of Chedi is influence from Sukhothai and Ayudhaya period.
3. The architectural decoration is a mix style among Thai traditional style,
influences from Chinese style and influences from Western style.
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศสยามในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๓ แหง
กรุงรัตนโกสินทร เปนชวงเวลาที่ประเทศมีความเจริญรุงเรืองในดานตางๆ ทั้งทางดานความมัน่ คง
ของพระราชอาณาจักร การติดตอสัมพันธทางดานการคากับตางประเทศ โดยเฉพาะการคาขายกับ
ประเทศจีน รวมถึงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ซึง่ หลักฐานทางดานความเจริญ
เหลานี้ไดปรากฏใหเห็นในงานสถาปตยกรรมในชวงรัชสมัยของพระองค โดยสวนใหญเปนงาน
สถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึง่ ไดมีการสถาปนา บูรณะ ปฏิสังขรณ พระอารามอยาง
มากมาย มีรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่ปรากฏอยูใน ๒ แนวทางสําคัญ ไดแก สถาปตยกรรม
แบบไทยประเพณี ที่สืบทอดมาจากสถาปตยกรรมไทยในยุคสมัยกอนหนา และสถาปตยกรรมแบบ
พระราชนิยม ที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบจีนเขามาประยุกตกบั ศิลปะแบบไทยประเพณี
จนกระทั่งถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ มีการ
เปลี่ยนแปลงนานาประการเกิดขึ้นกับประเทศสยามในสมัยของพระองค เนื่องมาจากกระแสการลา
อาณานิคมของชาติตะวันตกไดแผเขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางรุนแรง ทําให
พระมหากษัตริยจักตองทรงธํารงความเปนเอกราชของชาติไวใหได จึงมีพระบรมราโชบายในการ
ปฏิรูปประเทศไปสูความกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ดวยการทรงศึกษาภาษาอังกฤษ
ตําราทางดานศิลปวิทยาการแขนงตางๆ จากตางประเทศ และทรงติดตอสัมพันธกับชาติตะวันตก
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนประเพณีนิยมที่มมี าแตเดิม และการฟน ฟูพระพุทธศาสนาจนกลายเปน
การกอตั้งธรรมยุติกนิกาย
จากการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ สวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนไดแสดงออกให
เห็นในงานสถาปตยกรรมในสมัยของพระองคอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากสถาปตยกรรมที่ทรงสราง
ทรงบูรณะ และทรงปฏิสังขรณ โดยเฉพาะสถาปตยกรรมประเภทพระอาราม ที่มีแนวคิดหลักใน
การออกแบบกอสรางมาจากคติทางพระพุทธศาสนา การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญมีลักษณะเดน ๓
ประการ ไดแก
๑. แบบที่สืบทอดมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว อันมีทมี่ า
๑

๒
จากสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีผสมกับสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีน
๒. แบบทีน่ าํ ลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีกลับมาใชอกี ครั้ง ไดแก
สถาปตยกรรมสมัยสุโขทัย และสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา
๓. แบบที่ไดรบั อิทธิพลจากศิลปกรรมแบบตะวันตก
จากลักษณะสําคัญบางประการขางตน เปนผลทําใหรูปแบบงานสถาปตยกรรมใน
สมัยของพระองค มีรูปแบบที่แตกตางกวาในสมัยกอนหนา และมีความเปนเอกลักษณโดดเดน
เฉพาะยุคสมัย ซึ่งไดปรากฏในงานสถาปตยกรรมประเภทตางๆ ดังเชน อาคารใน
พระบรมมหาราชวัง พระอาราม ตึกแถวที่สรางขึ้นในสมัยแรกๆ เปนตน
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงแหงหนึ่งที่สรางขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั จึงมีความนาสนใจในดานความคิดของการออกแบบที่
ปรากฏออกมาในรูปแบบของงานสถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส ที่มีลกั ษณะของความพิเศษ
ที่แฝงไวดวยนัยสําคัญบางประการ จัดไดวา เปนเอกลักษณที่แตกตางจากสถาปตยกรรมแหงอื่นใน
สมัยเดียว แมกระนัน้ ก็ไดผสมผสานลักษณะที่คลายคลึงอันจะกลาววาเปนแบบแผนของ
สถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไวอยางแนบเนียน
ดังนัน้ จึงควรที่จะไดมีการศึกษาถึงที่มาของการออกแบบและรูปแบบลักษณะทาง
สถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามราชวรวิหารในเบื้องลึก ซึ่งผลของการศึกษาจะสามารถบอกเลา
ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมแหงอดีตกาลไดอีกทางหนึง่ เพื่อใหการศึกษา
สถาปตยกรรมในชวงสมัยนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
การศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร มีจุดมุงหมายและวัตถุ
ประสงคของการศึกษา ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาลักษณะแผนผัง รูปแบบทางสถาปตยกรรม ตลอดจนองคประกอบ
ตางๆ ของสถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ไดแก แผนผังเขต
พุทธาวาส พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร โพธิฆระ กําแพงแกวและซุม ประตู
๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางดานศิลปสถาปตยกรรมของสถาปตยกรรมวัดปทุม
วนาราม ตลอดจนแนวคิดและเหตุปจจัยตางๆ ที่สงผลตอรูปแบบทางสถาปตยกรรมดังกลาว
๓. เพื่อศึกษาลักษณะเดนทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะของสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม
๔. เพื่อศึกษาการรับและสืบทอดรูปแบบทางสถาปตยกรรมจากวัดปทุมวนารามที่มา

๓
จากสถาปตยกรรมสมัยกอนหนา สถาปตยกรรมที่รวมสมัยเดียวกัน และสถาปตยกรรมในชั้นหลัง
ที่มีลักษณะของแบบแผนเดียวกันอยางชัดเจน
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามตามวัตถุประสงคของการ
ศึกษาที่ไดตั้งไว เปนการศึกษาพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปตยกรรม อันมีผลมาจากการปฏิรูป
ประเทศในดานตางๆ และการกอตั้งธรรมยุติกนิกาย ไดแสดงใหเห็นลักษณะที่สาํ คัญในงาน
สถาปตยกรรมของวัดปทุมวนาราม ดังนี้
๑. อิทธิพลสถาปตยกรรมทีต่ อเนื่องมาจากสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจา
อยูหัว ประกอบดวย แบบไทยประเพณี และแบบพระราชนิยมที่มีลักษณะของรูปแบบศิลปะจีน
ปรากฏอยู
๒. มีการนําแนวคิดและรูปแบบทางสถาปตยกรรมในสมัยสุโขทัยและอยุธยามาใช
๓. มีอทิ ธิพลทางดานแนวคิดและการออกแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งไดมี
การผสมผสานลักษณะทางสถาปตยกรรมดังกลาวเขาดวยกัน กลายเปนเอกลักษณเฉพาะของวัด
ปทุมวนาราม และเปนตนแบบใหแกสถาปตยกรรมในสมัยหลังตอมา
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดงั ตอไปนี้
๑. ศึกษาอาคารสถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสราง ไดแก พระอุโบสถ พระ
เจดีย พระวิหาร โพธิฆระ กําแพงแกวและซุม ประตู และแผนผังของเขตพุทธาวาส เปนประเด็น
สําคัญ
๒. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเฉพาะรูปแบบอาคารสถาปตยกรรมแหงอืน่ ในสวนที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามดังกลาว ที่ไดมีการสราง บูรณะ หรือ
ปฏิสังขรณในชวงระยะเวลาเดียวกัน คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รวมทัง้
สมัยกอนหนา คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และสมัยหลังการสรางวัดปทุมวนา
ราม คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ในสวนที่เกี่ยวของ
๓. การศึกษาสถาปตยกรรมนั้น เนนประเด็นของการศึกษา ไดแก แผนผังและ

๔
องคประกอบของเขตพุทธาวาส รูปแบบของแผนผังอาคารภายในเขตพุทธาวาส รูปแบบและ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนลักษณะเดนของอาคาร อาทิ แผนผัง รูปทรง องคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม และการประดับตกแตง
ในการศึกษานี้ การศึกษาดานโครงสรางของอาคาร จิตรกรรมฝาผนัง และองค
ประกอบอื่นทีย่ กขึ้นมาประกอบเพิ่มเติม ถือเปนการศึกษาในขัน้ รอง
๔. งานสถาปตยกรรมที่นาํ มาใชเปนตัวอยางในการศึกษาวิจยั เนนเฉพาะ
สถาปตยกรรมภายในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เปนหลัก
ขั้นตอนของการวิจัย
ในการศึกษาประกอบดวยขั้นตอนของการศึกษาดังตอไปนี้
๑. การศึกษาขอมูลภาคเอกสาร ศึกษาขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ เชน บันทึก จารึก
จดหมายเหตุ พงศาวดาร และเอกสารทุติยภูมิ ที่มีผูเรียบเรียง ทําการศึกษา และเผยแพรผลการ
ศึกษาไวแลว เชน หนังสือ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงาน บทความ เปนตน
๒. การศึกษาขอมูลภาคสนาม ศึกษาขอมูลจากสถานทีจ่ ริง คือ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร และสถานที่อนื่ ที่มีความเกีย่ วของสัมพันธกบั การศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม
โดยมีการบันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ เชน การรังวัด การทําแผนผัง การถายภาพ รวมถึงการ
สัมภาษณ เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาขัน้ ตอไป
๓. การสังเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามมา
ทําการจัดระเบียบขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในไปใชวิเคราะหขอมูล
๔. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดสังเคราะหไวแลว มาพิจารณาตามประเด็น
ปญหาที่ไดตั้งไวตามวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อตอบปญหาของการศึกษาดังกลาว
๕. การสรุปผลการศึกษาขอเสนอแนะ ประมวลขอมูลทั้งหมดที่ไดทาํ การศึกษา
วิเคราะห นํามาสรุปเปนผลการศึกษาตามแตละประเด็นการศึกษาที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว พรอมทัง้
ขอเสนอแนะทีไ่ ดรับจากการศึกษา
๖. การนําเสนอผลการศึกษา นําเสนอผลการศึกษาที่ผา นขั้นตอนของการวิเคราะห
และสรุปผลการศึกษาเพื่อเผยแพรองคความที่ไดทาํ การศึกษารูปแบบของวิทยานิพนธ

๕
ขอตกลงเบื้องตน
ในการศึกษาวิจัยมีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
๑. ศึกษาอาคารสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เฉพาะภายในเขต
พุทธาวาส ที่สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย
พระวิหาร โพธิฆระ กําแพงแกวและซุมประตู เทานัน้
๒. การศึกษาเปรียบแผนผังและอาคารสถาปตยกรรมประเภทพระอารามแหงอื่น
เนนเฉพาะอาคารและแผนผังของเขตพุทธาวาสเปนหลัก และเปรียบเทียบเฉพาะลักษณะเดนที่มี
ความชัดเจนและภาพรวมที่เปนโครงใหญ มิไดหมายถึงการศึกษาองคประกอบทัง้ หมดของอาคาร
หรืออาคารทุกหลังภายในวัด
๓. จิตรกรรมฝาผนังเปนเครื่องประดับตกแตงที่ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับ
โครงสรางของอาคาร จึงไมทาํ การศึกษา แตอาจจะใชในการอางอิงเพือ่ เปรียบเทียบในบางกรณีที่
เกี่ยวของ
๔. การวิเคราะหแผนผังและโครงสราง เปนการอางอิงขอมูลโดยยึดถือตามขอมูล
การสํารวจของสํานักโบราณคดี สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป สํานักศิลปากร กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม เปนสําคัญ
๕. เนื่องจากอาคารมีขนาดสูงใหญเกินกวาที่จะทําการรังวัดได ภาพลายเสนของ
อาคารจึงรางขึน้ ตามลักษณะจริงเทานั้น มีเฉพาะองคประกอบบางอยางที่สามารถแสดงในสัดสวน
จริงได เชน ใบเสมา ฐานอาคาร แผนผังเขตพุทธาวาส เปนตน
๖. ศัพทเฉพาะบางคํา ที่ไมเคยมีการปรากฏขึ้นมากอนในทางวิชาการ หรือยังไม
เปนที่แพรหลาย เปนการกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา และทําใหสามารถเขาใจได
งายเฉพาะการศึกษาวิจยั นี้เทานั้น
นิยามศัพทเฉพาะ
๑. พระอารามที่ทรงสราง หมายถึง พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสถาปนากอสรางขึน้ ใหมทงั้ วัด
๒. พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณ หมายถึง พระอารามที่โปรดเกลาโปรดกระหมอมให
รื้อถอนลงแลวจัดสรางขึ้นใหม โดยอาจมีรปู แบบเหมือนเดิมหรืออยูตรงตําแหนงเดิมหรือไมก็ได
หรือพระอารามที่โปรดเกลาฯใหกอสรางเฉพาะอาคารอยางหนึง่ อยางใดขึ้นใหม โดยอาจจะสวมทับ
ของเดิมหรือรื้อของเดิมออกแลวสรางใหม หรือสรางขึ้นอยางของใหมกไ็ ด

๖
๓. พระอารามที่ทรงบูรณะ หมายถึง พระอารามที่โปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ซอมแซมปรับปรุงเพื่อใหอาคารนั้นๆ สามารถใชประโยชนสืบตอไปได โดยอาจจะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบลักษณะขององคประกอบบางอยางตามพระราชนิยม ซึ่งรูปแบบและรูปทรงอาคารยังคง
เคาเปนแบบอยางสถาปตยกรรมตามเดิม
๔. บันไดแบบประชัน หมายถึง ทิศทางการขึ้น ๑ ทาง ตั้งฉากกับระนาบฐาน มีพนัก
๒ ขาง
๕. บันไดแบบประชิด หมายถึง ทิศทางการขึ้น ๒ ทางบรรจบกันที่ชานพัก ขนานกับ
ระนาบฐาน มีพนัก ๑ ดาน
๖. ผังแบบแนวแกนเดีย่ ว หมายถึง รูปแบบแผนผังที่มีการออกแบบผังบริเวณใหมี
แกนประธานในแนวดิง่ เพียงแกนเดียว องคประกอบสําคัญทั้งหมดวางเรียงอยูบนแกนประธาน
๗. ผังบริบูรณใหญ หมายถึง รูปแบบแผนผังแบบแนวแกนเดี่ยวที่ประกอบดวย พระ
อุโบสถ วางเรียงอยูบนแกนประธาน
๘. ซุมทรงกรอบซุม หมายถึง ซุมประตู หรือซุมหนาตาง ทีท่ ําลวดลายประดับดวยปูน
ปนแบบนูนต่ําลอมรอบชองเปดทั้งกรอบ สวนยอดเปนรูปกรวยแหลม
๙. โพธิฆระ หมายถึง อาคารหรือสิ่งกอสราง ที่สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานตนพระศรี
มหาโพธิ
๑๐. ฐานโพธิ หมายถึง กระถางหรือฐานทีก่ อลอมโคนตนพระศรีมหาโพธิ
๑๑. ทับเกษตร หมายถึง ระเบียงคดที่ลอมรอบตนพระศรีมหาโพธิ

บทที่ ๒
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการประมวลเอกสารทางประวัติศาสตร ทางวิชาการ และผลงานการศึกษา
คนควาที่เกีย่ วของกับวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารนัน้ ไดมีผูทําการศึกษาคนควาหรือรวบรวม
เรื่องราวในประเด็นตางๆ ทั้งทางดานประวัติการสถาปนาพระอาราม สถาปตยกรรม จิตรกรรม
พระพุทธรูป และวัตถุสถานตางๆ ที่สําคัญภายในวัด แตทั้งนี้ขอมูลการศึกษาที่ผานมาก็ยงั มิได
ปรากฏการศึกษาวิจยั หรือการอธิบายองคความรูท ี่ไดจากการศึกษาทางดานประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมหรือทางดานศิลปสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามในเชิงวิเคราะหใหเห็นถึง
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่แสดงออกใหเห็นในทางรูปแบบของสถาปตยกรรม ซึ่งขอมูลจาก
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวัดปทุมวนารามสามารถจําแนกออกไดเปน ๒ หมวดหมู คือ
เอกสารปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ
เอกสารปฐมภูมิ
เอกสารปฐมภูมิหรือแอกสารชั้นตน ที่เปนเอกสารทางประวัติอันไดเขียนหรือบันทึก
ขึ้นในชวงเวลาเดียวกับเหตุการณนนั้ อาทิ พระราชนิพนธ พระบรมราชาธิบาย พระราชหัตถเลขา
หมายรับสั่ง พระราชพงศาวดาร ประกาศ และหนังสือราชการ จําแนกไดเปนเอกสารตนฉบับทีย่ ัง
ไมไดรับการตีพิมพ และเอกสารที่ไดรับการตีพิมพแลว
เอกสารที่ยังไมไดรับการตีพิมพ เอกสารทางประวัตศิ าสตรอันมีเนือ้ ความเกีย่ ว
ของกับวัดปทุมวนารามที่ยงั ไมไดตีพิมพ เปนเอกสารตนฉบับที่เก็บรักษาไว ณ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ และหอสมุดแหงชาติ มีทั้งที่เปนสมุดไทดํา สมุดไทยขาว และกระดาษ ซึ่งไดประมวลมา
ดังรายการในตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ
ประเภท
จดหมายเหตุ

พ.ศ. เลขที่
เรื่อง
๒๔๐๘ ๑๕๓ ประกาศ
(จ.ศ.
๑๒๒๗)
๗

สาระสําคัญ
๑) คําประกาศวิสุงคามสีมา
วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม
วัดบุรณศิริมาตยาราม

๘
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พระราช นิพนธ
หมายรับสั่ง

พ.ศ.

เลขที่

เรื่อง

-

๓๖๕

พระราชกระแส

-

๑๔

จดหมาย

๒๓๘๙
(จ.ศ.
๑๒๑๗)

๒

ทอดพระเนตร
สระปทุมวัน

๑๗
๖๒

ใหจัดหาไม
ระกําเมืองจันทร
พระราชทานผา
พระกฐินแกพระ
บรมวงศานุวงศ
ใหมีฉลองพระ
ไสย
การสวดพระ
มหาชาติคํา
หลวง

๒๔๐๐
(จ.ศ.
๑๒๑๙)

๗

๙
๑๓

สาระสําคัญ
๒) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ
ทรงบริจาคพระราชทรัพยซื้อที่หลวง
สวนกาแฟเกาสรางวัดราชประดิษฐ
และสีมา วัดโสมนัสถวาย
จ.ศ.๑๒๑๘ วัดปทุมถวาย
จ.ศ.๑๒๑๙ วัดบุรณศิริมาตยาราม
ถวาย จ.ศ.๑๒๒๐ วัดราชประดิษฐ
ถวาย จ.ศ.๑๒๒๗
๖) ใหขุดสระที่ประทุมวันและ
สถาปนาพระที่นงั่ ประทุมาภิรมย
พระเสริมพระไสมาแตเมือง
หนองคาย
๑) เสด็จทอดพระเนตรสระปทุมวัน
ใหผูตองเกณฑเบิกฝนหลักทองจุก
ชองลอมวงทางบก
๙) ทรงทอดพระเนตรสระปทุมวัน
๓) เสด็จทางชลมารคทอดพระเนตร
สระปทุมวัน
๒) จะจัดแมละครขางในไปเลนฉลอง
พระไสย พระแสนที่วัดปทุมวนาราม
๕) ณ วัดปทุมวนาราม
แหพระพุทธรูปและพระสงฆ ๙ รูป
จากวัดบวรนิเวศนวหิ ารไปอยู ณ
วัดปทุมวนาราม

๙
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

เลขที่
๑๗

๒๐
๒๒

๓๓

๒๔๐๐
(จ.ศ.
๑๒๒๐)

๓๕

๔๕

๕๓
๕๗

เรื่อง
การกอราก
พระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม
การแหพระแสน
พระไสย
-

การฉลองพระ
ชินสีหว ัดบวร

สาระสําคัญ
๑) กําหนดฤกษจะไดกอราก
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม
๑) การแหพระแสน พระไสย วัดเขมา
ภิรตาราม ไปอยูวัดปทุมวนาราม
๘) กําหนดจะเสด็จทรงกอฤกษ
พระอุโบสถที่วดั สระปทุมวัน
๙) กําหนดจะไดมีละครที่วัดสระปทุม
วัน
๑๐) กําหนดพระฤกษจะไดยกขื่อ
พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม
๓) ใหแตงโรงละครที่ปทุมวัน

๙) ฉลองพระแสน พระไสย
ที่วัดปทุมวัน มีละครสมโภช
ใหหลอระฆัง
๒) เสด็จทรงมาพระที่นงั่ ไปวัดปทุม
ใหญในพระ
วนารามติดพระรัศมีพระพุทธรูป ณ
บรมหาราชวัง พระอุโบสถ
๑๐) ใหจัดเรือถวายพระองคเจาอุณา
กัน และหมอมเจาตลับจะเสด็จไป
ทอดผาพระกฐิน ณ วัดปทุมวนาราม
แลวัดอภัยทาราม
แหพระบรมธาตุ ๖) ทรงบรรจุพระรัศมีพระแสน ณ
ไปฉลองวัดบวร วัดปทุมวนาราม
ทําปราสาทผึง้
๒๐-๒๑) เสด็จฯ ไปประทับแรมที่วัง
ตั้งถวายพระ
ปทุมวันจะไปทรงบาตรทําบุญกับ
แสน
พระสงฆที่วัดปทุมวนารามให

๑๐
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

เลขที่

เรื่อง

๒๔๐๓
(จ.ศ.
๑๒๒๒)

๒๔

-

๒๔๐๔
(จ.ศ.
๑๒๒๓)

๑๑

๒๔๐๕
(จ.ศ.
๑๒๒๔)

๕
๑๒

๓๐
๒๔๐๖
(จ.ศ.
๑๒๒๕)

๒๔๐๗
(จ.ศ.
๑๒๒๖)

๑๔
๒๐

๔๑

สาระสําคัญ
เตรียมการใหพรอม

๗) เสด็จพระราชดําเนินไปสระปทุม
วัน
๙) เสด็จทางชลมารคไปประทับแรม
ที่วัดปทุมวัน
เลี้ยงพระในงาน ๗) บรรจุพระบรมธาตุ วัดปทุมวัน
ฉลองไตร
๑๑) มีละครฉลองในการบรรจุพระ
บรมธาตุ วัดปทุมวัน
หมอจะ
๑๒) เสด็จทางชลมารคไปทรงยกชอ
ประกอบยา
ฟา บรรจุลูกนิมิต ทีว่ ัดสระปทุมวัน
๒๗) ทานขางในจะออกไปรับเสด็จ ที่
สระปทุมวัน ใหเตรียมโตะตัง้ ที่โรง
ละครที่สระปทุมวัน ใหทนั กําหนด
๓๐) จะเสด็จฯ ไปลองพระแสงปน
ใหมทที่ ุงสระปทุมวัน
๑๒) เสด็จประทับแรมอยูท วี่ ังวัดสระ
ปทุมวนาราม
ทรงรับสั่งเรื่อง ๒๑) จะเสด็จฯ วัดปทุมวนาราม
ตางๆ
ประทับแรมคืนหนึ่ง เจาจอมขางใน
แลพนักงานขางในจะลองไปรับเสด็จ
ใหจัดเรือคอยเตรียมพรอมใหขอแรง
ชางฝายทหาร-พลเรือนพายเรือ
ทรงรับสั่งเรื่อง ๑๒) ลงรักปดทองพระวิหารวัดสระ
ตางๆ
ปทุม

๑๑
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

เลขที่
๔๔

๒๔๐๙
(จ.ศ.
๑๒๒๘)
๒๔๑๐
(จ.ศ.
๑๒๒๙)

๒๒

เรื่อง
สาระสําคัญ
ใหเกณฑ
๔) ใหจัดกระจาดของคาวหวานไป
ขาราชการลอย ทอดผาปากับพระสงฆวัดปทุมวนา
พระประทีป
ราม
ทรงรับสั่งเรื่อง ๑๔) ทรงทอดผาปาที่วัดสระปทุม
ตางๆ
วนาราม

๗

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ

๙

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ

๑๒

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ

๑๓

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ

๗) ฉลองวัดปทุมวนาราม ซอมแซม
สิงโตในวิหารหลวงวัดราชบูรณะ ปด
ทองลายขื่อพระวิหารวัดปทุมวนา
ราม
๒๔) ใหทําพัชนีฉลองวัดปทุมวัน
๑๐๐ เลม การพระเมรุ ๖๐๐ เลม
๑๑) เสด็จพระราชทานพระกฐิน ณ
พระอารามหลวงทุกพระอาราม วัด
ปทุมวนาราม ที่ ๑
๑๔) เสด็จพระราชทานพระกฐินวัด
ปทุมวนาราม
๒) ฉลองวัดปทุมวนาราม ทานขางใน
จะไดทําขนมถวายพระสงฆ
๕) เกณฑซอมแซมทํารูปสัตว ตั้ง
ฉลองวัดปทุมวนาราม ๔๐ รูป
๑๐) เกณฑทาํ การซอมแซมทําฉัตร
เบญจรงคทรงเครื่อง ๗ ชัน้ ทําราช
วัตรไมไผทรงเครื่องสูง ไปปก ตั้ง ที่
งาน ฉลองวัดสระปทุมวนาราม
๗) ทรงพระราชทานกฐินวัดปทุมวนา
ราม

๑๒
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

เลขที่
๒๙

๓๙

เรื่อง
ลงพระราช
อาญาแกพนั
ปากพลอย

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ

๔๐

หนังสือกรม ๒๔๔๓
ราชเลขาธิการ (ร.ศ.
๑๑๘)
๒๔๔๔
(ร.ศ.
๑๑๙)

ทรงรับสั่งเรื่อง
ตางๆ
๕๙ พระราชทาน
เพลิง
ศ๖/๑๑ วัดปทุมวัน

ศ๖/๑๒ วัดประทุมวัน

สาระสําคัญ
๑) สมโภชฉลองวัดปทุมวนาราม

๒) ใหเจาพนักงานขางในฟน เทียนไป
ฉลองวัดปทุมวนาราม
๔) แหพระพุทธนิรันตรายกลับจาก
วัดปทุมวนาราม
๑๐) ฉลองวัดสระปทุมวนาราม ให
ทานขางในไปตั้งโรงครัวเลี้ยง มี
มหรสพ
๓) มีพระธรรมเทศนาทั้ง ๓ วัน ใน
การฉลองวัดปทุมวนาราม
๘๗) กอฤกษรากพระอุโบสถ วัดปทุม
วัน
พระครูประทุมยื่นรายงานการ
ปฏิสังขรณวัดปทุมวันแลขอถวาย
พระราชกุศลในการฉลองกับขอ
อนุญาตขุดคูรอบวัด
พระครูประทุมธาดาไดทาํ การ
ปฏิสังขรณวัดประทุมวัน ไดขุดคูดาน
ใตที่พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหทาํ แลไดปฏิสังขรณ
ศาลานาพระอุโบสถนอกกําแพงทิศ
ตวันออกหลังหนึง่ ไดสรางหอพระ
สําหรับไวพระพุทธรูปในกุฎหี ลังหนึง่
กับไดสกัดรั้วแลทําซุมประตูนอก
กําแพงริมถนนหลวงทิศใตนั้น พระครู

๑๓
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

เลขที่

เรื่อง

ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

๒๔๔๕
(ร.ศ.
๑๒๐)

ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

๒๔๔๖
(ร.ศ.
๑๒๑)
๒๔๔๘
(ร.ศ.
๑๒๓)
๒๔๕๐
(ร.ศ.
๑๒๕)

ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

สาระสําคัญ
ประทุมธรรมธาดาขอพระราชทาน
ถวายพระราชกุศล
พระครูประทุมธรรมธาดายืน่ ลิขิตวา
การปฏิสังขรณเสนาสนะในวัดนั้น ไม
แลกระเบื้องยังหาพอไม ขอ
พระราชทานโรงเกาเหลา แลโรงครัว
โรงเลี้ยงน้าํ รอน ซึง่ อยูน อกกําแพง
สําหรับวังมาใช เจาพระยาภาสเห็น
ควรพระราชทานได
เรื่องพระครูประทุมวันธรรมธาดา ขอ
พระราชทานโรงเกาเหลา โรงครัว โรง
เลี้ยงน้ํารอน ซึง่ เปนของสําหรับวัง
ประทุมวัน ใชเพิ่มเติมในการ
ปฏิสังขรณวัดสระประทุมวันนั้น ได
นํากราบบังคมทูลพระกรุณา โปรด
เกลาฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตแลว
พระครูปทุมธาดา ถวายพระราชกุศล
ในการปฏิสังฃรณวัดประทุมวัน
กรมหมืน่ วชิรญาณวโรรสแลทายก
ฃอถวายพระราชกุศลในการ
ปฏิสังฃรณวัดประทุมวนาราม
พระธรรมวิโรจนฃอถวายพระราช
กุศลในการปฏิสังฃรณสถานที่ตา งๆ
ที่วัดประทุมวนาราม

๑๔
ตารางที่ ๑ รายการเอกสารตนฉบับทีย่ ังไมไดตีพิมพ (ตอ)
ประเภท

พ.ศ.

๒๔๕๒
(ร.ศ.
๑๒๗)

เลขที่
เรื่อง
ศ๖/๑๔ ที่ธรณีสงฆวัด
ประทุมวัน
ศ๖/๑๓ วัดประทุมวัน

สาระสําคัญ
พระธรรมวิโรจนถวายหนังสือเรื่องที่
วัดประทุมวัน
ขอพระบรมราชานุญาตใหหลวง
บริหารวนารมยปฏิสังขรณกุฏิหมูวัด
ประทุมวันทิศตวันตกทั้งหมู
พระปญญาพิศาลเถรขออนุญาต
จําหนายอิฐปูนทีว่ ังประทุมวันเพื่อไป
ปฏิสังขรณวัดปทุมวัน

เอกสารที่ไดรับการตีพิมพ เอกสารทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับวัดปทุมวนาราม
สวนมากเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ซึง่ ทางหอพระสมุดวชิร ญาณไดเริ่มรวบรวมและจัดพิมพขนึ้ เปนครั้งแรก โดยจําแนกตามหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ เชน
ประกาศ พระราชหัตถเลขา พระบรมราชาธิบาย ตอมาภายหลังกรมศิลปากร ไดทาํ การตรวจทาน
และจัดพิมพขนึ้ เพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เนื่องในโอกาสวันพระบรม
ราชสมภพครบ ๒๐๐ ป ดังนี้
พระบรมราชาธิบาย ทรงพระราชนิพนธเพือ่ ทรงอธิบายเรื่องตางๆ ซึง่ ราชบัณฑิตยสถานไดจัดจําแนกออกเปนหมวดหมู อันมีหมวดหมูท ี่เกี่ยวของกับการศึกษาทางดานประวัติ ศาสตรสถาปตยกรรม ไดแก หมวดวรรณคดี ภาค ๓ วาดวยนามสถานที่ตา งๆ หมวดโบราณคดี
ภาค ๑ วาดวยราชประเพณีโบราณ ภาค ๒ วาดวยราชจารีตโบราณ หมวดโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ภาค ๑ วาดวยโบราณสถาน ภาค ๒ วาดวยโบราณวัตถุ และหมวดปกิณะกะ๑
เมื่อพระมหากษัตริยดํารัสใหประกาศกิจการอันใดจะรับสั่งใหอาลักษณเรียบเรียง
ขอความที่จะประกาศเปนหนังสือและมีการลงวันทีก่ ํากับ ตนรางและสําเนามักเขียนในสมุดดําดวย
เสนดินสอขาว สวนประกาศที่สงไป ณ ที่ตา งๆ สวนมากเขียนลงมวนกระดาษขอยดวยดินสอดํา
จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดเริ่มมีการพิมพประกาศขึ้นโดยทรงตั้งโรง
๑

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๓ – ๑๒๖.

๑๕
พิมพขนึ้ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกาศในรัชกาลของพระองค ตัง้ แต พ.ศ.๒๓๙๔ - ๒๔๑๑ นัน้
เปนหลักฐานเกี่ยวกับวิถชี ีวติ ความเปนอยูแ ละสถานการณบานเมืองในสมัยนั้นไดเปนอยางดี ซึง่ ใน
ประกาศหลายฉบับมีขอความทีเ่ กี่ยวเนื่องดวยโบราณวัตถุสถาน๒
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนหลักฐานที่สําคัญ
ยิ่งในการศึกษาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆ ในรัชสมัยของพระองค เนือ่ งดวยเปนเอกสารที่
สอดแทรกพระราชวินิจฉัยและพระบรมราชาธิบายตางๆ อาทิ การเมือง การศาสนา ประวัติศาสตร
โบราณคดี อักษรศาสตร และสังคมศาสตร เปนตน ในการรวบรวมของกรมศิลปากรนี้มีทงั้ พระ
ราชหัตถเลขาภาษาไทย และภาษาอังกฤษตั้งแตยังทรงผนวชจวบจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต๓ิ
ขอมูลทางดานเอกสารที่เกีย่ วของกับประวัติการสถาปนาวัดปทุมวนารามนั้น มี
เอกสารฉบับทีไ่ ดรับการนําไปอางอิงในการศึกษาเรื่องราวของวัดปทุมวนาราม คือ พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔ ของเจาพระยาทิพากรวงศ ขาราชการกรมทา ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เนือ้ ความไดกลาวถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึน้ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ ตัง้ แตตนรัชกาลจนถึงปลายรัชกาล องคการคา
ของคุรุสภาจัดพิมพขนึ้ ตามตนฉบับเดิมเปนครั้งแรกในป พ.ศ.๒๕๐๔ รวมทัง้ สิน้ ๒ เลม ในเลม ๑
ไดกลาวถึงเหตุการณตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๔ จนถึง พ.ศ.๒๓๙๔ ในเลม ๒ กลาวถึงเหตุการณตั้งแต
พ.ศ.๒๔๐๔ ถึง พ.ศ.๒๔๑๑ และเรื่องเบ็ดเตล็ด โดยไดกลาวถึงวัดปทุมวนารามไวดงั นี้
พ.ศ.๒๓๙๖ เรื่องสรางสระปทุมและวัดปทุมวนาราม๔
พ.ศ.๒๔๐๐ เรือ่ งประดิษฐานพระแสน พระใสในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม๕
พ.ศ.๒๔๐๗ เรื่องเบ็ดเตล็ด เสนาบดีเขาชือ่ กันทําเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย เรื่อง
๒

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘),
๔ – ๕๓๙.
๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ :
องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๑๗ – ๕๐๓.
๔
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตน
โกสินทร รัชกาลที่ ๔,พิมพครัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด
(มหาชน), ๒๕๔๘), ๘๕.
๕
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔.

๑๖
ราษฎรกลาววา พระบาง พระพุทธรูปทําฝนแลง๖
พ.ศ.๒๔๑๐ เรือ่ งฉลองวัดปทุมวนาราม ๗
นอกจากนีย้ ังมีพงศาวดารทีพ่ ระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดทรงริเริ่มรวบรวมชําระและจัดพิมพตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๗ ซึ่งกรมศิลปากรไดนํามาจัดพิมพขนึ้ อีก
ครั้งเนื่องในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ
๕๐ ป ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก ซึง่ เหตุการณในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ไดบรรจุอยูในเลม ๔๘ และเลม ๕๙ โดยมีเนื้อความทีเ่ กี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ตํานานบุคคล สิง่ ของ สถานที่ หัวเมืองตางๆ และสัมพันธภาพระหวางประเทศ
เอกสารทุติยภูมิ
เอกสารทุติยภูมิหรือเอกสารชั้นรอง ที่ไดมกี ารเขียนหรือทําการศึกษาวิจัยโดยการใช
ขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิเปนพืน้ ฐานมีผูไดเสนอไวหลายฉบับ จําแนกตามลักษณะของเนื้อความ
ไดแก การสถาปนาพระอารามวัดปทุมวนารามนี้ไดมีขอมูลปรากฏใน ตํานานเรื่องสถานที่ตางๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง เปนบทความที่ไดรวบรวมประวัติของสถานที่
ตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาและทรงบูรณะปฏิสังขรณ
ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาณีรตั นกัญญา โปรดใหพิมพแจกในงานพระชนมายุสมะ
มงคลเสมอดวยพระชันษาสมเด็จฯ พระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูห ัว
เมื่อประกา พ.ศ.๒๔๖๔ พระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง
จากพระราชพงศาวดาร และไดทรงเลือกรูปถายสถานทีต่ างๆ ที่ถายไวครั้งรัชกาลที่ ๔ มาลงพิมพ
ประกอบดวย ในสวนของเนือ้ หานั้นไดกลาวถึงสิ่งทีท่ รงสรางในบริเวณพระทีน่ ั่งดุสติ มหาปราสาท
และพระทีน่ ั่งอมรินทรวินิจฉัย พระทีน่ ั่งราชฤดี พระทีน่ ั่งศรีตะลาภิรมย พระพุทธนิเวศน พระอภิ
เนาวนิเวศน เกงกรงนก สกุณวัน สถานทีต่ างๆ ที่ทรงสรางในบริเวณพระราชวังชั้นใน ชัน้ กลาง
๖

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตน
โกสินทร รัชกาลที่ ๔, ๒๘๔ - ๒๘๘.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๔๔ - ๒๔๕.
๘
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๔ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๒๖๓ – ๔๑๑.
๙
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๕ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๖๑ - ๓๒๓.

๑๗
ชั้นนอก รอบนอกพระราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวังนันทอุทยาน พระราชวัง
ปทุมวัน พระราชวังสราญรมย นอกจากนีย้ งั ไดกลาวถึงคลองและถนนในพระนคร คลองสัญจร
เชื่อมตอกับหัวเมือง สถานที่ตางๆ ทีท่ รงสรางตามหัวเมือง ไดแก เมืองสมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา เมืองลพบุรี เมืองปราจีนบุรี เมืองชลบุรี เมืองนครไชยศรี เมืองเพชรบุรี แขวง
พระพุทธบาท ศาลากลางเมืองเหนือ หัวเมืองทีท่ รงตั้งใหม เมืองขึ้นทรงตั้งใหม พระอารามหลวง
ทรงสรางใหม พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ ทีท่ รงปฏิสังขรณ พระอารามหลวงและเจดียสถานใน
หัวเมืองที่ทรงสรางและปฏิสงั ขรณ
สวนที่กลาวถึงวัดปทุมวนาราม ปรากฏอยูใ นเนื้อความในสวนของพระราชวังปทุม
วัน และพระอารามทรงสรางใหมวา สระปทุมวัน เดิมมีทนี่ าหลวงอยูในทุงบางกะปริมคลองสาม
เสนแหงหนึ่ง โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติเปนแมกอง
พระยาสามภพพาย (หนู) ภายหลังไดเปนพระยาเพ็ชรพิไชย เปนนายงาน สรางสระบัวที่เสด็จ
ประพาสแหงหนึง่ เหมือนทีม่ ีเมื่อครั้งกรุงเกา ขุดสระใหญ ๒ สระติดตอถึงกัน สระในอยูขางเหนือ
เปนทีเ่ สด็จประพาส สระนอกอยูขางใตเปนที่มหาชนไปเลนเรือ ดินที่ขดุ ขึ้นจากสระทิ้งทําเปนเกาะ
นอยใหญหลายเกาะ ที่ฝงก็ถมที่ทาํ เปนสวน แลวขุดคลองไขน้ําจากคลองแสนแสบทําทางเรือเขา
ในสระ ที่ฝงสระในขางดานเหนือไปจนฝงคลองแสนแสบตั้งบริเวณพลับเพลาที่เสด็จประทับ มี
พระทีน่ ั่ง ๒ ชัน้ ที่ประทับแรมอยูริมสระ และมีพลับพลาที่เสด็จออกและโรงละคร เรือนขางใน
ครบทุกอยาง พระราชทานใหเรียกที่สระบัวทีท่ รงสรางใหมรวมกันทั้งตําบลวาปทุมวัน และโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระอารามขึน้ ที่ริมสระนอกขางดานตะวันตกพระอารามหนึ่ง พระราช
ทานนามวา ปทุมวนาราม ใหเปนวัดของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหอาราธนาพระสงฆธรรมยุติกามาอยูแตแรกสราง ทรงสรางเมื่อปมะเส็ง พ.ศ.๒๔๐๐๑๐
เอกสารอีกฉบับหนึง่ ทีม่ ีความสําคัญในดานของประวัติความเปนมาของวัดปทุมวนา
ราม คือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ซึง่ ไดกลาวถึงประวัติวัดปทุมวนารามไวในเลมที่ ๑ โดยกลาว
ถึงสภาพฐานะและที่ตั้งวัดวา เปนพระอารามหลวง ชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร ตัง้ อยูเลขที่ ๙๖๙ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๘ ไร ๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๘๘๙ เลม ๔๙
หนา ๘๙ และที่ธรณีสงฆจาํ นวน ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๗ ไร ๓ งาน ๔๒ ตารางวา อาณาเขตดานทิศ

๑๐

พระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานเรื่องสถานที่
ตางๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒ
ธนากร, ๒๔๖๔), ๖๒.

๑๘
เหนือ ติดตอกับที่ดินเลขที่ ๔ ที่ธรณีสงฆของวัดปทุมวนาราม ทิศใต ติดกับถนนพระรามที่ ๑ ทิศ
ตะวันออก ติดกับทางสาธารณประโยชน ทิศตะวันตก ติดกับคลองอรชร
ภายในบริเวณวัด ที่ดนิ มีลักษณะเปนสีเ่ หลี่ยมมีขนาดกวาง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร ดานหนาวัดมีกาํ แพงยาวตลอดมีประตูเขาวัด ๒ ทาง ทางสาธารณประโยชน ๑ ทาง และ
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานใตมีบอน้ําขนาดกวาง ๑๒ เมตร ยาว ๕๐
เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ดานหลังวัดมีที่ลุมไมไดพัฒนามีวชั พืชขึ้นโดยทัว่ ไป ขนาดกวาง ๒๕ เมตร
ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ดานตะวันออกมีอาคารชัว่ คราวสรางไวตดิ รั้ววัด ถาวรวัตถุและอาคาร
เสนาสนะตางๆ ตั้งอยูสวนกลางของที่ดิน
มีประวัติความเปนมาและการบูรณะ คือ เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมบริเวณที่ตั้งวัด
เปนทุง นามีสภาพเปนที่ลุมเปนแองน้ําบาง เปนสระเล็กๆ บาง มีน้ําขังอยู และมีบวั พันธตางๆ
มากมาย
เมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติแลวโปรดใหขุดเปนสระแลวปลูกบัวพันธตา งๆ ไวที่บริเวณนี้และสรางวังเปนที่ประทับแรม
เพื่อทรงพักผอนพระราชกรณียกิจ สระทีข่ ุดขึ้นมี ๒ สระ สระดานเหนือเรียกวา “สระใน” สระดานใต
เรียกวา “สระนอก” ติดตอถึงกันเวนที่ไวกลางสระเปนแหงๆ ปลูกบัวพันธตางๆสวยงาม แลว
พระราชทานนามวา “วังสระปทุม” และพระราชทานนามบริเวณนัน้ วา “ตําบลสระปทุม”
ตอมา พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จทางชลมารคมา
ประทับแรมทีว่ ังสระปทุมเปนครั้งแรก ทรงมีพระราชดําริวาควรจะสรางวัดขึ้นที่ฝงตะวันตกของสระ
นอก เพื่อพระราชทานแกสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จึงโปรดใหเจาพระยาองคนอยเปน
แมกอง พระยาสามภพพายเปนนายงานควบคุมการกอสรางวัด และพระองคไดพระราชทานนาม
ไวกอนวา “วัดปทุมวนาราม” แตคนสวนมากเรียกวา “วัดสระปทุม” หรือ “วัดสระ” เฉยๆ ก็มี
ครั้นไดสรางวัดปทุมวนารามเสร็จแลว ไดนิมนตพระสงฆจากวัดบวรนิเวศวิหาร มา
อยูปกครองดูแลวัด พ.ศ. ๒๔๐๑ พระองคไดเสด็จทางชลมารคอัญเชิญพระแสนและพระไส ซึง่ เปน
พระพุทธรูปสําคัญมาประดิษฐานทีว่ ัดนี้ และพระองคไดโปรดใหจัดงานฉลองวัดปทุมวนารามขึน้
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๐๑ พรอมกับไดเสด็จมาทรงเปนประธานในงานตลอด ๕ ราตรีและ
ประทับแรมทีว่ ังสระปทุม
กาลเวลาผานมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยานานาพิธภาษีเปนนายงานในการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม

๑๙
และวังสระปทุม สําหรับพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย และอาคารเสนาสนะตางๆ ไดบูรณะ
ปฏิสังขรณอีกมากมายในสมัยรัชกาลที่ ๙ อันเปนรัชกาลปจจุบัน มีปชู นียวัตถุ ถาวรวัตถุ และ
อาคารเสนาสนะตางๆ ภายในวัด ไดแก
พระไส หรือพระสายน พระประธานในพระอุโบสถ หลอดวยทองเหลือง ไดอัญเชิญ
มาจากเวียงจันทน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตอนแรกไดประดิษฐานอยูทวี่ ัดโพธิ์ไชย แขวงเมือง
หนองคาย ตอมาสมเด็จพระปนเกลาฯ โปรดใหเชิญมาไวที่วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี และ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดใหเชิญมาไวทวี่ ัดปทุมวนาราม เมื่อป พ.ศ.๒๔๐๑
สวนพระแสน และพระเสริม เปนพระพุทธรูปปางมารวิชยั ไดอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทนพรอม
กับพระไส ปจจุบันไดประดิษฐานอยูในพระวิหาร
พระเจดีย เปนแบบทรงกลม แบงเปน ๒ ชัน้ ชัน้ ลางเปนสี่เหลี่ยม ทีม่ ุมทั้งสี่ดานมีพุม
ปนเปนรูปดอกบัวซอนสี่ชั้น ที่ฐานขางในโปรง ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองหินออน
ชั้นบนมีบันไดขึ้นลง สรางเปนรูปทรงกลมขางในโปรง ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธไสยาสนหนิ
ออนซึ่งไดมาจากลังกา นอกจากนี้ก็มพี ระพุทธรูปยืนปางตางๆ และรูปอดีตเจาอาวาส
พระอุโบสถ หันหนาไปทางทิศตะวันออก หลังคา ๒ ชั้นมุงกระเบื้อง ประดับ ชอฟา
ใบระกา หนาบันเปนรูปมหาพิชยั มงกุฎเหนือพานอยูภายในกลีบดอกบัว ประดับดวยลายเปลวและ
กอบัว มีใบและดอกขางลาง ซุมประตูหนาตางเปนรูปปนรูปมงกุฎ บานประตูหนาตางประดับลาย
รูปปนรูปชีวิตชาวนา ดานในของประตูหนาตางเขียนรูปเครื่องบูชาแบบจีน
ฝาผนังภายในพระอุโบสถมีรปู เขียนแบงเปน ๒ ชั้น ชัน้ บนเปนภาพการเสด็จประพาส
สระบัว ชัน้ ลางเปนภาพแสดงกิจวัตรตางๆ ที่พระภิกษุจะตองปฏิบัติและอานิสงสของการปฏิบัติ ที่
ผนังดานหลังพระประธานเปนรูปดอกบัวสวรรคขนาดใหญ แตละดอกมีนางฟาฟอนรําอยู ๗ นาง
พระวิหาร หลังคา ๒ ชัน้ มีระเบียงยื่นหนาหลัง หนาบันประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ในซุม ปดกระจก ดานนอกปน เปนรูปเทพชุมนุม หนาบันของระเบียงปน เปนรูปมหามงกุฎ
บนพานขนาบดวยฉัตร ๕ ชัน้ ประกอบดวยลายเทพนม กรอบซุมประตูหนาตางเปนรูปมงกุฎ
ประกอบดวยลายดอกบัวสีทอง บานประตูดานนอกเปนลายเทพนมในดอกบัว ดานในเปนรูป
มนุษยโผลมาจากสระบัว หนาตางดานนอกเปนลายรดน้ํารูปดอกบัว ดานในรูปยักษขึ้นจากสระบัว
ภายในพระวิหาร เสาเขียนเปนรูปดอกบัวแตละเสาสีพนื้ ไมเหมือนกัน ผนังตอนบนเปนรูปกระบวน
เรือเสด็จทางชลมารค ตอนลางเปนเรื่องศรีธนญชัย
โรงเรียนปริยัติธรรม ครั้งแรกสรางเปนศาลาจตุรมุข ตอมา พ.ศ.๒๔๖๙ สมเด็จพระ
ศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา โปรดใหรื้อแลวสรางขึ้นใหมแบบทรงไทยกออิฐ

๒๐
ถือปูน ๒ ชัน้ เปนที่ประดิษฐานพระบรมสรีรังคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
กุฏิมาวิตตศาลา และกุฏิสทุ ธิอาศรม เปนที่บรรจุอัฐิและอังคารของขรัวเลี้ยงยายมา
บุนนาคและขรัวเลี้ยงยายสุทธิ ซึง่ เปนพระพี่เลี้ยงนางนมของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี๑๑
นอกจากนีย้ ังมีเอกสารของกรมศิลปากรที่มีความสําคัญอีก ๓ ฉบับที่กลาวถึงประวัติ
การสถาปนา ประวัติการบูรณปฏิสังขรณ และประวัติการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดปทุมวนาราม
ไดแก
จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร ของกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร โดยคณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป จัดพิมพเปนทีร่ ะลึกเนื่องใน
โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๒๕ แบงเนื้อหาออกเปน ๓ ภาค ไดแก
ภาคที่ ๑ กลาวถึงประวัติการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ความเจริญเติบโตทาง
กายภาพของกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบนั ไดแก ภูมิสถานแหงกรุงรัตนโกสินทร
บางกอกเมื่อกอนจะเปนกรุงรัตนโกสินทร การสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี และกรุง
รัตนโกสินทรในปจจุบนั
ภาคที่ ๒ กลาวถึงโบราณสถานและสถานที่ที่มีความสําคัญทางศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร ทัง้ โบราณสถานที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณ
สถานสําคัญของชาติ รวมถึงอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร จําแนกเปน ๙ ประเภท ไดแก
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวัง ปูชนียสถาน อาคารของทางราชการและเอกชน สวน
สาธารณะ อาคารรานคา ปอมและกําแพงเมือง สะพาน คลอง และทาเรือ
ภาคที่ ๓ กลาวถึงการดําเนินการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร แบงเปนการสงวนรักษา
โบราณวัตถุสถานในกรุงรัตนโกสินทร และการอนุรกั ษกรุงรัตนโกสินทร โดยองคกรภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะการดําเนินงานของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร
ในสวนของวัดปทุมวนาราม อยูในกลุมของปูชนียสถาน หมวดนอกเขตคลองผดุง
กรุงเกษม เปนพระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร ตัง้ อยูใกลสระปทุมวัน เขตปทุมวัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสรางวัดขึ้นทางฝงตะวันตกของสวนนอกสระปทุม เพื่อพระราชทานแกสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชทานชือ่ วาวัดปทุมวนาราม ทรงนิมนตพระสงฆฝายธรรมยุต
๑๑

กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม ๑ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๒๕), ๑๘๕ - ๑๘๙.

๒๑
จากวัดบวรนิเวศวิหารมาครองวัด และเชิญพระเสริม พระแสน พระไส มาประดิษฐาน ณ พระ
อุโบสถ และพระวิหาร พระพุทธรูปทั้ง ๓ องคนี้ไดมาจากเมืองเวียงจันทน สวนพระพุทธไสยาสนหนิ
ออน และพระศรีมหาโพธิ ไดมาจากลังกา
พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงสราง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น เพื่อเปนที่ศกึ ษาพระธรรมวินยั ของพระภิกษุสามเณร ตอมาไดบรรจุ
พระบรมสรีรังคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไวในมุขของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดปทุมวนารามมีลักษณะการกอสรางอันงดงาม แบบการชางในสมัยรัชกาลที่ ๔
คือ พระอุโบสถ พระวิหาร อยูในแนวเดียวกัน พระอุโบสถมีขนาดเล็กกวาพระวิหารเล็กนอย และ
พระเจดียท รงกลมแบบครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยูบนฐานทักษิณ ๒ ชัน้ หนาบันพระอุโบสถและ
พระวิหารปน ปูนเปนรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลา
เจาอยูห ัว มีพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานแวนฟา มีฉัตรยืน ๒ ขาง
กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานสําคัญของชาติในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๖๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๒๑๒
ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร เลม ๑ (พ.ศ.๒๔๗๘ - ๒๕๒๓) กรมศิลปากร
กองโบราณคดี ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน ไดจดั พิมพขนึ้ โดยไดรวบรวมรายชื่อและราย
ละเอียดของโบราณสถานทีป่ ระกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๘ จนถึง
พ.ศ.๒๕๒๓ มีรูปแบบในการจัดพิมพตามปพุทธศักราชที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามลําดับดังกลาว
ซึ่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดปทุมวนารามไดปรากฏในประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนด
จํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๙๒ หนา ๕๒๘๐ - ๕๒๘๔ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราช
บัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช
๒๔๗๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒๑๓
และเอกสารอีกฉบับของกรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี โครงการสํารวจขึ้นทะเบียน
โบราณสถานและแหลงโบราณคดีของชาติไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพ
๑๒

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สหประชาพาณิชย, ๒๕๒๕), ๓๖๗.
๑๓
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร, เลม ๑ (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๓), ๘๑.

๒๒
มหานครและปริมณฑล ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๘ ถึงป พ.ศ.๒๕๓๔ รวมทัง้ สิ้น ๑๕๐ แหง ไดแก
กรุงเทพมหานคร ๑๓๒ แหง จังหวัดนนทบุรี ๖ แหง จังหวัดปทุมธานี ๓ แหง จังหวัดสมุทรปราการ
๕ แหง และสมุทรสาคร ๔ แหง จึงไดจัดพิมพทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบขอมูลดานสถานที่ตงั้ พิกัดแผนที่ สิง่ สําคัญ ประวัตโิ ดยสังเขป ลักษณะรูปแบบ
ศิลปกรรม ลักษณะการถือครองที่ดิน ลักษณะการใชงานในปจจุบัน สภาพปจจุบนั การขึ้นทะเบียน
การระวางแนวเขต ภาพถาย และแผนผังของโบราณสถาน มีขอมูลของวัดปทุมวนาราม ดังนี้
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยูที่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิกัดแผนที่ ระวาง ๕๑๓๖ III ลําดับชุด L๗๐๑๗ พิมพครัง้ ที่ ๑ – RTSD กรุงเทพมหานคร พิกัดกริด
๔๗PPR๖๖๖๑๙๙ สิง่ สําคัญภายในวัด คือ พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดียทรงกลม พระพุทธรูป
สําคัญภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ ๔
ถึงปจจุบนั ) เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี
วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเปนผูดูแลและถือครองกรรมสิทธิ์ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๖ ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ มีประวัติสังเขปดังนี้
พ.ศ.๒๓๙๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว โปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ปรับพื้นที่นาในเขตชานเมืองเพื่อสรางวังอีกแหงหนึง่ และขุดสระขึ้นในบริเวณวัง เพื่อพักผอน
พระราชอิรยิ าบถ และทรงมีพระราชดําริวา ควรสรางวัดในบริเวณวัง เพื่อพระราชทานแดสมเด็จ
พระเทพศิรินทรา บรมราชินี จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
เปนแมกอง พระยาสามภพพายเปนนายงานควบคุมการกอสราง และพระราชทานนามวา วัดปทุม
วนาราม แตคนทัว่ ไปมักเรียกวา วัดสระปทุม หรือวัดสระ ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาเจาอยูห วั โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยานานาพิธภาษีเปนนายงานปฏิสังขรณวังสระ
ปทุมและวัดปทุมวนารามและไดรับการปฏิสังขรณเรื่อยมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน๑๔
นอกเหนือจากเอกสารหลักทีก่ ลาวมาแลวขางตน ยังมีเอกสารที่ไดกลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของวัดปทุมวนาราม โดยไดมกี ารสรุปความ ขยายความจากเอกสารขางตนอีกหลาย
ฉบับ อาทิ ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ์๑๕ สระปทุม๑๖ ศิลปกรรมในกรุงเทพมหานคร๑๗
วัดของเรา๑๘ ปทุมวนา๑๙ วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี๒๐ เปนตน
๑๔

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริน้ ติ้ง เฮาส, ๒๕๓๕), ๒๑๔ - ๒๑๕.
๑๕
สํานักราชเลขาธิการ, ตํานานพระอารามแลทําเนียบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๒), ๓๒.

๒๓
ในสวนของประวัติพระพุทธปฏิมาประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถและพระ
วิหารวัดปทุมวนาราม ไดแก พระเสริม พระแสน และพระไส ก็ไดมีเอกสารทีก่ ลาวถึงประวัติความ
เปนมาไวในเอกสารหลายฉบับที่สําคัญ คือ ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ พระนิพนธพระเจาบรมวงศ
เธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังนี้
พระเสริม หนาตัก ๒ ศอก เดิมเปนพระพุทธรูปสําคัญองค ๑ อยูในเมืองเวียงจันทน
เมื่อปราบเวียงจันทนเปนกบฏในรัชกาลที่ ๓ เสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั โปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหทาํ ลายเมืองเวียงจันทนเสีย สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพย
ซึ่งเสด็จเปนจอมพลขึ้นไปในคราวนั้น จึงโปรดใหเชิญพระเสริมมาไวทวี่ ัดโพธิช์ ัย ในแขวงเมือง
หนองคาย ซึ่งตั้งขึ้นเปนเมืองใหญแทนเมืองเวียงจันทน (ยังมีฐานชุกชีไมจําหลักปดทองฝมือชาง
กรุงเทพฯ อยูท ี่วัดโพธิ์ชัยจนบัดนี้) พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดใหเชิญพระเสริมลง
มากรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ ๔ เดิมทรงกะวาจะประดิษฐานเปนพระประธานวัดบวรสถานพุทธาวาส
แตเมื่อทอดพระเนตรเห็นโปรดพระลักษณะ ใหประดิษฐานไวบนพระแทนเศวตฉัตรในทองพระโรง
จนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั โปรดใหอัญเชิญพระเสริมไปตั้งเปนพระ
ประธานในพระวิหารวัดปทุมวนารามจนทุกวันนี้
พระไส พระพุทธรูปองคน้เี ดิมอยูวัดเดียวกับพระเสริม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัวโปรดใหเชิญลงมาจากเมืองหนองคาย ประดิษฐานเปนพระประธานวัดปทุมวนาราม เมือ่
ปมะเมีย พ.ศ.๒๔๐๑
พระแสน (เมืองมหาไชย) พระพุทธรูปองคนี้ เชิญมาจากถ้ําในแขวงเมืองมหาไชย

๑๖

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร, สระปทุม (กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา,
๒๕๓๕), ๘๐ - ๑๑๓.
๑๗
ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปกรรมในกรุงเทพมหานคร ภาคแรก (กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร, ๒๕๒๑), ๑๗๘ - ๑๘๐.
๑๘
สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๐), ๑๖๕ - ๑๘๕.
๑๙
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปทุมวนา (ม.ป.ท., ๒๕๔๒. พิมพเปนที่ระลึกในการ
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และการทอดผาปาสามัคคี วันอาทิตยที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร), ๑๖ - ๓๑.
๒๐
เอนก นาวิกมูล, วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, ๒๕๔๕),
๒๔ - ๒๕.

๒๔
ในคราวเดียวกับที่เชิญพระไสลงมาประดิษฐานไวในพระอุโบสถวัดปทุมวันดวยกัน๒๑
นอกจากนี้ สมบัติ จําปาเงิน ไดพูดถึงประวัติพระพุทธปฏิมาในเมืองไทย โดยเก็บ
ความมาจากตํานานพระพุทธรูปสําคัญ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ไดกลาวถึงพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค ที่ประดิษฐานที่วัดปทุมวนารามเชนเดียวกัน๒๒
การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารของวัดปทุมวนารามดาน
จิตรกรรมวัดปทุมวนาราม สงวน รอดบุญ ไดกลาววาเปนพระอารามทีม่ ีจิตรกรรมฝาผนังแบบสมัย
รัชกาลที่ ๔ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปสูแบบสากลนิยมเนือ่ งจากไดรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยการ
ระบายสีอยางกลมกลืนตามธรรมชาติหรือความเปนจริง แสดงบรรยากาศ มีมิตทิ ี่ชัดเจนขึ้น และ
มีทัศนวิสัย คือเปลี่ยนแปลงจากแบบอุดมคติมาเปนแบบเหมือนจริง๒๓
น. ณ ปากน้าํ หรือประยูร อุลุชาฎะ ไดทาํ การศึกษาและอธิบายจิตรกรรมสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ภายในพระอุโบสถที่เปนเรื่องชีวิตความเปนอยูในสมัยนัน้
ภาพทิวทัศน และภาพวัดวาอารามตางๆ แตไดถูกไฟไหมเสียหายไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ คงเหลือแต
เพียงจิตรกรรมภายในพระวิหารทีม่ ีลักษณะพิเศษกวาที่อนื่ คือ แทนที่จะเขียนภาพ ทศชาติ พุทธ
ประวัติ ปริศนาธรรม หรือชาดก แตกลับเขียนภาพเรื่องศรีธนญชัย หรือเชียงเมี่ยง อันเปนเรื่องที่
แพรหลายสําหรับชาวไทยและชาวลาว โดยใหความเห็นวาการเขียนภาพเรื่องศรีธนญชัยดวยความ
ประสงคใหเบาสมองแกผูชม เนื่องจากวัดปทุมวนารามสรางขึ้นเพื่อเปนทีเ่ ปลี่ยนพระอิริยาบถของ
พระเจาแผนดินและขาราชบริพารผูตามเสด็จ ที่วาดเปนภาพแบบเรียลลิสติค และทิวทัศนที่แปลก
ตาทั้งแบบไทยและเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ๒๔
โอชนา พูลทองดีวัฒนา ไดเสนอสารนิพนธเรื่อง การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องศรีธนญชัย ภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เนื้อหาประกอบดวย ประวัติวัด
ขั้นตอนและวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝนุ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การใชสี
๒๑

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธรูป
สําคัญ, พิมพครั้งที่ ๑๕ (ม.ป.ท., ๒๕๑๕. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นางเรณูมาศ
เลิศจันทรเพ็ญ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕), ๘๗ - ๘๙.
๒๒
สมบัติ จําปาเงิน, ประวัติพระพุทธปฏิมาในเมืองไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,
๒๕๒๐), ๑๔๒ - ๑๔๕.
๒๓
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๒๖),
๗๐ - ๘๕.
๒๔
ประยูร อุลุชาฎะ, วัดปทุมวนาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๙ - ๑๖.

๒๕
ตําแหนงของภาพ และเรื่องราว โดยไดทําการวิเคราะหถงึ วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของคน
ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ ในประเด็นตางๆ ไดแก เครื่องแตงกายบุคคลในแตละชนชัน้ ทรงผม การ
คมนาคมทางน้ํา การคลอดบุตร และสถาปตยกรรม ไดแก บานเรือน วัด และวัง ซึง่ ผลสรุปของ
การศึกษานัน้ กลาววา สมัยรัชกาลที่ ๔ เปนยุคหัวเลี้ยวหัวตอของประวัติศาสตรไทย มีการเปลี่ยน
แปลงจากระบบเกาไปสูระบบใหมทงั้ ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อันเนื่องมาจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม ทําใหตองสรางพันธมิตรกับชาติตะวันตก โดยการยอมรับอิทธิพลตะวันตกมา
ปรับปรุงประเทศใหกา วหนา ดังนัน้ วัฒนธรรมตะวันตกจึงมีบทบาทกับสังคมไทย รวมทัง้ งานศิลปะ
ดานจิตรกรรมไทย ที่มีการประยุกตนาํ เอาศิลปะแบบตะวันตกเขามาผสมผสาน โดยมีลักษณะของ
การเขียนภาพและนําเสนอแบบไทย แตมีลกั ษณะของความสมจริงและทัศนวิสัยแบบตะวันตก
สวนในดานเนือ้ หาไดสะทอนความคิดและวิถีชวี ิตของสังคมไทยในอดีต ที่มีความผูกพันกับสายน้าํ
ทั้งการอยูอาศัยและการคมนาคม ความผูกพันกับธรรมชาติ ลักษณะการแตงกาย บานเรือน
การเกษตรกรรม และสิ่งที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก ไดแก เครื่องแตงกายของทหาร การสวมเสื้อ
เขาเฝา การทหาร สถาปตยกรรมแบบกออิฐถือปูน๒๕
สวนการศึกษาดานสถาปตยกรรมภายในวัดปทุมวนาราม สวนมากเปนเอกสารที่
กลาวถึงการอธิบายลักษณะของที่ตั้ง องคประกอบทางสถาปตยกรรมในภาพรวมโดยทั่วไป ซึ่งได
ปรากฏในเอกสาร ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๒๖ สงวน รอดบุญ ไดเรียบเรียงบทความเรื่อง พุทธศิลปรัตนโกสินทร โดย
ไดปรับปรุงเพิ่มเติมจากบทความชื่อเดียวกันที่ไดตีพิมพมาแลวในวารสารวัฒนธรรม’๒๕ ของศูนย
สงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เนื่องในวาระสมโภช กรุงรัตน
โกสินทรครบรอบ ๒๐๐ ป เนื้อหาในบทความนี้ไดอธิบายถึงศิลปะที่เกีย่ วเนื่องดวยพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในชวงสมัยรัตนโกสินทรตามแขนงตางๆ ในแตละรัชกาล ไดแก สถาปตยกรรม ประกอบ
ดวยพระอุโบสถ ใบสีมาและซุมพัทธสีมา พระวิหาร พระระเบียง พุทธปรางค พระเจดียยอไมสิบ
สอง พระมณฑป บุษบก หอระฆัง หอกลอง หอไตร ศาลา ประตูพระอาราม ประติมากรรม
จิตรกรรม ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลปจจุบัน และชางสิบหมู ตัง้ แตสมัยอยุธยาถึง
รัชกาลปจจุบนั
เนื้อหาในสวนที่เกีย่ วของกับวัดปทุมวนารามนัน้ มีดว ยกันหลายสวน ซึง่ เปน
๒๕

โอชนา พูลทองดีวัฒนา, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งศรีธนญชัยภายในพระ
วิหารวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๖ - ๓๐.

๒๖
สถาปตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงสถาปนา และโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหสมเด็จเจาพระยามหาประยุรวงศ เปนแมกอง พระยาสมาภพพาย (หนู) เปนนายงาน
ทําการปรับปรุงตกแตงและขุดสระบริเวณพื้นที่จะสรางวัดปทุมวนาราม มีการวางแผนผังตามคติ
นิยมสมัยอยุธยาแบบมีพระเจดียอยูตรงกลางระหวางพระวิหารและพระอุโบสถในแนวดิ่ง ซึง่ วัด
ปทุมวนารามมีลักษณะผังทีเ่ ปลี่ยนไปจากคติเดิม โดยใหพระอุโบสถอยูท างดานหนาพระเจดีย
เพื่อใหความสําคัญแกพระอุโบสถ สวนหลักสีมามีลกั ษณะเปนหลักสีเ่ หลี่ยมจัตุรัส ที่เอวมีเศียรนาค
ทั้ง ๔ มุม ไมมซี ุมสีมาครอบ ซึ่งเปนหลักสีมาของสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะ และภายในวัดยังมี
หอระฆัง ๒ หอ เปนอาคารสี่เหลี่ยม สูง ๓ ชั้น กออิฐถือปูน หลังคาทรงไทยประดับชอฟา ใบระกา
และหางหงส ที่กรอบหนาบันประดิษฐานเครื่องหมายประจํารัชกาลที่ ๔๒๖
นอกจากนีย้ ังมีบทความของ ปราณี กล่ําสม และชุติมา ชุณหะชา เรื่องวัดปทุมวนา
ราม ราชวรวิหาร ไดกลาวถึงประวัติวัดปทุมวนาราม ประวัติการบูรณะ และโบราณสถานที่สาํ คัญ
ภายในวัดโดยสังเขป ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร ตนโพธิลงั กา เจดียประดิษฐานพระ
สรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศาลาพระราชศรัทธา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม และสํานักชี รวมอยูดวย๒๗
วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร ของกรมศิลปากรรวมกับมูลนิธิซิเมนตไทย จัดพิมพเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สยามินทราธิราช ในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติเปนปที่ ๕๐ พุทธศักราช ๒๕๓๙ เนือ้ หาโดยรวมไดกลาวถึงความเปนมาของการ
สรางวัด และความเปนมาของวัดหลวง ซึง่ มุงเนนไปในดานของวัดหลวงสมัยรัตนโกสินทรที่มีความ
สําคัญ และตารางสรุปชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับวัดปทุมวนาราม
นั้น ไดกลาวถึงความสําคัญและประวัติความเปนมาของวัด ชั้นและชนิดของพระอารามหลวง
สถานที่ตั้ง ประวัติการสรางโดยสังเขป และสิ่งสําคัญภายในวัด ไดแก พระอุโบสถ พระไสหรือพระ
สายน พระเจดีย พระวิหาร เจดียประดิษฐานพระสรีรังคาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และศาลาพระราชศรัทธา๒๘
๒๖

สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, ๒๕๒๖),

๒ - ๕๔.
๒๗

ปราณี กล่ําสม และ ชุติมา ชุณหะชา, “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน วัด
ปทุมวนาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๑๓๕ - ๑๔๐.
๒๘
กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐),
๑๙๖ - ๒๐๘.

๒๗
สวนเอกสารอีกกลุมหนึง่ เปนผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถาปตยกรรมภายใน
วัดปทุมวนารามในเชิงวิเคราะหวิจัย ไดแก
รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
ของสมคิด จิระทัศนกุล ไดปรับปรุงเนื้อหาจากวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๓ ในหัวขอ พระ
อุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั มีเนื้อหาทีก่ ลาวถึงพระราช
ประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว วัดที่ทรงสราง ปฏิสังขรณ และบูรณะ ในประเด็น
ความหมายและประเภท การแบงระดับ มูลเหตุการสราง รูปแบบสถาปตยกรรม และการวิเคราะห
องคประกอบทางสถาปตยกรรม ทัง้ ทางดานแผนผัง อาคาร โครงสราง ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ขอแตกตางระหวางพระอุโบสถกับพระวิหาร
ในสวนที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามนัน้ ไดกลาวถึงแผนผังที่แบงพืน้ ที่
เปน ๒ สวน ระหวางพุทธาวาสและสังฆาวาส พุทธาวาสทําแนวกําแพงลอมโดยตลอด ภายใน
ประกอบดวย พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และตนศรีมหาโพธิ ซึ่งวางเรียงอยูบนแนวแกนเดียว
กัน มีการใหความสําคัญตอตนพระศรีมหาโพธิและอาคารอยางจงใจ โดยกําหนดตําแหนงใหอยู
ภายในเขตพุทธาวาสและมีกาํ แพงแกวลอมรอบเฉพาะแตละองค พระวิหาร เปนแบบพะไลมีมุข
คือ ชักมุขโถงใตขื่อผานปกนกพะไลดานสกัดออกมา ทําใหปกพะไลขาดออกจากกัน ซึ่งเคยปรากฏ
มาแลวที่พระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตร เสาพะไลทําเปนเสาสี่เหลี่ยมลดมุมชักคิ้วบัวแบบทีน่ ิยม
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และแทนที่จะเปนเสากลมแบบเดียวกับวัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม
และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตภายในอาคารตั้งเสารวมในเปน ๒ แถว แถวละ ๖ ตน
แบบแผนเดียวกับวัดโสมนัสวิหาร สวนพระอุโบสถ มีขนาดยอมกวาพระวิหาร ดานสกัดหนาและ
หลัง มีบนั ไดทางขึ้นชนิดแนบอาคารแบบเดียวกับพระอุโบสถวัดบรมนิวาส๒๙
วีระสิทธิ์ ชูแสงทอง ไดเสนอการศึกษาหนาบันสมัย ร.๓, ร.๔ เปนสารนิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๑๙ โดย
ไดทําการศึกษาประวัติความเปนมาของวัดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว คตินิยม ตลอดจนความหมายที่ปรากฏบนลวดลาย
ของหนาบันในทัง้ ๒ สมัยนีม้ าเปรียบเทียบกัน ในดานของพระราชประวัติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา และลักษณะหนาบัน พรอมทัง้ สรุปผลการศึกษาไดวาลักษณะหนาบันในสมัยรัชกาลที่ ๓ มี
๒๙

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๖๐ - ๖๗.

๒๘
ความนิยมศิลปะแบบดั้งเดิมลดนอยลง และนิยมแบบศิลปะจีนอยางมาก สวนหนาบันในสมัย
รัชกาลที่ ๔ มีลักษณะสืบทอดจากสมัยรัชกาลที่ ๓ แตหันกลับมานิยมศิลปะแบบดั้งเดิมมากขึ้น
และไดสรุปลักษณะหนาบันของวัดปทุมวนารามวามีลักษณะของศิลปะไทยแบบดั้งเดิม ประดับ
ดวยลายดอกบัว กนกเปลวมีตัวนกคาบ และเครื่องหมายพระมหาพิชยั มงกุฎประดิษฐานบนพาน
แวนฟา ใชวัสดุและวิธีการสรางดวยไมแกะสลักลงรักปดทองประดับกระจก เพื่อใหมีความหมาย
สอดคลองกับชื่อวัด สถานทีต่ ั้ง และสัญลักษณของผูสรางวัด๓๐
ในป พ.ศ.๒๕๓๖ สมพงษ แสงอรามรุงโรจน ไดทาํ การศึกษาหนาบันพระอุโบสถและ
พระวิหาร วัดหลวงธรรมยุตกิ นิกายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั และพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาการปจจัยทีม่ ีความ
สําคัญตอการกําหนดรูปแบบของศิลปะบนหนาบัน วิธกี ารออกแบบหนาบันทางกายภาพ ไดแก
การวางโครงสรางภาพ การจัดองคประกอบ ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ที่บงบอกถึงฝมือและสกุล
ชาง และความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบหนาบันดังกลาวในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕
สรุปผลการศึกษาไดวามีลักษณะของแนวคิดรวมกันใน ๓ แนวทาง ไดแก การใชพระราชลัญจกร
ประจําพระองคที่เปนการเจาะจงผูสราง การใชระเบียบลวดลายแบบประเพณีดั้งเดิม เนื่องจาก
ปจจัยทางการเมือง และหลักการของธรรมยุติกนิกายทีเ่ ปลี่ยนทัศนคติจากความเชือ่ แบบศรัทธามา
เปนการแสวงหาความจริงบนพืน้ ฐานของเหตุผล ทําใหผลงานออกมาในรูปแบบรูปธรรมมากขึ้น
ในสวนของการศึกษาที่เกี่ยวของกับวัดปทุมวนาราม ไดวิเคราะหและอธิบายลักษณะ
หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวาเปนประเภทหนาบันที่มีไขราหนาจัว่ คลุม ประดับตกแตงกรอบ
หนาบันดวยเครื่องลํายองแบบไทยประเพณี ลวดลายหนาบันของพระอุโบสถแบงเปน ๒ สวน ทีม่ ี
สัดสวนพืน้ ที่เทาๆ กัน คือ กระบวนลายไทยอยูในกรอบทรงดอกบัวตูมซอนกัน ๒ ชัน้ อยูท ี่บริเวณ
กึ่งกลางหนาบัน ภายในประดิษฐานรูปพระมหาพิชยั มงกุฎ เครื่องหมายพระราชลัญจกรประจํา
รัชกาลที่ ๔ ผูกลวดลายดวยลายกนกเปลว แตกลายและคั่นลายดวยลายนกคาบในจุดที่โครงลาย
ตัดกัน และอีกสวนหนึง่ เปนลวดลายลอธรรมชาติ ประกอบดวยลายดอกบัวเต็มพื้นทีต่ ลอดแนว
ขอบลางทีม่ ีความสมดุลทั้งซายและขวา ดานลางสุดเปนลายคลืน่ น้ําแบบที่นิยมในภาพเขียนฝา
ผนัง จบลายดวยลายหนากระดาน มีกระจังลักษณะคลายกลีบบัวเปนตัวคั่น
ลวดลายหนาบันพระวิหารนั้น เปนชนิดหนาบันชัน้ ลด และเปนอาคารเพียงหลังเดียว
ที่นาํ เหตุการณจากพุทธประวัติมาออกแบบเปนลวดลายหนาบัน ซึ่งลวดลายดานหนาและดานหลัง
๓๐

วีระสิทธิ์ ชูแสงทอง, “หนาบันสมัย ร.๓, ร.๔” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิตสาขา
วิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๙), ๒๗.

๒๙
ไมซ้ํากัน แตสวนชัน้ ลดมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ตรงกลางทํารูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐาน
บนพานแวนฟา ๒ ชั้น ประกอบดวยฉัตร ๕ ชั้นเปนกรอบลอมรอบ ภายนอกกรอบผูกลายกนกเปลว
แซมดวยเทพนม ๗ องค หนาบันประธานดานหนาทําซุมคูหาแบบซุม เรือนแกวที่บริเวณกึ่งกลาง
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เหนือขึน้ ไปเปนพุม พระศรีมหาโพธิ กรอบซุมผูกดวย
ลายกนกเปลว ดานลางเปนภาพเทวดา ครุฑ ยักษ นั่งประนมมือซอนกัน ๓ แถว มีฉตั ร บังแทรก
บังสูรย ประกอบ ๒ ขาง หนาบันชัน้ ลดทํารูปเทวดา ครุฑ ยักษ และฤาษี นั่งประนมมือซอนกัน ๒
แถว หนาหนาเขาหาพานพุมที่จุดกึ่งกลาง มีลักษณะเปนแบบประติมากรรมนูนสูง
หนาบันประธานดานหลังทําซุมคูหาเหมือนดานหนา แตประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
สมาธิ เหนือซุม เปนพญานาค ๗ เศียรแผพงั พาน พืน้ ทีโ่ ดยรอบทําเปนลายลอธรรมชาติ ตอนลาง
สุดเปนกอบัว มีพญานาค ๗ เศียร ตนไม และเทวดาแฝงอยูตามพุม ใบขางละ ๓ องค หนาบันชัน้
ลดมีลวดลายตอเนื่องกับหนาบันประธาน ประกอบดวยลายกอบัว โขดหิน พันธุไมตางๆ มีเทวดา
พญานาค และสัตวตางๆ แทรกเคลากัน แตมีความสมดุลทั้ง ๒ ขาง
ในดานเทคนิค วัสดุ และการใชสี ของหนาบันพระอุโบสถเปนไมแกะสลักลวดลายลง
รักปดทองที่ตัวลาย พืน้ หลังกรุดวยกระจกสีน้ําเงิน เฉพาะพื้นหลังในลายพระมหาพิชัยมงกุฎกรุ
ดวยกระจกสีขาวเหลือบเงิน สวนหนาบันพระวิหารเปนแบบกออิฐถือปูน ประดับดวยลายปูนปน
ลงรักปดทองเฉพาะที่ตัวลาย ทิง้ ใหพนื้ หลังเปนสีแดง แบบลายทองบนพืน้ แดง๓๑
นอกจากนีย้ ังมีเอกสารที่กลาวถึงลักษณะที่สําคัญบางประการดานสถาปตยกรรม
หรือลักษณะพิเศษของวัดปทุมวนาราม ไดแก
สีมากถา สมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม เปนตําราการผูกสีมาสมัยโบราณ อธิบาย
ถึงเรื่องสีมาตามพระบรมพุทธานุญาตที่ทรงบัญญัติไว ซึ่งเปนหลักสําคัญในการทําสังฆกรรม
สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) เจาอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในระหวาง พ.ศ.๒๔๒๐ ๒๔๔๓ เปนผูร จนาขึ้นในขณะที่ดํารงสมณศักดิ์เปนพระธรรมวโรดม มีตนฉบับเปนอักษรขอม
ภาษาบาลี พรอมภาพเขียนสีประกอบการบรรยายฝมือชางสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมี ร.ท.บรรจบ
บรรณรุจิ และบุญเลิศ เสนานนท เปนผูปริวรรตและแปลเปนภาษาไทย
ในสวนของเนือ้ หานั้น ประกอบดวยเนื้อหา ๓ สวน ไดแก สีมากถา เขียนโดยประยูร
๓๑

สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดหลวงธรรมยุตกิ
นิกายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๖๓ - ๑๖๘.

๓๐
อุลุชาฎะ หรือ น. ณ ปากน้าํ ไดอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพัทธสีมาในวินัยสงฆ ประเภทของสีมา
และรูปแบบของสีมา จากนัน้ เปนเนื้อหาของสีมากถา ทีค่ ัดลอกมาจากตําราสีมากถา ฉบับสมุด
ขอยของวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบดวยวิธีการผูกพัทธสีมาทีถ่ ูกตองและสีมาวิบตั ิแบบตางๆ
พรอมทัง้ ภาพเขียนสีประกอบการอธิบาย และมีการอธิบายดานความสุนทรียของภาพ ประกอบ
ดวย และในสวนสุดทายเรื่อง สมเด็จพระวันรัต (แดง) ผูใหรจนาตําราสีมากถา เขียนโดย แสงอรุณ
กนกพงศชยั เปนสวนทีก่ ลาวถึงประวัติของสมเด็จพระวันรัต (แดง) และความเปนมาในการรจนา
ตําราสีมากถา อันมีมูลเหตุมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ครั้งที่มกี ารผูกมหาสีมา
ณ วัดปทุมวนาราม ทรงมีพระราชดํารัสแสดงความหวงใยกับกรมหมืน่ อุดมรัตนราษีวา การผูกมหา
สีมาเชนนี้ คือ มหาสีมา ครอบคลุมทั้งวัด ขัณฑสีมา ครอบคลุมเฉพาะพระอุโบสถ และสีมันตริก
คั่นกลาง คงจะเสื่อมสูญไปไมมีผูใดไดรูเห็นอีก จึงมีพระบรมราชโองการใหไปรับสมเด็จพระวันรัต
(แดง) ขณะดํารงสมณศักดิ์เปนพระศรีสมโพธิ์ สังกัดคณะสงฆฝายมหานิกาย มาเรียนรูการผูกมหา
สีมาตามแบบแผนของวัดปทุมวนาราม โดยทรงมีพระราชหัตถเลขาเปนแผนผัง พระราชทานมายัง
พระศรีสุนทรโวหาร (ฟก) เชิญมาชี้แจงแกพระศรีสมโพธิ์ หลังจากนัน้ เมื่อดํารงสมณศักดิ์เปนพระ
ธรรมวโรดม จึงไดรจนาคัมภีรสีมากถาขึ้น ตอมาเมื่อทานไดสรางวัดโพธินิมิตร ณ บริเวณนิวาส
สถานของทาน จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอผูกมหาสีมาของวัดโพธินิมิตตามแบบ
แผนของวัดปทุมวนาราม จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนแบบแผนแกวดั
ในฝายมหานิกายสืบไป๓๒
สมคิด จิระทัศนกุล ไดทาํ การศึกษาคติ ความหมาย ที่สะทอนออกมาในรูปแบบ
ระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรมของซุม ประตูหนาตาง ที่ยงั ไมเคยมีการอธิบายหรือชี้แนะให
เห็นอยางชัดเจนมากอน โดยไดรวบรวม วิเคราะห นําเสนอ และอธิบาย ตั้งแตความเชื่อและพิธี
กรรมเกี่ยวกับบทบาทของประตู-หนาตางในงานสถาปตยกรรม รูปลักษณ ระบบโครงสราง องค
ประกอบ วัสดุ คุณสมบัติ คติ สัญลักษณ ความหมาย ระเบียบแบบแผนของการออกแบบในดาน
ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ตั้ง จํานวนและขนาดชองเปด รูปแบบ และพัฒนาการของรูปแบบ
ซุมประตู – หนาตางในงานสถาปตยกรรมไทย ในเชิงทีม่ าของรูปแบบและแนวความคิด เพื่อให
ทราบถึงปจจัยของการกอเกิด คลี่คลาย และเปลี่ยนแปลง ตามคตินยิ มของแตละยุคสมัยจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร ทัง้ นี้ไดเนนเฉพาะการศึกษาสถาปตยกรรมประเภทพระอุโบสถ พระวิหาร และ
พระมณฑป ของงานสถาปตยกรรมในกลุม ภาคกลางเปนหลัก ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับสถาปตยกรรม
๓๒

ประยูร อุลุชาฎะ, สีมากถา สมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๐), ๑๓ - ๑๖๓.

๓๑
ของวัดปทุมวนารามนัน้ ไดกลาวถึงซุม ประตู – หนาตางของพระวิหารที่มีการประดับดวยกรอบซุม
ทรงมงกุฎ ที่มคี วามพิเศษกวาซุมประตู – หนาตางที่อนื่ โดยมีลวดลายของกรอบซุมเปนลายอยาง
ตะวันตก๓๓
นอกจากนีย้ ังไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเขตสังฆาวาสของพระอารามที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง ซึง่ วัดปทุมวนารามเปนวัดหนึง่ ในกรณีศึกษา ผูว ิจยั ไดทําการ
ศึกษาลักษณะรูปแบบและความสําคัญของสถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสของพระอาราม
ดังกลาว เพื่อนําขอมูลจากการวิจยั มาประกอบการอนุรกั ษเขตสังฆาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม
ราชวรวิหาร ผลของการศึกษานัน้ ทําใหทราบลักษณะการวางแผนผังของเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาสภายในพระอารามที่มีความสัมพันธกบั การผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมา อันเปนแบบแผน
ของการผูกพัทธสีมาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงนิยมกําหนดขึน้ ในพระอารามที่
ทรงสรางและทรงปฏิสังขรณ๓๔
จากขอมูลทางดานวรรณกรรมที่เกีย่ วของปรากฏวาไดมีเอกสารที่กลาวถึงวัดปทุม
วนาราม ทัง้ เอกสารปฐมภูมแิ ละเอกสารทุติยภูมิ แตทั้งนีย้ ังไมไดมีเอกสารทางวิชาการที่นาํ เสนอ
ดานการศึกษาวิจัยทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามโดยเฉพาะ จึงเปน
การสมควรทีจ่ ะมีการศึกษาวิจัยทางดานนีต้ อไป

๓๓

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ “ซุมประตู – หนาตาง”
ไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๑๖ - ๑๓๙.
๓๔
สุรยุทธ วิริยะดํารงค, “การศึกษาเขตสังฆาวาส ในวัดพระพุทธศาสนาที่ทรงสราง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ เพื่อการอนุรักษเขตสังฆาวาสวัด
มกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๑๐๙ - ๑๒๐.

บทที่ ๓
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ประวัติและความสําคัญ
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวง ชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร ตัง้ อยู
เลขที่ ๙๖๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร ๙ ตารางวา
ตามโฉนดเลขที่ ๔๘๙๘ เลม ๔๙ หนา ๘๙๑ (แผนทีท่ ี่ ๑)
สวนอาณาเขตปจจุบันของวัดปทุมวนารามมีดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับที่ธรณีสงฆของวัดปทุมวนาราม (ที่ดินเลขที่ ๔) ถัดออกไปเปนที่
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยและคลองแสนแสบ
ทิศใต ติดกับถนนพระรามที่ ๑
ทิศตะวันออก ติดกับทางสาธารณประโยชน และศูนยการคาเซ็นทรัล เวิรล
ทิศตะวันตก ติดจรดคลองอรชร เปนคลองซอยที่แยกออกมาจากคลองแสนแสบ ถัด
ออกไปเปนศูนยการคาสยามพารากอน (แผนผังที่ ๑)
มูลเหตุของการสรางวัดปทุมวนารามนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรง
มีพระราชประสงคที่จะสถาปนาใหเปนพระอารามประจําวังสระปทุม เพื่อพระราชทานแกสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี (ภาพที่ ๑) โดยมีที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของสระนอก ซึง่ เปนทีน่ าหลวง
มีลักษณะเปนที่ลุมน้าํ ทวมขังตลอดทั้งป จึงโปรดเกลาฯ ใหขุดเปนสระน้ําและปลูกบัวพันธุตางๆ ไว
ภายในสระ พรอมกับพระราชทานนามพระอารามหลวงแหงนี้วา วัดปทุมวนาราม แตประชาชน
โดยทัว่ ไปมักนิยมเรียกวา วัดสระปทุม หรือ วัดสระ๒
การกอสรางวัดปทุมวนารามเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ โดยโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ (ทัด บุนนาค) เปนแมกอง (ภาพที่ ๒) พระยาสามภพพาย (หนู หง
สกุล) เปนนายงานควบคุมการกอสราง และไดทรงนิมนตพระครูปทุมธรรมธาดา (กล่ํา) ซึ่งเปนชาว

๑

กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๒๗), ๑๘๕.
๒
เรื่องเดียวกัน, ๑๘๖.
๓๒

๓๓
ลาว แขวงจําปาศักดิ์ ที่เคยเปนพระฐานานุกรม มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเปนเจาอาวาสรูป
แรกของวัดปทุมวนาราม โดยทรงตัง้ พระราชประสงคไวใหเปนพระอารามทางธรรมยุติกนิกาย และ
วิเวกสถานภายนอกพระนคร๓ ดังปรากฏความในพระราชพงศาวดาร ความวา
ในเดือนอายนัน้ แลวทรงพระราชดําริวา ทองนาทีห่ ลวงอยูในคลองบางกะปราย ๑
จะทําเปนสระบัวปลูกบัวตางๆ ไวชมเลน จึงโปรดใหสมเด็จเจาพระยาองคนอย เปนแมกอง พระยา
สามภพพายเปนนายงาน จางจีนขุดสระบัวใหเปนเกาะนอยเกาะใหญลดเลี้ยวกันไป ถาที่ไมพอก็
ใหซื้อราษฎรตอไปอีก สมเด็จเจาพระยาองคนอย พระยาสามภพพาย ทําพระทีน่ ั่งทีป่ ระทับแรม
องค ๑ ทําพลับพลา โรงละคร ที่เจาจอมอาศัย โรงครัวขางในและโรงครัวเลี้ยงขุนนางขางหนา ชัก
กําแพงลอมรอบเปนเขตขางหนาขางใน ฝายขางใตใหสรางวัดขึ้นวัด ๑ ประทานชื่อ วัดประทุมวัน
นาราม นิมนตพระสงฆธรรมยุติกาไปอยู เจาอธิการชื่อ พระครูประทุมธรรมธาดา แลวขุดสระใหญ
มีเกาะนอยเกาะใหญในกลางสระ ในสระนั้นใหปลูกบัวตางๆ บนเกาะนั้นใหปลูกผักตางๆ พรรณ
ดอกไมตางๆ ถึงฤดูแลงเดือนยี่ ขางขึน้ ก็ไขน้ําเขาไวเปยมสระ เสด็จมาประทับแรมอยู ๒ ราตรีบาง
๓ ราตรีบาง ใหพระราชวงศานุวงศแลขาราชการฝายในลงเรือพายเก็บดอกบัวแลพรรณดอกไมแล
พรรณผักตางๆ เลนเปนการสนุก เวลาเชา พระราชาคณะลงเรือสําปน นอยพายเขาไปรับบิณฑบาต
เวลาค่ํา ก็ใหมผี าปาแลใหเรือขาราชการเขาไปเลนเพลงทิ้งทอนสักวาดอกสรอย แลมีละครขางในที่
พระราชวังนั้นบาง ทรงดังนีท้ ุกๆ ป๔
เนื่องดวยบริเวณที่ตั้งของวัดปทุมวนาราม ตั้งอยูในยานบานเรือนชุมชนชาวลาวถูก
กวาดตอนมาจากเวียงจันทน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ในคราวที่
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยกทัพไปปราบกบฏเจาอนุวงศ๕ ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวจึงเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปยังวัดเขมาภิรตาราม เพื่ออัญเชิญ
พระพุทธรูปสําคัญอันเปนทีเ่ คารพบูชาของชาวลาว ไดแก พระแสน พระไส และพระเสริม ซึ่งได

๓

ปราณี กล่าํ สม และ ชุติมา ชุณหะชา, “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน วัดปทุม
วนาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๑๓๖.
๔
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๔, พิมพครัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๘),
๘๕.
๕
“ผูชวยเจาอาวาสพระครูวิสทุ ธิญาณสุนทรเลาเรื่อง “ลาว” ที่วัดปทุมวนาราม,” ศิลป
วัฒนธรรม ๑๒, ๙ (กรกฎาคม ๒๕๓๔) : ๕๒ - ๕๘.

๓๔
อัญเชิญมาจากเวียงจันทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั มาประดิษฐานเปนพระ
ประธานในพระอุโบสถและพระวิหารของวัดปทุมวนาราม ดวยมีเสนาบดีเขาชื่อกันทําเรื่องราว
ทูลเกลาฯ ถวายเรื่องราษฎรกลาววา พระบาง พระพุทธรูปทําใหฝนแลง ดังความในพระราช
พงศาวดารวา
แลเมื่อปชวด ฉศก (พ.ศ.๒๔๐๗) เกิดฝนแลงขาวแพง ทานเสนาบดีเขาชื่อกันทํา
เรื่องราวทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ดวยไดยินราษฎรชายหญิงหลายพวกหลายเหลาบนซุบซิบกันอยูเ นืองๆ มานานแลว
วา ครั้งตัง้ แตพระเสิมเมืองเวียงจัน ซึ่งมาอยูเมืองหนองคาย เชิญลงมาไวในกรุงเทพมหานคร เมื่อ
ปลายปมะเส็ง นพศก แลพระสัยเมืองเวียงจัน ซึง่ มาอยูดว ยพระเสิม ณ เมืองหนองคาย แลพระ
แสนเมืองมหาไชย เชิญมาไว ณ วัดประทุมวนาราม
เมื่อปลายปมะเมียสัมฤทธิศกนั้นมา ฝนในแขวงกรุงเทพมหานครนอยไปกวาแตกอน
ทุกป ตองบนวาฝนแลงทุกป ลางพวกก็วา พระพุทธรูปเหลานี้ ไปอยูที่ไหนของแพงทีน่ นั่ แลวาของ
ลาวเขาถือวาพระพุทธรูปของบานรางเมืองเสีย ปศาจมักสิงสู ลาวเรียกวา พุทธยักษ รังเกียจนัก
ไมใหเขาบานเขาเมือง...
ก็พระเสิม พระสัย พระศุกร ๓ พระองค ก็เปนพระพุทธรูปมีชื่อ ลาวนับถืออยูที่เมือง
เวียงจันมานาน ก็การจะเปนอยางไร ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย เสด็จยกทัพไป
ตีเอาเมืองเวียงจัน เมื่อปกนุ เอกศก ศักราช ๑๑๔๑ ก็ดี ครั้งกรมพระราชวังบวรสุฐานมงคลใน
แผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว เมื่อเสด็จขึน้ ไปตีเอาเมืองเวียงจัน เมื่อปกุนนพศก
ศักราช ๑๑๘๙ นัน้ ก็ดี พระพุทธรูป ๓ พระองคนกี้ ็มีนาม ไดทรงสดับทราบ แตแคลงอยูวา จะมีผู
กราบทูลอยางไร จึ่งไมไดทรงพระราชดําริใหเชิญลงมาเลยทัง้ สองคราว เปนที่ใหคนเปนอันมาก
ปรารภบนวิตกไปตางๆ ฝนแลงเขาคราวใด ก็มีผูพูดซุบซิบรังเกียจดวยพระพุทธรูป พระเสริม พระ
ไส ๒ พระองคนี้เนืองๆ หนาหู...
พระแกวมรกฎ พระแกวผลึก พระพุทธสิหิงค แลพระพุทธรูปทองสัมฤทธิใหญๆ ซึ่ง
งามดีเปนศรีพระนครคูพระบารมี เคยอยูกบั บานเมืองมีความสุขมาก็มีอยูในกรุงเทพมหานครนี้เปน
อันมากแลว ก็พระบาง พระแฑรกคํา พระเสริม พระสัย พระแสนเปนของดี แตที่ลาวเลาฦๅออกชื่อ
เชิดชูวาศักดิ์สทิ ธิ์ เชิญมาไวก็นาน ก็ยงั ไมไดเห็นฤทธิ์เดชวิเศษเปนคุณแกบานเมืองไดอยางไร มีผู
นับถือมากก็แตพวกลาว ก็คนในพระนครนี้ เปนลาวสักสวน เปนคนมิใชลาวหลายสิบสวน...
ถาโปรดเกลาโปรดกระหมอม มีพระราชประสงคจะใหเปนทีน่ มัสการบูชาของราษฎร
ที่เปนลาวไดทาํ บุญเต็มศรัทธาแลว ขาพระพุทธเจาทัง้ ปวงเห็นดวยเกลาดวยกระหมอมวา จะขอรับ

๓๕
พระราชทานพระพุทธรูปที่ลาวนับถือ คือ พระเสริม พระสัย พระแสน ฤๅพระบาง พระแฑรกคํา
พระฉันสมอ พระมีชื่ออื่นๆ ดวย พระราชทานคืนใหเจาเมืองหัวเมืองลาวที่เดิม ฤๅเมืองอื่นที่นับถือ
รับไปไวทําบุญบูชา...
อนึ่งไดความทราบเกลาทราบกระหมอมวา พระไส พระเสิม แตเดิมคงอยูแหง
เดียวกัน แลไดยินวา บัดนี้พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูห ัวก็ทรงมีพระราชศรัทธาสรางพระ
อารามหลวงลงที่ตําบลสีทาแหงหนึง่ เสด็จไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอยูทนี่ ั้น ปหนึ่ง ๒ ครั้ง ๓
ครั้งมิไดขาด ถาแมทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระสัยแก
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูห ัว แลมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งขอใหเชิญไปกับพระเสิม
ซึ่งอยูในพระบวรราชวังนัน้ ไปประดิษฐานไวในพระอารามหลวงในพระราชวัง ณ ตําบลบานสีทา
นั้นไดแลว การจะเปนงามดีสมควรยิ่งนัก...
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดทรงสดับในเรือ่ งราวนั้นแลว ทรง
พระราชดําริเห็นดวย ครั้นมาถึงปขาลอัฐศก เจาอุปราชเมืองหลวงพระบางลงมา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท จึง่ โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหรับพระบางขึ้นไปประดิษฐานไวเมือง
หลวงพระบางตามเดิม...
พระเสิม พระสัยนัน้ โปรดใหประดิษฐานไวที่พระพิหารวัดประทุมวนาราม พระแสน
นั้นประดิษฐานไวในพระอุโบสถดวยกันทัง้ สามพระองค พระเสิม หนาตักกวาง ๒ ศอก นิว้ หนึง่
พระสัย หนาตักกวางศอก นิว้ หนึ่ง พระแสน หนาตักกวางศอก ๖ นิ้ว๖
ครั้น ณ เดือน ๑ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เวลาเชา เสด็จพระราชดําเนินดวยเรือกระบวนแลเรือแห
ขาราชการ ขึ้นไปรับพระแสนองคหนึ่ง พระไสองคหนึง่ ลงมาจากวัดเขมาภิรตาราม ไปประดิษฐาน
ไวในพระอุโบสถวัดประทุมวนาราม๗
ประวัติความเปนมาของพระสัยหรือพระสายนนนั้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพย
เสด็จไปเปนจอมทัพเพื่อปราบกบฎ และโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทาํ ลายเมืองเวียงจันทนเสีย
ในคราวนั้นจึงไดอัญเชิญพระสายนมาประดิษฐานยังวัดโพธิไชย แขวงเมืองหนองคาย ซึ่งตัง้ เปน
เมืองใหญแทนเมืองเวียงจันทน ตอมาพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูห วั โปรดเกลาฯ ให

๖

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๔, ๒๘๔ - ๒๘๙.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔.

๓๖
อัญเชิญพระสายนมาประดิษฐาน ณ วัดเขมาภิรตาราม จนกระทัง่ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑ ป
มะเส็ง ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ให
อัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ดังปรากฏในจารึกพระราช
นิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ดานหลังพระสายน๘ ดังนี้
“ขาพเจาขอกลาวถึงประวัตพิ ระปฏิมานามวา “สายน” ซึ่งประดิษฐานอยู ณ อุโบสถนี้
โดยคาถาประพันธเหลานี้ ตามที่ไดทราบและไดยินมาเพียงยอๆ ดังนี้
พระพุทธปฏิมา ซึง่ ประดิษฐานอยู ณ อุโบสถนี้ หลอดวยทองเหลือง ซึ่งผสมเปนอยาง
ดีนานมาแลว ทั้งหนาทัง้ หนัก สนิทดีดุจศิลาทัง้ แทง เกลี้ยงเกลา เหลืองอรามดุจทองคํา ขาพเจาไม
ทราบวาใครเปนผูสราง ที่ไหน สรางเมื่อไร และสรางอยางไร ทราบแตเพียงวาเปนหัตถกรรมของ
ลาวอยางเดียวเทานัน้ กอนที่จะนํามาประดิษฐานไว ณ พระอุโบสถนี้ พระพุทธปฏิมาองคนี้ได
ประกอบและประดิษฐานอยู ณ แควนลาว พวกอิสรชนบางหมูไดเอาไปเก็บไวในถ้าํ ณ ภูเขาลูก
หนึง่ ซึง่ อยูใกลเมืองมหาชัยปุระ ในแควนลาวนั้นเปนเวลานานแลว เปดโอกาสใหมหาชนทัว่ ๆ ไป
บูชากันได จะเปนเพราะเหตุใดพระพุทธปฏิมานี้จงึ ไดนามวา “สายน” นั้นไมมีใครทราบ แม
ประชาชนจํานวนมาก ซึ่งมีนวิ าสสถานอยูในเมืองมหาชัยปุระเปนตนในกาลกอน ก็เพียงแตทราบ
กิตติศัพทที่เลาลือกันวาทานมีฤทธิ์มากเทาใด เมื่อไดเกิดฝนตกหรือฝนแลง เขาก็จะอัญเชิญทาน
ออกมาบูชากัน ณ ทีท่ ี่สะอาด กลางแจง แลวก็ขอฝน ฝนก็หลัง่ ลงมา ยังขาวกลาใหสมบูรณ ทําให
ไพรฟาประชากรประชากรประสบความสําเร็จได ชนสวนมากรูจักพระพุทธปฏิมานี้ โดยกิตติศัพทที่
เขาเลากันเพียงนี้เทานัน้ เมื่อเกิดมีฝนแลงขึน้ เขาก็จะบูชาทานเพื่อขอฝน
เมื่อพุทธศักราชลวงได ๒๔๐๐ ป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอม
เกลาเจาอยูห วั เปนใหญในสยามประเทศ ทัง้ ทรงมีอํานาจเหนือดินแดนตางๆ มีแควนลาวนี้เปนตน
พระองคทรงเลื่อมใสในพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจา เปนตน ไดทรงใหความอุปถัมภแก
พระพุทธศาสนาทุกแหง โดยสัมมาปฏิบัตเิ สมอ พระองคไดทรงสงราชเสวกผูห นึง่ ซึ่งเปนชาวลาว
ชื่อวา “โสณังกูร” ไปยังแควนลาวดวยพระราชกรณียกิจบางอยาง ลาวโสณังกูรนั้น เมื่อไปถึงแควน
ลาวในคราวนัน้ ไดยนิ กิตติศัพทของพระสายนซึ่งแผกาํ จายอยูท ั่วหัวระแหง แลวจึงไดไปยังเมือง
มหาชัยปุระ ไดเห็นพระพุทธรูปชื่อวา “สายน” นี้ ประดิษฐานอยูในถ้าํ เปนอยางดีดวยตนเอง พระ
สายนนี้เปนที่รูจักกันเปนอยางดีของชนทั่วๆไป มิไดมีใครรักษาแตมีคนมาบูชากันอยูเ สมอตาม
โอกาส จึงไดอางพระบรมราชโองการ แลวนําพระปฏิมานี้มาดวยพระราชกฤษฎาภิหารของพระเจา

๘

สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๐), ๑๗๗ - ๑๗๘.

๓๗
กรุงสยาม เมื่อมาถึงพระนครนี้แลวก็ไดกราบทูลใหทรงทราบความเปนมาทุกประการ แลวได
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระปฏิมานี้แดสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ในสมัยนั้น พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเปนพระมหา
กษัตริยซึ่งกอรปไปดวยพระวิริยะอุตสาหะอยางใหญหลวง ทรงเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเปน
อยางดี ไดทรงรับสั่งใหสรางวัดนี้ขึ้น ณ ที่ลมุ ซึ่งเปนสระบัวทีน่ ารืน่ รมยใจแหงนี้แลว ใหประดิษฐาน
ทุกสิง่ ไวอยางพรอมสรรพ เมื่อโรงพระพุทธปฏิมานี้ เขาสรางเสร็จเรียบรอยแลว พระองคผูเปนจอม
คน จึงรับสั่งใหประดิษฐานพระพุทธรูป “สายน” ซึ่งมีลกั ษณะอันงามอันไดมาโดยวิธีดังกลาวนั้น
ทําใหเปนใหญกวาเจดียสถานทัง้ ปวง เปดโอกาสใหประชาชนไดบูชาพระพุทธปฏิมานัน้ ตลอดกาล
เปนนิจบาง ตามโอกาสอันควรบาง
ขอทวยเทพและมนุษยทงั้ หลายทีเ่ ลื่อมใสพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจา เปนตน ทัง้
คฤหัสถและบรรพชิตทั้งปวงที่พากันมา ณ ที่นี้ จงกราบไหวบูชาอุทเทสิกเจดียของพระพุทธเจาอันมี
นามวา “สายน” นี้โดยความเคารพ ตามกําลังความสามารถเถิด และขอจงอนุโมทนาสวนพระราช
กุศลที่พระราชาผูทรงปรารถนาประโยชนเกื้อกูลมหาชน ไดทรงสรางไวนานาประการมิใชนอยเถิด
พระราชา พระองคหาไดปรารถนาพุทธภูมิ ดุจชนเหลาอื่นเปนจํานวนมากไม เมื่อ
พระองคทรงเห็นสัตวทงั้ หลาย มิไดมีความสงบ จึงทรงปฏิญาณปรารถนาเพียงใหถึงที่สุดแหงความ
ทุกขเทาที่พระองคและชนเหลาอื่นจะพึงมีไดเทานั้น
ขอพระพุทธปฏิมา นามวา “สายน” ซึ่งประดิษฐานอยู ณ พระอุโบสถนี้ จงดลบันดาล
ใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาลทุกเมื่อเทอญ”๙
สวนประวัติของพระเสริมหรือหลวงพอเสริมนั้น กลาววาไดอัญเชิญลงมาไลเลี่ยกับ
พระแกวมรกต เดิมทีเปนพระพุทธรูปอยูในเมืองเวียงจันทน เขตลานชาง สันนิษฐานเปน ๒ นัยวา
อาจเปนพระพุทธรูปที่สรางขึน้ ในเมืองอืน่ ทางดานตะวันออกของลานชาง แลวตกไปอยูในเขตลาน
ชาง หรืออีกประการหนึ่ง อาจเปนพระพุทธรูปที่สรางในเขตลานชางเองเมื่อครั้งยังเปนประเทศศรี
สัตนาคนหุต เปนฝมือชัน้ ยอดเยี่ยมของชางลาวพุงขาว จนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมือง
เวียงจันทนเปนกบฏ จึงรับสัง่ ใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพย อัญเชิญพระเสริมมาไวที่
วัดโพธิช์ ัย ในแขวงเมืองหนองคาย เชนเดียวกับพระไสและพระแสน๑๐
ตอมาพระบาทสมเด็จพระปน เกลาเจาอยูห ัว โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหอัญเชิญ

๙

สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา, ๑๗๗ - ๑๗๘.
๑๐
เรื่องเดียวกัน.

๓๘
พระเสริมลงมากรุงเทพฯ เพือ่ ประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส
เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธลักษณะก็โปรด จึงใหประดิษฐานไวบนพระแทนเศวตฉัตร ใน
ทองพระโรงพระราชวังบวรสถานมงคล จนกระทั่งเสด็จสวรรคต
พ.ศ. ๒๔๐๘ เหลาเสนาบดีไดรวมกันเขาชือ่ ทูลเกลาฯ ถวาย ใหยายพระเสริมจาก
พระราชวังบวรสถานมงคลไปไวเสียที่อนื่ โดยอางเหตุผลวา ตามคติโบราณถือวาพระพุทธรูป
เกาแกยอมมีปศ าจเฝารักษาอยู เรียกวา พุทธปกษ โดยยกตัวอยางพระบางกับพระแกวมรกตวา
ปศาจที่รักษาพระบางกับพระแกวไมถูกกัน จึงทําใหบา นเมืองเดือดรอนไมเปนปกติสุข จึงตองคืน
พระบางไปยังเมืองหลวงพระบางตามเดิม ประจวบกับปนั้นเกิดฝนแลงขาวยากหมากแพงเปนที่
เดือดรอน เกิดเสียงซุบซิบกันไปในทางอกุศลในหมูประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
ฯ จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหอัญเชิญพระเสริมจากพระราชวังบวรสถานมงคลไปประดิษฐาน
ในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ณ เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปฉลู สัปตศก ตรงกับวันเสารที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๐๘ จนถึงปจจุบัน๑๑
สวนประวัติความเปนมาของพระแสนนั้น เดิมอยูในถ้าํ แขวงเมืองมหาไชย ประเทศ
ลาว ไดอัญเชิญมาพรอมกับพระไส ครั้งแรกไดอัญเชิญมาไวทวี่ ัดโพธิ์ชยั แขวงเมืองหนองคาย
ตอมาไดอัญเชิญลงมาไวทวี่ ัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ไดอัญเชิญมาจากวัดเขมาภิรตาราม มาประดิษฐานไวในอุโบสถวัดปทุมวนา
ราม ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๐๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ตรงกับเดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่าํ ปฉลู สัปตศก โปรดเกลาฯ
ใหยายพระแสนไปไวในพระวิหารรวมกับพระเสริม ซึ่งยายมาจากพระราชวังบวรสถานมงคล๑๒
ตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรไดมีการกลาวถึงวัดปทุมวนารามวา เมื่อ
พ.ศ.๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานวิสงุ คามสีมาวัดปทุมวนาราม โปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหแหพระแสน พระไสย จากวัดเขมาภิรตารามไปประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนา
ราม แหพระพุทธรูปและพระสงฆ ๙ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหารไปอยู ณ วัดปทุมวนาราม มีการจัด
งานสมโภชฉลองพระไสย พระแสน โดยจัดละครในไปเลน ณ วัดปทุมวนาราม และกําหนดฤกษ
เสร็จทรงกอรากและยกขื่อพระอุโบสถ
พ.ศ.๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว เสด็จพระราชดําเนินทรงมาพระ

๑๑

ปราณี กล่ําสม และ ชุติมา ชุณหะชา, “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน วัดปทุม
วนาราม ราชวรวิหาร, ๑๗๗.
๑๒
สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา, ๑๗๖.

๓๙
ที่นงั่ ไปติดพระรัศมีพระแสน ณ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม มีการทําปราสาทผึง้ ถวายพระแสน
เสด็จประทับแรมที่วงั สระปทุมและทรงบาตรพระสงฆวัดปทุมวนาราม และพระองคเจาอุณากรรณ
และหมอมเจาตลับ เสด็จทอดผาพระกฐิน ณ วัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๔๐๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว เสด็จพระราชดําเนินทาง
ชลมารคไปประทับแรมทีว่ ังสระปทุม พ.ศ.๒๔๐๔ ไดทรงบรรจุพระบรมธาตุ ณ วัดปทุมวนาราม
และมีละครฉลอง ใน พ.ศ.๒๔๐๕ เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปทรงยกชอฟาและบรรจุ
ลูกนิมิต และใน พ.ศ.๒๔๐๖ เสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรมทีว่ ังสระปทุม พ.ศ.๒๔๐๗ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงลงรักปดทองพระวิหาร และโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดของคาวหวานไป
ทอดผาปาแกพระสงฆวัดปทุมวนาราม และในพ.ศ.๒๔๐๙ ทรงทอดผาปาวัดปทุมวนาราม
เมื่อการกอสรางวัดปทุมวนารามใกลแลวเสร็จ สมเด็จพระเทพศิรนิ ทรา บรมราชินี
สิ้นพระชนม การฉลองวัดปทุมวนารามจึงตองเลื่อนออกไป จนกระทัง่ ถึง พ.ศ.๒๔๑๐ จึงไดมีการ
สมโภชวัดปทุมวนารามอยางมโหฬาร พรอมกับเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปนองคประธานตลอด
ทั้ง ๕ ราตรี ณ วันจันทร เดือน ๑ แรม ๑๐ ค่ํา ตรงกับวันเสารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๑๐ ดังความ
ในพระราชพงศาวดารวา
ในเดือนอายนัน้ โปรดใหฉลองวัดประทุมวนาราม ณ วันจันทร เดือนอาย แรม ๑๐ ค่าํ
เวลาบาย ไดตงั้ กระบวนแหพระพุทธรูป ผาไตร เครื่องบริขาร ลงเรือเอกไชย แตหนาพระทีน่ ั่งชลังค
พิมาน กระบวนแหมีเรือเอกไชยบุษบกลําหนึ่ง เรือดั้ง ๕ คู เรือกราบ ๒ เรือศรี ๒
ณ วันเดือนอาย แรม ๑๑ ค่ํา ๑๒ ค่ํา ๑๓ ค่าํ เวลาบาย พระสงฆ ๑๐๘ รูป สวดพระ
พุทธมนตที่พระอุโบสถ ๒๐ รูป พระวิหาร ๗๓ รูป ที่พระศรีมหาโพธิ ๑๕ รูป
วันแรม ๑๒ ค่าํ ๑๓ ค่ํา ๑๔ ค่ํา เชา พระสงฆรับพระราชทานฉันทั้ง ๓ วัน ถวาย
ไทยทานแกพระสงฆเปนอันมาก
ณ วันแรม ๑๔ ค่ํา ตัง้ บายศรีแกว บายศรีทอง บายศรีเงิน บายศรีตอง เวียนเทียนสมโภช มีพระ
ธรรมเทศนาดวยวันละกัณฑ ของไทยทานกระจาด ๓ ชัน้ กระจาดละ ๕ ตําลึง มีผลกัลปพฤกษทิ้ง
ทาน ๔ ตนๆ ละชั่ง มีการสมโภชโขน หุน ละคร งิ้ว มีต่ําไมสูง ๓ วัน เวลาค่ํา มีหนัง มีระทา สูง ๑๒
วา ๖ ระทา แลดอกไมเพลิงตางๆ ๔ คืน เสด็จไปประทับแรมที่วัง ณ พระทีน่ ั่งประทุมภิรมย ๕ ราตรี
รุงขึ้นเดือนยี่ ขึน้ ค่ําหนึง่ เสด็จกลับเสร็จการฉลอง๑๓

๑๓

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๔, ๒๔๔ - ๒๔๕.

๔๐
ในการฉลองวัดปทุมวนารามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ยังไดเสด็จ
พระราชดําเนินทรงปดทองลายขื่อพระวิหาร ทรงกอพระฤกษรากพระอุโบสถ พระราชทานผาพระ
กฐิน โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหทาํ พัชนีฉลอง ๑๐๐ เลม ใหทานขางในทําขนมถวายพระสงฆ
และตั้งโรงครัวเลี้ยง ซอมแซมรูปสัตวตั้งฉลอง ๔๐ รูป ซอมแซมฉัตรเบญจรงคทรงเครื่อง ๗ ชัน้ ทํา
ราชวัตรไมไผทรงเครื่องสูง เจาพนักงานขางในฟนเทียนไปฉลอง มีมหรสพ มีพระธรรมเทศนาตลอด
๓ วัน และแหพระพุทธนิรันตรายกลับจากวัดปทุมวนาราม
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๕ วัดปทุมวนา
รามไดชํารุดทรุดโทรมลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยานานาพิธภาษี เปนนายงาน
ปฏิสังขรณวังสระปทุมและวัดปทุมวนาราม๑๔ นอกจากนีย้ ังปรากฏหลักฐานทีก่ ลาวถึงการ
ปฏิสังขรณเสนาสนะตางๆ ภายในวัดปทุมวนาราม ตามเอกสารกรมราชเลขาธิการ ดังนี้
ร.ศ.๑๑๘ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๔๓ พระครูปทุมธรรมธาดา ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
รายงานการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม ขอพระบรมราชานุญาตขุดคูรอบวัด และขอรับพระราช
ทานเครื่องไมและเสาที่ปลูกสรางวังสระปทุมในสวนโรงละครตึกแถว พลับพลา และตําหนักเกง ที่
ยังใชประโยชนไดอยูนํามาใชในการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม ซึง่ พระครูปทุมธรรมธาดาไดทาํ การ
ขุดสระรอบวัดหรือคูชั้นใน ปูศิลาภายในกําแพงแกว ปฏิสงั ขรณพระเจดีย กอถนนและโบกปูนถนน
ภายในบริเวณวัด ปลูกตนไมประดับพระอาราม ปลูกกุฏิ ๑ หลัง ปฏิสังขรณซุมประตู สรางศาลา
ครอบถนนเขาวัด และมีการฉลองวัดเปนการใหญ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดลอก
คูรอบวัดตามแนวคูเกาดานทิศตะวันออกและดานทิศใตที่ตื้นเขิน ขนาดกวาง ๕ ศอก ยาว ๖ เสน
๑๕ วา
ตอมาใน ร.ศ.๑๑๙ ถึง ร.ศ.๑๒๑ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๔๔ ถึง พ.ศ.๒๓๔๖ พระครูปทุม
ธรรมธาดาไดทําการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม ไดแก การขุดคูดานทิศใต ปฏิสังขรณศาลานอก
กําแพงแกวดานทิศตะวันออกหนาพระอุโบสถ สรางหอพระสําหรับไวพระพุทธรูปในกุฏิ สกัดรั้วและ
ทําซุมประตูนอกกําแพงริมถนนหลวงดานทิศใต ปลูกศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ที่ดานนอกกําแพง
แกวริมคลองดานทิศตะวันตก ปฏิสังขรณกุฏิที่มุมกําแพงแกวดานทิศตะวันตก ๒ หลัง ปฏิสังขรณ
ศาลาทีม่ ุมกําแพงแกวดานทิศตะวันออก ๒ หลัง ปฏิสังขรณศาลากลางกําแพงแกวดานทิศเหนือ ๑
หลัง ซึง่ ยังคางอยู ๖ หลัง ปฏิสังขรณระเบียงรอบพระศรีมหาโพธิ ตอหนามุขหอกลอง ๑ มุข
ปฏิสังขรณกําแพงและซุมประตู กอถนนตอจากถนนเดิมทั้งในกําแพงแกวและนอกกําแพงแกว

๑๔

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ๒๑๔.

๔๑
สรางสระลงเขือ่ นไมสําหรับศาลาการเปรียญ ๑ สระ สรางสะพานใหมและปฏิสังขรณสะพานเกา
ในการนี้ไดขอพระราชทานโรงเกาเหลา โรงครัว โรงเลี้ยงน้ํารอน ของวังสระปทุมที่ตั้งอยูดานนอก
กําแพงวังมาใชในการปฏิสังขรณ
ร.ศ.๑๒๓ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๔๘ พระครูปทุมธรรมธาดา ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
รายงานการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม ไดแก การสรางหนังสือ ปฏิสงั ขรณพระพุทธรูป สรางศาลา
ตอหนามุขหอระฆัง กอรองน้ํา ปฏิสังขรณถนน ปลูกกปยกุฏิ และเกลี่ยทรายภายในบริเวณวัด
ร.ศ.๑๒๕ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๕๐ พระธรรมวิโรจน ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงาน
การปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม ไดแก ปฏิสังขรณพระวิหาร พระเจดีย กําแพงแกวและซุมประตู
ศาลามุมกําแพงทิศตะวันออก ๒ หลัง ศาลานอกกําแพงมุมเกาะดานทิศตะวันออกทั้ง ๒ หลัง ปู
กระเบื้องซีเมนตกลางศาลาออกจากวัดมาทางดานทิศใตริมถนนหลวง รื้อถนนเกาและกอถนนใหม
ดวยซีเมนต รือ้ สระเกาใหลกึ ลงไปและปลูกบัวฝรั่ง ปลูกกุฏิใหม ๑ หลัง ปลูกศาลาใหม ๑ หลัง และ
ปูกระเบื้องซีเมนตภายในกําแพงแกว นอกจากนี้ยงั ไดทลู เกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือทูลถาม
เรื่องธรณีสงฆของวัดปทุมวนาราม เนื่องดวยไมทราบอุปจารที่ชัดเจนของวัดทางดานทิศตะวันออก
และทิศเหนือ สวนทางดานทิศตะวันตกไดใชคลองอรชรเปนแนวเขต และทางดานทิศใตไดใชแนว
ของถนนหลวงหรือถนนพระรามที่ ๑ เปนเขตแดนของวัด
ร.ศ.๑๒๗ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๕๒ พระธรรมวิโรจน ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือ
ขอพระบรมชานุญาตปฏิสังขรณกุฏิหมูนอกกําแพงแกวดานทิศตะวันตกอันเปนของหลวง ซึ่งเดิม
เปนกุฏิฝากระดานมีนอกชาน โดยขอพระบรมราชานุญาตกอเปนตึก ๒ ชั้น นอกชานรื้อเปนลานปู
กระเบื้องซีเมนต ในปเดียวกันนี้ พระปญญาพิศาลเถร เดิมมีสมณศักดิ์ที่พระครูปทุมธรรมธาดา
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือขอพระบรมราชานุญาตจําหนายอิฐปูนวังสระปทุม เพื่อนํา
ปจจัยมูลไปใชในการปฏิสังขรณวัดปทุมวนาราม
ตอมาใน พ.ศ.๒๔๖๙ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ทรงสรางโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสําหรับการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร และเสด็จ
มาบรรจุพระบรมสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไวในพระ
เจดียครึ่งองคที่มุขของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม๑๕
อาคารสถาปตยกรรมและเสนาสนะตางๆ ภายในวัดปทุมวนารามไดรบั การ

๑๕

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สหประชาพาณิชย, ๒๕๒๕), ๓๖๗.

๔๒
ปฏิสังขรณอยางมากอีกหลายครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปจจุบัน เชน พ.ศ.๒๕๑๕ ไดเกิดไฟไหมพระอุโบสถ ทําใหหลังคาและฝาผนังไดรับความเสียหาย
จึงไดมีการบูรณะโดยวิธกี ารกะเทาะปูนที่ผนังดานนอกออก แลวจึงฉาบปูน ทาสี และปดทอง
ประดับกระจกซุมประตูหนาตางพระอุโบสถทัง้ หมดขึน้ ใหม๑๖
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ เสด็จพระราช
ดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ประกอบพิธียกชอฟาพระอุโบสถที่ไดทาํ
การบูรณะแลวเสร็จ หลังจากนัน้ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ เสด็จพระราชดําเนินถวายผา
พระกฐิน และไดพระราชทานพระราชทรัพยสรางศาลาพระราชศรัทธาเพื่อใหพุทธบริษัทไดใชใน
การอบรมและปฏิบตั ิธรรม๑๗
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถาน ใน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๖
ตอนที่ ๖๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ หนา ๕๒๘๐ – ๕๒๘๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒๑๘
นอกจากหลักฐานทางเอกสารที่บนั ทึกเกี่ยวกับประวัตวิ ัดและประวัติการกอสราง
อาคารสถาปตยกรรมตางๆ ภายในวัดปทุมวนาราม ยังมีหลักฐานทางดานเอกสารโบราณประเภท
แผนที่และภาพถายเกาที่แสดงพัฒนาการของวัดปทุมวนารามแตละชวงเวลา ไดแก
ภาพถายเกา สันนิษฐานวาถายขึน้ ในราว พ.ศ.๒๔๐๐ เมื่อคราวทีม่ ีการฉลองวัดปทุม
วนาราม ถายจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะเปนเวิง้ น้ํากวางใหญ พื้นที่ตั้งวัดมี
ลักษณะเปนเกาะมีกําแพงแกวลอมรอบ ดานนอกกําแพงมีศาลาทาน้าํ ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก
ตรงกับพระอุโบสถ ถัดไปเปนพระเจดีย และพระวิหาร ตามลําดับ (ภาพที่ ๓) ศาลาทาน้ําทางดาน
ทิศตะวันออกเปนเครื่องไม ตัง้ อยูตรงกับซุม ประตูกําแพงแกวดานทิศตะวันออก ดานหนาซุมประตู
ปรากฏเสาศิลาปกประกบทีก่ รอบซุมประตู (ภาพที่ ๔) ภายในกําแพงแกวประกอบดวยอาคารที่
สําคัญ ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร ซึง่ พระเจดียแตเดิมมีบันไดทางขึ้นสูลาน
ประทักษิณชัน้ บนทางดานทิศตะวันออก (ภาพที่ ๕) ภาพถายเกาทีเ่ ปนภาพมุมสูงถายจาก

๑๖

ปราณี กล่าํ สม และ ชุติมา ชุณหะชา, “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน วัดปทุม

วนาราม, ๑๓๖.
๑๗

เรื่องเดียวกัน, ๑๓๖ - ๑๓๗.
๑๘
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร , ๘๑ – ๘๒.

๔๓
ทางดานทิศใต แสดงที่ตั้งของวัดปทุมวนารามทีม่ ีอาณาเขตทางดานทิศใตติดกับถนนพระรามที่ ๑
ถัดไปเปนกําแพงวัดและอาคารขนาดใหญ ๑ หลัง มีแนวถนนภายในบริเวณวัดคั่นระหวางพื้นที่เขต
พุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ภายในเขตพุทธาวาส ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร
และโพธิฆระ ลอมรอบดวยอาคารเสนาสนะตางๆ ทางดานทิศตะวันออกเปนเวิ้งน้าํ ขนาดใหญ สวน
ทางดานทิศเหนือเปนพืน้ ที่ของวังสระปทุม (ภาพที่ ๖) กลุมอาคารในแนวแกนประธานของเขต
พุทธาวาสวางเรียงกันในแนวแกนเดีย่ วที่ปรากฏในภาพ ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร
ขนาบดวยอาคารเสนาสนะประเภทกุฏิและศาลาตางๆ (ภาพที่ ๗)
ภาพถายทางอากาศโดยนายวิลเลี่ยม ฮันท ราว พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๐ แสดงที่ตั้งของ
วัดปทุมวนาราม ตัง้ อยูทางทิศใตของวังสระปทุมที่มีลักษณะเปนเกาะแกงเล็กใหญซงึ่ ตั้งอยูริม
คลองแสบแสบฝงดานทิศใต บริเวณทิศตะวันออกหรือทางดานหนาพระอุโบสถของวัดปทุมวนา
ราม มีลกั ษณะเปนสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ (ภาพที่ ๘) ภาพถายทางอากาศในชวงเวลา
ถัดมาใน พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ.๒๕๑๖ และ พ.ศ.๒๕๒๒ แสดงความสัมพันธระหวางที่ตงั้ ของวังสระ
ปทุมและวัดปทุมวนารามทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ที่ตงั้ ของพระตําหนักวังสระปทุมได
เปลี่ยนตําแหนงไปปรากฏทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดปทุมวนาราม สวนพื้นที่ทางดาน
ทิศเหนือถัดจากกําแพงแกวของวัดปทุมวนารามไปจรดคลองแสนแสบ ซึ่งเปนที่ตั้งเดิมของพระ
ตําหนักภายในวังสระปทุมไดปรับเปลี่ยนเปนที่ตงั้ ของอาคารที่อยูอาศัย ทางดานทิศตะวันออกของ
วัดปทุมวนารามมีลักษณะเปนสระน้าํ ขนาดใหญ ๒ สระ ภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม ทางดาน
ทิศใตติดกับถนนเจริญกรุงมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน ๑ สระ สันนิษฐานวาเปนสระหรือคู
ชั้นในเดิมของวัดปทุมวนาราม (ภาพที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑)
ภาพถายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๓๐ ปรากฏการปรับเปลี่ยนพืน้ ทีท่ างดานทิศตะวันออก
ของวัดปทุมวนารามจากที่เคยเปนสระน้ําขนาดใหญ ไดถูกถมปรับพื้นที่เพื่อการกอสรางศูนยการ
คาเซ็นทรัลเวิรล (ภาพที่ ๑๒) ภาพถายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๓๘ และ พ.ศ.๒๕๔๔ ปรากฏอาคาร
ศาลาพระราชศรัทธาในบริเวณที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึง่ เปนที่ตงั้ เดิมของวังสระปทุม
และมีการกอสรางฐานรากและอาคารของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรลทางดานทิศตะวันออก (ภาพที่
๑๓ และ ๑๔) และในปจจุบนั พืน้ ทีท่ างดานทิศตะวันตกของวัดปทุมวนารามกลายเปนที่ตงั้ ของ
ศูนยการคาสยามพารากอล สวนพืน้ ทีท่ างดานทิศเหนือถัดจากศาลาพระราชศรัทธา มีการสราง
อาคารปฏิบัติธรรมของวัดปทุมวนาราม และถัดไปจรดคลองแสนแสบเปนอาคารที่อยูอาศัย (ภาพ
ที่ ๑๕)
ในสวนของแผนที่เกาของกรุงเทพมหานคร ที่ไดเริ่มมีการจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลา

๔๔
ตั้งแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว เปนหลักฐานที่แสดงที่ตงั้ สภาพพืน้ ที่
และอาณาเขตโดยประมาณของวัดปทุมวนาราม ไดแก แผนที่ พ.ศ.๒๔๓๑ แสดงทีต่ ั้งของวัดปทุม
วนารามวา ตัง้ อยูชานพระนครนอกเกาะเมืองไปทางดานทิศตะวันออกในบริเวณสระปทุมวัน ซึ่ง
ทางดานทิศเหนือติดกับคลองแสนแสบ ทางดานทิศตะวันตกติดกับคลองซอยที่แยกมาจากคลอง
แสนแสบ คือ คลองอรชร วัดปทุมวนารามตั้งอยูท างดานทิศใตของสระปทุมวัน ติดกับถนนสระ
ปทุมหรือถนนพระรามที่ ๑ ในปจจุบนั แนวถนนออมไปทางดานทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือ
(แผนที่ที่ ๒)
แผนที่ พ.ศ.๒๔๔๐ แสดงอาณาเขตและที่ตั้งของวัดปทุมวนาราม อยูภายในบริเวณวัง
สระปทุม คอนมาทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต พืน้ ที่ของวัดมีลักษณะเปนเกาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่
มีน้ําลอมรอบ ทางดานทิศตะวันตกเปนแนวคลองอรชร สวนทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ
ทิศใต เปนสระน้ําขนาดใหญที่เชื่อมตอกับสระนอกจากวังสระปทุม พื้นที่ภายในวัดปทุมวนาราม
แบงออกเปนเขตพุทธาวาสที่ลอมรอบดวยกําแพงแกว และเขตสังฆาวาสที่อยูน อกพื้นที่กาํ แพงแกว
ภายในเขตพุทธาวาสประกอบดวยอาคารสําคัญตั้งอยูในแนวแกนประธานกึง่ กลางของวัด ไดแก
พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ ริมกําแพงแกวทั้งดานทิศเหนือและทิศใตมีอาคาร
เสนาสนะเรียงรายติดกับแนวกําแพงดานใน ภายนอกกําแพงแกวทางดานทิศตะวันออก มีศาลาทา
น้ําอยูท ี่กงึ่ กลางตรงกับตําแหนงพระอุโบสถ และมีศาลารายตั้งอยู ๒ หลัง ที่มมุ ทางดานทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก สวนพื้นทีน่ อกเขตพุทธาวาสดานทิศตะวันตก มีแนวถนนคั่นกลางแบง
พื้นที่ออกเปน ๒ สวน ไดแก พื้นที่ทางดานทิศเหนือ สันนิษฐานวาเปนทีต่ ั้งของศาลาการเปรียญ
และสระน้ํา พืน้ ทีท่ างดานทิศใตสันนิษฐานวาเปนที่ตั้งของหมูก ุฏิ (แผนทีท่ ี่ ๓)
แผนที่ พ.ศ.๒๔๔๕ และแผนที่ พ.ศ.๒๔๔๙ แสดงที่ตั้งของวัดปทุมวนารามอยูภายใน
บริเวณวังสระปทุมทางดานทิศใต โดยมีนา้ํ ลอมรอบและแบงพืน้ ที่ออกจากกันดวยคูน้ํา แผนผังของ
วัดปทุมวนารามเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดพื้นทีว่ ัดในแผนที่ พ.ศ.๒๔๔๕ มีความยาวเทากับ
ความยาวของวังสระปทุม (แผนทีท่ ี่ ๔) แตขนาดพืน้ ทีว่ ัดในแผนที่ พ.ศ.๒๔๔๙ มีความยาว
ประมาณครึ่งหนึง่ ของความยาวพืน้ ทีว่ ังสระปทุม ตั้งอยูคอ นมาทางทิศตะวันตก สวนทางดานทิศ
ตะวันออกเปนสระน้ําขนาดใหญ (แผนที่ที่ ๕)
แผนที่ พ.ศ.๒๔๕๓ แสดงทีต่ ั้งวัดปทุมวนาราม ตัง้ อยูท างดานทิศตะวันตกเฉียงใต
ของวังสระปทุม ซึ่งวังสระปทุมและวัดปทุมวนารามมีคูน้ําลอมรอบ แผนผังของวัดเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีคนู ้ําลอมรอบ และมีแนวถนนทางดานทิศใตไปจรดถนนทางดานทิศตะวันออก
(แผนที่ที่ ๖)

๔๕
แผนที่ พ.ศ.๒๔๖๔ มีการแสดงอาณาเขตของวัดปทุมวนาราม ที่มีการแบงพื้นที่เขต
พุทธาวาสเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีกาํ แพงแกวลอมรอบ ภายในเขตพุทธาวาสประกอบอาคารใน
แนวแกนประธานกึง่ กลางของวัด ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ ริมกําแพง
แกวดานในมีอาคารเสนาสนะรายรอบ ภายนอกเขตพุทธาวาสทางดานทิศตะวันออก มีศาลาอยูท ี่
มุมกําแพงดานทิศเหนือและทิศใต ดานละ ๑ หลัง และมีศาลาทาน้ําตรงกับประตูทางเขาดานทิศ
ตะวันออก ๑ หลัง เบื้องหนามีถนนคัน่ กอนถึงสระน้าํ นอกกําแพงแกวดานทิศตะวันตก มีถนนตัด
จากซุมประตูกําแพงแกวไปยังคลองอรชร ทางดานทิศใตเปนหมูกุฏิปูน ทางดานทิศเหนือเปนกลุม
อาคารเครื่องไม นอกกําแพงแกวดานทิศใตมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา ถัดออกไปเปนถนนพระราม
ที่ ๑ (แผนที่ ๗)
แผนที่ พ.ศ.๒๔๗๔ แสดงทีต่ ั้งของวัดปทุมวนารามตัง้ อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
วังสระปทุม ซึง่ มีเสนแสดงขอบเขตคูน้ํา ๒ ชั้น สวนวัดปทุมวนารามมีคูน้ําลอมรอบ มีแผนผังเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดานทิศตะวันออกขนานกับแนวถนนที่ตัดไปยังวังสระปทุม ดานทิศใตติดกับ
ถนนพระรามที่ ๑ ดานทิศตะวันตกติดกับถนนที่ไปยังคลองแสบแสน ถัดออกไปเปนแนวคลองอรชร
(แผนที่ที่ ๘ และ ๙)
ความสัมพันธกับพระอารามสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
จากการประมวลขอมูลดานเอกสารและสถาปตยกรรม สามารถจัดประเภทตาม
ความสัมพันธของวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสราง ทรงปฏิสงั ขรณ และทรง
บูรณะ ที่เปนประเภทเดียวกับวัดปทุมวนาราม ดังนี้
๑. ประเภทของพระอารามตามการสถาปนา พระอารามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสราง ทรงปฏิสงั ขรณ และทรงบูรณะ สามารถจําแนกออกตามหมวดหมูไ ด
ดังนี้
๑.๑ พระอารามที่ทรงสราง มีทั้งสิน้ ๗ วัด ไดแก
๑. วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (วัดบรมสุข, วัดนอก) กรุงเทพมหานคร
๒. วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๓. วัดปทุมวนาราม (วัดสระปทุม, วัดสระ) กรุงเทพมหานคร
๔. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๔๖
๕. วัดมกุฎกษัตริยารามวรวิหาร (วัดพระนามบัญญัติ)
กรุงเทพมหานคร
๖. วัดพระแกว เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
๗. วัดเกาะสีชงั จังหวัดสมุทรปราการ (ถูกยายไปสรางใหมทางเหนือ
เกาะ ไดรับพระราชทานนามวา วัดจุฑาทิศนธรรมสภาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาเจาอยูห วั จึงไมนาํ มาพิจารณาศึกษา)
๑.๒ พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณทงั้ พระอาราม
๑. วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร (วัดทาเกวียน, วัดตะเคียน)
กรุงเทพมหานคร
๒. วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
๓. วัดหิรัญรูจี (วัดนอยบางไสไก) กรุงเทพมหานคร
๔. วัดขุนยวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. วัดขมิน้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. วัดเสนาสนาราม (วัดเสื่อ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. วัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๙. วัดกวิศาราม (วัดขวิด) จังหวัดลพบุรี
๑๐. วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม
๑๑. วัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี
๑๒. วัดพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๓ พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณเฉพาะอาคาร
๑. วัดพระศรีรตั นศาสดาราม (วัดพระแกว) กรุงเทพมหานคร ไดแก
- พระพุทธปรางคปราสาท หรือปราสาทพระเทพบิดร (ทรงสราง)
- พระศรีรัตนเจดีย (ทรงสราง)
- พระมณฑปยอดปรางค (ทรงสราง)
- หอพระยอดปรางค (ทรงสราง)
- พระโพธิธาตุพิมาน (ทรงสราง)
- หอราชกรมานุสรณ (ทรงสราง)
- หอราชพงสานุสรณ (ทรงสราง)
- หอระฆัง (ทรงปฏิสังขรณ)

๔๗
- ฐานไพทีและเครื่องประดับตกแตง (ทรงปฏิสังขรณ)
- นครวัดจําลอง (ทรงสราง)
- พระอุโบสถ ไดแก พระระเบียงและจิตรกรรม (ทรงบูรณะ)
๒. วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
๓. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (วัดใหม) กรุงเทพมหานคร
- พระไพรีพนิ าศเจดีย
- วิหารพระศรีศาสดา
๔. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ หรือ
วัดโพธาราม) กรุงเทพมหานคร
- พระเจดียประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว
- ทรงแกสรอยนามพระอาราม
- พระราชทานนามพระพุทธรูป
- พระอุโบสถ (ทรงบูรณะ)
- วิหารพระพุทธไสยาสนและพระระเบียง (ทรงบูรณะ)
๕. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (วัดสลัก)
กรุงเทพมหานคร
- ทรงสรางพระวิหารนอย (วิหารโพธิลังกา)
- ทรงปฏิสังขรณทั้งพระอารามใหเสร็จสมบูรณตอจาก
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยู
๖. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- ศาลาบนกําแพงหนาวัด ๔ หลัง
- ศาลาโรงธรรม
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดสะแก) กรุงเทพมหานคร
- พระบรมบรรพต
- พระระเบียงรอบพระอุโบสถ (ทรงปฏิสังขรณตอจาก
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว)
๗. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจง) กรุงเทพมหานคร

๔๘
- มณฑป ๔ ทิศ บนพระปรางคองคใหญ
- บุษบกยอดปรางคริมผนังดานหนาและดานหลังพระอุโบสถ
- ประดับกระเบื้องพระอุโบสถเพิ่มเติมจนถึงเสาพะไล
- ประดับกระเบื้องพระวิหาร
๘. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
- หอพระมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติ
- พระราชทานนามพระประธานในพระวิหารหลวง
๙. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (วัดพลับ) กรุงเทพมหานคร
- พระศิราสนเจดีย
- พระศิรจุมพลเจดีย
๑๐. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดจอมทอง) กรุงเทพมหานคร
- วิหารโถงที่ประดิษฐานพระสิทธารถ
- ศาลารายริมคลอง ๖ หลัง
๑๑. วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๑๒. วัดมหรรณพารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พระเจดียใหญหลังพระอุโบสถ
- ทรงบูรณะทัง้ พระอาราม
๑๓. วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
- พระเจดียห ลังพระอุโบสถ
- พระเจดียประจําทิศ ๔ องค
- พระอุโบสถ
- พระพุทธรูป พระอสีติสาวก
- จิตรกรรมฝาผนัง
- บานประตู หนาตาง
- กําแพงแกวและซุมประตู
- ศาลาการเปรียญ
- กุฏิเจาอาวาส (พระตําหนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชิน)ี

๔๙
- พระราชทานนามพระอาราม
๑๔. วัดขุนแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พระวิหาร (ปจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคาร)
- พระเจดีย
๑๕. วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พระเจดียใหญ
- พระวิหารหลวงและพระประธาน
- กําแพงแกวลอมพระอุโบสถและพระวิหาร
- ศาลาโรงครัว
- พระราชทานนามพระอาราม
๑๖. วัดบางพระ จังหวัดชลบุรี
- พระเจดีย
- พระอุโบสถ (ทรงบูรณะ)
๑๗. วัดสมุหประดิษฐ จังหวัดสระบุรี
- พระเจดีย
๑๘. พระธาตุพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ
๑๙. วัดโยธานิมิตร จังหวัดจันทบุรี
- พระเจดีย
๒๐. วัดพุทธไสยาสน จังหวัดเพชรบุรี
- พระวิหารพระพุทธไสยาสน
๑.๔ พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณตอใหเสร็จสมบูรณ
๑. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงปฏิสังขรณ
ตอจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว
๒. วัดหงสรัตนาราม (วัดเจสัวหง) กรุงเทพมหานคร ทรงปฏิสังขรณตอ
จากสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระปน เกลาเจาอยูห ัว พรอมทัง้ ทรง
พระราชทานนามพระอาราม
๓. วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ทรงปฏิสังขรณตอจาก
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว

๕๐
๔. วัดชัยพฤกษมาลา (วัดชัยพฤกษ) กรุงเทพมหานคร ทรงปฏิสังขรณ
ตอใหเสร็จสมบูรณจากเมื่อครั้งที่พระองคทรงเปนแมกองปฏิสังขรณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย
๑.๕ พระอารามที่ทรงบูรณะเฉพาะอาคาร
๑. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (วัดสมอราย) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ (ปจจุบันเปนรูปแบบที่สรางขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จึงไมนาํ มาพิจารณาศึกษา)
- พระเจดียองคเดิม (ปจจุบนั เปนรูปแบบที่สรางขึน้ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว)
- พระราชทานนามพระอาราม
๒. วัดบุปผารามวรวิหาร (วัดดอกไม) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๓. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร (วัดทายตลาด) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- หมูกฏุ ิตึก (ทรงสราง)
๔. วัดวงศามูลวิหาร (วัดใหม) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
๕. วัดชิโนรสารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๖. วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๗. วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๘. วัดราชผาติการาม (วัดสมเกลี้ยง) กรุงเทพมหานคร
- พระอุโบสถ

๕๑
๙. วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) กรุงเทพมหานคร
- พระวิหาร
๑๐. วัดปาเลไลยก จังหวัดสุพรรณบุรี
- พระวิหาร
- พระพุทธรูป
๑๑. วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท
- พระอุโบสถ
๑๒. วัดเขาบวชนาค จังหวัดนครสวรรค
- พระอุโบสถ
- พระวิหาร
๑๓. วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
- พระวิหารพระพุทธชินสีห
- พระวิหารพระศาสดา
๑๔. วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- พระอุโบสถ
- ศาลาโรงธรรม (ทรงสราง)
- พระราชทานนามพระอาราม
๑๕. วัดพระแทนดงรัง จังหวัดราชบุรี
- พระอุโบสถ
- พระวิหาร
๑.๖ พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณเฉพาะศิลปกรรม
๑. วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พระประธานในพระอุโบสถ
๒. วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร (วัดสามจีน, วัดบางลําพู)
กรุงเทพมหานคร
- พระประธานในพระอุโบสถ
- พระราชทานนามพระอาราม
๓. วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พระพุทธรูปพระเจาพนัญเชิง

๕๒
๔. วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอางทอง
- พระพุทธมหาพิมพ
๑.๗ พระอารามที่ทรงพระราชทานนาม
๑. วัดกาญจนสิงหาสนวรวิหาร (วัดทอง) กรุงเทพมหานคร
๒. วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร
๓. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (วัดสมอแครง) กรุงเทพมหานคร
๔. วัดนวลนรดิศวรวิหาร (วัดมะกอกใน) กรุงเทพมหานคร
๕. วัดอนงคารามวรวิหาร (วัดนอยขําแถม) กรุงเทพมหานคร
๖. วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะแกวลังการาม)
กรุงเทพมหานคร
๗. วัดมณีชลขันธ (วัดเกาะแกว) จังหวัดลพบุรี
๑.๘ พระเจดียทรงกลมทีท่ รงสรางและทรงปฏิสังขรณ
๑. พระเจดียเ ขาตังกวน จังหวัดสงขลา
๒. พระเจดียชอ งแสมสาร จังหวัดระยอง
๓. พระเจดียเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี
๔. พระธาตุจอมเพชร จังหวัดเพชรบุรี
๕. พระเจดียถา้ํ เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
จากการจําแนกประเภทของพระอารามตามประวัติการสถาปนาดังกลาวขางตน เพื่อ
นํามาใชในการศึกษาเปรียบเทียบดานลักษณะทางสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนาราม พิจารณา
จากพระอารามที่ทรงสราง ทรงปฏิสังขรณทั้งพระอาราม และพระอารามที่ทรงปฏิสังขรณเฉพาะ
อาคาร ทีเ่ ปนสถาปตยกรรมประเภทเดียวกันกับสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามที่ทาํ การศึกษา
ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๒ ประเภทของพระอารามและสถาปตยกรรมตามประวัติการสถาปนา
สถาปตยกรรม
ทรงสราง
พระอาราม ๑. วัดบรมนิวาส
๒. วัดโสมนัสวิหาร
๓. วัดปทุมวนาราม
๔. วัดราชประดิษฐฯ

ทรงปฏิสังขรณ
๑. วัดมหาพฤฒาราม
๒. วัดตรีทศเทพ
๓. วัดหิรัญรูจี
๔. วัดชัยพฤกษมาลา

ทรงบูรณะ
๑. วัดมหรรณพาราม

๕๓
ตารางที่ ๒ ประเภทของพระอารามและสถาปตยกรรมตามประวัติการสถาปนา (ตอ)
สถาปตยกรรม
ทรงสราง
พระอาราม
๕. วัดมกุฎกษัตริยา
ราม
๖. วัดพระแกว เขาวัง
๗. วัดเกาะสีชงั

พระอุโบสถ

๑. วัดบรมนิวาส
๒. วัดโสมนัสวิหาร
๓. วัดปทุมวนาราม
๔. วัดราชประดิษฐฯ
๕. วัดมกุฎกษัตริยา
ราม
๖. วัดพระแกว เขาวัง
๗. วัดเกาะสีชงั

พระวิหาร

๑. วัดบรมนิวาส
๒. วัดโสมนัสวิหาร

ทรงปฏิสังขรณ
๕. วัดเสนาสนาราม
๖. วัดชุมพลนิกายาราม
๗. วัดขุนยวน
๘. วัดขมิน้
๙. วัดพระพุทธบาท
๑๐. วัดกวิศราราม
๑๑. วัดพระปฐมเจดีย
๑๒. วัดมหาสมณาราม
๑๓. วัดพระสมุทรเจดีย
๑. วัดบวรสถาน
สุทธาวาส
๒. วัดศรีสุดาราม
๓. วัดมหาสมณาราม

๑. วิหารพระศรีศาสดา
วัดบวรนิเวศวิหาร

ทรงบูรณะ

๑. วัดพระเชตุพนฯ
๒. วัดบุปผาราม
๓. วัดโมลีโลกยาราม
๔. วัดวงศามูลวิหาร
๕. วัดชิโนรสาราม
๖. วัดบวรมงคล
๗. วัดรัชฎาธิษฐาน
๘. วัดราชผาติการาม
๙. วัดสุวรรณาราม
๑๐. วัดเขมาภิรตาราม
๑๑. วัดบางพระ
๑๒. วัดธรรมามูล
๑๓. วัดเขาบวชนาค
๑๔. วัดอัมพวันฯ
๑๕. วัดพระแทนดงรัง
๑. วิหารพระพุทธ ไสยาสน วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม

๕๔
ตารางที่ ๒ ประเภทของพระอารามและสถาปตยกรรมตามประวัติการสถาปนา (ตอ)
สถาปตยกรรม
ทรงสราง
ทรงปฏิสังขรณ
พระวิหาร
๓. วัดปทุมวนาราม
๒. พระวิหารโพธิลังกา
๔. วัดราชประดิษฐฯ
วัดมหาธาตุฯ
๕. วัดมกุฎกษัตริยาราม ๓. วัดสุวรรณาราม
๔. วัดสุวรรณดาราราม
๕. วัดขุนแสน
๖. วิหารพระพุทธ –
ไสยาสน วัดพุทธ
ไสยาสน
พระเจดีย

๑. วัดบรมนิวาส
๒. วัดโสมนัสวิหาร
๓. วัดปทุมวนาราม
๔. วัดมกุฎกษัตริยาราม
๕. วัดราชประดิษฐฯ
๖. พระสุทธิเสลเจดีย
วัดพระแกว เขาวัง
๗. พระเจดียถา้ํ เขาหลวง
๘. พระเจดียเขาตังกวน
๙. พระเจดียชอ ง
แสมสาร
๑๐. พระเจดียเ ขาสระ
บาป

๑. พระศรีรัตนเจดีย
วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม
๒. พระไพรีพนิ าศเจดีย
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓. พระบรมบรรพต
วัดสระเกศ
๔. พระศิวเสนเจดีย
วัดราชสิทธาราม
๕. พระศิรจุมพฎเจดีย
วัดราชสิทธาราม
๖. วัดราชาธิวาส
๗. วัดมหรรณพาราม
๘. วัดชัยพฤกษมาลา
๙. วัดตรีทศเทพ
๑๐. วัดมหาพฤฒา
ราม
๑๑. วัดศรีสุดาราม

ทรงบูรณะ
๒. วัดปาเลไลยก
๔. วัดเขาบวชนาค
๕. วิหารพระพุทธ –
ชินสีห วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ พิษณุโลก
๖. วิหารพระศาสดา
วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ พิษณุโลก
๗. วัดพระแทนดงรัง

๕๕
ตารางที่ ๒ ประเภทของพระอารามและสถาปตยกรรมตามประวัติการสถาปนา (ตอ)
สถาปตยกรรม

ทรงสราง

ทรงปฏิสังขรณ
๑๒. วัดเวฬุราชิณ
๑๓. วัดเขมาภิรตาราม
๑๔. วัดเฉลิมพระ –
เกียรติ
๑๕. วัดสุวรรณดารา
ราม
๑๖. วัดเสนาสนาราม
๑๗. วัดขุนแสน
๑๘. พระปฐมเจดีย
วัดพระปฐมเจดีย
๑๙. พระสมุทรเจดีย
วัดพระสมุทรเจดีย
๒๐. พระธาตุจอม
เพชร พระนครคีรี
๒๑. พระมกุฎพันธ เจดีย วัดพระพุทธบาท
๒๒. วัดโยธานิมิตร
๒๓. วัดบางพระ
๒๔. วัดกวิศาราม
๒๕. วัดสมุหประดิษฐ

ทรงบูรณะ

๒. ชั้นฐานะของพระอาราม วัดปทุมวนาราม เปนพระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดราช
วรวิหาร เพียงวัดเดียวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใหม สวน
พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร ทีท่ รงปฏิสังขรณและทรงบูรณะ อีกทั้งสิน้ ๗ วัด ไดแก
๑. วัดมหาพฤฒาราม (ทรงปฏิสังขรณ)
๒. วัดตรีทศเทพ (ทรงปฏิสังขรณ)
๓. วัดศรีสุดาราม (ทรงปฏิสังขรณ)

๕๖
๔. วัดหิรัญรูจี (ทรงปฏิสังขรณ)
๕. วัดบวรมงคล (ทรงบูรณะ)
๖. วัดรัชฎาธิษฐาน (ทรงบูรณะ)
๗. วัดราชผาติการาม (ทรงบูรณะ)
๓. มูลเหตุในการสถาปนาพระอาราม มูลเหตุในการที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ทรงสราง ทรงปฏิสังขรณ และทรงบูรณะพระอารามตางๆ มีมูลเหตุ ๖ ประการ
ไดแก สรางตามคติดั้งเดิม เพื่ออุทิศกุศลบุญ เปนการสืบพระศาสนา เปนการผาติกรรม เพื่อตอบ
แทนคุณ เปนการรับชวงตอจากผูท ี่เคยสรางมากอน วัดปทุมวนารามเปนพระอารามที่ทรงสรางขึน้
ใหมเพื่ออุทิศกุศลบุญ๑๙ ซึ่งมีพระอารามและพระเจดียท ที่ รงสราง ทรงปฏิสังขรณเพื่ออุทิศกุศลบุญ
เฉกเชนวัดปทุมวนาราม ดังตอไปนี้
๓.๑ พระอารามที่ทรงสรางเพื่ออุทิศกุศลบุญ
๑. วัดโสมนัสวิหาร พระราชทานสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี
๒. วัดปทุมวนาราม พระราชทานสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
๓. วัดขมิน้ พระราชทานใหเปนวัดของเจาจอมมารดาเทีย่ ง แตการสราง
ยังไมแลวเสร็จ จึงมิไดนมิ นตพระสงฆมาอยู
๓.๒ พระอารามที่ทรงปฏิสังขรณเพื่ออุทิศกุศลบุญแดผูสราง
๑. วัดสุวรรณดาราราม สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ทรงสราง
๒. วัดศรีสุดาราม สมเด็จเจาฟากรมพระศรีสุดารักษ ทรงปฏิสังขรณ
๓. วัดตรีทศเทพ กรมหมืน่ วิษณุนาถนิภาธร และกรมหมืน่ มเหศวร
ศิววิลาส ทรงสราง พรอมดวยเจาจอมมารดานอย
๔. วัดพระสมุทรเจดีย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ทรงสราง
๕. วัดชัยพฤกษมาลา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ทรงปฏิสังขรณ
๖. วัดเขมาภิรตาราม สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรง
ปฏิสังขรณ
๑๙

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๔๒ - ๔๔.

๕๗
๗. วัดหงสรัตนาราม สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
ทรงปฏิสังขรณ
๘. วัดหิรัญรูจี พระบรมอัยกา (เจาขัวเงิน) ทรงสราง
๙. วัดรัษฎาธิษฐาน พระบรมอัยกา (เจาขรัวเงิน) ทรงสราง
๑๐. วัดชิโนรสาราม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ทรงสราง
๑๑. วัดราชผาติการาม พระอนุชาทรงสราง
๑๒. วัดอัมพวันเจติยาราม สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ทรงสรางใน
พระนิเวศนสถานเดิม
๑๓. วัดวงศามูลวิหาร กรมขุนธิเบศรบวรทรงสรางทีพ่ ระราชนิเวศนเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
๑๔. วัดราชโอรส พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง
๑๕. วัดพนัญเชิง บรรพบุรุษในพระราชวงศจักรีทรงบูรณะ
๑๖. วัดขุนแสน พระบุพการีของพระราชวงศจักรีเคยตั้งนิวาสสถาน
นอกจากนีย้ ังมีพระเจดียท ที่ รงสรางเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวาย ไดแก
๑. พระศิวเสนเจดีย วัดราชสิทธาราม อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกลาเจาอยูหวั และพระศิรจุมพฎเจดีย เปนสวนของพระองคเอง
๒. พระเจดียเดิม ๔ องค วัดมหาพฤฒาราม ทรงพระราชอุทิศบูชา
พระพุทธเจาทัง้ ๔ พระองค
๔. ผูควบคุมการกอสรางพระอาราม ในการกอสรางวัดปทุมวนาราม
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
(ทัด บุนนาค) เปนแมกอง และพระยาสามภพพาย (หนู หงสกุล) สวนการกอสรางพระอารามตางๆ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีผูรับสนองพระ
บรมราชโองการในการควบคุมการกอสราง ตามหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏนามผูรับสนองพระ
บรมราชโองการในการควบคุมการกอสรางพระอาราม ดังตารางตอไปนี้

๕๘
ตารางที่ ๓ ผูควบคุมการกอสรางพระอาราม
พระอาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดราชประดิษฐฯ
วัดพระแกว เขาวัง
วัดราชาธิวาส
วัดตรีทศเทพ
วัดมหาพฤฒาราม
วัดสระเกศ
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดหิรัญรูจี
วัดบวรสถานสุทธาวาส
วัดบวรมงคล

วัดวงศามูลวิหาร
วัดปทุมคงคา
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดขุนแสน
วัดเขมาภิรตาราม
วัดเฉลิมพระเกียรติ

แมกอง
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ (ทัด บุนนาค)
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
พระยาราชสงคราม (ทองสุก)
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี –
สุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
พระยาสามภพพาย (หนู)
พระยาราชสงคราม
กรมหมืน่ ภูมินทรภักดี
พระยาศรีพิพฒ
ั น
พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่น
มเหศวรศิววิลาส
พระยาราชสีหเดโชไชย
เจาฟาอิศราพงศ
(จิตรกรรมฝาผนัง)
พระองคเจาใย (พระเจาลูกเธอ
ในสมเด็จพระราชวังบวรมหา
เสนานุรักษ)
กรมหมืน่ อนันตการฤทธิ
พระยาพิศาลศุภผล
(พระอาราม)
เจาพระยาพลเทพ (หลง)

นายงาน
พระยาสามภพพาย (หนู)
สมเด็จพระบรมวงศเธอกรม
ขุนราชสีหวิกรม

พระยาราชสงคราม

กรมขุนราชสีหวิกรม
(พระประธานในอุโบสถ)
๑. พระยาราชสงคราม

กรมหมืน่ มนตรีรักษา
เจาพระยาทิพากรวงศ

๕๙
ตารางที่ ๓ ผูควบคุมการกอสรางพระอาราม (ตอ)
พระอาราม
พระสมุทรเจดีย

แมกอง
เจาพระยาทิพากรวงศ

วัดเกาะสีชัง
วัดพระพุทธบาท

เจาพระยาทิพากรวงศ

พระปฐมเจดีย

สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ และเจาพระยาทิพา
กรวงศ
เจาพระยานิกรบดินทร
เจาพระยาทิพากรวงศ
เจาพระยาสงขลา (สังข)

วัดพระปาเลไลยก
วัดบางพระ
เจดียเขาตังกวน

นายงาน
๑. พระยาอรรคนิกร
๒. พระอมรมหาเดช
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (สรางพระมณฑป
ใหญ) พระยาราชสงคราม
(สรางพระมณฑปเล็ก)
กรมหลวงเทเวศรวัชรินทร
(สรางเสื่อเงิน)

พระยาสามภพพาย

๕. ลําดับเวลาในการสถาปนาพระอาราม การเปรียบเทียบชวงระยะเวลาการ
กอสรางในดานประวัติการกอสรางนี้ ไดเรียบเรียงขอมูลตามที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร
ตามปพทุ ธศักราชในการกอสรางเปนสําคัญ โดยมิไดพิจารณาถึงลักษณะทางสถาปตยกรรม๒๐
ดังตารางตอไปนี้

๒๐

๒๓ - ๒๖.

กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐),

๖๐
ตารางที่ ๔ ลําดับเวลาในการสถาปนาพระอารามตามหลักฐานดานเอกสาร
ปพุทธศักราช
๒๓๓๒
๒๓๘๗
๒๓๙๖
๒๓๙๖
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๐
๒๔๐๐
๒๔๐๐
๒๔๐๐
๒๔๐๒
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๓
๒๔๐๓
๒๔๐๖
๒๔๐๖
๒๔๐๖
๒๔๐๖
๒๔๐๖
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙

พระอารามและสถาปตยกรรม
วัดบรมนิวาส
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดโสมนัสวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระปฐมเจดีย
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระธาตุพระฝาง
วัดปทุมวนาราม
พระเจดียชองแสมสาร
พระเจดียว ัดโยธานิมิตร
พระเจดียเขาสระบาป
พระมกุฎพันธเจดีย วัดพระพุทธบาท
วัดพระแกว เขาวัง
พระเจดียบนยอดเขาตังกวน
วัดพระสมุทรเจดีย
วัดพระปฐมเจดีย
วัดพระพุทธบาท
วัดสระเกศ (พระบรมบรรพต)
วัดราชสิทธาราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดเขมาภิรตาราม
วัดรัชฎาธิฐาน
วัดสุวรรณดาราราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดพุทธไสยาสน

๖๑
ตารางที่ ๔ ลําดับเวลาในการสถาปนาพระอารามตามหลักฐานดานเอกสาร (ตอ)
ปพุทธศักราช
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๐
๒๔๑๔

พระอารามและสถาปตยกรรม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดตรีทศเทพ
วัดศรีสุดาราม
วัดสัตตนารถปริวัตร

๖. พระอารามฝายธรรมยุติกนิกาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ครั้งที่
ยังทรงผนวชในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ไดทรงกอตั้งธรรมยุติกนิกายขึน้
ในสยามประเทศ ซึง่ พระสงฆในฝายนี้มีระเบียบขอปฏิบัติที่แตกตางจากสงฆในฝายมหานิกายอยู
หลายประการ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นไดในลักษณะหลายประการทีถ่ ูกกําหนดขึ้นเปนแบบแผนของ
พระอาราม เมือ่ พระองคเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ไดทรงสถาปนาพระอารามในฝาย
ธรรมยุติกนิกายอีกหลายพระอาราม ดังนี้
๑. วัดบรมนิวาส
๒. วัดโสมนัสวิหาร
๓. วัดมกุฎกษัตริยาราม
๔. วัดปทุมวนาราม
๕. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๖. วัดบวรนิเวศวิหาร
๗. วัดราชาธิวาส
๘. วัดชิโนรสาราม
๙. วัดบุปผาราม
๑๐. วัดเสนาสนาราม
๑๑. วัดชุมพลนิกายาราม
๑๒. วัดมหาสมณาราม
๑๓. วัดกวิศราราม
๑๔. วัดเกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ

๖๒
จากการประมวลขอมูลหลักฐานดานประวัติการสถาปนาพระอารามของวัดปทุมวนา
รามกับพระอารามอื่นๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง ทรงปฏิสังขรณ และทรง
บูรณะ รวมถึงวัดและสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธในดานตางๆ ไดแก ประเภทของ
พระอาราม ชัน้ ฐานะ มูลเหตุในการกอสราง ผูควบคุมการกอสราง พระอารามฝายธรรมยุติกนิกาย
และระดับเวลาการสรางทีป่ รากฏหลักฐานตามเอกสาร เปนขอมูลที่สามารถกลาวไดวาวัดปทุม
วนาราม มีลักษณะที่สัมพันธกับพระอารามอื่นๆ ที่รวมสมัยกัน ดังนี้
เปนพระอารามที่อยูในกลุมพระอารามทีท่ รงสรางขึ้นใหมทั้งสิน้ ๗ วัด ไดแก วัดบรม
นิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดพระแกว เขาวัง และวัดเกาะสีชัง นอกจากนีย้ ังมีพระเจดียทรงกลมแบบที่คลายคลึงกับพระเจดีย
ประธานวัดปทุมวนารามทรงสรางขึน้ ในพระอารามที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ และที่ไมไดสรางขึ้น
ภายในพระอารามรวมทั้งสิน้ ๓๕ องค
เปนพระอารามที่มีมูลเหตุในการสรางเพือ่ อุทิศพระราชกุศลพระราชทาน มีทงั้ สิน้ ๓
วัด ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม และวัดขมิน้ ซึ่งยังมีพระอารามที่ทรงปฏิสังขรณและ
บูรณะเพื่ออุทศิ พระราชกุศลพระราชทานผูส รางเดิมอีก ๑๖ วัด และพระเจดียอีก ๒ องค
วัดปทุมวนาราม เปนพระอารามหลวงทีท่ รงสรางขึ้นใหมเพียงวัดเดียวที่มีฐานะเปน
พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร แตมีพระอารามที่ทรงบูรณปฏิสังขรณอีก ๗ วัด ทีม่ ีฐานะ
เปนพระอารามหลวง ชัน้ ตรี ชนิดราชวรวิหาร เทากับวัดปทุมวนาราม ไดแก วัดมหาพฤฒาราม
วัดตรีทศเทพ วัดศรีสุดาราม วัดหิรัญรูจี วัดบวรมงคล วัดรัชฎาธิษฐาน และวัดราชผาติการาม
วัดปทุมวนาราม มีผูควบคุมการกอสราง คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
เปนแมกอง และพระยาสามภพพาย เปนนายงาน ซึง่ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ เปน
นายงานในการบูรณะพระมณฑปใหญที่วดั พระพุทธบาทสระบุรี สวนพระยาสามภพพาย เปน
แมกองในการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาส และเปนนายงานในการสรางพระเจดียเขาตังกวน
พระอารามฝายธรรมยุตกิ นิกายที่สถาปนาขึ้นในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั มีทงั้ สิน้ ๑๕ วัด ลวนแลวแตเปนพระอารามทีท่ รงสรางขึ้นใหม และทรงปฏิสังขรณ
ทั้งพระอารามแทบทัง้ สิ้น และเปนพระอารามทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางขึน้
ในชวงระยะเวลาตอนกลางรัชกาล แตเปนพระอารามลําดับแรกๆ ที่ทรงสรางขึน้ ใหมในรัชสมัยของ
พระองค

บทที่ ๔
สถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร มีการแบงพืน้ ที่ภายในพระอารามออกเปน ๒ สวน
ไดแก เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ซึง่ ในสมัยแรกสรางวัดนั้น พืน้ ที่ของเขตพุทธาวาสถูก
กําหนดขอบเขตอยางชัดเจนดวยกําแพงแกว สวนพืน้ ที่เขตสังฆาวาส คือ พื้นที่บริเวณทายเขต
พุทธาวาสนอกกําแพงแกวทางดานทิศตะวันตก พื้นทีท่ างดานทิศเหนือและพืน้ ทีโ่ ดยรอบนอก
เหนือจากพื้นที่ทงั้ ๒ สวนนี้ เปนทีธ่ รณีสงฆที่ไดขยายเพิม่ เติมขึ้นภายหลัง ซึ่งพื้นที่ของวัดปทุมวนา
รามแตเดิมตามที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๐๐ มีขนาดกวาง ๑ เสน ๑๕ วา ยาว ๔
เสน ๘ วา๑ เทียบเปนระบบเมตริกไดความกวางเทากับ ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร
(แผนผังที่ ๒)
การศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ไดทําการศึกษารูปแบบ
ลักษณะและพัฒนาการของสถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม ที่สรางขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึง่ เปนสถาปตยกรรมสําคัญที่ตั้งอยูใ นแนวแกน
ประธานของพระอารามและมีความสัมพันธกัน ไดแก แผนผังของเขตพุทธาวาส พระอุโบสถ พระ
เจดีย พระวิหาร โพธิฆระ กําแพงแกวและซุม ประตู ดังตอไปนี้
แผนผังเขตพุทธาวาส
เขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม มีลกั ษณะรูปแบบแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ขนาดความกวางประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๗.๐๐ เมตร ลอมรอบดวย
กําแพงแกวทีม่ ีซุมประตูทางเขาที่กึ่งกลางดานทิศตะวันออกและดานทิศตะวันตก ดานละ ๑ ชอง
และมีซุมประตูที่ดานทิศเหนือและดานทิศใต ดานละ ๒ ชอง รวมมีซุมประตูทั้งสิน้ ๖ ชอง ทิศหลัก
ของเขตพุทธาวาสอยูท างดานทิศตะวันออก มีอาคารสําคัญตั้งอยูในแนวแกนประธานซึ่งตัง้ อยู
กึ่งกลางของเขตพุทธาวาส ประกอบดวย พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ เรียงกัน

๑

“จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เรื่อง ประกาศ,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทขาว, อักษร
ขอม – ไทย, ภาษาบาลี – ไทย, เสนดํา, จ.ศ.๑๒๒๗, เลขที่ ๑๕๓.
๖๓

๖๔
ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั มีอาคารสิ่งกอสรางอืน่ ที่ตงั้ อยูภ ายในกําแพงแกวของเขตพุทธาวาส อาทิ
หอระฆัง ศาลาราย กุฎีสงฆ ซึ่งบางอาคารมีการรื้อถอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและหนาที่ของอาคาร
ไปจากเดิม และอาคารสวนใหญเปนอาคารที่สรางขึ้นในภายหลัง ดังนั้นอาคารที่อยูในขอบเขตของ
การศึกษาจึงมุง เนนการศึกษาสถาปตยกรรมของอาคารทีต่ ั้งอยูในแนวแกนประธานของวัดเปน
สําคัญ (แผนผังที่ ๓)
รูปแบบแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม เปนการวางผังแบบแนวแกนเดี่ยว
ประเภทผังบริบูรณใหญ๒ มีพระเจดียเปนประธานของพระอาราม ตั้งอยูระหวางพระอุโบสถและ
พระวิหาร การวางผังเขตพุทธาวาสรูปแบบนี้ ไดปรากฏมาแลวในสมัยอยุธยา เชน วัดกุฎีดาว
(แผนผังที่ ๔) วัดธรรมาราม (แผนผังที่ ๕) วัดขุนเมืองใจ (แผนผังที่ ๖) วัดประดูทรงธรรม (แผนผังที่
๗) วัดใหญชัยมงคล (แผนผังที่ ๘) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว ไดทรงนําการวางผังอาคารในเขตพุทธาวาสรูปแบบนี้กลับมาใชในการวางผังพระอาราม
ที่สรางขึน้ ในสมัยของพระองคหลายแหง พระอารามที่มีการวางแผนผังของเขตพุทธาวาสแบบ
เดียวกับวัดปทุมวนาราม คือ พระเจดียเ ปนประธานในแนวแกน พระอุโบสถอยูดานหนา และพระ
วิหารอยูดานหลัง ไดแก วัดตรีทศเทพ (แผนผังที่ ๙) วัดเสนาสนาราม (แผนผังที่ ๑๐) วัดบวรนิเวศ
วิหาร แตพระวิหารตั้งขวางแนวแกน (แผนผังที่ ๑๑) สวนพระอารามทีม่ ีแผนผังแบบเดียวกันนี้ แตมี
ตําแหนงของพระวิหารอยูท างดานหนาแนวแกน ไดแก วัดโสมนัสวิหาร (แผนผังที่ ๑๒) และวัด
มกุฏกษัตริยาราม (แผนผังที่ ๑๓) นอกจากนีย้ ังมีการวางแผนผังที่คลายคลึงกันนี้ แตทั้งดานหนา
แนวแกนและดานหลังแนวแกนเปนที่ตงั้ ของพระวิหาร คือ วัดพระสมุทรเจดีย (แผนผังที่ ๑๔)
ลักษณะที่สาํ คัญอีกประการของแผนผังเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนาราม ปรากฏการให
ความสําคัญแกตนพระศรีมหาโพธิอยางชัดเจน โดยมีการสรางทับเกษตรหรือโพธิฆระลอมรอบตน
พระศรีมหาโพธิ และวางอยูต อนทายในแนวแกนประธานของพระอารามลอมรอบดวยกําแพงแกว
แสดงใหเห็นวาตนพระศรีมหาโพธิไดถูกผนวกเขาไวเปนสวนหนึง่ ของเขตพุทธาวาสดวย ซึง่ พระ
อารามที่มีการนําตนพระศรีมหาโพธิมาตัง้ อยูในแนวแกนประธานภายในเขตพุทธาวาสไดปรากฏ
อีกแหงหนึง่ คือ วัดพระสมุทรเจดีย โดยมีตาํ แหนงอยูท ายพระวิหารราย และมีการกอฐานโพธิรอบ
พระศรีมหาโพธิ (แผนผังที่ ๑๔) สวนวัดโสมนัสวิหาร มีการวางตําแหนงตนพระศรีมหาโพธิอยูท า ย
แนวแกนประธานเชนกัน แตตั้งอยูภายนอกกําแพงของเขตพุทธาวาส (แผนผังที่ ๑๒)

๒

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๙๒.

๖๕
จากการเปรียบเทียบการกําหนดแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนารามกับพระ
อารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางและทรงปฏิสังขรณ พบวาพระอาราม
สวนใหญที่มกี ารวางผังในแนวแกนเดี่ยวเชนเดียวกับวัดปทุมวนารามนี้ เปนพระอารามทีท่ รงสราง
ขึ้นใหมและทรงปฏิสังขรณทงั้ พระอาราม ไดแก วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดตรีทศเทพ
และวัดเสนาสนาราม สวนวัดบวรนิเวศวิหารนั้น พระวิหารที่ทรงสรางขึ้นใหมวางอยูใ นแนวแกน
ประธานของพระอารามแตต้งั อยูขวางแนวแกน อาจเพราะความจํากัดในดานพืน้ ที่ จึงมิสามารถ
วางเรียงไปตามแนวแกนไดโดยตลอด แตก็แสดงใหเห็นวาทรงมีพระราชประสงคที่จะวางพระวิหาร
นี้ไวในตําแหนงที่มีความสัมพันธกับแนวแกนประธานของพระอารามดวยเชนกัน โดยมีพระเจดีย
เปนประธานในเขตพุทธาวาส สวนวัดพระสมุทรเจดีย เปนวัดที่ทรงปฏิสังขรณ มีพระเจดียตั้งอยู
ระหวางพระวิหาร ๒ หลัง เปนลักษณะพิเศษกวาพระอารามอืน่ ที่มีแผนผังแบบเดียวกัน
ดังนัน้ จึงสรุปลักษณะของการวางแผนผังเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนารามไดวาเปน
การยอนกลับไปใชรูปแบบแผนผังเชนเดียวกับวัดในสมัยอยุธยา ที่มีการวางผังแบบแนวแกนเดี่ยว
และมีการวางตําแหนงอาคารภายในแนวแกนโดยพระเจดียเปนประธาน พระอุโบสถอยูทาง
ดานหนา พระวิหารอยูทางดานหลัง มีการใหความสําคัญแกตนพระศรีมหาโพธิโดยการวางไวทาย
แนวแกนภายในเขตพุทธาวาส และมีกาํ แพงแกวลอมรอบเขตพุทธาวาสเปนสัดสวนแยกออกจาก
พื้นที่สวนอื่นภายในวัด
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม เปนอาคารกออิฐถือปูน ตัง้ อยูทางดานหนาของแผนผัง
เขตพุทธาวาส หรือทางดานทิศตะวันออกของพระเจดีย มีทิศหลักหันไปทางดานทิศตะวันออก
จิตรกรรมฝาผนังดานในพระอุโบสถเขียนรูปสี แบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนบนเหนือ
กรอบประตูหนาตาง และตอนลางระหวางกรอบประตูหนาตาง ภาพจิตรกรรมบริเวณผนังตอนบน
ดานหนาพระประธานและดานขางเขียนภาพเสด็จประพาสสระบัว ภายในสระมีเรือพระทีน่ ั่งและ
ดอกบัวนานาชนิด ที่ริมฝงมีพลับพลาที่ประทับ บนทองฟามีเทพชุมนุม (ภาพที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘)
สวนผนังหุมกลองดานหลังพระประธาน เขียนภาพดอกบัวสวรรคขนาดใหญ ๗ ดอก แตละดอกมี
นางฟาฟอนรําอยู ๗ นาง โอบลอมดานหลังของพระประธาน เบื้องลางทางดานซายและขวาเปน
ภาพเทวดา (ภาพที่ ๑๙) สวนฝาผนังตอนลางเขียนรูปแสดงกิจตางๆ ที่พระภิกษุตองปฏิบัติและ
อานิสงสของการปฏิบัติธรรม (ภาพที่ ๒๐)

๖๖
พระประธานในพระอุโบสถคือ พระไส หรือพระสายน เปนพระพุทธรูปหลอปางมาร
วิชัย หนาตักกวาง ๑ ศอก ๑นิ้ว๓ ประดิษฐานอยูบนฐานชุกชี ๔ ชั้น ลอยตัวหางจากผนัง ดานหลัง
ทําเปนแผงซุม ทรงพุม มหาโพธิปนู ปนลงรักปดทองประดับกระจก (ภาพที่ ๒๑)
การศึกษาขอมูลทางดานรูปแบบและลักษณะทางสถาปตยกรรมของพระอุโบสถ วัด
ปทุมวนาราม สามารถวิเคราะหลกั ษณะและรูปแบบสถาปตยกรรมทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของวัด
ปทุมวนาราม รวมถึงลักษณะที่มีความสัมพันธกับอาคารประเภทพระอุโบสถของพระอารามอืน่ ๆ
ตามองคประกอบหลัก ดังนี้
๑. แผนผัง ลักษณะแผนผังของพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ไดแก เปนอาคารทรง
โรง แผนผังอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวางประมาณ ๑๐.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗.๒๐
เมตร ขนาด ๕ หองเสา ไมรวมพะไล มีพะไลลอมรอบ และไมมีเสารวมใน ประตูและบันไดทาง
ขึ้นอยูทางดานสกัดทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ดานละ ๑ ชอง มีหนาตางทางดานทิศเหนือ
และทิศใต ดานละ ๕ ชอง เรือนอาคารและพะไลตั้งอยูบนฐานไพที ที่มกี ําแพงแกวลอมรอบ (ภาพที่
๒๒, ๒๓, แผนผังที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗)
พระอุโบสถทีม่ ีลักษณะใกลเคียงกับพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ไดแก วัดบรมนิวาส
(แผนผังที่ ๑๘, ๑๙ และ ๒๐) วัดโสมนัสวิหาร (แผนผังที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๓) วัดมกุฏกษัตริยาราม
(แผนผังที่ ๒๔, ๒๕ และ ๒๖) และวัดมหาพฤฒาราม แตมีขอแตกตางที่ตอนทายของกําแพงแกวที่
ลอมรอบพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส เชื่อมตอกับระเบียงคดที่ลอมรอบพระเจดีย สวนพระอุโบสถ วัด
โสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาพฤฒาราม มีประตูทางเขาดานหนาและหลัง ดาน
ละ ๒ ชอง
๒. เรือนอาคาร อาคารมีลกั ษณะที่ไดรับอิทธิพลรูปแบบสถาปตยกรรมมาจาก
สมัยกอนหนา คือ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั ทีน่ ิยมอาคารแบบไมมีเสารวมใน
ใชผนังรับน้ําหนักเครื่องบน มีพะไลลอมรอบ ที่มีสะพานคอสองชักตอถึงกัน และชักพนักกําแพง
แกวเชื่อมตอถึงกันโดยตลอด (ภาพที่ ๒๔)
ลักษณะเครื่องบนของพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม มีโครงสรางหลังคาระบบจันทัน
หลังคาลดชัน้ ๑ ชัน้ ทั้งดานหนาและหลัง ตับหลังคา ๒ ซอน ทําเปนพะไลปกนก มุงกระเบื้องลอน
หรือกาบกลวย และมีกระเบื้องเชิงชายลายเทพนม พระอุโบสถของพระอารามที่มีลกั ษณะเครื่อง

๓

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๙๒.

๖๗
บนคลายคลึงกับพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ไดแก พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัด
มกุฎกษัตริยาราม และวัดมหาพฤฒาราม แตวัดบรมนิวาสมีลักษณะที่แตกตางออกไป คือ หลังคา
มุงดวยกระเบือ้ งเกล็ด สวนวัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาพฤฒาราม มีตับ
หลังคา ๓ ซอน นอกจากนี้ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาพฤฒาราม ยังมุงหลังคาดวยกระเบือ้ ง
เกล็ดไมใชกระเบื้องลอนแบบวัดโสมนัสวิหาร
ฐานเรือนอาคารพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เปนพระอุโบสถแหงเดียวในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทีม่ ีชุดฐานแบบบัวลูกแกวอกไก (ภาพที่ ๒๕, ลายเสนที่ ๑)
ไมปรากฏวามีการใชชุดฐานแบบนี้กับอาคารประเภทพระอุโบสถที่อารามอื่น แตพบการใชฐาน
แบบนี้ที่ฐานอาคารและฐานพะไลพระวิหาร วัดปทุมวนาราม (ภาพที่ ๗๗, ลายเสนที่ ๒ และ ๓)
ฐานพะไลพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร (ลายสนที่ ๔) และฐานเรือนอาคารพระวิหาร วัดสุวรรณ
ดาราราม (ลายเสนที่ ๕) สวนบันไดเขาสูเรือนอาคารเปนบันไดแบบยื่น (ภาพที่ ๒๖)
๓. พะไล พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม เปนอาคารที่มีพะไลลอมรอบ ขนาดกวาง
ประมาณ ๑ เมตร รองรับหลังคาปกนกดวยเสาพะไลสี่เหลี่ยมจัตุรัสลดมุมชักคิ้วบัว ไมประดับหัว
เสาและเชิงเสา แตประกบดวยแผนศิลาสลักรูปดอกบัว อันเปนเครื่องหมายขอบเขตขัณฑสีมาที่เชิง
เสาพะไลทุกตน และกัน้ พนักพะไลเชื่อมติดตอกันโดยตลอด ระหวางชองพนักกรุดว ยลูกกรง
กระเบื้องเคลือบสีเหลือง (ภาพที่ ๒๗ และ ๒๘) เสาพนักเปนเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส มียอดเสาแบบหัว
เม็ดทรงดอกบัว (ภาพที่ ๒๙) มีบันไดแบบประชิดแนบอาคารทางดานหุมกลองทัง้ ๒ ดาน ที่มี
บันไดทางขึ้น ๒ ทางมาบรรจบกันตรงกลาง (ภาพที่ ๓๐)
พระอุโบสถสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ที่มีพะไลลอมรอบเรือน
อาคาร ประกอบดวยเสาพะไลสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสลดมุมชักคิ้วบัว ไมมีการประดับปลายหัวเสาและเชิง
เสา ชักพนักกําแพงเชื่อมถึงกันระหวางชวงเสา เปนแบบแผนที่ไดรับอิทธิพลมาจากอาคารในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั ไดแก พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส (ภาพที่ ๑๓๕)
วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาพฤฒาราม นอกจากนีย้ ังพบการใชเสาพะไล
สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเรียบ ไมประดับปลายหัวเสาและเชิงเสาที่เสาพะไลดานหุมกลองของ
พระอุโบสถ วัดศรีสุดาราม
การใชลูกกรงกระเบื้องเคลือบกรุพนักระหวางชองเสาพะไล เปนลักษณะพิเศษ
ประการหนึ่งอันมีความแตกตางจากหลายพระอารามในสมัยเดียวกันและสมัยกอนหนาที่มักกรุ
พนักระหวางชองเสาพะไลดวยกระเบื้องปรุแบบจีน พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ที่ไดรับอิทธิพลมา

๖๘
จากตะวันตก๔ การใชลูกกรงกระเบื้องที่อาคารแบบตะวันตกหลายหลังที่สรางในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคล
สวนในพระอารามที่รวมสมัยกันนี้ไดปรากฏที่วัดพระแกวเขาวัง และวัดบรมวงศฯ
การใชบันไดพะไลแบบประชิดสําหรับอาคารประเภทพระอุโบสถ ไดพบที่วัดปทุม
วนาราม (ภาพที่ ๓๐) และวัดบรมนิวาส ซึ่งเสาพนักกําแพงเปนเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสคลายกัน แต
ตางกันทีก่ ารประดับรูปหัวเสาและตนเสา หัวเสาวัดปทุมวนารามเปนปูนปนทรงดอกบัว เพราะ
สัมพันธกับนามพระอาราม แตที่วัดบรมนิวาสประดับดวยสิงโตจีนศิลา ตัวเสาของวัดปทุมวนาราม
เปนแบบเรียบ แตที่วัดบรมนิวาสเปนแบบเซาะรอง นอกจากนี้ยังพบการใชเสาพนักกําแพงสี่เหลีย่ ม
จัตุรัสที่มีลักษณะหัวเสาตางออกไป เชน วัดมกุฎกษัตริยาราม หัวเสาเปนทรงบัวถลา ไมมียอดเสา
วัดชุมพลนิกายาราม มีหัวเสาเปนทรงคลายกัน แตมีความสูงมากกวาวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดพระ
แกว เขาวัง มีหัวเสาคลายบัวลูกแกว แตไมมียอดเสา เปนตน สวนฐานพะไลแบบฐานสิงหบวั
ลูกแกว (ภาพที่ ๓๑)
๔. ไพที ตัวเรือนอาคารและพะไลของพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ตั้งอยูบนฐาน
ไพที ที่ประกอบดวย มีกําแพงแกวกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีน้ําเงิน ยกมุมที่กง่ึ กลางและมุมแตละ
ดานเปนแทนเสมา แทนเสมาสี่เหลีย่ ม ฐานสิงหบัวลูกแกว หนากระดานฐานปน เปนกลีบบัว มี
ทางเขาทางดานหนาและหลัง ดานละ ๒ ชอง ชุดฐานแบบฐานปทม บันไดแบบประชัน
ฐานไพทีที่มีการยกมุมที่กงึ่ กลางและมุมแตละดานเพื่อตั้งแทนเสมา ประกอบกับมี
กําแพงแกวกรุดวยกระเบื้องปรุ มีทางเขาดานหนาและหลัง ดานละ ๒ ชอง และมีบนั ไดแบบประชัน
คลายกับพระอุโบสถ วัดปทุมวนารามนี้ ปรากฏในพระอุโบสถของพระอารามอื่นที่รวมสมัยกัน
ไดแก วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร แตวดั มกุฏกษัตริยาราม มีทางเขาที่ดานขาง ดานละ ๒ ชอง
วัดสุวรรณดาราราม มีการทํากําแพงแกวยกมุมและในแตละดานเพื่อตั้งแทนเสมาลอมรอบพระ
อุโบสถ แตมีทางเขาอยูทที่ างดานขาง ดานละ ๒ ชอง (ภาพที่ ๓๒)
รูปแบบของแทนเสมาบนกําแพงแกวของฐานไพทีพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม มี
ลักษณะเปนแทนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกมุมออกมาจากกําแพงแกว ตั้งอยูบ นชุดฐานปทม ดานบนเหนือ
สันกําแพงแกวเปนชุดฐานสิงหบวั ลูกแกวที่มีชนั้ หนากระดานปูนปน เปนรูปกลีบบัวรองรับแทงเสมา
ศิลา (ภาพที่ ๓๓ และลายเสนที่ ๖) ซึ่งแทนเสมาแบบนีม้ ีองคประกอบคลายกับแทนเสมาที่กาํ แพง

๔

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๑๔๒.

๖๙
แกวพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม แตตางกันที่สว นบนเปนชัน้ ลูกแกวรองรับซุม
เสมาโปรง และสวนฐานของวัดโสมนัสวิหาร เปนฐานบัวลูกแกว วัดบรมนิวาส มีลักษณะเปนแทน
สี่เหลี่ยมคลายชุดฐานปทมที่ทองไมเซาะรอง สวนบนรองรับฐานสิงหกลม ชัน้ บนสุดเปนกลีบบัว
ศิลาติดกับใบเสมา สวนวัดทีม่ กี ารใชแทนเสมาแบบฐานสิงหบวั ลูกแกว คลายกับสวนบนของแทน
เสมาวัดปทุมวนาราม ไดแก วัดชุมพลนิกายาราม มีการปนหนากระดานบนเปนรูปใบอาคันธัส
และวัดเสนาสนาราม นอกจากนีย้ ังพบวามีการใชฐานสิงหบวั ลูกแกวรองรับเสมาแบบแทงในวัดอืน่
อีก เชน วัดตรีทศเทพ วัดมหาสมณาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๕. หนาบัน กรอบหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ประดับดวยเครื่องลํายอง
นาคสะดุง แบบไทยประเพณี ที่มีไขราหนาจั่ว ชอฟา ใบระกา หางหงส ไมมีหนาบันชัน้ ลด (ภาพที่
๓๔) อาคารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่มกี ารใชกรอบหนาบันลักษณะนี้
ไดแก พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส พระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม
พระอุโบสถ วัดกวิศราราม พระอุโบสถ วัดศรีสุดาราม พระอุโบสถและพระวิหาร วัดมหาพฤฒาราม
พระวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระวิหาร วัดตรีทศเทพ และวิหารโพธิลังกา วัด
มหาธาตุ
ลายหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม เปนเครื่องไมแกะสลักลงรักปดทองที่ตัว
ลาย พื้นหลังกรุดวยกระจกสี ลักษณะลวดลายเปนแบบผสมระหวางกระบวนลายไทย และลวด
ลายลออยางธรรมชาติ ที่มีความสมดุลทั้งดานซายและขวา โดยกระบวนลายไทยอยูในสวนกลาง
ของหนาบัน ทําเปนรูปเครื่องหมายพระราชลัญจกรประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว คือ รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานบนพานแวนฟา มีลายกระหนกลอมรอบอยูทั้ง ๒
ขาง ภายในกรอบทรงดอกบัวตูม ซึง่ ซอนอยูในกรอบลายทรงดอกบัวตูม ที่ผกู ลายกระหนกเปลวขึ้น
ไปจรดกรอบสามเหลี่ยมตอนบน สวนดานลางของกรอบสามเหลี่ยม เปนการใชกระบวนลายกอบัว
ลออยางธรรมชาติ ซึง่ อาจไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก ประกอบดวยใบบัวและดอกบัว ดาน
ลางสุดทําเปนลายคลื่นน้ํา จบลายดวยลายกระจังคลายกลีบบัว๕ (ภาพที่ ๓๕ และลายเสนที่ ๗)
การผูกกระบวนลายบนหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม เนนลวดลายทีม่ ีความ

๕

สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดหลวงธรรมยุตกิ
นิกายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖), ๑๖๓.

๗๐
สัมพันธกับความหมายของนามพระอาราม กระบวนลายทัง้ หมดมีความสัมพันธกับดอกบัวทัง้ สิ้น
ตั้งแตสวนลางที่เปนลายกอบัวอยางลอธรรมชาติ และสวนบนทีเ่ ปนลายกรอบทรงดอกบัว ๒ ชัน้
มีพระมหาพิชยั มงกุฎประดิษฐานบนพานแวนฟาอยูในสวนกลางลาย อันหมายถึง พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว ผูทรงสรางวัดปทุมวนาราม สวนพระอารามที่มกี ารจัดวางองคประกอบ
ของลวดลายภายในหนาบันที่มีความคลายคลึงกับหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม คือ หนา
บันมุขลด พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม (ภาพที่ ๑๓๖ และ ลายเสนที่ ๘) โดยมีการผูกลายพระ
มหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานแวนฟา มีฉัตรและลายกระหนกประกอบ ๒ ขาง ภายในกรอบ
ลายกระจังอยูด านบน ดานลางเปนภาพเลาเรื่องทีม่ ีความสัมพันธกับพระอาราม คือ หนาบัน
ประธานเปนภาพเหตุการณท่มี ีความสัมพันธกับที่ตั้งวัด สวนหนาบันชัน้ ลด มีความหมายพองกับ
ชื่อวัดในทํานองเดียวกันกับลวดลายหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม
ตราพระราชลัญจกรที่วัดปทุมวนาราม เปนแบบพระมหาพิชยั มงกุฎประดิษฐานบน
พานแวนฟา แบบไมมีฉัตรประกอบ ปรากฏการใชพระราชลัญจกรลักษณะเดียวกันนี้ทหี่ นาบันพระ
อุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร (ลายเสนที่ ๙) สันนิษฐานวานาจะมีความเกีย่ วเนื่องกับมูลเหตุของการ
สถาปนาพระอารามเพื่ออุทศิ พระราชกุศลพระราชทานแกพระอัครมเหสีเชนเดียวกัน คือ สมเดจ
พระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี และสมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี จึงมีการใชลายหนาบันพระ
อุโบสถแบบเดียวกัน นอกจากนีพ้ บการใชตราพระราชลัญจกรรูปแบบนี้ทหี่ นาบันมุขลดพระอุโบสถ
วัดชัยพฤกษมาลา (ภาพที่ ๑๓๗ และลายเสนที่ ๑๐) และหนาบันวิหารโพธิลงั กา วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์ (ภาพที่ ๑๓๘ และลายเสนที่ ๑๑) อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากหนาบันของทัง้ ๒ แหง
นี้ มีขนาดเล็ก จึงใชตราพระราชลัญจกรแบบที่มีองคประกอบนอยเปนสําคัญ
๖. กรอบประตูและหนาตาง กรอบประตูและหนาตางของพระอุโบสถ วัดปทุมวนา
ราม มีลกั ษณะที่เปนรูปแบบเดียวกัน คือ เปนซุมทรงกรอบซุม หรือซุมทรงอยางเทศ๖ ประดับดวย
ลายปูนปนปดทองประดับกระจก เปนลายกระเชาอยางจีน มีลายดอกและใบบัวประกอบทั้งหมด
(ภาพที่ ๓๖, ๓๗, ลายเสนที่ ๑๒ และ ๑๓) บานประตูและหนาตางดานในเขียนภาพเครื่องบูชา
อยางจีน (ภาพที่ ๓๘ และ ๓๙) สวนบานประตูและบานหนาตางดานนอก เปนลายปนปูนภาพวิถี
ชีวิตชาวนาที่แวดลอมไปดวยทุง นา กอบัว และบานเรือน (ภาพที่ ๔๐)
ซุมทรงกรอบซุม เริ่มแพรหลายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว เชน

๖

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ “ซุมประตู-หนาตาง” ไทย
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๓๗.

๗๑
ซุมประตูพระอุโบสถ วัดอนงคาราม ซุมประตูและหนาตางพระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม โดยมีที่มา
จากงานฝมือประเภทกรอบเครื่องใชของตะวันตก เชน กรอบกระจก กรอบรูป ผสมกับการใชปูนปน
ที่มีความคงทนถาวรตามแบบอยางสถาปตยกรรมจีนแทนเครื่องไมที่เคยนิยมมาแตเดิม๗ ซึ่ง
รูปแบบกรอบประตูและหนาตางนี้ ไดตกทอดความนิยมในการนํามาใชกับอาคารในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ดวย กรอบซุมประตูและหนาตางที่มีความคลายคลึงกับ
กรอบซุมประตูและหนาตางพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ไดแก ซุม ประตูและหนาตางพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส (ภาพที่ ๑๓๙ และลายเสนที่ ๑๔) ที่มีลกั ษณะเปนกรอบซุมที่เนนลวดลายในสวน
ยอดซุม สวนกลางเรือนซุม และสวนฐานซุม ในรูปทรงสามเหลี่ยม และประกอบดวยกระบวนลายที่
เปนลายพันธุพ ฤกษาลวน
ในแงของความหมายของการใชซุมประตูและหนาตางทรงกรอบซุม มีความแตกตาง
จากลักษณะเดิมที่เปนแบบเรือนแกว ที่มีความหมายถึงสรวงสวรรค แตซุมทรงกรอบซุมเสมือนกับ
กรอบรูปหรือบานกระจกทีฉ่ ายภาพพระพุทธองคทเี่ สมือนจริง ใหความรูสึกที่ใกลชิดหรือสามารถ
เขาถึงธรรมะของพระพุทธองคไดมากกวาแบบอุดมคติที่มมี าในสมัยกอนหนา สอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติของธรรมยุติกนิกายทีพ่ ยายามยอนกลับไปใหใกลเคียงกับพุทธบัญญัติมากขึน้ การผูกลาย
กรอบซุมดวยลายดอกบัว นอกจากจะพองกับความหมายของนามพระอารามแลว ดอกบัวยังถือวา
เปนดอกไมมงคลที่นิยมใชบชู าพระรัตนตรัย สัมพันธกับภาพเครื่องบูชาที่บานหนาตางดานใน
หมายถึงการบูชาพระพุทธองคหรือองคพระประธานภายในพระอุโบสถ
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่ปรากฏบนบานประตูและหนาตางดานนอก คือ ภาพวิถีชวี ิต
และสภาพแวดลอมของชาวบานบริเวณรอบวัดปทุมวนารามในสมัยแรกสราง เพราะที่ตั้งวัดปทุม
วนารามแตเดิมเปนที่นาหลวง มีสภาพพืน้ ที่เปนที่ราบลุม มีน้ําลอมรอบ มีการสัญจรทางน้าํ เปน
หลัก เปนการบันทึกภาพประวัติศาสตรในระดับสามัญชนที่เลาเรื่องราวผานงานศิลปกรรม ซึ่ง
โดยมากมักจะสอดแทรกในงานจิตรกรรมฝาผนัง การใหความสําคัญกับนามพระอารามที่ปรากฏ
บนบานประตูไดพบที่พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม ไดมีการทําปูนปน ประดับเปนภาพเกวียน
ตามนามเดิมของวัด คือ วัดทาเกวียน อีกแหงหนึง่
จากการประมวลขอมูลดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหลักษณะที่สาํ คัญทางดาน
สถาปตยกรรมของพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ไดแก ลักษณะอาคาร เปนรูปแบบทีส่ ืบตอมาจาก

๗

ไทย, ๑๓๘.

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ “ซุมประตู - หนาตาง”

๗๒
สถาปตยกรรมในสมัยกอนหนา คือ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั สวนใหญเปน
แบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ผสมผสานกับสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ลวดลายที่
ประดับตกแตงมีการใหความสําคัญหรือสือ่ ความหมายถึงผูสรางและนามพระอารามอยางมาก
ปรากฏลักษณะของศิลปะแบบตะวันตก คือ การใชลูกกรงกระเบื้องเคลือบ และการทําลวดลาย
ประดับอยางลอธรรมชาติ นอกจากภาพเลาเรื่องราวนีย้ ังมีการสลักภาพวิถชี ีวิตของสามัญบนบาน
ประตูและหนาตาง
พระเจดีย
พระเจดียประธานของวัดปทุมวนาราม ตัง้ อยูทางดานทิศตะวันตกของพระอุโบสถ
ระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร เปนพระเจดียทรงกลมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว ในการวิเคราะหรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของพระเจดีย
ไดทําการศึกษาจําแนกตามองคประกอบออกไดเปนสวนตางๆ ดังนี้
๑. แผนผัง มีลักษณะแผนผังของชั้นฐานเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส ขนาดความกวาง
ดานละประมาณ ๑๖.๕๐ เมตร องคระฆังของพระเจดียเปนรูปทรงกลม ภายในเจดียโปรงเปดเห็น
ผนังที่กอรับน้าํ หนัก ๓ ชัน้ ตั้งอยูบนฐานทักษิณที่แบงออกเปน ๒ ชัน้ ยอดเปนทรงกรวยแหลม
(ภาพที่ ๔๑, แผนผังที่ ๒๗, ๒๘ และ ๒๙)
๒. ฐาน ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
๒.๑ ฐานทักษิณชั้นลาง เปนฐานสิงหทรี่ องรับฐานทักษิณชั้นบน กัน้ กําแพง
แกวโดยรอบและกรุดวยลูกกรงกระเบื้องเคลือบ (ภาพที่ ๔๒) ตามมุมทั้ง ๔ มีปนู ปน บัวกลุมคลาย
พระเตาปทุมนิมิต (ภาพที่ ๑๔๐) สันนิษฐานวาอาจสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว (ภาพที่ ๔๓) ตั้งอยูบนพานซอนลดหลั่นกัน ๔ ชั้น นอกจากจะมีความหมายในแงการ
บูชาพระพุทธเจดียแลว ยังเปนการใหความสําคัญหรือมีความสัมพันธกับนามพระอารามอีกดวย
คลายกับปูนปน ประดับมุมพระสมุทรเจดีย (ภาพที่ ๑๔๑) มีประตูทางเขาเจาะเปนซุมโคงแหลมที่
กึ่งกลางดานทิศตะวันออกและตะวันตก (ภาพที่ ๔๔ และ ๔๕) ประดับดวยปูนปน ลายประจํายาม
กามปูรูปดอกไมอยางลายตะวันตก ปจจุบนั บริเวณประตูทางเขาดานทิศตะวันตกประดิษฐานพระ
บรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั กึง่ กลางกําแพงแกวดานทิศเหนือและ
ทิศใตของฐานทักษิณชัน้ ลางยกกระเปาะเปนซุมคูหาโคงแหลมซอน ๒ ชั้น รองรับดวยเสาประดับ
กรอบประตู กรอบหนาบันประดับดวยเครื่องลํายองปนปูนรูปหัวนาคหรือนกเจา ภายในซุม คูหา
เจาะเปนซุมประตูโคงแหลมเพื่อเปนทางเขาสูภายในฐานขององคเจดีย ที่ตรงกลางเปนลานวาง

๗๓
ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองหินออน ดานขางของซุม เจาะเปนชองใหสามารถเดินไดโดยรอบ
ฐานทักษิณ มีบันไดทางขึ้นแบบแนบอาคารสูฐานทักษิณชั้นบนบริเวณเหนือซุม คูหาดานทิศเหนือ
และทิศใต โดยทางทิศเหนือมีบันไดอยูทางดานทิศตะวันตก และทางดานทิศใตมีบันไดทางขึ้น
ทางดานทิศตะวันออก สวนบนของผนังดานนอกปน ปูนที่มีกระบวนลายแบบตะวันตก เปนลาย
ประจํายามลายดอกพุดตานในแนวบน และลายเฟองอุบะที่ใชรูปดอกบัวตูมสลับดอกบัวบานใน
แนวชัน้ ลางโดยรอบผนังทั้ง ๔ ดาน (ภาพที่ ๔๖, ๔๗, ๔๘ และ ๔๙)
การกอพนักกรุดวยลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินโดยรอบ คลายพนักฐานทักษิณ
พระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง กึง่ กลางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีชองทางเขา ประดับขอบ
พนักดวยสิงโตศิลาแบบจีน ดานทิศตะวันออกทําบันไดแบบประชิด ๒ ขาง เพื่อขึน้ สูลานทักษิณ
บริเวณกึ่งกลางดานทิศเหนือและทิศใตยกมุมออกมาเพือ่ รองรับซุมคูหาซอน ๒ ชัน้ ทีย่ ื่นออกมา
จากผนังฐานทักษิณชัน้ บน ซุมคูหาประกอบดวยเสาสี่เหลี่ยม มีบัวหัวเสาแบบบัวลูกแกวเกลีย้ งไมมี
ลวดลาย รองรับยอดซุมทรงโคงแหลมที่ไดรับอิทธิพลรูปแบบมาจากศิลปะตะวันตกแบบโกธิค
กรอบซุมประดับดวยลายปูนปน ชอฟาเปนรูปครุฑ หางหงสเปนรูปนาค ใบระกาเปนรูปใบไมอยาง
เทศทรงสามเหลี่ยมหรือหันดานขางของใบ ที่มกี ารเซาะรองเปนลายกานใบคลายธรรมชาติ
ใบระกาลายใบไมแบบนี้เปนแบบที่ไมเคยพบในงานสถาปตยกรรมแหงใด รวยเปนลายใบไมที่
ดัดแปลงมาจากลายกานตอดอก การประดับรวยแบบนี้ไดพบที่เครื่องลํายองหนาบันพระอุโบสถ
และซุมจรนําพระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง หนาบันพระวิหาร และวัดตรีทศเทพ เปนอิทธิพลศิลปะ
จีนผสมตะวันตกที่สืบตอมาจากศิลปะสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว แตไดรับ
การพัฒนารูปแบบที่มีลักษณะของศิลปะตะวันตกมากขึ้น สันหลังคาแอนโคง อาจมีที่มาจากศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลาย ผนังดานขางของซุม เจาะชองโปรงรูปโคงแหลมแบบโกธิคทัง้ ๒ ขาง เพื่อให
สามารถเดินทะลุถึงกันไดโดยตลอด ซึ่งซุมโคงแบบโกธิคไดปรากฏในงานสถาปตยกรรมไทยมา
ตั้งแตในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา
การทําซุมคูหาที่ผนังฐานทักษิณของพระเจดียที่วัดปทุมวนารามนี้ มีรปู แบบที่คลาย
คลึงกับซุมจรนําที่ฐานทักษิณ พระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง แตตางกันตรงทีว่ ัดพระแกว เขาวัง เปน
กรอบซุมทรงบันแถลง มีการเพิ่มมุมมากกวาวัดปทุมวนาราม ๑ มุม บัวหัวเสาซุม จรนําไมมีบวั
ลูกแกว และมีบัวเชิงเสาซุมจรนํา ลักษณะของบัวหัวเสาที่มีลกู แกวประกอบ ไดพบที่เสากรอบ
ประตูกําแพงแกว วัดมกุฎกษัตริยาราม แตมีการประดับดวยลายปูนปนอยางมาก สวนการทําบัว
หัวเสาแบบเกลี้ยงไมมีลวดลาย ไดปรากฏมากอนที่เสาพะไลพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร แตเปนเสา
กลมและมีเชิงเสา ซึง่ เปนอิทธิพลมาจากองคประกอบสถาปตยกรรมตะวันตก เสาซุมคูหาวัดปทุม

๗๔
วนารามนี้ จึงเปนลักษณะของการผสมผสานระหวางอิทธิพลศิลปะตะวันตกกับศิลปะจีนสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั ที่นยิ มเสาสีเ่ หลี่ยมไมมกี ารประดับหัวเสาและเชิงเสา
๒.๒ ฐานทักษิณชั้นบน มีผนังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กัน้ เปนพนักกรุดวย
กระเบื้องปรุสลับลูกกรงกระเบื้องเคลือบโดยรอบ ทางดานทิศเหนือและทิศใตลดระดับใหต่ําลงมา
รับกับหลังคาของซุมคูหาชัน้ ลาง มุมทัง้ ๔ ดาน ประดับดวยปูนปน เปนพานพุมรูปดอกบัวซอน ๔
ชั้นแบบเดียวกับฐานทักษิณชั้นลาง (ภาพที่ ๕๐) มีซุมคูหาที่บริเวณกึ่งกลางของทิศทั้ง ๔ ทําเปน
ซุมโคงแหลมซอน ๒ ชั้น กรอบซุมประดับดวยลายปูนปน รูปหัวนาคแบบเดียวกับซุม คูหาชัน้ ลางสุด
บนผนังแนวเดียวกับบัวปากปลิงของหัวเสาซุมคูหาประดับดวยปูนปน ลายเฟองอุบะลอแบบลาย
ปูนปนชัน้ ลาง แตมีลักษณะที่เบาบางกวา เปนลายพวงมาลัยดอกมะลิสลับดอกจําปและดอก
พุดตาน เหนือแนวลายปูนปน ขึ้นไปเปนชั้นหนากระดานบัวคว่ําบัวหงายรองรับองคเจดียทรงกลม
(ภาพที่ ๕๑, ๕๒ และ ๕๓) ภายในฐานเจดียชั้นนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสนหนิ ออน ซึ่งไดมา
จากลังกา ดานขางประดิษฐานพระพุทธรูปยืนในปางตางๆ ดานทิศตะวันออกเปนทีป่ ระดิษฐานรูป
อดีตเจาอาวาสวัดปทุมวนาราม๘
ลานประทักษิณชั้นบนยกระดับใหมีความสูงกวาพนักบันได กัน้ พนักระเบียงกรุดวย
กระเบื้องปรุสีเหลืองแบบจีนโดยรอบ ชองพนักที่ตรงกับประตูทางเขาดานทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกกรุดวยลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีเขียว ที่มีรูปทรงแบบเดียวกับลูกกรงกระเบือ้ งเคลือบที่
ประดับพนักฐานทักษิณพระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง ซึง่ เปนอิทธิพลศิลปะตะวันตก
๒.๓ ฐานรองรับองคพระเจดีย มีแผนผังเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส กอผนังกั้นทั้ง
๔ ดาน ฐานเรียบไมมีการประดับตกแตงดวยชัน้ ฐาน ดานบนสุดเปนชุดฐานปทม ใตแนวฐานปทม
ประดับดวยปูนปนลายเฟองอุบะดอกมะลิสีขาวสลับดอกจําปสีเหลือง ประกอบกับลายใบไมทรง
สามเหลี่ยมสีเขียว กึง่ กลางผนังแตละดานมีซุมประตูทางเขาสูภายในฐานพระเจดีย
ผนังทั้ง ๔ ดาน ที่รองรับดวยฐานบัวถลาอยางเทศ คลายกับฐานลานประทักษิณพระ
เจดีย วัดพระแกว เขาวัง และพระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี กึ่งกลางผนังดานทิศเหนือและทิศใต
กอเปนบันไดทางขึ้นสูลานประทักษิณชัน้ บนแบบประชิดแนบกับผนังและติดกับซุมคูหาของฐาน
ทักษิณชัน้ ลาง ทางดานทิศเหนือมีบนั ไดทางขึ้นดานทิศตะวันออก สวนทางดานทิศใตมีบันไดทาง
ขึ้นทางดานทิศตะวันตก เพื่อใหสามารถเดินประทักษิณเวียนทางขวาไดโดยรอบองคพระเจดีย
พนักบันไดขนานไปกับแนวบันไดทางขึ้น เซาะเปนแนวรองปลายมนอยางเทศ คลายกับแปนบันได

๘

สมบัติ จําปาเงิน, วัดของเรา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๐), ๑๗๔.

๗๕
ทางขึ้นพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส บันไดทางขึ้นลานประทักษิณพระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง และ
บันไดทางขึ้นพระธาตุจอมเพชร พลสิงหเปนแนวตรงทึบ
ผืนผนังใตแนวพนักกําแพง ทําเปนชัน้ บัวหงายประดับดวยลายปูนปน ทีท่ องไมและ
ขอบผนัง ลายปูนปนทีท่ องไมเปนลายดอกพุดตานสีเหลืองเกสรสีขาว แบบไมมีใบสลับกับแบบมี
ใบสีเขียวประกอบ อยางลายประจํายามกามปู สวนปูนปนที่ขอบผนังเปนลายเฟองอุบะที่ผูกดวย
ลายดอกบัวสีชมพู ทัง้ ดอกบัวตูม ดอกบัวบาน และใบบัว ที่มีลักษณะลอแบบธรรมชาติ อันนาจะ
เปนผลมาจากอิทธิพลศิลปะตะวันตก การประดับตกแตงดังกลาวจึงเปนการผสมผสานระหวาง
กระบวนลายในศิลปะไทย ไดแก ลายเฟองอุบะ และลายประจํายามกามปู โดยมีลวดลายแบบจีน
ที่สืบตอมาจากสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว คือ ลายดอกพุดตาน และการปน
ปูนนูนต่ําที่มีลวดลายลออยางธรรมชาติแบบศิลปะตะวันตกทีเ่ ริ่มเขามามากขึ้นในรัชกาลนี้ ซึง่ การ
ประดับลายปูนปนแบบลายเฟองอุบะที่ผนังฐานทักษิณพระเจดียไดเคยปรากฏมากอนหนานี้ อาทิ
พระเจดียว ัดอินทาราม ธนบุรี (ภาพที่ ๑๔๒) สันนิษฐานวาสรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูห ัว
กึ่งกลางผนังดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทําเปนซุม ประตูทางเขาสูหองโถงใต
องคพระเจดีย กรอบซุมประตูมีลักษณะคลายซุมทรงบันแถลง แตไมมียอดซุม ภายในกรอบที่ลอม
ดวยเสนลวดประดับปูนปนลายดอกไมสีเหลืองเกสรสีขาวในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน สลับกับ
ใบไมสีเขียวอยางลายประจํายามกามปู ดานลางทั้ง ๒ ขาง จบดวยลายหนากระดานที่มเี สนลวด
คั่น ภายในลายหนากระดานประดับปูนปน รูปดอกไมสีเหลืองเกสรสีขาว ขางละ ๓ ดอก ใตเสน
ลวดลางปน ปูนเปนรูปดอกไมสีเหลืองเกสรสีขาวครึ่งดอก ขางละ ๓ ดอก ตอจากกลีบดอกไมทํา
เปนเสนนูนปลายตัดเปนรูปสามเหลี่ยม เปนลักษณะพิเศษที่อาจมีทมี่ าจากศิลปะตะวันตก
เนื่องจากที่อื่นเปนการเซาะรองลึกลงไป เชน เสาพนักพะไลพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส เสากําแพง
แกวพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร และวัดมกุฏกษัตริยาราม แลวจึงเปนชั้นหนากระดานลางแบบเรียบ
ไมมีลวดลาย รองรับดวยบัวถลาขนาดเล็กลอกับชั้นฐานของผนัง (ภาพที่ ๕๔)
ลักษณะซุมประตูเปนซุมโคงแหลมแบบโกธิค ยอดซุมประดับเครื่องลํายองทีม่ ีชอฟา
เปนรูปครุฑ หางหงสเปนรูปนาค ใบระกาเปนลายใบไมอยางเทศ มีลกั ษณะหันดานตรงเต็มใบ ซึง่
การทํากรอบซุม หนาบันลักษณะนี้ปรากฏในพระอารามสมัยเดียวกันนีห้ ลายแหง ไดแก เครื่อง
ลํายองของหนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดบวร
นิเวศวิหาร หนาบันพระอุโบสถและซุมจรนํา พระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง หนาบันพระวิหาร วัด
ตรีทศเทพ วัดชุมพลนิกายาราม และวัดเสนาสนาราม แตที่วัดปทุมวนารามมีลกั ษณะเปนลาย

๗๖
ใบไมประดิษฐมากกวาเปนอยางธรรมชาติ และเปนลักษณะลายประดิษฐอยางมากขึ้นทีพ่ ระ
อุโบสถและพระวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
รวยเปนลายใบไมอยางเทศที่พัฒนามาจากลายกานตอดอก ไดพบรวยลักษณะนี้ได
พบที่เครื่องลํายองซุมจรนําพระเจดียและหนาบันพระอุโบสถ วัดพระแกว เขาวัง พระวิหาร วัดชุม
พลนิกายาราม และวัดตรีทศเทพ ยอดซุมคูหารองรับดวยเสาที่มีลักษณะคลายกับเสากรอบซุมคูหา
ฐานทักษิณชัน้ ลาง คือ มีบวั หัวเสาแบบบัวลูกแกว แตมเี ชิงเสาลอกับบัวหัวเสา ตัวเสาคอดเขา
เล็กนอย ไดพบลักษณะองคประกอบของเสาซุมประตูแบบนี้ แตมีการประดับลายปูนปนอยางมาก
ที่กําแพงแกว วัดมกุฏกษัตริยาราม สวนทีว่ ัดปทุมวนารามเปนแบบเกลี้ยงไมมีลวดลาย
๓. เรือนธาตุ องคประกอบที่จัดอยูในสวนเรือนธาตุ ซึง่ ตั้งอยูเหนือสวนฐานของพระ
เจดียวัดปทุมวนาราม ไดแก
๓.๑ บัวปากฐาน สวนที่ตอจากชัน้ ฐานสี่เหลี่ยมที่มหี องคูหาภายใน เปนชั้น
บัวปากฐานทีม่ ีลักษณะเปนชุดฐานปทมทรงกลมแบบเกลี้ยงไมมีลวดลาย ประกอบดวยชัน้ หนา
กระดานลาง เสนลวด บัวคว่าํ เสนลวด ทองไม เสนลวด บัวหงาย เสนลวด หนากระดานบน เสน
ลวด และบัวถลา รองรับชัน้ มาลัยเถา (ภาพที่ ๕๕) สําหรับพระเจดียแบบพระราชนิยมหรือพระ
เจดียทรงกลมที่สรางในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมากมักมีองค
ประกอบของชัน้ บัวปากฐานเปนลักษณะเชนนี้ และตั้งอยูเ หนือฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งอาจจะเปน
ฐานทักษิณหรือฐานเขียงแลวแตขนาดของพระเจดีย เชน พระธาตุจอมเพชร (ภาพที่ ๑๔๓)
พระเจดียถา้ํ เขาหลวง (ภาพที่ ๑๔๔) วัดบรมนิวาส (ภาพที่ ๑๔๕) พระสุทธิเสลเจดีย (ภาพที่
๑๔๖) วัดมกุฎกษัตริยาราม (ภาพที่ ๑๔๗) วัดโสมนัสวิหารเปนตน
๓.๒ มาลัยเถา ถัดจากชั้นบัวปากฐานขึ้นไป เปนชัน้ ของมาลัยเถา ซึ่งพระ
เจดียทรงกลมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทุกองคจะประกอบดวยชัน้ มาลัยเถา
ที่มีเสนลวดและทองไมคนั่ ซอน ๓ ชั้นมีขนาดลดหลั่นกันเสมอ แตลักษณะชั้นมาลัยเถาของพระ
เจดีย วัดปทุมวนาราม มีลักษณะทีพ่ ิเศษกวาพระเจดียท รงกลมในพระอารามตางๆ ยกเวนวัดบรม
นิวาส ที่มีการประดับปูนปนรูปหัวสิงหบนมาลัยเถาชัน้ ในทิศทั้ง ๔ โดยรอบ (ภาพที่ ๕๖) แต
ลักษณะของหัวสิงหทวี่ ัดปทุมวนาราม มีโครงหนา จมูกดวงตา รวมไปถึงขนแผงคอที่ทาํ ไปจนคลุม
ทั้งหัวดูคลายใบหนามนุษยมากกวาหัวสิงหที่วัดบรมนิวาส (ภาพที่ ๑๔๘) ซึ่งมีความคลายคลึงกับ
ลักษณะของสัตวมากกวา ขนแผงคอที่ขดเปนลอนอยางชัดเจนของหัวสิงหวัดปทุมวนาราม อาจจะ
ไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ดูคลายกับสิงหบนหัวเสาของพระเจาอโศกมหาราช ศิลปะอินเดีย
โบราณที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอิหราน แตทวี่ ัดบรมนิวาสใบหนาสิงหดูมีความคลายคลึงกับ

๗๗
สิงโตศิลาจีนมากกวา การทํารูปสิงหประดับไวที่พระเจดียนี้คงมีความหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาที่ทรงเปนสิงหแหงศากยวงศ สวนพระธรรมคําสอนของพระองคนั้นเรียกวาสิงหโฆษณ
สิงหที่ประดับอยูในทิศทั้ง ๔ อาจหมายถึงการเผยแผพทุ ธศาสนาออกไปยังทิศตางๆ
๓.๓ บัวปากระฆัง บัวปากระฆังพระเจดีย วัดปทุมวนาราม มีลกั ษณะและ
องคประกอบแบบเดียวกับบัวปากฐาน (ภาพที่ ๕๗) ซึง่ เปนรูปแบบทีม่ ักพบเสมอสําหรับเจดียท รง
กลมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เชน วัดบรมนิวาส วัดโสมนัส
วิหาร วัดพระแกว เขาวัง วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดสุวรรณดาราราม เปนตน
๓.๔ องคระฆัง พระเจดียท รงกลมหรือแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลา เปนพระเจดียทมี่ ีลักษณะเดนอยูท อี่ งคระฆัง ที่มสี ัณฐานคลายระฆังคว่ํา
หรือบางครั้งเรียกวาทรงลังกา ที่มีอัตราสวนความกวางตอความยาวใกลเคียงกัน (ภาพที่ ๕๘)
พระเจดียท รงนี้เปนรูปแบบศิลปะในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหถายแบบพระเจดียวัดพระศรีสรรเพ็ชญมา
สรางพระศรีรตั นเจดีย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเปนทีน่ ิยมสรางในพระอารามทีท่ รงสราง
ทรงบูรณะ หรือทรงปฏิสังขรณแทบทุกแหง รวมทั้งวัดปทุมวนาราม และพระเจดียในพระอารามอืน่
พระเจดียท ี่มที รวดทรงขององคระฆังคลายกับพระเจดียว ดั ปทุมวนาราม เชน พระเจดีย วัดบรม
นิวาส และพระเจดียองคเดิม วัดราชาธิวาส (ภาพที่ ๑๔๙)
๔. ยอด องคประกอบของพระเจดียตั้งแตสวนองคระฆังขึ้นไป จัดเปนสวนของยอด
พระเจดีย มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ บัลลังก ถัดจากองคระฆังขึ้นไปเปนบัลลังกที่รองรับสวนยอดของพระ
เจดีย บัลลังกของพระเจดีย วัดปทุมวนาราม มีลกั ษณะเปนฐานปทมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบดวย
ฐานหนากระดานลาง เสนลวด ทองไม เสนลวด และหนากระดานบน ซึง่ มุมแตละดานของฐาน
หนากระดานลางมีสว นที่แหลมยืน่ ลงมารับกับองคระฆัง (ภาพที่ ๕๙) พระเจดียสว นใหญในสมัย
พระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั มีรูปแบบของบัลลังกคลายกับพระเจดีย วัดปทุมวนาราม
แทบทัง้ สิ้น อาทิ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดพระแกว เขาวัง วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดตรีทศเทพ พระศรีรัตนเจดีย วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี
๔.๒ เสาหาร เสาหารทีพ่ ระเจดีย วัดปทุมวนาราม มีลกั ษณะเปนเสาแปด
เหลี่ยม ทีม่ ีบัวหัวเสาและเชิงเสา จํานวน ๑๖ ตน พระเจดียที่มีลกั ษณะเสาหารแบบเดียวกันนี้ เชน
พระเจดีย วัดบรมนิวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชสิทธาราม วัดสุวรรณดาราราม

๗๘
วัดเสนาสนาราม พระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี พระสมุทรเจดีย วัดพระสมุทรเจดีย เปนตน
๔.๓ ปลองไฉน มีลักษณะเปนปลองไฉนแบบลูกแกวแปน มีเสนลวดและทอง
ไมคั่นดานบนและดานลาง จํานวน ๒๕ ชัน้ (ภาพที่ ๖๐) ซึ่งจํานวนปลองไฉนของพระเจดียกลม
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว มีจํานวนชัน้ เปนเลขคี่เสมอ พระเจดียว ัดปทุมวนาราม
มีปลองไฉนจํานวน ๒๕ ชัน้ พระเจดียท รงกลมที่มีรูปแบบและจํานวนปลองไฉนเทากับพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม ไดแก พระสุทธิเสลเจดีย วัดพระแกว เขาวัง และพระเจดีย วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม
๔.๔ ปลียอด พระเจดียท รงกลมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
รวมทัง้ พระเจดียวัดปทุมวนาราม มีลักษณะของปลียอดเปนทรงกรวยแหลมเรียวจากดานลางสู
ดานบน รองรับดวยชั้นฐานที่ตอกับปลองไฉน องคประกอบสวนนี้มีลกั ษณะเปนชุดฐานปทมที่
ประกอบดวยชั้นหนากระดานบน หนากระดานลาง และทองไม คั่นดวยเสนลวด (ภาพที่ ๖๑) มี
พระเจดียท ี่ปรากฏชั้นฐานรูปแบบเดียวกันนี้ ไดแก พระเจดีย วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร และ
วัดมกุฏกษัตริยาราม ในดานความสูงของปลียอดนั้น หากทําการเปรียบเทียบกับความสูงของชัน้
ปลองไฉนแลว ปลียอดพระเจดีย วัดปทุมวนาราม มีความสูงของปลียอดตอปลองไฉนในอัตราสวน
๑ ตอ ๑ มีพระเจดียทมี่ ีความสูงของปลียอดในอัตราเดียวกันนี้ ไดแก วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศ
วิหาร วัดมหาพฤฒาราม วัดสุวรรณดาราราม วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเสนาสนาราม วัดศรีสุดาราม
วัดมหรรณพาราม วัดเวฬุราชิน พระบรมบรรพต วัดสระเกศ พระมกุฏพันธเจดีย วัดพระพุทธบาท
พระสมุทรเจดีย วัดพระสมุทรเจดีย และพระเจดียชองแสมสาร
๔.๕ เม็ดน้ําคาง หรือสวนบนสุดของยอดพระเจดียท ี่ปรากฏในสถาปตยกรรม
พระเจดียท รงกลมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั มักทําเปนรูป
ดอกบัวตูม เชน พระเจดีย วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัด
เสนาสนาราม วัดสุวรรณดาราราม พระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี เปนตน สวนเม็ดน้าํ คางของพระ
เจดีย วัดปทุมวนารามนั้น มีสัณฐานเปนทรงดอกบัวตูมเชนกัน แตมีความพิเศษกวาที่ปรากฏใน
พระเจดียองคอื่น เนื่องดวยมีการปน ปูนทีเ่ ม็ดน้ําคางเปนกลีบบัว (ภาพที่ ๖๒) เพื่อเอกลักษณ
เฉพาะที่มีความสัมพันธกับนามพระอาราม ดังปรากฏที่พระเจดีย วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่
ประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุฏบนยอดพระเจดีย
จากการพิจารณาองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมพระเจดีย วัดปทุมวนาราม
สามารถวิเคราะหถึงลักษณะและรูปแบบของพระเจดียว ัดปทุมวนารามไดวา เปนพระเจดียท รง
กลมแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู มักปรากฏการสรางพระเจดีย

๗๙
ลักษณะนี้ในพระอารามทีพ่ ระบาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสราง บูรณะ และปฏิสังขรณ รวมทั้งพระเจดียท ที่ รงสรางโดยมิไดอยูในพระ
อารามอีกหลายแหง
มีการเนนสวนฐานใหมีความสูงมากขึ้นและมีลานทักษิณอยูดานบน เปนลักษณะ
ที่มีความนิยมอยางมากสําหรับพระเจดียทรงกลมในสมัยนี้ แตฐานพระเจดีย วัดปทุมวนาราม มี
ลักษณะพิเศษที่ประกอบดวยฐานทักษิณชั้นลาง ฐานทักษิณชั้นบน และฐานรองรับองคพระเจดีย
ในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนลดหลัน่ กัน ๓ ชั้น อาจพัฒนารูปแบบมาจากฐานเขียงสี่เหลี่ยมซอน ๓
ชั้น ภายในชัน้ ฐานแตละชัน้ ทําเปนหองคูหาสําหรับประดิษฐานปูชนียวัตถุ ไดพบพระเจดียที่มกี าร
ทําหองคูหาใหสามารถใชประโยชนพนื้ ที่ภายในไดอีกแหงหนึ่ง คือ พระธาตุจอมเพชร พระนครคีรี
นอกจากนีย้ ังมีการประดับลวดลายปูนปน ที่ผนังของชัน้ ฐานอีกดวย
องคประกอบโดยรวมของพระเจดียเปนแบบไทยประเพณี แตการประดับตกแตงเปน
แบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนที่สืบตอมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว
ผสมผสานกับศิลปะตะวันตกที่เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั สวนการประดับตกแตงมีความเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ โดยการใหความสําคัญแก
ดอกบัวเปนอยางมาก ซึง่ เปนดอกไมที่มีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาและพองกับนามพระ
อาราม
พระวิหาร
พระวิหารตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของพระเจดีย ระหวางพระเจดียแ ละโพธิฆระ
เปนอาคารกออิฐถือปูน หันทิศหลักไปทางดานทิศตะวันออก ตามทิศหลักของวัด (ภาพที่ ๖๓)
ภายในอาคารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง แบงเปน ๒ ตอน ตอนบนเหนือกรอบหนาตางเขียนภาพ
เสด็จพยุหยาตราทางชลมารค (ภาพที่ ๖๔) ผนังตอนลางระหวางกรอบชองประตูหนาตาง เขียน
ภาพศรีธนญชัยหรือเชียงเมีย่ ง (ภาพที่ ๖๕) ซึ่งเปนวรรณกรรมที่มีความนิยมและแพรหลายในหมู
ชาวลาว ผนังหุมกลองดานหลังพระประธานเขียนเปนรูปเรือนแกว ภายในเปนภาพพระพุทธเจา ๕
พระองค (ภาพที่ ๖๖)
พระประธานในพระวิหาร เปนพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย มีพระนามวาพระเสริม คู
กับพระไส พระประธานในพระอุโบสถ พระเสริมมีขนาดหนาตักกวาง ๒ ศอก ๑ นิ้ว ประดิษฐานอยู
ในพระบุษบกทรงมณฑป เบื้องหนาพระเสริมในระดับต่ําลงมาเปนที่ประดิษฐานพระแสน ซึ่งเปน
พระพุทธรูปหลอปางมารวิชยั หนาตักกวาง ๑ ศอก ๖ นิว้ เปนพระพุทธรูปสําคัญของแควนลานชาง

๘๐
มาแตเดิม ซึง่ ทั้งพระเสริม พระแสน พระไสนี้ ไดนํามาจากเวียงจันทน๙ (ภาพที่ ๖๗ และ ๖๘) สวน
ลักษณะทางสถาปตยกรรมของพระวิหาร มีรายละเอียดจําแนกตามองคประกอบไดดังนี้
๑. แผนผัง มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๗ หองเสา กวางประมาณ ๑๐.๑๕
เมตร ยาวประมาณ ๑๗.๑๕ เมตรเปนอาคารแบบมีพะไลลอมรอบ ระหวางเสาพะไลกั้นพนัก
ระเบียงเชื่อมถึงกันโดยตลอด หลังคาเปนมุขลดหนาและหลัง ดานละ ๑ ชัน้ ตับหลังคาซอน ๓ ตับ
เครื่องบนเปนแบบประดับดวยชอฟา ใบระกา หางหงส โครงสรางหลังคาแบบจันทัน มุงกระเบื้อง
ลอนแบบเดียวกับพระอุโบสถ ทัง้ ในสวนของหลังคาเรือนประธานและหลังคามุขโถง แตไมมี
กระเบื้องเชิงชาย มีพะไลลอมรอบชนิดพะไลชักมุขดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยชัก
มุขเด็จใตขื่อผานปกนกพะไลดานสกัดออกมา ทําใหพะไลขาดออกจากกันและลดระดับพื้นต่าํ วา
พื้นพะไลชั่ว ๑ กาว (ภาพที่ ๖๙, แผนผังที่ ๓๐, ๓๑ และ ๓๒) ไดเคยปรากฏลักษณะดังกลาว
มาแลว ณ พระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตร๑๐ ซึ่งเปนแบบแผนของอาคารสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูห ัว ไมใชแบบแผนแบบสมัยอยุธยา เนื่องจากมุขโถงยืน่ ออกมาจากปกพะไล
๒. เรือนอาคาร ระเบียบแบบแผนของอาคารพระวิหาร วัดปทุมวนาราม เปนอาคาร
ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่พิเศษตางจากอาคารในสมัยเดียวกัน คือ เปนอาคารแบบมีมุข
โถงใตขื่อที่ดานสกัดหนาและหลัง และมีพะไลรอบ (แผนผังที่ ๓๓, ๓๔ และ ๓๕) ซึง่ พระวิหาร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ภาพที่ ๑๕๐) มีมุขโถงหนาและหลัง และมีพะไลประกอบ แตมี
ความแตกตางจากพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ในสวนของพะไลที่มีเฉพาะดานขาง ๒ ขาง และไมมี
เสารวมใน อาคารที่มีมุขโถงหนาและหลัง มีเสารวมใน แตไมมีพะไล ไดแก พระอุโบสถ วัดชุมพล
นิกายาราม และวัดเสนาสนารามการทํามุขโถงใตขื่อของพระวิหาร วัดปทุมวนาราม อาจมีทมี่ า
จากอาคารในสมัยกอนหนา เชน พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม พระอุโบสถ และพระวิหาร
วัดชัยพฤกษมาลา ที่เริ่มกอสรางในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สวนพระ
วิหารที่มพี ะไลรอบ มีเสารวมใน แตไมมีมุขโถง ไดแก พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร (แผนผังที่ ๓๖,
๓๗ และ ๓๘) และพระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม (แผนผังที่ ๓๙, ๔๐ และ ๔๑)
ภายในอาคารตั้งเสารวมใน ๒ แถว แถวละ ๖ ตน ตัวอาคารทําประตูเขาทางดานหนา

๙

ปราณี กล่าํ สม และ ชุติมา ชุณหะชา, “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน วัดปทุม
วนาราม ราชวรวิหาร, ๑๓๘ - ๑๓๙.
๑๐
สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๕๕.

๘๑
๓ ชอง ชองกลางเปนประตูใหญ ชองประตูอีก ๒ ขาง มีขนาดยอมกวา สวนดานหลังทําชองประตู
เพียง ๒ ชอง ตอนกลางกอเปนทายจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ดานขางทัง้ ๒ ขาง มี
หนาตางดานละ ๗ ชอง
ลักษณะของเสารวมในหรือเสาประธานภายในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม เปนเสาที่
มีรูปแบบเดียวกันกับเสาประธานในอาคารสมัยเดียวกันทุกแหง โดยมีลักษณะเปนเสาสี่เหลีย่ ม
จัตุรัสขนาดใหญ ลบมุมชักคิว้ บัว ไมประดับบัวที่ปลายหัวเสาและเชิงเสา ไดแก เสาประธาน พระ
อุโบสถ วัดเสนาสนาราม วัดชุมพลนิกายาราม วัดมหาสมณาราม เสาประธานพระวิหาร วัดโสมนัส
วิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม การประดับตกแตงเสาประธานภายในพระวิหาร วัดปทุมวนารามนั้น ที่
หัวเสาทําเปนลายเชิง ตอนบนเขียนภาพลายกอบัวกานแยงคัน่ ดวยเสนสินเทา เพือ่ ใหมีความ
สัมพันธกับนามพระอาราม ตอนลางเขียนภาพบุคคลและจารึกนามบุคคลใตภาพ มีทั้งพระภิกษุ
พระภิกษุณี ทีเ่ ปนพระอรหันต กษัตริย อุบาสก อุบาสิกา เรียงลําดับกันตามกรรมดีที่ไดกระทําไว
ภาพบุคคลผูทปี่ ระกอบกรรมดีไวมากจะเขียนไวบนเสาตนที่อยูใกลกับพระประธาน สัมพันธกับสี
ของเสาแตละตนที่ใหความเขมของสีที่แตกตางกัน โดยเริ่มจากเสาดานหนาเปนสีมดื แลวคอยๆ
จางจนเปนสีสวางสําหรับเสาที่ใกลพระประธาน เพื่อเปนปริศนาธรรมเกี่ยวกับจิตใจของมนุษยที่
สัมพันธกับศาสนา (ภาพที่ ๗๐) เชนเดียวกับเสาในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร และพระวิหาร วัด
มกุฎกษัตริยาราม๑๑
ฐานเรือนอาคารรองรับดวยฐานแบบฐานบัวลูกแกว (ภาพที่ ๗๑) คลายกับฐานเรือน
อาคารพระอุโบสถ ฐานพะไลพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ฐานพะไลพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
และฐานพระวิหาร วัดสุวรรณดาราราม (ลายเสนที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) ซึ่งเปนอาคารที่รวมสมัย
กัน สวนบันไดทางเขาสูเรือนอาคารเปนแบบซุก (ภาพที่ ๗๒)
๓. พะไล เรือนอาคารพระวิหารลอมรอบดวยพะไล มีหลังคาปกนกคลุมโดยตลอด
ดานสกัดหนาและหลังทํามุขโถง ลดระดับพื้นต่าํ กวาพืน้ พะไลชัว่ หนึง่ กาวขาม ทําบันไดแบบประชิด
แนบอาคารมีทางขึ้นทั้ง ๒ ขาง (ภาพที่ ๗๓) เสาพะไลทีร่ ับชายคาปกนกและเสามุขโถง เปน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสลดมุมชักคิ้วบัว ปลายหัวเสาและเชิงเสาไมมีบัวประดับ อันเปนรูปแบบของเสาแบบ
ที่นยิ มโดยทั่วไปในอาคารสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั และสืบทอดตอมายัง
สถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ดังปรากฏที่เสาพะไลพระวิหาร วัด

๑๑

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๕๖.

๘๒
มหาพฤฒาราม วัดเสนาสนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร เสาพะไลพระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม วัดศรี
สุดาราม วัดบรมนิวาส เสาประธานมุขโถงพระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม วัดเสนาสนาราม และ
เปนรูปแบบเดียวกับเสาพะไลพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ซึง่ อาคารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาอยูหวั มักมีลักษณะการใชรูปแบบของเสาพะไลใหมีความแตกตางกันระหวางพระ
อุโบสถและพระวิหาร เชน วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม๑๒
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึง่ ของพระวิหาร วัดปทุมวนาราม คือ ที่ตอนมุมของเสา
ประธานมุขโถง กอเปนผืนผนังกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีเขียวอมเทา ยาวขึ้นไปจรดเพดานเพื่อใหเสา
มุมของมุขดูใหญขึ้น (ภาพที่ ๗๔ และ ๗๕) ซึ่งไมปรากฏในพระอารามใดที่รวมสมัยกัน แตมีความ
คลายคลึงกับการกรุกระเบือ้ งปรุระหวางชองเสาพะไลพระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส (ภาพที่
๑๕๑) ซึ่งไดรับการปฏิสังขรณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว๑๓
ระหวางเสาพะไลและมุขโถงกัน้ พนักถึงกันโดยตลอด ชองระหวางพนักกรุดวยลูกกรง
กระเบื้องเคลือบสีน้ําเงิน รูปทรงเดียวกับลูกกรงกระเบื้องที่กรุพนักพะไลพระอุโบสถและพนักฐาน
ทักษิณพระเจดีย วัดปทุมวนาราม ซึง่ การใชลูกกรงกระเบื้องเคลือบกรุพนักกําแพงเปนลักษณะที่
ไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก พระอารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ปรากฏ
การใชลูกกรงกระเบื้องเคลือบประกอบ เชน พนักบันไดพระปรางค พนักกําแพงแกวและฐาน
ทักษิณ พระอุโบสถและพระเจดีย วัดพระแกว เขาวัง พนักพะไลพระอุโบสถ และพระวิหาร วัดบรม
วงศ สวนเพดานของพะไลและมุขเด็จปดทองลองชาดเปนลายดาวเพดานโดยรอบ (ภาพที่ ๗๖)
ฐานพะไลเปนฐานแบบบัวลูกแกว (ภาพที่ ๗๗) ฐานมุขโถงเปนแบบฐานปทม พนักกรุดวยลูกกรง
กระเบื้องเคลือบอยางเดียวกับพนักพะไล องคประกอบทัง้ หมดนีว้ างอยูบ นพืน้ ไพทีอีกชั้นหนึง่
๔. ไพที พระวิหารวัดปทุมวนาราม ทัง้ ตัวเรือนอาคารและพะไลตั้งอยูบนฐานไพที
ที่มีมุขดานสกัดหนาและหลังยืน่ ออกมาตามการยกมุขของมุขโถง บริเวณขอบของฐานไพทีกอ
กําแพงกัน้ พนักเชื่อมถึงกันโดยรอบ มีบันไดทางขึน้ แบบประชันดานสกัดหนาและหลัง ซึง่ มีราว
บันไดแบบเซาะเปนแนวรองปลายมนอยางเทศเพียงขางเดียว ดานละ ๒ ชอง (ภาพที่ ๗๘) ระหวาง
พนักกําแพงกรุดวยกระเบื้องปรุแบบจีนสีเขียวอมเทา แบบเดียวกับกระเบื้องปรุทกี่ รุระหวางชองมุม

๑๒

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๕๕.
๑๓
สุนิสา มั่งคง, วังหนา รัตนโกสินทร, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕),
๑๑๔ - ๑๑๖.

๘๓
เสามุขโถง (ภาพที่ ๗๙) เสาพนักกําแพงนี้เปนเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดเปนหัวเม็ดทรงดอกบัว (ภาพ
ที่ ๘๐) รองรับดวยชุดฐานแบบฐานปทม (ภาพที่ ๘๑) ฐานไพทีพระวิหารนี้ มีลักษณะองคประกอบ
ที่สําคัญลอกับไพทีพระอุโบสถทุกประการ ยกเวนการยกดานสกัดหนาและหลังออกมาใหสัมพันธ
กับมุขโถง และสีของกระเบือ้ งกรุพนักที่เปนสีเขียวอมเทา แตทพี่ ระอุโบสถเปนสีน้ําเงิน
๕. หนาบัน หนาบันพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ประกอบดวยหนาบันประธานและ
หนาบันมุขโถง กรอบหนาบันพระวิหาร วัดปทุมวนาราม ทัง้ หนาบันประธานและหนาบันมุขโถง
ประดับดวยเครื่องลํายองนาคสะดุงแบบไทยประเพณี ทีม่ ีไขราหนาจั่ว ชอฟา ใบระกา หางหงส
ลออยางกรอบหนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม ซึ่งพบหนาบันของพระวิหารที่มีกรอบลักษณะ
เดียวกันนี้ เชน วัดมหาพฤฒาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดตรีทศเทพ วัดสุวรรณดารา
ราม พระวิหารโพธิลงั กา วัดมหาธาตุยวุ ราษฎรรังสฤษดิ์ เปนตน
หนาบันประธานเปนแบบทีม่ ีหนาบันชั้นลด มักพบรวมกับอาคารที่มีปก นก ซึ่งมีทมี่ า
จากการทําหนาบันชัน้ ลดในสถาปตยกรรมแบบจีน อันเปนแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั และสืบทอดมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว๑๔
อาทิ พระวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเสนาสนาราม และพระอุโบสถ วัดพระแกว
เขาวัง
โครงสรางลายหนาบันประธานและหนาบันมุขโถง เปนแบบที่มีโครงสรางลายอยาง
ไทย มีการเนนลายประธานกลางหนาบันใหเดนขึน้ มาดวยลายประกอบที่ลอมอยูโดยรอบ ซึ่งลาย
ประธานบนหนาบันสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวโดยมากมักเปนลายพระมหาพิชัย
มงกุฎ ดังที่ปรากฏบนหนาบันมุขโถงของพระวิหาร วัดปทุมวนาราม แตในสวนของหนาบันประธาน
กลับมีลักษณะพิเศษ คือ ตําแหนงของลายประธานทําเปนซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูป แทน
ที่จะเปนลายพระมหาพิชัยมงกุฎดังหนาบันที่ปรากฏในพระอารามอืน่ ทัว่ ไป ลวดลายหนาบันเปน
ลายปูนปนแบบประติมากรรมนูนสูงที่ออกมาจากพืน้ หลังประมาณครึง่ ตัว (ภาพที่ ๘๒)
หนาบันประธานดานทิศตะวันออก ประกอบดวยหนาบันประธานและหนาบันชั้นลด
ตอนกลางดานลางของหนาบันประธาน ทําเปนซุม จระนําแบบซุมเรือนแกวภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ดานบนของกรอบซุมจระนําผูกลายเปนพุมพระศรีมหาโพธิ ดานขางของ
ซุมจระนําทัง้ ๒ ขาง ทําเปนภาพเทวดา ครุฑ ยักษ นั่งเรียงหนากระดานประนมมือ หันหนาเขาสู

๑๔

สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว, ๑๖๔.

๘๔
ศูนยกลาง ซอนกัน ๓ แถว เหนือแนวของแถวบนสุดมีฉตั ร ๗ ชั้น บังแทรก และบังสูรยประกอบทัง้
๒ ขาง ถัดขึ้นไปจนจรดจั่วบนสุดผูกลายไทยอยางลายกระหนกเปลว ที่มีลวดลายคอนขางบางและ
ละเอียดเมื่อเทียบกับลวดลายในพืน้ ที่ทงั้ หมด ลางสุดจบดวยลายหนากระดานแบบกระจังฐานพระ
สวนหนาบันมุขโถงดานทิศตะวันออก ทําเปนลายเทวดา ครุฑ ยักษ และฤๅษี นั่งประนมมือ เรียง
หนากระดานซอนกัน ๒ แถว หันหนาเขาสูศูนยกลาง ซึง่ เปนลายพานพุม จบดวยลายหนากระดาน
แบบกระจังฐานพระที่แนวดานลาง (ภาพที่ ๘๓ และลายเสนที่ ๑๕)
หนาบันประธานดานทิศตะวันตก มีลักษณะโครงสรางลายคลายกับลายหนาบันดาน
ทิศตะวันออก โดยแบงพืน้ ทีอ่ อกเปน ๒ สวน ประกอบดวยหนาบันประธานและหนาบันชัน้ ลด แตมี
รายละเอียดของลวดลายภายในที่ตา งกัน โดยตอนกลางหนาบันทําเปนซุมจระนําประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางสมาธิ ยอดซุมจระนําทําเปนทําเปนพญานาค ๗ เศียรแผพังพาน ตอนลางของหนา
บันทางดานขางของกรอบซุมจระนําทัง้ ๒ ขาง เปนลวดลายกอบัวลออยางธรรมชาติ ภายในลาย
กอบัวแทรกดวยลายพญานาค ๕ เศียร เหนือลายกอบัวเปนลายตนไมที่มีพมุ ใบเปนเกล็ดประกอบ
ดวยลายเทวดาแทรกอยูขางละ ๓ องค และลายใบไมนี้ตอเนื่องไปจนถึงจั่วบนของหนาบัน เบื้อง
ลางจบดวยลายหนากระดานแบบกระจังฐานพระ สวนหนาบันชัน้ ลดเปนลายที่มีความสัมพันธ
ตอเนื่องจากหนาบันประธาน ผูกเปนลายกอบัว มีโขดหิน ตนไม และลายพันธุพ ฤกษาที่แฝงดวย
ลายเทวดา พญานาค และสัตวตางๆ อาทิ สิงห เสือ ชาง นก เคลากันอยางอิสระ แตมีความสมดุล
กันทั้ง ๒ ขาง จบดวยลายหนากระดานแบบกระจังฐานพระเชนเดียวกับหนาบันประธาน (ภาพที่
๘๔ และลายเสนที่ ๑๖)
หนาบันมุขโถงดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีลายประธานเปนลายพระมหา
พิชัยมงกุฎ ประดิษฐานบนพานแวนฟา ๒ ชั้น ลอมรอบดวยกรอบทรงกระจัง ดานขางประกอบดวย
ฉัตร ๕ ชั้น ทัง้ ๒ ขาง ภายนอกกรอบผูกดวยลายกระหนกเปลวแทรกลายเทพนม ๗ องค ลอตาม
กรอบที่ลอมรอบลายประธาน๑๕ (ภาพที่ ๘๕ และลายเสนที่ ๑๗)
ลักษณะโดยรวมของหนาบันพระวิหาร วัดปทุมวนาราม มีการผสมผสานระหวาง
ศิลปะแบบไทยประเพณี ศิลปะจีน และศิลปะตะวันตก การหวนกลับไปใชลักษณะแบบไทย
ประเพณีไดปรากฏทีก่ รอบหนาบัน ลายกระหนกเปลว ลายกระจังฐานพระ ลายเทพนม ลายสิงห

๑๕

สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดหลวงธรรมยุติก
นิกายในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูห ัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว”, ๑๖๕ ๑๖๘.

๘๕
และการวางโครงสรางลายที่มีความสมดุลทั้ง ๒ ขาง ยังคงมีอทิ ธิพลศิลปะจีนเปนแบบที่สืบตอมา
จากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั คือการทําหนาบันชัน้ ลด และการสรางงานดวย
ปูนปน สวนอิทธิพลที่ไดรับจากตะวันตก ไดแก การทําประติมากรรมแบบนูนสูง และลวดลายแบบ
ลออยางธรรมชาติ รวมถึงการทําซุม จระนําประดิษฐานพระพุทธรูป แมมไิ ดเปนประติมากรรมที่
ลอยตัวออกมา แตก็มีความเสมือนจริงอันเปนลักษณะของอิทธิพลตะวันตกที่เริ่มเขามามีบทบาท
มากขึ้น
ความพิเศษของลวดลายหนาบันพระวิหาร วัดปทุมวนาราม คือ เปนการภาพเลา
เรื่องพุทธประวัติ หนาบันดานทิศตะวันออกเปนภาพตอนตรัสรู สวนหนาบันดานทิศตะวันตกเปน
ภาพตอนบําเพ็ญสมาธิกอนตรัสรู และยังมีการใหความสําคัญกับนามพระอารามอยางมาก โดย
การแทรกภาพกอบัวประกอบอยูเสมอ
๖. กรอบประตูและหนาตาง กรอบซุมประตูและกรอบหนาตางพระวิหาร วัดปทุม
วนาราม เปนซุมทรงมงกุฎ ประดับดวยปูนปน พืน้ ลายกรุกระจกสี มียอดซุมเปนทรงมงกุฎ กรอบ
ซุมเปนกระบวนลายกอบัวทีป่ ระกอบดวยดอกบัวและใบบัวอยางตะวันตก (ภาพที่ ๘๖ และลาย
เสนที่ ๑๘) สวนกรอบซุมประตูบานกลางทางดานทิศตะวันตก ทําเปนซุมจระนําประดิษฐาน
พระพุทธรูปอยูทางดานหนากรอบซุมประตู (ภาพที่ ๘๗ และลายเสนที่ ๑๙)
การประดิษฐกรอบซุมประตูและหนาตางทรงมงกุฎในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั เปนแบบที่มพี ัฒนาการมาจากซุมทรงมงกุฎในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา
เจาอยูห ัว๑๖ อาทิ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ลายเสนที่ ๒๐) ซุม พระบัญชร
ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพองกับพระนามของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั แสดงถึงการเนนความสําคัญของผูสรางในฐานะพระจักรพรรดิราชา สวนการผูก
ลายดวยกระบวนลายกอบัว เปนการใหความสําคัญกับนามพระอาราม
บานประตูดานนอกสลักลายกานตอดอกเปนรูปกอบัว (ภาพที่ ๘๘) รวมทัง้ บาน
หนาตางดานนอกที่สลักเปนรูปดอกบัว (ภาพที่ ๘๙) สวนบานประตูและบานหนาตางดานในเขียน
ภาพจิตรกรรมรูปมนุษยนาคชายหญิงและยักษ โผลขึ้นมาจากสระบัว (ภาพที่ ๙๐ และ ๙๑)
จากการพิจารณาองคประกอบของพระวิหาร สามารถกลาวถึงลักษณะสําคัญได
ดังนี้ คือ รูปแบบของอาคาร เปนแบบไทยประเพณีผสมกับแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาท

๑๖

ไทย, ๓๑๐.

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ “ซุมประตู - หนาตาง”

๘๖
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั ที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีน การประดับตกแตงมีระเบียบของโครงสราง
เปนแบบไทยประเพณี แตมรี ายละเอียดของลวดลายทีผ่ สมผสานระหวางศิลปะไทยแบบประเพณี
อิทธิพลศิลปะจีนที่สืบทอดมาจากรัชกาลกอนหนา และศิลปะตะวันตกที่เริ่มเขามาแพรหลายมาก
ขึ้น และมีการประดับตกแตงใหความสําคัญหรือสื่อความหมายถึงผูสราง และนามพระอาราม
อยางมาก
โพธิฆระ
ตนพระศรีมหาโพธิของวัดปทุมวนาราม ปลูกอยูทางทิศตะวันตกของพระวิหาร ใน
แนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร ซึ่งเปนแนวแกนประธานของวัด ภายใน
เขตพุทธาวาส และมีโพธิฆระลอมรอบเพื่อเปนทีป่ ระดิษฐานตนพระศรีมหาโพธิ แสดงใหเห็นถึงการ
ใหความสําคัญแกตนพระศรีมหาโพธิอยางมาก
โพธิฆระที่ประดิษฐานพระศรีมหาโพธิ วัดปทุมวนาราม มีรูปแบบแผนผังรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ประกอบดวย ๒ สวนที่สําคัญ ไดแก ฐานโพธิ ที่ลอ มรอบตนพระศรีมหาโพธิ และทับเกษตร
ที่ลอมรอบฐานโพธิอีกชัน้ หนึ่ง มีทางเขาสูฐ านโพธิที่บริเวณกึ่งกลางของแตละดาน ตรงกับบันได
ทางขึ้นของฐานโพธิ (ภาพที่ ๙๒, แผนผังที่ ๔๒, ๔๓ และ ๔๔) ซึง่ มีองคประกอบ ดังนี้
๑. ฐานโพธิ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลอมตนพระศรีมหาโพธิ ขนาดกวางดาน
ละประมาณ ๖.๑๐ เมตร แตละดานมีองคประกอบแบบเดียวกัน คือ มีบันไดทางขึน้ แบบประชันอยู
ที่กงึ่ กลางของแตละดาน พลสิงหเซาะรองปลายมนอยางเทศปลายพนักทึบตรง ฐานเปนแบบบัว
ฐานสิงหอยางไทยประเพณี เหนือชัน้ ฐานขึน้ ไปกั้นเปนพนักกําแพงโดยรอบ ชองระหวางพนักกรุ
ดวยกระเบื้องปรุสีขาวแบบจีน สันกําแพงเปนแบบบัวหลังเจียด แตละมุมและทีม่ ุมบันไดทางขึ้น
ประดับดวยปูนปนรูปดอกบัวตูม สันนิษฐานวาทําขึน้ ในสมัยหลัง (ภาพที่ ๙๓ และ ๙๔)
๒. ทับเกษตร เปนอาคารที่ลอมรอบฐานโพธิ มีแผนผังเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส ขนาด
กวางดานละ ๗ หองเสา มีความกวางชัน้ นอกทั้งหมดประมาณ ๑๕.๕๐ เมตร พืน้ ทีภ่ ายในระเบียง
คดกวางประมาณ ๑.๐๐ เมตร ประกอบดวยผนังดานนอกและผนังดานใน (ภาพที่ ๙๕)
เครื่องบนหลังคาที่ไมมีฝา เพดานเปดใหเห็นระบบโครงสรางแบบจันทัน (ภาพที่ ๙๖)
มุงหลังคาดวยกระเบื้องกาบกลวย ชั้นหลังคามีลักษณะเปนปกนกซอนกัน ๒ ชัน้ คัน่ ดวยแนวคอ
สอง ปลายสันตะเฆของหลังคาชั้นบนเปนปูนปนรูปมังกร (ภาพที่ ๙๗) ปลายสันตะเฆชั้นลางเปน
ปูนปนรูปกิเลน (ภาพที่ ๙๘) ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน สันหลังคาชั้นบนกอเปนแนวรั้วกัน้
เปนชวงตามหองเสา ระหวางหองเสากรุดวยลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีเหลือง ที่มมุ ทัง้ ๔ ดาน กอ

๘๗
เปนเสาสีเ่ หลีย่ มจัตุรัสที่มหี วั เสาคลายบัวลูกแกว แตอยูใ นรูปทรงสี่เหลี่ยม เปนลักษณะที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากตะวันตก คลายกับหลังคาพระทีน่ ั่งภาณุมาศจํารูญในหมูพระอภิเนาวนิเวศน ใน
พระบรมมหาราชวัง
ภายในทับเกษตรประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ เรียงรายโดยรอบ ผนังดานนอก
ตอนลางกั้นผนังทึบตามความกวางของหองเสาสูงประมาณ ๑.๐๐ เมตร (ภาพที่ ๙๙) ดานบน
เจาะเปนชองโปรงที่แบงเปนชวงตามหองเสา ระหวางหองเสากัน้ พนักถึงกันโดยรอบ เหนือแนว
พนักขึ้นไปติดลูกกรงเหล็กดัดทาสีแดง ดานบนเหนือลูกกรงเหล็กกัน้ เปนผนังทึบ มีลูกกรงเหล็ก
โดยรอบ ดานลางกอทึบ มีประตูทางเขาขนาดกวางเทากับ ๑ หองเสา ที่บริเวณกึ่งกลางของแตละ
ดานทั้ง ๔ ดาน สวนผนังดานในมีลักษณะเรียบและทึบตัน ทีบ่ ริเวณแนวคอสองของผนังดานใน
ดานที่ติดกับฐานโพธิ ปรากฏรองรอยของจิตรกรรมฝาผนังแบบสีปนู เปยก เขียนลายดอกไมสลับ
ลายใบไมแบบใบอาคันธัส ระหวางลายดอกไมและใบไมเขียนลายเปนเสนโคงที่ภายในเขียนดวยสี
แดง สวนแนวเสนโคงเสนนอกทัง้ บนและลางระบายสีเหลือง (ภาพที่ ๑๐๐) การเขียนภาพสีการตัด
เสนดวยสีดาํ และมีการแรเงาทําใหมีมิติมากขึ้นกวางานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี เปนลักษณะ
ศิลปะพิเศษของงานจิตรกรรมในสมัยนี้ที่เริ่มไดรับอิทธิพลจากจิตรกรรมแบบตะวันตก
แตปจจุบันไดมีการบูรณะ ปฏิสังขรณโพธิฆระโดยการรือ้ อาคารหลังเกาลงแลว
กอสรางอาคารขึ้นใหมแทนที่อาคารเดิม (ภาพที่ ๑๐๑ และ ๑๐๒)
ประเพณีการนับถือตนไม เปนคติที่มีมาตัง้ แตในสมัยอินเดียโบราณ และเมื่อตน
พระศรีมหาโพธิไดมีความสัมพันธโดยตรงกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึง่ พระพุทธองคไดทรง
ตรัสรูพระสัมโพธิญาณใตตน พระศรีมหาโพธิ การนับถือตนพระศรีมหาโพธิจึงเกิดขึ้นในพระพุทธ
ศาสนา ไดพบหลักฐานการนับถือตนพระศรีมหาโพธิโดยมีการสรางโพธิฆระลอมรอบตนพระศรี
มหาโพธิปรากฏขึ้นในภาพสลักทางพระพุทธศาสนามาตั้งแตในสมัยอินเดียโบราณ เชน อมราวดี
มถุรา สาญจี ภารหุต และสืบทอดตอไปยังลังกา ซึง่ ไดปรากฏหลักฐานเปนสิง่ กอสรางประเภท
โพธิฆระหลายแหง อาทิ นิลลักคาม ศรีคีรียะ เวสสะคียะ อภัยคีรีวิหาร๑๗
พันธุตน พระศรีมหาโพธิที่นาํ มาปลูก ณ ทายพระวิหาร วัดปทุมวนาราม เปนตนที่
เพาะจากกิ่งตนพระศรีมหาโพธิจากประเทศศรีลังกา เนื่องจากพันธุตนพระศรีมหาโพธิที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงไดมาจากอินเดียนัน้ ทรงไดมาเมื่อปลายรัชกาลและทรงเพาะ

๑๗

Senake Bandaranayake, “Sinhalese Monastic Architecture,” in The
Viharas of Anuradhapura (Leiden : E.J. Brill, 1974), 161 - 189.

๘๘
เมล็ดไดเจริญงอกงามดี แตมิไดทรงปลูกก็สิ้นรัชกาลเสียกอน ซึง่ ตนพระศรีมหาโพธิทที่ รงเพาะไวได
นํามาปลูกภายหลังทีท่ ายพระวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ตนหนึ่ง และไดมีการสรางโพธิฆระลอมรอบ
ตนพระศรีมหาโพธิ (ภาพที่ ๑๕๒) โพธิฆระนัน้ มีแบบแผนลักษณะที่คลายคลึงกับโพธิฆระของวัด
ปทุมวนารามเปนอันมาก แมวาโพธิฆระของวัดบวรนิเวศวิหารจะไดสรางขึ้นใหมตามรูปแบบที่
ใกลเคียงกับของดั้งเดิม ซึ่งมีความคลายคลึงกับโพธิฆระของวัดปทุมวนารามในสวนตางๆ ไดแก
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบดวยฐานโพธิและทับเกษตรลอมรอบ ฐานโพธิมีบนั ไดทางขึ้น ๔
ดาน ผนังทับเกษตรดานนอกโปรง ติดลูกกรงเหล็ก กั้นพนักดานลางเชื่อมตอกันโดยตลอด มีชอง
ทางเขาที่กงึ่ กลางทั้ง ๔ ดาน หลังคาซอน ๒ ชัน้ มุงหลังคาดวยกระเบือ้ งกาบกลวย สันตะเฆเปน
ปูน เหนือสันหลังคามีกนั้ ราวโดยรอบกรุดวยลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีเขียว นอกจากนี้ยงั พบการ
สรางโพธิฆระเพื่อประดิษฐานพระศรีมหาโพธิทวี่ ัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี
ลักษณะทีป่ ระกอบดวยฐานโพธิและทับเกษตรเชนเดียวกัน (ภาพที่ ๑๕๓)
การสรางโพธิฆระลอมรอบตนพระศรีมหาโพธิของวัดปทุมวนาราม มีลักษณะสําคัญ
คือ แนวคิดในการสรางโพธิฆระลอมรอบตนพระศรีมหาโพธิ สันนิษฐานวามีที่มาจากคติการนับถือ
ตนพระศรีมหาโพธิจากอินเดียและศรีลังกา โดยที่วัดปทุมวนาราม มีการใหความสําคัญกับตนพระ
ศรีมหาโพธิอยางชัดเจน ดวยการวางไวในแนวแกนประธานของเขตพุทธาวาสและสรางโพธิฆระ
ลอมรอบโดยเฉพาะ สวนรูปแบบศิลปะที่ปรากฏเปนการผสมผสานระหวางศิลปะไทย จีน และ
ตะวันตก
กําแพงแกวและซุมประตู
อาคารประธานภายในเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม ตั้งอยูในแนวแกนเดียวกัน
ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ ทัง้ หมดนี้ไดถูกลอมรอบดวยกําแพงแกว ซึง่ มี
องคประกอบและลักษณะดังนี้
๑. กําแพงแกว ที่ลอมรอบเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม มีแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาโอบลอมอาคารสําคัญที่ตั้งอยูในแนวแกนประธานของเขตพุทธาวาส อันไดแก
พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ มีลักษณะเปนกําแพงกออิฐถือปูน มีทางเขาทําเปน
ซุมประตู ทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ ๑ ชอง ทางดานทิศเหนือและทิศใต ดาน
ละ ๒ ชอง รวมทั้งสิน้ ๖ ชอง (แผนผังที่ ๓)
ผืนผนังกําแพงแกวดานนอกกอทึบ สวนผนังดานในมีการเจาะชองแบบสันโคงแหลม

๘๙
ขนาดเล็ก สําหรับวางประทีปเปนระยะไปโดยตลอด สันกําแพงแบบบัวหลังเจียดประกอบดวยชัน้
บัวคว่ํา หนากระดาน บัวหงาย ทองไม บัวลูกแกว และเสนลวด สวนฐานกําแพงเปนชุดฐานแบบ
บัวคว่ําที่มีชนั้ หนากระดานประกอบตลอดทั้งผืนผนังกําแพง ซึ่งเปนลักษณะทีพ่ บไดทั่วไปของ
กําแพงแกวพระอารามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว เชน วัดบรมนิวาส วัด
โสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม
๒. ซุมประตู มีรูปแบบเดียวกันทุกดาน คือเปนซุมที่มีโครงสรางของระบบชองเปด
แบบสันโคงแหลม ซอน ๒ ชั้น ประกอบดวยซุมประธานที่มีขนาดใหญ ทางดานขางทั้ง ๒ ขางของ
มุขประธาน มีมุขขนาดยอมกวาหันขวางมุขประธาน ซึ่งมีองคประกอบลอกับกรอบซุมประธานทุก
ประการ ยอดซุมประดับดวยปูนปน ลายดอกบัวและใบบัวอยางเทศไปตามกรอบโคงแหลม ภายใน
ชองเปดประกอบดวยบานประตู ทับหลัง และหนาบันทีท่ ําดวยไมแกะสลักเปนรูปดอกบัวมีรัศมี
ลอมรอบ ที่ผนื ผนังดานในเจาะเปนชองคูหาแบบสันโคงแหลมขนาดใหญทั้ง ๒ ดาน มีตําแหนงอยู
ทางดานนอกของบานประตู มีเสาที่รองรับยอดซุมเปนเสาสี่เหลีย่ มจัตุรสั มีปลายหัวเสาและเชิงเสา
แบบบัวลูกแกว (ภาพที่ ๑๐๓, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖, ๑๐๗, แผนผังที่ ๔๕ และ ๔๖)
การทําซุมประตูกําแพงแกวที่เปนแบบซอน ๒ ชั้น ทีม่ ีซมุ ประธานและซุมขวาง ๒ ขาง
นั้น ไดปรากฏในพระอารามอีกหลายแหงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางและ
ทรงบูรณะปฏิสังขรณ อาทิ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดเสนาสนาราม แตมีความแตกตางอยางชัดเจน
กับซุมประตูกาํ แพงแกว วัดปทุมวนาราม ในสวนของรูปแบบยอดซุมและเสากรอบซุม ที่มีองค
ประกอบและการประดับตกแตงที่ตางออกไป ซึ่งไมปรากฏวามีพระอารามแหงใดที่มกี ารใชซุมแบบ
สันโคงแหลมในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ซุม ประตูกําแพงแกวที่มีองค
ประกอบและการประดับคลายคลึงกับซุม ประตูกําแพงแกว วัดปทุมวนารามมากทีส่ ุด ควรเปนวัด
มกุฎกษัตริยาราม (ภาพที่ ๑๕๔) โดยมีองคประกอบของเสากรอบประซุมเชนเดียวกัน คือปลายหัว
เสาและเชิงเสาแบบบัวลูกแกว แตไดมีการประดับประดาดวยลวดลายปูนปนอยางมากมายดวย
ลายกลีบบัวอยางเทศ สวนวัดปทุมวนารามนั้น มีการทําบัวหัวเสาและเชิงเสาแบบเรียบไมมี
ลวดลาย แตทกี่ รอบของยอดซุมประตูมีปูนปนลายดอกบัวและใบบัวอยางเทศ ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไดมีการสรางซุมประตู
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้ (ภาพที่ ๑๕๕)
ที่มาของการทําซุมประตูเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนาราม มีหลายประการที่สันนิษฐาน
ไดวามีการรับแบบอยางมาจากซุมประตูพระนารายณราชนิเวศน คือ การเจาะชองเปดของประตู
แบบสันเหลีย่ มโคง อันเปนอิทธิพลที่ไดรับมาจากตะวันตก รวมทัง้ การเจาะชองสําหรับวางประทีป

๙๐
ที่ผนังกําแพง เปนลักษณะเดนที่ปรากฏ ณ ซุมประตูพระนารายณราชนิเวศน และในสมัยเดียวกัน
นี้ไดพบการเจาะชองสําหรับวางประทีปที่กาํ แพงแกวเขตพุทธาวาสของวัดบวรนิเวศวิหาร
การเจาะชองคูหาที่ผนังดานในของซุม ประตู (ภาพที่ ๑๐๘) สันนิษฐานวาควรจะมี
ความสัมพันธกับการกําหนดเขตมหาสีมาที่ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ั้งพระอาราม ที่จําเปนตองมีการ
กําหนดพืน้ ที่ขณะทําสังฆกรรมอยางชัดเจน โดยภายในชองเปดของซุม ประตูกําแพงแกวจะมีบาน
ประตูสําหรับปองกันการเขาออกของสงฆหรือบุคคลในขณะ ที่มกี ําลังมีการทําสังฆกรรมขึ้นภายใน
เขตมหาสีมา เชน วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม เปนตน และชองเจาะที่ผนังดังกลาวอาจ
ทําขึ้นในตําแหนงสําหรับผูเฝาประตู เพราะอยูทางดานนอกของบานประตู ซึ่งอาจมีที่มาของ
แนวคิดจากซุม ประตูในพระบรมมหาราชวังที่มชี องคูหาอยูทั้ง ๒ ขางภายในชองเปดของซุมประตู
การประดับตกแตงดวยลายปูนปน มีการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับนามพระ
อารามอยางมาก ดวยการทําลวดลายดอกบัวและใบบัวที่ยอดซุม ในดานลวดลายเปนลายอยาง
เทศที่มบี างสวนลออยางธรรมชาติ บางสวนเปนการประดิษฐลวดลายขึ้นในรูปทรงของดอกบัว
สวนการประดับดวยชุดฐานบัวที่สนั และฐานกําแพงเปนรูปแบบของศิลปะไทยประเพณี
ลักษณะของซุม ประตูกําแพงแกววัดปทุมวนาราม สันนิษฐานวามีความสัมพันธกับ
การกําหนดพืน้ ที่ภายในพระอารามที่มีการผูกสีมาแบบมหาสีมา สวนลวดลายปูนปน ที่ประดับ
ตกแตงเปนอิทธิพลตะวันตก แตยังปรากฏลักษณะของลวดลายอยางไทยควบคูก ัน

บทที่ ๕
วิเคราะหสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
อิทธิพลที่มีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรม
รูปแบบของสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัย มีเหตุปจจัยอันเปนที่มาของรูปแบบ
ลักษณะในหลายประการ ทั้งทางดานประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากอดีต แนวคิดทางศาสนา
สภาพเศรษฐกิจการเมือง และสังคม หรือการติดตอสัมพันธกับตางประเทศในดานตางๆ หาก
พิจารณาถึงทีม่ าของรูปแบบสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามในแตละสวนแลว สามารถกลาวถึง
อิทธิพลทีท่ ําใหเกิดเปนรูปแบบสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามไดดังนี้
๑. ที่ตั้งของวัด วัดปทุมวนารามมีที่ตั้งอยูน อกกําแพงเขตพระนครทางดานทิศ
ตะวันออก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงมีพระราชประสงคใหเปนวัดในฝายอรัญ
วาสี อันเปนวิเวกสถานนอกเขตพระนคร ซึง่ ตําแหนงที่ตั้งของวัดมีความสัมพันธกับการเปนวัดใน
ฝายอรัญวาสี อันมีทมี่ าจากคติทางพระพุทธศาสนาในลังกาวาสงฆในฝายอรัญวาสีจะปลีกวิเวก
จากสังคมเมืองเพื่อแสวงหาความสันโดษในอรัญญิกหรือปา และอรัญญิกจะตองตั้งอยูหางจาก
กําแพงเมืองไมต่ํากวา ๕๐๐ ระยะธนู หรือประมาณ ๓ - ๕ กิโลเมตร๑
วัดฝายอรัญวาสีในสมัยสุโขทัยตั้งอยูในพืน้ ที่ของเขตอรัญญิก ที่มกี ารกําหนดให
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองสําคัญทั้ง ๓ เมือง ไดแก เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และ
เมืองกําแพงเพชร ซึง่ อาจไดรับแบบอยางมาจากวัดอุทมุ พรคีรี ซึ่งเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายมหาวิหารในขณะนัน้ แตมีระยะหางจากตัวเมืองเพียงแคในระยะชานเมืองเทานั้น ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาวัดฝายอรัญวาสีตั้งอยูน อกเกาะเมืองโดยรอบ หรือวัดที่ตั้งอยูนอกเกาะเมืองสวนมาก
เปนวัดในฝายอรัญวาสี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรง
สราง วัดฝายอรัญวาสีทนี่ อกเขตพระนคร ๒ วัด ไดแก วัดบรมนิวาส และวัดปทุมวนาราม ตัง้ อยู
นอกเกาะเมืองไปทางดานทิศตะวันออก แตมีระยะทางทีต่ ั้งของวัดบรมนิวาสหางจากกําแพงพระ
นครดานทิศตะวันออกราว ๑.๕๐ กิโลเมตร สวนวัดปทุมวนารามตัง้ อยูหางจากกําแพงพระนคร
๑

กรมศิลปากร, สถาปตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ : บริษัท ฉลองรัตน จํากัด, ๒๕๓๖),

๔๑.
๙๑

๙๒
ดานทิศตะวันออกประมาณ ๓.๕๐ กิโลเมตร (แผนที่ที่ ๑๐)
ดังนัน้ ตําแหนงที่ตงั้ ของวัดฝายอรัญวาสีทพี่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
ทรงสราง จึงมีลักษณะที่สาํ คัญ คือ เปนวัดที่ตั้งอยูน อกเขตกําแพงพระนครเชนเดียวกับในสมัย
สุโขทัยและสมัยอยุธยา โดยไมไดคํานึงถึงระยะหางตามกฎเกณฑมากนัก แตหากพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมของพืน้ ทีว่ าตั้งอยูนอกเขตเมือง เปนที่สงบและรมรื่นดวยการปลูกตนไมใหเปนปา
เพื่อใหเหมาะแกการเจริญวิปสสนาเปนสําคัญ แมวาจะมีที่มาของแนวคิดมาจากแบบแผนวัดฝาย
อรัญวาสีของลังกาที่ปรากฏไดในประเทศไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
๒. รูปแบบแผนผัง แผนผังของวัดปทุมวนารามมีสภาพของพืน้ ที่คลายเกาะกลาง
น้ํา เนื่องจากมีคูน้ําลอมรอบทุกดานของวัด (ภาพที่ ๓) รูปแบบแผนผังวัดทีม่ ีนา้ํ ลอมรอบนี้ได
ปรากฏอยางแพรหลายมาตั้งแตสมัยสุโขทัย เนื่องดวยไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามาจาก
พระสงฆชาวลังกานิกายสิงหลภิกขุ ซึ่งมีความนิยมในการทําสังฆกรรม อาทิ การอุปสมบทในแมน้ํา
กัลยาณี นับวาเปนการทําสังฆกรรมโดยใชอพัทธสีมาแบบอุทกุกเขปสีมา คือ ใชนานน้าํ เปนสีมา
ซึ่งในพุทธบัญญัติไดกําหนดประเภทของนานน้ําไว ๓ ประเภท ไดแก นที หมายถึง แมน้ํา สมุทร
หมายถึง ทะเล และชาติสระ หมายถึง ทีน่ ้ําขังอันเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ๒
การกําหนดแผนผังของวัดในสมัยสุโขทัยที่มีนา้ํ ลอมรอบ บางแหงกําหนดขึ้นโดย
การดัดแปลงแหลงน้ําขังตามธรรมชาติใหมลี ักษณะเปนสระน้ําและมีพระอุโบสถตั้งอยูใ นเกาะ
กลางน้ําเพื่อใชเปนอุทกุกเขปสีมา เชน วัดตระพังเงิน วัดสระศรี (ภาพที่ ๑๐๙ และแผนผังที่ ๔๗)
แตบางแหงเปนเพียงการกําหนดขอบเขตของวัดใหแยกขาดจากอาณาจักรหรือปองกันสีมาสังกระ
ใหเห็นเปนขอบเขตพื้นที่ที่ชดั เจนเทานั้น ดวยการขุดสระน้ําหรือคูนา้ํ ลอมรอบวัด เชน วัดพระเชตุ
พน (แผนผังที่ ๔๘) วัดศรีพิจติ รกีรติกัลยาราม วัดอโศการาม จังหวัดสุโขทัย เปนตน และการทําคู
น้ําลอมรอบวัดเชนนีย้ ังปรากฏในวัดสมัยอยุธยาดวย โดยเฉพาะวัดในกลุมคลองสระบัวที่ตงั้ อยู
นอกเกาะเมืองอยุธยาทางดานทิศตะวันออก วัดในสมัยอยุธยาที่มีคนู า้ํ ลอมรอบ เชน วัดพระราม
วัดมเหยงคณ วัดใหญชัยมงคล วัดแค วัดจงกลม เนื่อง จากสภาพภูมปิ ระเทศเปนทีร่ าบลุมและน้าํ
ทวมถึงในฤดูน้ําหลาก จึงจําเปนตองมีการจัดการปรับสภาพพืน้ ที่ใหสามารถปองกันมิใหนา้ํ ทวมไป
ถึงเสนาสนะ และเปนแบบแผนที่มีมากอนตั้งแตสมัยสุโขทัย

๒

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข, เลม ๓ (กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), ๔๔ - ๔๘.

๙๓
รูปแบบแผนผังวัดปทุมวนารามทีม่ ีการกําหนดใหมีคูนา้ํ ลอมรอบ อาจมีที่มาจาก
รูปแบบแผนผังวัดในสมัยสุโขทัยดังที่กลาวมาขางตน ในสวนทีม่ ีคูน้ําเปนขอบเขตแตมิไดกําหนดให
เปนอุทกุกเขปสีมา เพราะเปนสระหรือคูนา้ํ ที่ขุดขึ้นไมใชสระน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งวัดที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางลวนแลวแตมีคูน้ําลอมรอบ ไดแก วัดบรมนิวาส
วัดโสมนัสวิหาร (แผนทีท่ ี่ ๑๑) วัดมกุฎกษัตริยาราม (แผนทีท่ ี่ ๑๒) วัดปทุมวนาราม (แผนที่ที่ ๓)
ยกเวนแตเพียงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เนื่องเปนวัดที่มีพนื้ ทีข่ นาดเล็กตัง้ อยูในเขตพระ
นครที่มพี ื้นที่จาํ กัด
แผนผังของวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณ
สวนมากมีลกั ษณะรูปแบบที่รวมกันอีก ๒ ประการสําคัญ ไดแก การแยกเขตพุทธาวาสออกจาก
เขตสังฆาวาสอยางชัดเจน และภายในเขตพุทธาวาสมีการวางผังที่มีอาคารหลักของวัด เชน พระ
อุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร ตัง้ อยูในแนวแกนประธานแบบแนวแกนเดี่ยว ดังจะกลาวตอไปใน
เรื่องความสัมพันธขององคประกอบภายในเขตพุทธาวาส ซึ่งเปนลักษณะการวางผังที่ปรากฏอยาง
แพรหลายในสมัยสุโขทัย และสืบทอดไปถึงสมัยอยุธยาตอนตนถึงตอนกลาง แตหลังจากนัน้ ก็ไดมี
การเปลี่ยนแปลงความนิยมในการใชแผนผังลักษณะนี้ไปจนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูห วั และเริ่มปรากฏมีความนิยมในการนําแผนผังรูปแบบนีก้ ลับมาใชอีกในวัดสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
มูลเหตุทมี่ ีการนํารูปแบบแผนผังตามแบบวัดสมัยสุโขทัยมาใชในวัดทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสรางและทรงปฏิสังขรณ อาจเพราะในชวงเวลาทีท่ รงผนวชนั้น
พระองคไดเสด็จไปธุดงคและนมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุตามหัวเมือง อาทิ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
พิษณุโลก นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา จึงสันนิษฐานวาทรงนํารูปแบบการวางผังของวัดใน
สมัยสุโขทัยมาเปนตนแบบในการกําหนดแผนผังของวัดในรัชสมัยของพระองค ซึง่ สถาปตยกรรมที่
เนื่องดวยพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยนั้น สวนมากไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบสถาปตยกรรม
ของลังกา เชน พระเจดีย พระมณฑป พระวิหาร และแผนผังของวัด เพราะในสมัยสุโขทัยไดมี
พระภิกษุชาวลังกานําพระพุทธศาสนาเขามาเผยแผและไดมีการติดตอสัมพันธซึ่งกันและกัน มี
ภิกษุชาวไทยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาและไดอุปสมบทในลังกา
นอกจากนี้ ในชวงเวลาทีท่ รงผนวช ทรงไดศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉาน และ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินยั อยางเครงครัด จนไดทรงกอตัง้ ธรรมยุติกนิกายที่มงุ เนนการถึงพรอมทัง้
ทางดานปฏิบัติและปริยัติ ดวยมีพระราชประสงคที่จะฟน ฟูพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ ในการนีท้ รง
ศึกษาและสนทนาวิสาสะกับพระเถรานุเถระถึงหลักธรรมและหลักปฏิบัติที่ถูกตองอยูสม่ําเสมอ
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ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของพระภิกษุรามัญนิกายซึ่งสืบทอดหรือมีตนเคามา
จากลังกา และทรงติดตอสัมพันธกับพระภิกษุชาวลังกาจนเปนที่ประจักษถงึ พระปรีชาญาณทาง
ดานพระพุทธศาสนาแกภิกษุลังกาโดยทั่วไป ดังนัน้ จึงอาจทรงไดรับแนวคิดหรือหลักปฏิบัติตางๆ
จากลังกามาประยุกตใหกับการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมทัง้ รูปแบบทางสถาปตยกรรม
ที่หวนกลับไปคลายคลึงกับในสมัยสุโขทัยที่มีรากฐานเดิมมาจากลังกา
การกําหนดพืน้ ที่ของเขตสังฆาวาสใหตั้งอยูดานหลังของแผนผังหรือตั้งอยูนอก
กําแพงแกวทางดานทายของเขตพุทธาวาสนั้น สันนิษฐานวาเปนลักษณะของการวางผังอยางหนึ่ง
ที่เปนแบบแผนของวัดในฝายวิปสสนาธุระ ที่กาํ หนดพื้นที่ในสวนนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติกิจ
ดานการเจริญวิปสสนาของพระสงฆ ดังไดปรากฏแผนผังลักษณะเดียวกันนีท้ งั้ ที่ตงั้ ของเขตพุทธา
วาสและเขตสังฆาวาส การที่มีคูนา้ํ ลอมรอบ รวมถึงการจัดวางตําแหนงของสถาปตยกรรมภายใน
เขตพุทธาวาส คือ วัดประดูท รงธรรมหรือวัดประดูโรงธรรม พระนครศรีอยุธยา (แผนผังที่ ๔๙) ซึง่
เมื่อครั้งยังทรงผนวชไดเคยเสด็จไปธุดงคในหัวเมืองกรุงเกาหรือพระนครศรีอยุธยา จึงไดทรงนํา
แบบแผนของวัดฝายวิปสสนาธุระที่สาํ คัญแหงนีม้ าเปนตนแบบของวัดปทุมวนารามที่สรางขึ้นเพื่อ
การวิปสสนาธุระ
๓. ลักษณะรูปทรงและองคประกอบของอาคาร อาคารภายในเขตพุทธาวาสของ
วัดปทุมวนาราม มีลกั ษณะรูปแบบของทรงอาคารที่ไดรับอิทธิพลมาจากหลายรูปแบบศิลปะเขามา
ผสมผสานจนเกิดเปนรูปแบบของสถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
และมีลักษณะบางประการทีเ่ ปนแบบเฉพาะของวัดปทุมวนาราม โดยไดรับอิทธิพลทัง้ แบบไทย
ประเพณีที่สืบตอมาจากสถาปตยกรรมสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา อิทธิพลจากศิลปะจีนที่สืบ
ตอมาจากสถาปตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และศิลปะตะวันตกที่
เขามามีบทบาทมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ดังจะไดกลาวในแตละ
สวนดังตอไปนี้
รูปทรงอาคารประเภทพระอุโบสถและพระวิหาร มีลักษณะเปนอาคารทรงโรงที่มี
พะไลลอมรอบ เสาพะไลเปนเสาสี่เหลี่ยม ซึ่งเปนลักษณะรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั แตลักษณะของเครื่องบน
กลับเปนแบบเครื่องลํายอง ประกอบดวยชอฟา ใบระกา และหางหงส ที่มีไขราหนาจั่ว ซึ่งเปนแบบ
ไทยประเพณี ไมใชแบบทรงกระเทเซรที่นยิ มใชกับอาคารรูปทรงนี้ แตลักษณะเครื่องบนของพระ
วิหารเปนแบบมีมุขลดใตขื่อซึ่งเคยปรากฏมาแลวในสถาปตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูห วั
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พระเจดียประธานของวัดปทุมวนารามเปนเจดียท รงกลมหรือทรงลังกา เปนรูปแบบ
พระเจดียท ี่ไดรับความนิยมมากที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว พระเจดีย
แทบทุกองคทที่ รงสรางหรือทรงปฏิสังขรณลวนแลวแตมีรูปแบบลักษณะเดียวกันนีท้ ั้งสิน้ จะมี
ความแตกตางกันบางในรายละเอียดของการประดับตกแตง ซึ่งพระเจดียแบบนี้มีตน แบบมาจาก
พระเจดียท รงลังกาในสมัยสุโขทัยที่ไดเคยทรงทอดพระเนตรคราวที่เสด็จไปธุดงคเมือ่ ครั้งยังทรง
ผนวช มูลเหตุที่ทรงนิยมสรางพระเจดียประธานของวัดเปนแบบพระเจดียทรงกลมหรือทรงลังกา
อาจเนื่องมาจากทรงศึกษาพระธรรมวินัยและทรงเลื่อมใสพระภิกษุลงั กา เพราะทรงเห็นวาพระ
ภิกษุลังกามีวตั รปฏิบัติที่ใกลเคียงกับพุทธบัญญัติ จึงทรงมีพระราชนิยมหลายประการตามคติ
อยางลังกา จนกระทั่งทรงนําหลักปฏิบัติและธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนาหลายของลังกามาใช
ในธรรมยุติกนิกายที่ทรงกอตัง้ ประกอบกับพระเจดียกลมเปนพระเจดียแ บบที่ใกลเคียงกับพระ
เจดียในยุคแรกที่สรางขึ้นเพือ่ ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงทําใหพระเจดียที่สรางในรัชสมัยของพระองคหวนกลับไปใชพระเจดียกลมแบบในสมัยสุโขทัย
แนวคิดในดานการใหความสําคัญแกตนพระศรีมหาโพธิและการสรางโพธิฆระเพื่อ
เปนอาคารสําหรับประดิษฐานพระศรีมหาโพธินั้น เปนอิทธิพลที่ไดรับมาจากลังกาอยางชัดเจน
และไดมีความนิยมในการปลูกตนพระศรีมหาโพธิในวัดควบคูกบั การสรางพระเจดียวิหารมาแลว
ตั้งแตสมัยสุโขทัย ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไปในเรื่องการใชสื่อสัญลักษณ แตในสมัยสุโขทัย
ยังไมพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการสรางโพธิฆระขึน้ ดังนัน้ แนวคิดในการสรางโพธิฆระของ
วัดปทุมวนารามจึงควรเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากลังกาโดยตรง แตเนื่องจากไมเคยไมการ
สรางอาคารสําหรับประดิษฐานพระศรีมหาโพธิมากอนในประเทศไทย รูปแบบทางสถาปตยกรรม
ของโพธิฆระวัดปทุมวนารามจึงไดนํารูปแบบทางศิลปะแบบจีนมาใช เพราะเปนแบบที่ไดรับความ
นิยมมาแลวในสมัยกอนหนาและมีความสอดคลองกับรูปทรงพระอุโบสถและพระวิหาร
สวนกําแพงแกวและซุมประตูกําแพงแกวที่ลอมรอบเขตพุทธาวาส เปนแบบที่ไดมีการ
ประยุกตมาจากซุมทรงบันแถลงผสมผสานกับการใชซุมโคงแหลมที่มกี ารใชมาแลวในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ตัง้ แตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนตนมา แมวาจะมีทมี่ าจากศิลปะแบบ
ตะวันตกก็ตาม จึงเปนนํารูปแบบของศิลปะที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรมไทยสมัยกอนหนามาใช
มากกวาการนํารูปแบบศิลปะตะวันตกมาใชโดยตรง เนื่องจากเปนการนํามาประกอบในสวนปลีก
ยอยเทานั้น
สวนของฐานอาคารที่ปรากฏในวัดปทุมวนาราม มีการนํามาใชทั้งสิน้ ๒ รูปแบบ คือ
แบบฐานบัวลูกแกว และแบบบัวฐานสิงห ซึ่งเปนฐานอาคารแบบไทยประเพณีทนี่ ิยมใชกับอาคาร
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ชั้นสูงและอาคารทางศาสนา ดังนัน้ จึงสรุปไดวารูปทรงอาคารและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ของวัดปทุมวนารามเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากแบบไทยประเพณีผสมผสานกับอิทธิพล
รูปแบบทางสถาปตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ปรากฏลักษณะทาง
ศิลปะแบบจีนรวมอยูดวย
๔. การประดับตกแตงสถาปตยกรรม การประดับตกแตงอาคารสถาปตยกรรม
เปนการเสริมคุณคาและความสมบูรณใหแกสถาปตยกรรม ซึ่งการประดับตกแตงสถาปตยกรรม
ของวัดปทุมวนารามมีทมี่ าของรูปแบบการประดับตกแตงในสวนองคประกอบตางๆ ดังนี้
กรอบหนาบันและลายหนาบันของอาคารภายในวัดปทุมวนาราม มีทงั้ แบบที่เปนปูน
ปนและแบบทีเ่ ปนเครื่องไม แบบที่เปนเครือ่ งไมนนั้ เปนรูปแบบที่สืบทอดมาจากแบบไทยประเพณี
สวนแบบที่เปนปูนปน นั้นไดมีความนิยมมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั จึงเปน
การนําแบบทีม่ ามากอนมาประยุกตใหม
กระเบื้องมุงหลังอาคารภายในวัดปทุมวนารามไดพบการใชกระเบื้อง ๒ ประเภท
ไดแก กระเบื้องกาบกลวยทีม่ ีกระเบื้องเชิงชายและไมมกี ระเบื้องเชิงชาย เปนรูปแบบที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากการมุงหลังคาอาคารในสมัยสุโขทัย (ลายเสนที่ ๒๑) สวนอีกประเภท คือ การมุง
หลังคาดวยกระเบื้องลอนลูกฟูกแบบจีน ซึง่ พบทีห่ ลังคาโพธิฆระ
การประดับตกแตงพนักระเบียง ไดพบการใชวัสดุในการประดับตกแตง ๒ ประเภท
ไดแก กระเบื้องปรุ และลูกกรงกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องปรุนนั้ เปนวัสดุประดับสถาปตยกรรมที่
ไดรับความนิยมอยางมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั โดยเฉพาะอาคารที่
ไดรับอิทธิมาจากสถาปตยกรรมแบบจีน สวนลูกกรงกระเบื้องการประดับตกแตงสถาปตยกรรมไทย
ที่เริ่มมีความนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ เปนอิทธิพลที่ไดรับมาจาก
ตะวันตก
กรอบซุมประตูและหนาตางพระอุโบสถเปนแบบกรอบซุมที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะจีน ซึง่ ไดปรากฏมาแลวในสถาปตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั สวน
กรอบซุมประตูและหนาตางพระวิหารแบบซุมทรงมงกุฎเปนแบบที่ไดเกิดขึ้นใหมในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ซึ่งสอดรับกับการใชตราพระราชลัญจกรประดิษฐเปนลายหนาบัน
อันมีทมี่ าจากอิทธิพลวัฒนธรรมแบบตะวันตกทีเ่ ริ่มไดรับความนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
ลวดลายที่ใชในการประดับตกแตงสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามสวนใหญเปน
ลวดลายแบบลออยางธรรมชาติและเปนงานประติมากรรมแบบนูนต่ํา อาทิ ลายหนาบัน ลาย

๙๗
กรอบซุมประตูหนาตางของพระอุโบสถและพระวิหาร ลายปูนปนประดับพระเจดียและซุมประตู
กําแพงแกว เปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบตะวันตก แตทั้งนี้ก็เปนรูปแบบที่ปรากฏ
มาแลวในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั ซึง่ ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ดังนัน้
ลวดลายที่ใชในการประดับตกแตงสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามจึงเปนการผสมผสานลักษณะที่
สอดคลองกันระหวางอิทธิพลศิลปะจีนที่มมี าแตเดิมกับอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่เริ่มเขามามี
บทบาทมากขึน้
วัดปทุมวนารามเปนวัดทีท่ รงสรางในชวงตนถึงกลางรัชกาล ดังนัน้ จึงไดปรากฏ
ลักษณะอิทธิพลจีนที่มีอยูม ากในสถาปตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั กอนที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั จะทรงไมพอพระทัยการปฏิบัติของพอคาจีน และทรงหัน
ไปดําเนินพระราโชบายที่จะทรงผูกมิตรและทรงใหความสําคัญแกชาติตะวันตกมากขึ้น เนื่องดวย
เปนชาติมหาอํานาจ ดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแก นาย ว. อาดัมสัน
ชาวอังกฤษ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๐๗ วา
“...พวกพอคาจีนทีน่ ี้ผูเคยทําการติดตอคาขายตามเมืองทาของจีน ยังคงแสดง
ความไมพอใจที่จะมีชาวยุโรปเปนกงสุลของเรา... ในการแตงตั้งใหแกทา นนั้นไมมีผูหนึ่งผูใดเลยใน
รัฐบาลของเราที่จะคัดคานหรือไมพึงพอใจเหมือนกับพวกพอคาจีนที่ดูทาจะไมยอมรับรูถึง
ขนบธรรมเนียมอันศิวิไลซ และเรื่องของกฎหมายระหวางประเทศ พวกเขายังสนับสนุนใหเราสงราช
บรรณาการแดพระจักรพรรดิหนุมของเขา และยังพยายามที่จะบังคับใหเราทําในสิง่ ที่พระเจา
แผนดินรัชกาลกอนของสยามไดเคยทรงปฏิบัติตอพระจักรพรรดิจีนและรัฐบาลจีนที่กวางตุง
อยางเชนในสมัยกอนที่จะเกิดสงครามจีนกับอังกฤษ ความคิดและความพอใจในทางตรงกันขาม
ของหัวหนาพอคาจีนที่นที่ ําใหขาพเจาเสียใจเปนอยางมากจริงๆ...” ๓
แตทั้งนีก้ ็มิไดทรงคลอยตามวัฒนธรรมของชาติตะวันตกไปเสียทุกอยาง หากแตทรง
เลือกรับเฉพาะสิ่งทีเ่ ปนประโยชนแกประเทศชาติ ไดแก ความรูทางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ทรงปฏิเสธการนับถือคริสตศาสนาอยางชัดเจน ปรากฏขอความในพระราชหัตถเลขากอนเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ทีพ่ ระราชทานแก มิสเตอรและมิสซิส เอดดี ชาวอเมริกัน ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๙๒ ดังนี้
๓

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๘), ๔๘๐.

๙๘
“...แตคนมีปญ
 ญา เชนขาพเจาแลคนอืน่ ที่มีความรูทราบดีแลววา คริสตศาสนาเปน
เพียงแตการงมงายเชื่อลัทธิโบราณของพวกยิวผูใกลจะเปนมิลักขะ... เราติดตอกับมิตรชาวอังกฤษ
แลอเมริกันนัน้ ก็เพื่อความรูในทางวิทยาศาสตรแลศิลปศาสตรหาใชติดตอเพราะชืน่ ชมแลอัศจรรย
ใจในศาสนาสามานยนั้นไม... แตคนในประเทศของเราไมเหมือนกับคนเหลานัน้ เพราะไดมีความรู
ในเรื่องธรรมะแลจรรยามานานแลว ธรรมะแลจรรยาของเรานั้น แมวา ไดมีลัทธิพราหมณแลลัทธิ
ชาวปาเปนตน มาปะปนทําใหเสียไปบาง ก็ยังเปนลัทธิอันแจมแจงถูกตองอยางนาพิศวง มีผลนา
เชื่อแลชื่นชมยิง่ กวาลัทธิของชาติยิวที่ไดกลาวมาแลว... เพราะความเชือ่ ของขาพเจามีวา ธรรมะแล
คุณความดีโดยกิริยาแลใจ อันเปนน้ําเนื้อของศาสนาทัง้ ปวงทั่วโลกนัน้ เปนทางถูกตองที่จะไดรับ
ความสุขนิรนั ดร...
บัดนี้ผูมีความเฉลียวฉลาดแลผูมีปญญาในประเทศเรามีความเชื่อทางวิทยาศาสตร
อันกลาวมาแลวแลมีความยินดีในวิชานัน้ ๆ เปนอันมาก จนกระทั่งบางคนรวมทั้งตัวขาพเจาดวยได
พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะไดมีความรู อานตําราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร
แลศิลปะศาสตรตางๆ เพื่อใหคุนเคย แลชักนําความรูนนั้ ๆ มาสูประเทศของเราตามแตจะสามารถ
นํามาได แตไมมีใครเลยสักคนเดียวในพวกที่มีความรูเชนทีก่ ลาวนัน้ จะระแวงวาคริสตศาสนาอาจ
เปนลัทธิหรือศาสนาทีท่ ี่สุด...”๔
การศึกษาพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาจนถองแทของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวตัง้ แตครั้งทีย่ ังทรงผนวช จนนําไปสูการที่ทรงกอตั้งธรรมยุติกนิกายทีพ่ ยายาม
กลับเขาไปสูแกนแทของพระพุทธศาสนา และสถานการณบานเมืองในยุคลาอาณานิคม ไดเปน
อิทธิพลที่สะทอนออกมาในงานสถาปตยกรรมของวัดปทุมวนารามกลาวคือ ทรงหวนกลับไปใช
รูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีที่มีมาแตเดิมตั้งแตสมัยสุโขทัยและอยุธยา เปนสิง่
ซึ่งประกาศถึงความเปนชาติอาริยะมาแตโบราณกาล ผสมผสานกับลักษณะทีท่ รงเห็นวาเปน
ราก เหงาของพระพุทธศาสนาซึง่ ไดรับมาจากลังกา ในสถาปตยกรรมที่เปนจุดเดนของวัด เชน
พระเจดียประธาน เครื่องบนของพระอุโบสถและพระวิหาร เปนตน และไดมีการนํารูปแบบศิลปะ
ที่ไดรับอิทธิพลจากจีนและตะวันตกมาใชรวมดวยในสวนขององคประกอบรอง คือ การประดับ
ตกแตง
องคประกอบภายในเขตพุทธาวาส
๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว, ๑๘ - ๒๑.

๙๙
เขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม มีการกําหนดขอบเขตของพื้นที่อยางชัดเจนดวย
กําแพงแกวทีล่ อมรอบ ภายในเขตพุทธาวาสมีการจัดวางอาคารสําคัญไวในแนวแกนประธานของ
แผนผัง ในลักษณะแกนเดีย่ วประกอบดวย พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ โดยมี
พระเจดียเปนประธานของวัด และมีทิศหลักอยูทางทิศตะวันออก
การจัดวางตําแหนงขององคประกอบภายในแผนผังลักษณะนี้ ที่มพี ระเจดียหรือพระ
ปรางคเปนประธานของวัด ตั้งอยูระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร เปนรูปแบบการจัดวางแผนผัง
ที่มีมาตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน วัดภูเขาทอง วัดกุฎีดาว วัดใหญชัยมงคล วัดธรรมาราม ซึง่
มีวิวัฒนาการมาจากสถาปตยกรรมสมัยสุโขทัยอีกทอดหนึง่ กลาวคือ แผนผังของวัดในสมัยสุโขทัย
สวนมากจะประกอบดวยพระเจดีย และพระวิหาร ตั้งอยูห นาพระเจดีย เนื่องดวยมีวตั ถุประสงคใน
การสรางวัดเพื่อเปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุและบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษภายใน
พระเจดีย จึงสรางวิหารขึ้นทางดานหนาของพระเจดีย เพือ่ ใชเปนอาคารสําหรับเขาไปเคารพ
สักการะพระพุทธรูปภายในพระวิหารและพระเจดียท ี่อยูท างดานหลัง สวนพระอุโบสถนัน้ ไมปรากฏ
มากนัก เนื่องจากจํานวนพระสงฆยงั มีนอย หากจะทําสังฆกรรมก็สามารถไปกระทํารวมกันที่
พระอุโบสถในละแวกใกลเคียงได และพระอุโบสถมักมีขนาดเล็กตัง้ อยูแ ยกออกไปตางหาก เชน
วัดสังฆาวาส วัดเจดียสี่หอง วัดชางลอม (แผนผังที่ ๕๐) เปนตน ภายหลังมีผเู ลื่อมใสอุปสมบทใน
พุทธศาสนามากขึ้น พระอุโบสถจึงมีความจําเปนมากขึน้ ดวย โดยสรางเพิ่มขึ้นไวทางดานหลังพระ
เจดีย หรือแปลงพระวิหารเดิมใหเปนพระอุโบสถดวยการผูกพัทธสีมา เชน วัดมเหยงคณ
พระนครศรีอยุธยา (แผนผังที่ ๕๑)
แผนผังของพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสราง ไดมกี าร
ยอนกลับไปใชรูปแบบคลายกับทีเ่ คยมีมาในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ดังที่ปรากฏ ณ วัดบรมนิวาส
(แผนผังที่ ๕๒) ที่มีแตพระอุโบสถไมมีพระวิหาร คือ ใชประโยชนรว มกันทัง้ การเปนพระอุโบสถและ
พระวิหาร สวนวัดโสมนัสวิหาร (แผนผังที่ ๑๒) และวัดมกุฎกษัตริยาราม (แผนผังที่ ๑๓) มีการวาง
พระวิหารไวหนาพระเจดียและมีพระอุโบสถตั้งอยูดานหลัง ซึง่ พระอุโบสถมีขนาดยอมกวาพระ
วิหาร แสดงใหเห็นวามีการใหความสําคัญแกพระวิหารมากกวาพระอุโบสถ และที่วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม (แผนผังที่ ๕๓) ไมมีการสรางพระอุโบสถ มีเพียงพระวิหาร แตสามารถทําสังฆ
กรรมไดอยางสมบูรณเนื่องดวยไดผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมา
วัดปทุมวนาราม มีการวางผังที่เปนลักษณะเฉพาะตางจากพระอารามที่ทรงสรางที่
กลาวมาแลวขางตน แตมีความคลายคลึงกับวัดบรมนิวาสที่มพี ระอุโบสถตั้งอยูห นาพระเจดีย และ
มีสวนคลายกับวัดโสมนัสวิหารและวัดมกุฎกษัตริยารามที่มีอาคาร ๓ ประเภท ไดแก พระอุโบสถ

๑๐๐
พระเจดีย และพระวิหาร ตั้งเรียงกันในแนวแกนเดีย่ ว และมีขนาดพระอุโบสถทีย่ อมกวาพระวิหาร
แตตางกันที่วดั ปทุมวนาราม มีพระอุโบสถตั้งอยูท างดานหนาพระเจดีย (แผนผังที่ ๓)
ดังนัน้ การจัดวางองคประกอบภายในแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดปทุมวนาราม อาจ
เปนพัฒนาการในชวงที่กาํ ลังจะคลี่คลายจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบใหมที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวทรงนิยม คือ ใหความสําคัญแกพระวิหารมากกวาพระอุโบสถ และมีการแก
ปญหาหากตองการใชพื้นที่ในการประกอบสังฆกรรมมากขึ้นดวยการผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมา
กอนที่จะพัฒนาไปสูรูปแบบที่ไมมีพระอุโบสถดังเชนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ลักษณะพิเศษอีกประการของในเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนาราม คือ การนําโพธิฆระ
มาเปนองคประกอบในแนวแกนประธานภายในกําแพงแกว ซึง่ เปนรูปแบบที่ไมเคยปรากฏในพระ
อารามใดทีท่ รงสราง แตไดปรากฏที่พระสมุทรเจดีย (แผนผังที่ ๑๔) ซึง่ มีการวางตําแหนงของตน
พระศรีมหาโพธิไวที่ดานหลังพระวิหารนอย แตก็ไมมีการทําเปนโพธิฆระ ทําเปนเพียงฐานโพธิ
คลายกับในพระอารามอื่นทัว่ ไป
การกําหนดทิศหลักใหหันไปทางดานทิศตะวันออก ก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญอีก
ประการเพราะทางสัญจรหลักของวัดประทุมวนารามอยูท างทิศตะวันตก คือ คลองอรชร เปนเสน
ทางที่เชื่อมตอระหวางคลองแสนแสบกับแมน้ําเจาพระยา และเสนทางรองอยูทางดานทิศเหนือ ที่
เชื่อมตอไปยังสระนอกของวังสระปทุม เพราะในสมัยแรกสรางยังไมมีถนนพระรามที่ ๑ หรือถนน
บํารุงเมือง แตวัดกลับหันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนทิศที่นิยมกําหนดเปนทิศหลักของวัด เนื่อง
มาจากความเชื่อที่วา พระธยานิพุทธเจาอมิตาภะประทับอยูทางดานทิศตะวันตก ดังนั้นเมื่อพระ
อุโบสถหันไปทางดานทิศตะวันออก ผูท ี่เขาไปสักการะจะตองกราบไหวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เปน
ทิศทีพ่ ระองคประทับอยู การกําหนดทิศหลักของวัดปทุมวนารามก็อาจเนื่องมาจากความเชื่อที่สืบ
ตอกันมา ประกอบกับแตเดิมวัดปทุมวนารามตั้งอยูภายในสระบัว เสมือนกับเปนแดนสุขาวดี ซึ่งจะ
กลาวในรายละเอียดตอไปในการวิเคราะหประเด็นการใชสื่อสัญลักษณ
สวนการวางตําแหนงของพระศรีมหาโพธิไวดานหลังพระวิหารนัน้ สันนิษฐานวามี
ที่มาจากพุทธประวัติตอนตรัสรูที่พระพุทธเจาทรงประทับนั่งอยูท างดานทิศตะวันออกของตนพระ
ศรีมหาโพธิ ดังนัน้ จึงกําหนดใหพระศรีมหาโพธิตั้งอยูดา นหลังพระวิหาร เพื่อใหสอดรับกับการ
สักการะภายในพระวิหารทีก่ ราบไหวมาทางพระศรีมหาโพธิทพี่ ระพุทธเจาประทับอยู

๑๐๑
การกําหนดขอบเขตและตําแหนงของมหาสีมา
พระอารามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง ลวนแลวแตมีแบบแผน
เดียวกัน คือ เปนวัดในฝายธรรมยุติกนิกาย ไดรับพระราชทานวิสงุ คามสีมาที่มีการกําหนดขอบเขต
ที่ชัดเจน แยกเปนเอกเทศออกจากพระราชอาณาจักร เพือ่ ความสะดวกในการประกอบสังฆกรรม
และมีการผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมาที่ครอบคลุมทั้งพระอารามตามทีไ่ ดรับพระราชทานวิสงุ คาม
สีมา ซึง่ แบบแผนมหาสีมาของวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง ประกอบดวย
สีมา ๒ ชั้น ไดแก ขัณฑสีมา และมหาสีมา โดยมีสีมนั ตริกลอมรอบขัณฑสีมาที่อยูชนั้ ในดุจเกาะมี
น้ําลอมเพื่อมิใหสีมาสังกระกัน๕ (ลายเสนที่ ๒๒ และ ๒๓) สวนมหาสีมานั้นประกอบดวยมหาสีมา
ชั้นใน คือ สวนที่ติดกับสีมันตริก และมหาสีมาชั้นนอก ซึง่ เปนเขตที่ครอบคลุมทั้งพระอาราม ดังได
ปรากฏอยางชัดเจนทีว่ ัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม เปนตน
วัดปทุมวนาราม เปนพระอารามที่แบบแผนของการสรางเชนเดียวกันกับพระอาราม
อื่นทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสราง ไดแก การไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
มีการกําหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสแยกออกจากกัน และมีการผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมา
ตามประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดปทุมวนาราม เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ ดังนี้
“ประกาศไววา ที่วัดประทุมวนาราม ดานตวันออกตัง้ แตมุมขางเหนือมาถึงมุมขางใต
กวางเสน ๑๕ วา ดานใตแตมุมขางใตมาถึงมุมตวันตกเฉียงใต ยาว ๔ เสน ๘ วา ดานตวันตกแต
มุมตกเฉียงใตมาถึงมุมตดเฉียงเหนือ กวางเสน ๑๕ วา ดานเหนือแตมุมตกเฉียงเหนือถึงมุมตวัน
ออกบรรจบที่เกา ยาว ๔ เสน ๘ วา พระเจาแผนดินสยามไดทรงพระราชอุทิศถวายใหเปนที่
วิสุง คามสีมา ยกเปนแผนกหนึง่ ตางหากจากพระราชอาณาเขตร เปนที่วิเสศสําหรับเปนที่อาไศรย
ใชสังฆกรรม มีอุโบสถกรรมเปนตน กําหนดตั้งแต ณ วัน ๖๕ ๗ ค่ํา ปมเสงนักษัตรนพศก พุทธ
สาสน กาล ๒๔๐๐ พรรษา เปนปที่ ๗ ของราชลัญจกรนี้ใชในการแผนดินฯ” ๖
เขตวิสุงคามสีมาของวัดปทุมวนาราม มีขนาดกวาง ๑ เสน ๑๕ วา ยาว ๔ เสน ๘ วา
เทียบเปนระบบเมตริกเทากับกวาง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร เปนพื้นที่ ๑๒,๓๒๐ ตาราง
เมตร ซึ่งครอบคลุมทั้งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเขาไวดวยกัน เขตพุทธาวาสตั้งอยูคอนมา
๕

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข, ๓๕.
๖
“จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เรื่อง ประกาศ,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทขาว, อักษร
ขอม – ไทย, ภาษาบาลี – ไทย, เสนดํา, จ.ศ.๑๒๒๗, เลขที่ ๑๕๓.

๑๐๒
ทางดานทิศตะวันออกของวัด มีขนาดกวาง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร มีพนื้ ที่เทากับ
๕,๘๔๒ ตารางเมตร สวนเขตสังฆาวาสอยูทางดานทิศตะวันตกทายเขตพุทธาวาส ซึ่งพืน้ ทีเ่ ขต
สังฆาวาสและที่อุปจารของวัดควรมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๖,๔๖๘ ตารางเมตร (แผนผังที่ ๒)
การกําหนดเขตพัทธสีมา อันเปนเขตที่ทรงมีพทุ ธานุญาตใหสงฆสามารถกําหนดขึ้น
เองตามความพอใจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั วัดที่มีความประสงคจะ
ผูกพัทธสีมาตองกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนจึงจะสามารถ
ผูกพัทธสีมาได ระหวางชวงเวลาที่ยงั ไมมกี ารผูกพัทธสีมา พระสงฆในวัดนั้นตองประพฤฒิตนตาม
แนวทางการใชอพัทธสีมาจนกวาโรงพระอุโบสถจะแลวเสร็จ เพราะการผูกพัทธสีมาตองกระทํา
ภายในพระอุโบสถ การผูกพัทธสีมาวัดปทุมวนาราม ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปทรงยกชอฟาและฝงลูกนิมิตวัดประทุมวนาราม เมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๕ ปรากฏหลักฐานในหมายรับสั่ง
“อนึ่งเวลาบาย ๔ โมงเสศ ...สั่งวา ดวยพระยาบําเรอภักดี รับพระบรมราชโองการ
ใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวาเสด็จฯทรงชลมาตไปทรงยกชอฟา ประจุลกู นิมิต วัดทีว่ ัง
สระปทุมวัน... วัน ๖ ๑๒ ค่ํา เวลาบาย...” ๗
ในการนี้ทรงมีพระบรมราชโองการใหกรมหมื่นอุดมรัตนราษีไปรับสมเด็จพระวันรัต
(แดง) ซึ่งขณะนั้นยังดํารงสมณศักดิ์เปนพระศรีสมโพธิ์ (ระหวาง พ.ศ.๒๔๐๓ - ๒๔๑๕) สังกัดคณะ
สงฆฝายมหานิกาย ใหมีเรียนรูการผูกมหาสีมาตามแบบแผนของวัดปทุมวนาราม และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟก) เชิญพระราชหัตถเลขาเปนแผนผัง
พระราชทานมาชี้แจง ดวยทรงเกรงวาการผูกมหาสีมาแบบนี้จะเสื่อมสูญไปไมมีผูใดไดรูเห็นอีก
โดยเฉพาะพระสงฆในฝายมหานิกาย๘
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงใสพระทัยในการศึกษาพระธรรมวินัย
เรื่องพัทธสีมาตั้งแตยังทรงผนวชใหถองแท ทรงพบวาพระอารามหลายแหงมีการผูกพัทธสีมาไม
ถูกตองตามพุทธบัญญัติ ทีก่ ําหนดขนาดหามมิใหเล็กกวาสงฆ ๒๑ รูป นัง่ หัตถบาสกันไมได และ

๗

“หมายรับสัง่ รัชกาลที่ ๔ เรื่องหมอจะประกอบยา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทขาว,
อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดํา, จ.ศ.๑๒๒๔, เลขที่ ๕.
๘
แสงอรุณ กนกพงศชยั , “สมเด็จพระวันรัต (แดง) ผูใหรจนาตําราสีมากถา,” ใน
สีมากถา สมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๖๒.

๑๐๓
หามใหญเกินกวา ๓ โยชนและตองกําหนดนิมิตหรือเครื่องหมายดวยวัตถุได ๘ ชนิด ไดแก ภูเขา
ศิลา ปาไม ตนไม จอมปลวก หนทาง แมน้ํา และน้าํ นิมิตนั้นตองกําหนดตั้งแต ๓ แหงขึ้นไป
สามารถชักแนวใหบรรจบกันได๙ และทรงมีพระราชวินิจฉัยวาการผูกพัทธสีมาทีถ่ ูกตองตามพุทธ
บัญญัติ อันพระอรหันตไดผูกขึ้นในสมัยพุทธกาลควรเปนแบบมหาสีมา ดังนัน้ พระอารามที่ทรง
สรางและทรงปฏิสังขรณ โดยเฉพาะพระอารามในฝายธรรมยุติกนิกาย จึงมีการผูกพัทธสีมาแบบ
มหาสีมาที่ประกอบดวย ขัณฑสีมา สีมนั ตริกหรือมหาสีมาชั้นใน และมหาสีมาชั้นนอกเปน
สวนมาก
ดังนัน้ วัดปทุมวนาราม จึงควรเปนวัดที่มกี ารผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมาทีถ่ ูกตอง
สมบูรณตามแบบแผน อันประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
๑. ขัณฑสีมา หมายถึง สีมาเล็กหรือสีมาที่ผูกเฉพาะบริเวณโรงอุโบสถ มีนิมิตหรือ
เครื่องหมายทีก่ ําหนดดวยแผนศิลาสลักรูปดอกบัวประกบกับเชิงเสาพะไลพระอุโบสถทุกตน เปน
จํานวนทั้งหมด ๒๐ ตน ขนาดของพระอุโบสถนัน้ คอนขางเล็ก มีพื้นทีป่ ระมาณ ๑๗๕.๔๔ ตาราง
เมตร หรืออาจเพียงใหสงฆ ๒๑ รูป สามารถนั่งหัตถบาทไดตามพุทธบัญญัติเทานัน้ เพราะสังฆ
กรรมที่มีจาํ นวนสงฆมากที่สดุ ๒๐ รูป คือ อัพภานหรือการสวดระงับอาบัติสังฆาทิเสสของภิกษุ
รวมภิกษุที่ตองอาบัติดวยเปน ๒๑ รูป
๒. สีมันตริก หมายถึง สวนที่คั่นระหวางขัณฑสีมาและมหาสีมา กําหนดนิมิตดวย
แทงศิลาสี่เหลีย่ มจัตุรัสบนพนักระเบียงไพทีที่ลอมรอบพระอุโบสถ ตั้งอยูในตําแหนงกึ่งกลางและที่
มุมทัง้ ๔ รวมทั้งสิน้ ๘ แทง ดังนัน้ พืน้ ที่ของสีมันตริกจึงอยูระหวางพนักระเบียงไพทีถงึ เสาพะไลของ
พระอุโบสถ
๓. มหาสีมา หมายถึง สีมาใหญที่ลอมรอบพื้นที่พระอารามทัง้ หมดที่ไดรับพระราช
ทานวิสงุ คามสีมา ดังที่ปรากฏในพระอารามฝายธรรมยุติกนิกายที่ทรงสราง เชน วัดบรมนิวาส
วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รวมถึงวัดโพธินมิ ิตร
ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (แดง) สรางโดยไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว นําแบบแผนการผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมาตามตําราพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนตัวอยางแกวดั ในฝายมหานิกายสืบไป ก็ไดมีการผูกพัทธสีมาแบบมหา
สีมาดวยเชนกัน

๙

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข, ๑๓ - ๑๘.

๑๐๔
สภาพพืน้ ที่วัดปทุมวนารามในปจจุบนั ไมพบหลักฐานที่เปนเครื่องหมายของนิมิตของ
มหาสีมาที่ครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมดตามทีไ่ ดรับพระราชทานวิสงุ คามสีมา ปรากฏเพียงแทงศิลายอด
ทรงดอกบัวทีต่ ั้งลอมรอบกําแพงแกวเขตพุทธาวาส อยูท ี่มุมกําแพงแกวทัง้ ๔ มุม และตั้งขนาบอยู
๒ ขางของซุมประประตูกําแพงแกว รวมทัง้ สิ้น ๑๖ ตน ชักแนวถึงกันเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผา จึงเปน
ประเด็นใหทําการศึกษาวิเคราะหถึงตําแหนงที่แทจริงของมหาสีมาชั้นนอก ดังขอมูลในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ ๕ ตําแหนงและรูปแบบนิมิตของมหาสีมา
วัด
บรมนิวาส
(แผนผังที่ ๕๔)

ขัณฑสีมา
ใบเสมาศิลาบนพนัก
ระเบียงพระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๑๐)

โสมนัสวิหาร
(แผนผังที่ ๕๕)

ใบเสมาศิลาบนผนัง
พระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๑๔)

ปทุมวนาราม
(แผนผังที่ ๕๖)

มกุฎกษัตริยา
ราม
(แผนผังที่ ๕๗)
ราชประดิษฐฯ
(แผนผังที่ ๕๘)

สีมันตริก
ศิลาทรงกลม ทั้ง ๔ มุม
กําแพงแกวพุทธาวาส
(สันนิษฐาน)
(ภาพที่ ๑๑๑ และ ๑๑๒)
ศิลาทรงกลม ทั้ง๔ มุม
พนักระเบียงพระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๑๕ และ ๑๑๖)

มหาสีมา
โกลนแทงศิลา ทัง้ ๔
มุมกําแพงวัดดานใน
(ภาพที่ ๑๑๓ )

แทงศิลายอดทรง
ดอกบัว ทั้ง ๔ มุม
กําแพงวัดดานใน
(ภาพที่ ๑๑๗ และ
๑๑๘)
ใบเสมาศิลาบนเสา
แทงเสมาศิลาบนพนัก แทงศิลารอบกําแพง
พะไลรอบ พระอุโบสถ ระเบียงไพทีพระอุโบสถ แกวเขตพุทธาวาส
(ภาพที่ ๑๑๙ )
(ภาพที่ ๑๒๐)
(ภาพที่ ๑๒๑, ๑๒๒
และ ๑๒๓)
ศิลาทรงกลม ทั้ง ๔
ศิลาทรงกลม ทั้ง ๔ มุม ศิลาทรงกลม ทั้ง ๔
มุมผนังพระอุโบสถ
พนักระเบียงพระอุโบสถ มุมกําแพงวัดดานใน
(ภาพที่ ๑๒๔)
(ภาพที่ ๑๒๕)
(สันนิษฐาน)
(ภาพที่ ๑๒๖)
แทงเสมาศิลาขนาดใหญ แทงเสมาศิลาขนาด
บนกําแพงเขตพุทธาวาส ใหญ มุมและกึ่งกลาง
(ภาพที่ ๑๒๗)
กําแพงวัด

๑๐๕
ตารางที่ ๕ ตําแหนงและรูปแบบนิมิตของมหาสีมา (ตอ)
วัด
เสนาสนาราม
(แผนผังที่ ๕๙)
โพธินิมิตร
(แผนผังที่ ๖๐)

ขัณฑสีมา
ศิลาทรงกลม ทั้ง ๔
มุมผนังพระอุโบสถ
(สันนิษฐาน)
ใบเสมาบนผนังรอบ
พระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๓๑)

สีมันตริก
แทงเสมาศิลาบนพนัก
ระเบียงไพทีพระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๒๘)
ใบเสมาบนเสาพะไลรอบ
พระอุโบสถ
(ภาพที่ ๑๓๒ )

มหาสีมา
โกลนแทงศิลา ทัง้ ๔
มุมกําแพงวัดดานใน
(ภาพที่ ๑๒๙)
แทงเสมารอบเขต
พุทธาวาส ทัง้ ๘ ทิศ
(ภาพที่ ๑๓๓ )

จากการเปรียบเทียบตําแหนงของมหาสีมาชั้นนอกของพระอารามทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงสรางและทรงปฏิสังขรณ พบวาพระอารามที่มีมหาสีมาประกอบดวย
ขัณฑสีมา มหาสีมาชัน้ ใน และมหาสีมาชัน้ นอกนัน้ มีนมิ ิตของมหาสีมาชั้นนอกทําดวยศิลาอยูท ี่
มุมทัง้ ๔ ทิศของเขตวิสุงคามสีมา คือ ครอบคลุมทั้งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสไวดวยกัน
ไดแก วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม (สันนิษฐานวามีกอนศิลาฝงไวใตพนื้ ดิน)
และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สวนวัดเสนาสนาราม พบนิมติ ของมหาสีมา ๒ ชั้น ไดแก สีมันตริก และมหาสีมา
ชั้นนอก อาจเพราะนิมิตของขัณฑสีมาเปนแบบศิลาที่ฝงมุมผนังพระอุโบสถแบบเดียวกับวัดมกุฎ
กษัตริยาราม จึงไมปรากฏใหเห็น แตตําแหนงนิมติ ของมหาสีมาชัน้ นอกนัน้ ครอบคลุมเฉพาะพืน้ ที่
เขตพุทธาวาส นิมิตที่ใชเปนโกลนศิลาทรายสีแดงลักษณะเดียวกับมหาสีมาชั้นนอกของวัดบรม
นิวาส แตตั้งอยูที่มุมกําแพงแกวดานในทั้ง ๔ ทิศ ของเขตพุทธาวาส แตทั้งนี้ในการขยายเขต
วิสุงคามสีมาของวัดเสนาสนารามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ไดมีการ
ปกหลักเขตวิสงุ คามสีมาเพิ่มเติมที่มุมกําแพงวัดดานทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใต
ดวยหลักศิลาที่มียอดเปนรูปสิงโตจีน (ภาพที่ ๑๓๐)
หากพิจารณาตําแหนงนิมิตมหาสีมาชัน้ นอกของวัดโพธินิมิต สามารถกลาวไดวา
ขอบเขตของมหาสีมามิไดครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมดของวัด แตครอบคลุมเพียงพืน้ ที่ทงั้ หมดของเขต
พุทธาวาส และบางสวนของเขตสังฆาวาส ซึ่งอาจจะเปนการปลูกสรางเสนาสนะขึน้ มาภายหลังรุก
ล้ําเขาไปในพืน้ ที่ของเขตพุทธาวาส จึงทําใหดูเหมือนวามหาสีมาไดครอบคลุมไปถึงเขตสังฆาวาส
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว เมื่อสถาปนาวัดเบญจมบพิตร

๑๐๖
ไดทรงนิมนตสมเด็จพระวันรัต (แดง) ไปเปนผูอํานวยการกอสราง เนื่องดวยเปนพระเถระผูแตก
ฉานดานการผูกพัทธสีมา และทรงมีรับสัง่ ไปถึงกรมหมืน่ สมมตอมรพันธุ เรื่องวิธีการฝงลูกนิมิต
ตามแบบที่สมเด็จพระวันรัต (แดง) ไดอธิบายพรอมดวยแผนผังประกอบดังนี้
“...สวนลูกนิมติ จะฝงลงไปในอิฐครึ่งหนึง่ ดูก็ดีเบาแรงขัดควรจะบอกพระยาอภิรักษ
เสียใหขัดแตครึ่งเดียว... สวนหลักที่จะปกสีมานัน้ สมเด็จพระวันรัตทานวาปกเทาแนวเขตที่ให แต
นิมิตใหลา้ํ เขามาขางในศอกหนึง่ จึงเขียนตัวอยางมาใหดใู นใตแผนที่ของเจาพระยาภาส ถาเชนนัน้
เปนตกลงจะตองกะตําบลทีจ่ ะทําตอม ใหเขากระทุง พื้นเปนราก แลทําหลุมทีน่ ิมิตจะฝงลงไป
เสียกอน” ๑๐ (ลายเสนที่ ๒๔)
อาจเปนไปไดที่มหาสีมาชั้นนอกของวัดปทุมวนารามจะมีแบบแผนเดียวกันกับการฝง
ลูกนิมิตของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เนื่องจากการสํารวจพืน้ ที่ภายในวัดปทุมวนาราม ไดพบ
โกลนศิลาทรายสีแดงทรงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ๕๐.๐๐ เซนติเมตร ที่ภายใน
บริเวณกําแพงแกวทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต มีรูปทรงคลายกับกอนศิลานิมิตของมหาสีมาชัน้ ใน
ของวัดโสมนัสวิหาร ทีม่ ีตําแหนงอยูบริเวณใตฐานพนักระเบียงไพทีพระอุโบสถ ซึง่ โกลนศิลาทรง
กลมนี้อาจเปนนิมิตของมหาสีมาชัน้ นอกที่เคยฝงไวทมี่ มุ กําแพงแกวดานในของเขตพุทธาวาส แลว
มีหลักศิลานิมติ ปกอยูดานนอกกําแพงแกว ซึ่งหลักศิลาทีว่ ัดปทุมวนารามกับวัดเบญจมบพิตรก็มี
สัณฐานที่คลายคลึงกัน แตกเ็ ปนการยากทีจ่ ะกลาววาทีว่ ดั ปทุมวนารามมีการฝงโกลนศิลาหรือ
ลูกนิมิตนี้ไวเพือ่ เปนนิมิตของมหาสีมาชัน้ นอก เนื่องจากโกลนศิลานี้ไมไดอยูในตําแหนงดัง้ เดิม
และไมสามารถทราบถึงตําแหนงดั้งเดิมที่ถกู ตองของโกลนศิลาได ประกอบกับหากโกลนศิลานี้เปน
นิมิตของมหาสีมา ที่มุมกําแพงแกวดานในทั้ง ๔ ทิศ ก็ควรจะมีโกลนศิลาลักษณะเดียวกันนี้ฝง อยู
เชนกัน แตจากการบูรณะศาลาริมกําแพงแกวดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ บริเวณใตฐานรากของอาคารทัง้ ๒ หลัง ไมพบโกลนศิลาลักษณะดังกลาว ซึ่งอาจ
เปนไปไดที่จะสูญหายไปแลวตั้งแตที่มกี ารสรางอาคาร ๒ หลังนี้ หรืออาจไมมีโกลนศิลาฝงอยูใน
ตําแหนงดังกลาว
หากพิจารณาเฉพาะความเปนไปไดของการใชแทงศิลายอดดอกบัวรอบกําแพงแกว
๑๐

สุรยุทธ วิริยะดํารงค, “การศึกษาเขตสังฆาวาส ในวัดพระพุทธศาสนาที่ทรงสราง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๔ เพื่อการอนุรักษเขตสังฆาวาสวัด
มกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๒๑๗.

๑๐๗
ดานนอกเปนนิมิตของมหาสีมาโดยไมมีลกู นิมิตกํากับ ดวยลักษณะสัณฐานนั้นก็มิไดผิดพุทธ
บัญญัติที่กําหนดสัณฐานเล็กสุดไวเพียงกอนน้าํ ออยหนัก ๓๒ ปะละ สมเด็จพระสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงวินิจฉัยไววามีน้ําหนักเทากับ ๕ ชัง่ ๑๑ เทียบเปนระบบเมตริกได
ประมาณ ๖ กิโลกรัม หากใชมาตราชั่งหลวงเทียบไดเทากับ ๓ กิโลกรัม ถึงมิไดมีนิมติ อื่นเปนเครื่อง
กําหนดก็สามารถใชเสาศิลานี้เปนนิมิตได นอกจากนีย้ ังพบการใชเสาศิลายอดทรงดอกบัวตูม
คลายกับเสาศิลาที่รอบกําแพงแกวเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม เพือ่ เปนนิมิตของสีมา ไดแก
วัดกวิศราราม จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ ๑๕๕) และวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ ๑๕๖)
ปจจัยที่สมั พันธกับการกําหนดพืน้ ที่มหาสีมาเพียงเขตพุทธาวาส โดยเวนพื้นที่เขต
สังฆาวาสใหอยูนอกเขตมหาสีมา อาจเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ของวัดปทุมวนารามสมัยแรกสราง
มีลักษณะเปนเกาะที่มนี ้ําลอมรอบ จึงมีขอบเขตของพระอารามที่ชัดเจน ไมปะปนคาบเกี่ยวกับเขต
บานหรือเขตวัดอื่น ประกอบกับเปนพระอารามขนาดเล็กตั้งอยูนอกเขตพระนคร นิมนตพระสงฆไป
อยูในสมัยแรกเพียง ๑๐ รูป เชนเดียวกับพระอารามนอกเขตพระนครทีท่ รงสราง ทรงปฏิสังขรณ
คือ วัดมหาสมณาราม และวัดกวิศราราม มีจํานวนสงฆ ๑๐ รูป วัดเสนาสนาราม มีจาํ นวนสงฆ
๑๕ รูป จึงไมจาํ เปนที่จะตองผูกมหาสีมาคลุมทั้งวัด ซึง่ ตามพุทธบัญญัติจํานวนพระสงฆ ๑๐ รูป
สามารถทําการอุปสมบทในมัชฌิมชนบทได นอกจากนี้การปกครองในหมูสงฆ ความพรอมเพรียง
ในการทําอุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรม ยอมงายและทั่วถึง ไมจาํ เปนที่จะตองขยายเขตนิสยั ที่
สิทธิวหิ าริกตองอยูดวยกับอุปชฌายะออกไปใหครอบคลุมทั้งพระอาราม๑๒ ตางจากพระอารามที่
นิมนตสงฆไปอยูเปนจํานวนมาก เชน วัดโสมนัสวิหาร มีจํานวนสงฆ ๔๐ รูป วัดมกุฏกษัตริยาราม
และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีจาํ นวนสงฆ ๒๐ รูป ซึง่ พระอารามเหลานี้มมี หาสีมา
ครอบคลุมทั้งพระอาราม
เหตุผลอีกประการที่มิไดมกี ารผูกพัทธสีมาครอบคลุมไปถึงพืน้ ที่สังฆาวาสของวัด
ปทุมวนารามนั้น อาจเพื่อวัตถุประสงคในการอยูปริวาสกรรมของสงฆ ที่ตองแสดงตนตอหนาพระ
พี่เลี้ยง ๔ รูป กอนที่จะปลีกวิเวกไปอยูทกี่ ฏุ ิสําหรับปฏิบัติวัตรเพียงลําพัง และตองมีพระพี่เลีย้ งคอย
กํากับดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นสถานที่อยูป ริวาสกรรมจึงไมควรหางไกลจากพระอารามมากนัก ซึง่
วัดปทุมวนารามเปนพระอารามในฝายอรัญวาสีทมี่ ุงเนนการปฏิบัติวปิ สสนาธุระ จึงอาจมีการ
สงวนพืน้ ทีบ่ างสวนที่ไดรับพระราชทานวิสงุ คามสีมาเพื่อการอยูปริวาสกรรม ดังที่ในไดพบภาพ
๑๑

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข, ๑๕.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, ๑๓.

๑๐๘
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม (ภาพที่ ๑๓๔) ที่เขียนภาพการอยูปริวาส
กรรมของภิกษุไว แตการสํารวจสภาพพืน้ ทีภ่ ายในวัดปทุมวนาราม ไมพบหลักฐานดานสิง่ กอสราง
ที่สามารถระบุไดวาเปนกุฏิสําหรับการอยูปริวาสกรรม เนือ่ งจากมีการปรับเปลี่ยนสภาพของพืน้ ที่
หลายครัง้ แตยังคงพบอาคารกุฎีสงฆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวสรางถวายเมื่อครั้ง
แรกสรางวัด จากแผนที่กรุงเทพมหานคร รศ.๑๑๕ ของกรมแผนทีท่ หาร๑๓ แสดงสถานที่อยูปริวาส
กรรมแหงหนึง่ ที่บริเวณทายวัดอรุณราชวราราม ใกลกับฌาปนสถานในอดีตของวัดอรุณราชวรา
ราม ซึง่ ตั้งอยูไมหางจากวัดในละแวกโดยรอบ สันนิษฐานวาเปนที่อยูป ริวาสกรรมของพระภิกษุที่
อยูในละแวกใกลเคียง (แผนที่ที่ ๑๓) ดังนัน้ วัดปทุมวนารามอาจมีการใชพื้นที่ในลักษณะเดียวกันนี้
ไดเชนกัน
สิ่งที่สอดรับกับการใชพนื้ ทีด่ านหลังเขตพุทธาวาสเพื่อการวิปสสนาธุระของวัดปทุม
วนาราม อาจมีที่มาจากแบบแผนของวัดฝายวิปสสนาธุระสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ วัดประดูทรงธรรม
หรือวัดประดูโรงธรรม (แผนผังที่ ๗) ที่มีแผนผังใกลเคียงกับแผนผังดั้งเดิมของวัดปทุมวนารามมาก
คือ มีการจัดวางอาคารในแนวแกนประธานของวัดแบบแนวแกนเดี่ยว ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย
และพระวิหาร อยูภายในเขตพุทธวาสที่ลอ มรอบดวยกําแพงแกว ดานนอกกําแพงแกวไปทางทิศ
ตะวันตกเปนสถานทีว่ ิปสสนากรรมฐาน มีทิศหลักอยูท างดานทิศตะวันออก และมีนา้ํ ลอมรอบจึงมี
สภาพคลายเกาะเชนเดียวกับวัดปทุมวนาราม แมวาวัดปทุมวนารามจะมีคูนา้ํ ลอมรอบวัด แตก็มิ
อาจจัดไดวาเปนอุทกุกเขปสีมา เนื่องดวยเปนสระหรือคูที่ขุดขึ้น ไมใชแหลงน้ําที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและไมถาวร เพราะตอมาก็ไดตื้นเขินไปจนไมเหลือรองรอย ดังทีพ่ ระธรรมวิโรจนไดถวาย
หนังสือทูลถามเรื่องทีธ่ รณีสงฆวัดประทุมวัน เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ มีความตอนหนึ่งวา
“...แตเปนการขัดของอยูอยางหนึ่ง เพราะไมรูจักอุปะจารของวัดชัดเจนตลอด แตทิศ
ตวันตกนั้น อาตมาภาพ สําคัญเอาคลองเปนแดนของวัด ทิศใต อาตมาภาพก็สาํ คัญเอาริมถนน
หลวงเปนแดนของวัด แตทิศตวันออกกับทิศเหนืออาตมาภาพไมรูจะเอาสิ่งใดเปนอุปะจารของวัด
...” ๑๔
จากขอความนี้ แสดงใหเห็นวาสภาพพืน้ ที่ภายในวัดปทุมวนารามในปจจุบันได
๑๓

กรมแผนทีท่ หาร, แผนที่กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๔๓๑ – ๒๔๗๔
(ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๒.
๑๔
“เรื่องทีธ่ รณีสงฆวัดประทุมวัน,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวง
ธรรมการ, ศ.๖/๑๔, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.

๑๐๙
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยแรกสราง ทําใหการกําหนดแผนผังที่มีมาแตเดิมสูญเสียไป วิสุงคามสีมา
ของวัดปทุมวนารามก็ไดลบเลือนไป และเขตมหาสีมาไมไดเปนตําแหนงเดียวกับเขตวิสุงคามสีมา
นอกจากนี้ในคราวฉลองวัดปทุมวนาราม เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ทรงมีรับสั่งใหนิมนตพระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต ณ พระอุโบสถ ๒๐ รูป พระ
วิหาร ๗๓ รูป และโพธิฆระ ๑๕ รูป รวมทัง้ สิ้น ๑๐๘ รูป ซึ่งอาคารทัง้ ๓ หลังนี้ ตั้งอยูในเขตพุทธา
วาส เปนการใชพื้นทีท่ ั้งหมดของเขตพุทธาวาสในการทําสังฆกรรมพรอมกัน และควรที่จะตองตัง้
อยูในเขตมหาสีมาดวยเชนกัน จึงเปนไปไดที่วัดปทุมวนารามจะมีขอบเขตของมหาสีมาครอบคลุม
เพียงแคเขตพุทธาวาสเทานัน้ โดยมีหลักศิลายอดทรงดอกบัวที่ปกอยูรอบกําแพงแกวเปนนิมิตของ
มหาสีมาชัน้ นอก
ความสัมพันธระหวางวัดปทุมวนารามกับวังสระปทุม
ความสัมพันธระหวางวัดปทุมวนารามและพระราชวังปทุมนั้น พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคสรางพระราชวังเพื่อประทับสําราญพระราชอิริยาบถ ณ
ที่นาคลองริมคลองบางกะปหรือคลองแสนแสบ พระราชทานชื่อวา วังสระปทุม โปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหขดุ สระใหญและปลูกบัวพันธุต างๆ ในสระทําเกาะแกงขนาดเล็กใหญและปลูกพันธุ
ผัก พันธุดอกไมนานา และกัน้ พืน้ ทีเ่ ปนสระนอกและสระใน สระในนัน้ เปนเขตพระราชฐานที่
ประทับ สวนสระนอกเปนทีพ่ ักของขาราชบริพาร ทางดานทิศใตโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสราง
วัดขึ้นวัดหนึง่ เพื่อเปนวัดประจําวังสระปทุม พระราชทานนามวา วัดปทุมวนาราม เปนพระอาราม
ธรรมยุติกนิกาย ฝายวิปสสนาธุระ ตามความในพระราชพงศาวดาร เรื่องสรางสระปทุมวันและ
วัดปทุมวนาราม ดังนี้
“ในเดือนอายนั้น แลวทรงพระราชดําริวา ทองนาที่หลวงอยูในคลองบางกะปราย
หนึง่ จะทําเปนสระบัวปลูกบัวตางๆ ไวชมเลน จึ่งโปรดใหสมเด็จเจาพระยาองคนอยเปนแมกอง
พระยาสามภพพายเปนนายงาน จางจีนขุดสระบัวใหเปนเกาะนอยเกาะใหญลดเลี้ยวกันไป ถาที่ไม
พอก็ใหซื้อราษฎรตอไปอีก สมเด็จเจาพระยาองคนอย พระยาสามภพพาย ทําพระที่นงั่ ที่ประทับ
แรมองคหนึง่ ทําพลับพลา โรงละคร ที่เจาจอมอาศัย โรงครัวขางในและโรงครัวเลี้ยงขุนนางขาง
หนาชักกําแพงลอมรอบเปนเขตขางหนาขางใน ฝายขางใตใหสรางวัดขึ้นวัดหนึ่ง ประทานชื่อ
วัดประทุมวันนาราม นิมนตพระสงฆธรรมยุติกาไปอยู เจาอธิการชื่อ พระครูประทุมธรรมธาดา แลว
ขุดสระใหญมีเกาะนอยเกาะใหญในกลางสระ ในสระนัน้ ปลูกบัวตางๆ บนเกาะนั้นใหปลูกผักตางๆ
พรรณดอกไมตางๆ ถึงหนาฤดูแลงเดือนยี่ ขางขึน้ ก็ไขน้ําเขาไปไวเปยมสระ เสด็จมาประทับแรมอยู

๑๑๐
๒ ราตรีบาง ๓ ราตรีบาง ใหพระราชวงศานุวงศแลขาราชการฝายในลงเรือพายเก็บดอกบัวแล
พรรณดอกไมแลพรรณผักตางๆ เลนเปนการสนุก เวลาเชา พระราชาคณะลงเรือสําปน นอยพายเขา
ไปรับบิณฑบาต เวลาค่าํ ก็ใหมีผาปาแลใหเรือขาราชการเขาไปเลนเพลงทิง้ ทอนสักวาดอกสรอย แล
มีละครขางในที่พระราชวังนัน้ บาง ทรงดังนี้ทกุ ๆ ป” ๑๕
วัดปทุมวนารามมีลักษณะของพืน้ ที่เปนเกาะทีม่ ีคูนา้ํ ลอมรอบ มีความกวางประมาณ
๕ ศอก ตามทีพ่ ระครูปทุมธรรมธาดาไดขอพระราชทานขุดลอกคูน้ํารอบวัด เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ ทิศ
หลักของวัดหันไปทางดานทิศตะวันออก เสนทางสัญจรหลักของวัดอยูทางดานทิศตะวันตก เปน
คลองซอยที่แยกมาจากคลองแสนแสบผานดานทิศตะวันตกของวังสระประทุม ตัดไปออกแมน้ํา
เจาพระยาที่บริเวณสาธร ชื่อวา คลองอรชร สวนเสนทางที่ติดตอกับวังสระปทุมอยูท างดานทิศ
เหนือมีลักษณะเปนทางน้าํ หรือคูน้ําเชื่อมไปยังสระนอกของวังสระปทุม ซึ่งเปนเสนทางทีน่ ิมนตให
พระราชาคณะที่มาพักอยูทวี่ ัดปทุมวนารามเขาไปรับบิณฑบาตภายในวังสระปทุม และเปนเสน
ทางเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีตางๆ แตเสด็จพระราชดําเนินเขาสูวัดปทุมวนา
รามทางดานทิศตะวันออก เพราะมีลกั ษณะเปนเวิ้งน้ํากวางใหญ สวนทางดานทิศใตทเี่ ปนถนน
พระรามที่ ๑ ในปจจุบนั ไดเริ่มมีการกอสรางตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
ดวยมีพระราชประสงคจะเสด็จพระราชดําเนินทางสถลมารค จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสราง
ถนนสระปทุมตอจากถนนบํารุงเมืองตรงไปวังสระปทุม โดยแนวถนนไดออมผานทางดานทิศใต
ของวัดปทุมวนาราม แตยังไมทันไดปูอิฐก็สิ้นรัชกาลเสียกอน จึงมาสําเร็จลงในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ๑๖
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางพระราชวังและตําหนักที่
เสด็จประพาสขึ้นหลายแหง ทั้งในกรุงเทพมหานครและในหัวเมือง ตามประเพณีการแปรพระราช
ฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏพระราชวังสําหรับพระเจาแผนดินเสด็จประพาส ๙ แหง ไดแก
พระตําหนักนครหลวง พระตําหนักทาเจาสนุก พระราชวังบางปะอิน พระตําหนักทายพิกุล พระ

๑๕

เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ ๔, พิมพครัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๘),
๘๕.
๑๖
กรุงเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, สมุดภาพแหงกรุงเทพมหานคร ๒๒๒ ป
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๗), ๒๗๖.

๑๑๑
ตําหนักธารเกษม พระราชวังเมืองลพบุรี พระตําหนักทะเลชุบศร พระราชวังเมืองเพชรบุรี และพระ
ตําหนักปากน้าํ บางตะบูน
มูลเหตุทพี่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางพระราชวังหรือพระตําหนัก
สําหรับแปรพระราชฐาน ณ สถานที่ตางๆ ดวยเมื่อครั้งยังทรงผนวชไดเสด็จธุดงคไปตามหัวเมือง
จึงทรงมีพระราชดําริวา การเสด็จประพาสนั้นเปนประโยชนแกราชการบานเมือง ทําใหทรงทราบ
ทุกขสุขของไพรฟาขาแผนดินไดอยางกวางขวาง ประกอบกับมีความการคมนาคมทีส่ ะดวกขึ้น คือ
การมีเรือกลไฟเปนพาหนะ ทําใหสามารถเดินทางไปไดไกลและรวดเร็ว จึงทรงสรางพระราชวังและ
เสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรม ณ สถานที่นนั้ ๆ
พระราชวังและพระตําหนักที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางเพื่อ
เปนทีป่ ระทับสําหรับแปรพระราชฐาน มีทงั้ สิ้น ๑๐ แหง ไดแก พระราชวังปทุมวัน พระราชวังนันท
อุทยาน พระราชวังสราญรมย พระราชวังเมืองสมุทรปราการ พระราชวังบางปะอิน พระราชวัง
จันทรเกษม พระราชวังทายพิกุล พระนารายณราชนิเวศน พระนครปฐม และพระนครคีรี๑๗ ซึ่งการ
สรางพระราชวังและที่ประทับเหลานัน้ ไดมีการสรางวัดสําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลใกลกับ
พระราชวังที่ทรงสรางหรือเปนสรางพระราชวังใหใกลกับปูชนียสถานทีส่ ําคัญในหัวเมือง ดังนัน้
พระราชวังและพระอารามแตละแหงจึงมีความสัมพันธกันโดยตรงตามพระราชประสงคในการ
สราง ซึง่ อาจมีความสัมพันธกันทางดานตําแหนงทิศที่ตงั้ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๖ พระราชวังและพระอารามสําหรับพระราชวังที่สมัยรัตนโกสินทร
พระราชวัง
พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง)
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
พระราชวังบวรสถานภิมุข (วังหลัง)
ปทุมวัน
นันทอุทยาน
สราญรมย
เมืองสมุทรปราการ
๑๗

พระอาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์
วัดระฆังโฆษิตาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดพระสมุทรเจดีย

ทิศ
ใต
ใต
ใต
ใต
ใต
ใต
ตะวันตก

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, เลม ๕ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๗๕ - ๓๘๐.

๑๑๒
ตารางที่ ๖ พระราชวังและพระอารามสําหรับพระราชวังที่สมัยรัตนโกสินทร (ตอ)
พระราชวัง
บางปะอิน
จันทรเกษม
ทายพิกุล
นารายณราชนิเวศน
พระนครปฐม
พระนครคีรี

พระอาราม
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดเสนาสนาราม
วัดพระพุทธบาท
วัดกวิศราราม
วัดพระปฐมเจดีย
วัดมหาสมณาราม

ทิศ
เหนือ
ใต
เหนือ
ใต
ตะวันออก
ตะวันออก

จากขอมูลขางตน พระอารามที่สถาปนาขึน้ เพื่อเปนวัดสําหรับพระราชวังตั้งแตรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา
สวนมากตัง้ อยูทางทิศใตของพระราชวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
พระอารามทีท่ รงสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นเปนวัดสําหรับพระราชวังยังคงมีทิศที่ตั้งอยูในตําแหนง
ทาง ดานทิศใต ไดแก วัดปทุมวนาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดเสนาสนาราม วัดกวิศราราม ซึง่ สวนใหญเปนพระราชวังและพระอารามที่สรางขึ้นใหมในรัช
สมัยของพระองค ยกเวน วัดโมลีโลกยาราม วัดเสนาสนาราม และวัดกวิศราราม เปนพระอาราม
ที่ทรงปฏิสังขรณทั้งพระอารามและพระราชวัง วัดที่ตงั้ อยูทางทิศเหนือของพระราชวัง ไดแก
วัดชุมพลนิกายาราม และวัดพระพุทธบาท เปนวัดที่สรางไวคูกับพระราชวังมาแตเดิม นอกนัน้ มี
ตําแหนงที่ตงั้ อยูทางดานทิศตะวันออกของพระราชวัง ยกเวนพระราชวังเมืองสมุทรปราการที่ตงั้ อยู
ทางดานทิศตะวันตกของวัดพระสมุทรเจดีย โดยมีแมนา้ํ เจาพระยาไหลคั่นกลางระหวางวัดและ
พระราชวัง
ลักษณะความสัมพันธระหวางพระราชวังและวัดสําหรับพระราชวังในดานตําแหนง
ทิศที่ตั้ง สวนมากจะตัง้ อยูท างทิศใตของพระราชวังนัน้ สันนิษฐานวามีที่มาจากคติความเชื่อทีว่ า
ทิศใตเปนทิศแหงสิริมงคล ดังนัน้ สิ่งที่เปนที่เคารพสักการะจึงควรตั้งอยูทางทิศใตของที่อยูอาศัย ใน
ที่นี้คือพระราชวัง หากไมไดตั้งอยูในทิศใตกอ็ าจตั้งอยูท างทิศตะวันออกหรือทิศเหนือแทน และไม
ปรากฏวามีความนิยมตั้งวัดไวทางทิศตะวันตกที่มีความเชือ่ วาเปนทิศอัปมงคล แตการที่วัดพระ
สมุทรเจดียตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพระราชวังเมืองสมุทรปราการ อาจเพราะมีแมน้ําเจาพระยา
คั่นระหวางวัดกับพระราชวังใหแยกออกไมติดตอเปนผืนเดียวกัน และอาจเพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม เพราะพระราชวังตั้งอยูริมแมนา้ํ ซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลัก

๑๑๓
การใชสื่อสัญลักษณในงานสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมในทางพระพุทธศาสนา นอกจากจะตองคํานึงถึงหนาที่การใชงานของ
สถาปตยกรรมนั้น สิ่งสําคัญที่กอใหเกิดการรังสรรครูปแบบลักษณะในสถาปตยกรรม คือ ความ
ตองการสื่อความหมายของสถาปตยกรรมนั้นดวยการใชสื่อสัญลักษณ อันจะถายทอดความคิด
และเรื่องราวตางๆที่แฝงอยูในงานสถาปตยกรรม
การใชสื่อสัญลักษณไดปรากฏใหเห็นในงานสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามหลาย
ประการ ซึง่ ในการวิเคราะหถึงสื่อสัญลักษณที่ใชในงานศิลปกรรมวัดปทุมวนารามนั้น จะพิจารณา
ถึงสื่อสัญลักษณที่เปนลักษณเดนหรือเอกลักษณเฉพาะของวัดปทุมวนาราม อันไดแก พระราช
ลัญจกร ดอกบัว และตนพระศรีมหาโพธิ ตามลําดับดังตอไปนี้
๑. พระราชลัญจกร คือ รูปเนื่องดวยพระเปนเจาในศาสนาพราหมณ ซึ่งไดนํามาใช
เพื่อหมายถึงพระมหากษัตริยหรือพระเจาแผนดิน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการนํามาใชเปนตรา
แผนดินทัง้ สิน้ ๓ ดวง ทอยกันไปรัชกาลละดวง ไดแก มหาอุณาโลม หมายถึง พระศิวะ ครุฑพาห
หมายถึง พระนารายณ และไอราพต หมายถึง พระอินทร จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดมีการนํา
พระราชลัญจกรตามแบบโบราณมาใชเปนตราแผนดิน โดยตราอุณาโลมใชเปนเครือ่ งหมายใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตราครุฑใชเปนเครื่องหมายในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และตราปราสาทใชเปนเครื่องหมายในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั ซึง่ ตราพระราชลัญจกรนีย้ งั พองกับพระนามเดิมของพระมหากษัตริย
ทั้ง ๓ พระองค ไดแก ทองดวง ฉิม และทับ ตามลําดับ
ครั้นถึงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหสรางตราพระราชลัญจกรประจําแผนดินของพระองคเปนรูปพระมหาพิชัย
มงกุฎ (ลายเสนที่ ๒๕) ซึง่ พองกับพระนามเดิมวา เจาฟามงกุฎ มิไดใชตราแผนดินทอยกันไปตาม
แบบที่มีมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา นับเปนการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญสิ่งหนึ่งในรัชกาลของพระองค
ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระราชลัญจกรขึ้นอีกหลายองค มีรูปแบบ
ขนาด และวัสดุที่หลากหลายกวาเดิม ซึง่ มีเพียงตรารูปกลม ขนาดใหญ ทําจากงาชางเทานัน้ ๑๘
อาจเนื่องมาจากทีพ่ ระองคโปรดลงพระนามาภิไธยทายพระราชสาสนที่ติดตอกับชาวตางชาติมา
๑๘

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ และสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม ๑๕ (กรุงเทพฯ : องคการคาของ
คุรุสภา, ๒๕๐๕), ๒๖๓ - ๒๗๑.

๑๑๔
ตั้งแตครั้งยังทรงผนวช จึงไดทรงนํามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของพระราชลัญจกรประจํารัชกาลให
สัมพันธกับพระนามของพระองค
ความนิยมในการใชตราพระราชลัญจกรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว ยังปรากฏอยางแพรหลายในงานศิลปสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนือ่ งกับพระองค อาทิ ลายหนา
บัน กรอบประตู กรอบหนาตาง ซุมพระ ในพระอารามทีท่ รงสราง ทรงปฏิสังขรณ และทรงบูรณะ
รวมทัง้ วัดปทุมวนาราม ซึ่งเปนพระอารามที่ทรงสราง ไดปรากฏการนําตราพระราชลัญจกรพระ
มหาพิชัยมงกุฎไปประดับสถาปตยกรรมในสวนหนาบันพระอุโบสถ หนาบันมุขลดพระวิหาร กรอบ
ประตูและกรอบหนาตางพระวิหาร
การใชสื่อสัญลักษณดวยพระราชลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฎ ในการประดับตกแตง
สถาปตยกรรมของวัดปทุมวนาราม นอกจากจะเปนการแสดงใหเห็นถึงพระราชนิยมในการแสดง
ความเปนพระองค ที่ไดรับอิทธิพลมาจากธรรมเนียมของชาติตะวันตกที่เขามามีบทบาทในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และการศาสนาอยางมากในชวงระยะเวลานัน้ แลว ยังเปนเครื่องหมายที่
ประกาศความเปนพระจักรพรรดิของพระองค ดวยพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นเปนสิง่ ที่แสดงถึงความ
เปนพระจักรพรรดิที่สมบูรณ สอดคลองกับทัศนคติของชาวตะวันตกทีม่ งกุฎเปนเครื่องหมายแหง
ความเปนกษัตริย ซึ่งพระองคไดทรงใหความสําคัญกับความหมายของพระนามมาตัง้ แตครั้งยัง
ทรงผนวช ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงชาวตางชาติฉบับหนึง่ มีขอความอธิบายเกีย่ วกับพระ
นามของพระองคที่ไดรับพระราชทานจารึกในพระสุพรรณบัฏ คือ เจาฟามงกุฎ แปลวา เจาชายทรง
ยศสูงแหงมงกุฎหรือเจาฟาผูเ ปนรัชทายาท๑๙ ดังนัน้ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเฉลิมพระนามวา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั หมายถึงพระมหากษัตริยผูทรงไวซึ่งพระมหาพิชัยมงกุฎ
จึงทรงใหความสําคัญแกพระราชลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฎในแงของสัญลักษณแหงราชบัลลังก
อยางมาก เพือ่ เปนการประกาศใหปวงชนและนานาอารยประเทศไดทราบโดยทัว่ กันวาพระองค
ทรงเปนพระมหาจักรพรรดิทมี่ ีพระราชอํานาจสมบูรณแหงราชอาณาจักรสยาม
๒. ดอกบัว วัดปทุมวนาราม มีความหมายของนามวัดวา พระอารามแหงสระที่เต็ม
ไปดวยดอกบัว ดอกบัวจึงเปนสื่อสัญลักษณที่มีความสัมพันธโดยตรงกับวัดปทุมวนาราม ดอกบัวที่
มีชื่อเรียกวาปทุมหรือปทมานั้น จัดอยูในกลุมสายพันธุบวั หลวงหรือปทุมชาติ มีลักษณะเปนดอก
บัวขนาดใหญ มีทงั้ สีชมพูและสีขาว โคนกลีบสีเหลือง ดอกตูมเปนรูปทรงกรวยปลายเรียวแหลม
๑๙

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ๔๘๐.

๑๑๕
เรียงซอนกันประมาณ ๓ ชั้น มีกลีบเลีย้ ง ๒ ชั้น กลีบดอกมองเห็นเสนเดนชัด เกสรสีเหลืองปลาย
เปนตุมขาวลอมรอบฝกกลมที่มีเมล็ดสีเหลืองอมเขียวอยูภ ายใน กานดอกและกานใบมีความแข็ง
และยาวจนสูงพนระดับผิวน้าํ
ปทุม เปนคําในภาษาบาลีแปลวา ตนไมตน แรก กอบัวจึงเปนสัญญาณแหงการเริ่ม
ตนกัปใหม สวนดอกบัวเปนสัญญาณของจํานวนพระพุทธเจาที่จะบังเกิดมาตรัสรู ในกัปที่กาํ ลัง
ดําเนินอยูมีชื่อวา ภัททกัป มีดอกบัวจํานวน ๕ ดอก ปรากฏอยูในกานเดียวกัน เปนสัญญาณวาจะ
มีพระพุทธเจามาตรัสรู ๕ พระองค ไดแก พระกุกกุสนั โธ พระโกนาคมน พระกัสสป พระสมณโคดม
และพระศรีอาริยเมตไตรย ดอกบัวแตละดอกจึงเปนสัญลักษณแหงพระพุทธเจา
คติทางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ไดยกยองดอกบัววาเปนดอกไมแหงพระพุทธ
ศาสนา เปนสัญลักษณที่เปรียบเสมือนกับพระรัตนตรัย แทนพระพุทธ คือ การหลุดพนจากมลทิน
เปนผูรู ผูตื่น ผูเ บิกบาน แทนพระธรรม คือ กิเลสไมสามารถเขาเกาะกุม ดังน้าํ ไมสามารถซึมเขาสู
ดอกได และแทนพระสงฆ คือ ผูปฏิบัติธรรมสามารถหลีกพนจากชาติภูมิเดิม ดังบัวที่พน น้าํ โดยไม
แปดเปอนโคลนตม นอกจากนี้ยงั เปนดอกไมที่มีความสัมพันธกับพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู
จนถึงปรินพิ พาน และเกี่ยวของกับเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาเสมอ
ในคติทางพุทธศาสนาฝายมหายาน ไดมกี ารใหความสําคัญและนับถือสระบัว เนื่อง
จากมีความเชือ่ วาบนสวรรคชั้นสุขาวดีซงึ่ ตัง้ อยูทางทิศตะวันตก เปนดินแดนที่มีสระบัวขนาดใหญ
พระธยานิพทุ ธเจา มีพระนามวา พระอมิตาภะ ประทับบนดอกบัวหลวงสีขาวขนาดใหญ ผูท ี่เลื่อม
ใสศรัทธาในพระองคจะไดไปจุติในดอกบัวบริวารที่บานสะพรั่งดารดาษอยูภายในสระบัว สระบัวจึง
เปรียบเสมือนอมตะนิพพานที่สามารถเดินทางไปถึงไดดว ยญาณนาวา๒๐
ดอกบัวจึงมีความสัมพันธกบั พระพุทธศาสนามาโดยตลอด มีการประยุกตรูปทรง
ลักษณะของดอกบัวมาเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่เกีย่ วเนื่องดวย
พระพุทธศาสนา ตั้งแตที่มถี นิ่ กําเนิดในอินเดีย ลังกา จนสืบทอดมายังดินแดนประเทศไทยใน
ปจจุบัน
วัดปทุมวนาราม มีความสัมพันธในดานความหมายเชิงสัญลักษณกับดอกบัวหลาย
ประการ ตั้งแตแผนผังของวัดที่มีสภาพเปนเกาะตั้งอยูกลางสระบัว จึงเปรียบเสมือนดอกบัวดอก
ใหญ อันเปนทีป่ ระทับของพระอมิตาภะพุทธเจา ณ ดินแดนสุขาวดี ลอมรอบดวยดอกบัวบริวารคือ
๒๐

กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, บัว : องคประกอบประวัติ
ศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐), ๓๐.

๑๑๖
ดอกบัวนานาพันธุภายในสระบัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงมีพระราชประสงค
ที่จะนิรมิตวัดปทุมวนารามใหงดงามตระการดังสวรรคชั้นสุขาวดี
เมื่อครั้งทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงแปรพระราชฐานไปประทับแรม
ณ วังสระปทุม ราว พ.ศ.๒๔๐๙ และทรงนิมนตพระราชาคณะจากพระอารามตางๆ ลงเรือสําปน
ไปรับบิณฑบาตภายในสระปทุม ในครั้งนัน้ สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหฺมรังสี) ไดรบั นิมนตไป
รับพระราชทานบิณฑบาตดวย พอสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงบาตรแลว ตรัสถามวา
“ดีไหม ขรัวโต สวนสระปทุม” สมเด็จพระพุฒาจารยถวายพระพรทูลวา “สระปทุมนี้
ตระการเหมือนราชรถ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงทราบทันที เพราะมีพทุ ธ
สุภาษิตบทหนึง่ วา “เอถ ปสฺสถํ มํ โลกํ จิตฺตํ ราชถู ปมํ ยตฺถ พาลา วิสที นฺติ นตฺถิสงฺโค วิชนติ”
แปลวา “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อนั ตระการดุจราชรถ มีแตคนเขลาเทานัน้ ติดอยู แตทานผูรูหาได
ติดอยูไม” ๒๑
แมวาวัดปทุมวนาราม จะสรางขึ้นเพื่อเปนพระอารามในฝายธรรมยุติกนิกาย ซึง่ เปน
ในนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนานิกายฝายเถรวาท แตคติในทางพระพุทธศาสนาฝายมหายานนั้น
มีการผสมผสานหรือมีอิทธิพลตอขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อตางๆ ของ
พุทธศาสนิกชนในดินแดนประเทศไทยมาโดยตลอด รวมทั้งวัดปทุมวนาราม เชน การหันทิศหลัก
ของพระอุโบสถและพระวิหารไปทางดานทิศตะวันออก เพื่อใหผทู ี่สักการบูชาพระพุทธรูปภายใน
นั้นไดหนั หนาไปทางทิศตะวันตก หรือการแขวนกระดึงใบโพธิที่เชิงชายพระอุโบสถใหมีเสียงกังวาน
เมื่อตองลมเหมือนในดินแดนสุขาวดี
สวนการประดับตกแตงสถาปตยกรรมภายในวัดปทุมวนาราม ที่มีการนําเอารูปแบบ
หรือลวดลายของดอกบัวมาประดับประดาในองคประกอบสถาปตยกรรม อาทิ หนาบันพระอุโบสถ
กรอบประตูและหนาตางพระอุโบสถ ลายสลักบนใบเสมา ยอดเสาพนักกําแพงไพทีพระอุโบสถและ
พระวิหาร ปูนปนประดับฐานพระเจดีย ปูนปนประดับมุมพระเจดีย ซุม ประตูกําแพงแกว บานประตู
และหนาตางพระวิหาร และภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนตน การประดับดวยลายดอกบัวนี้เปนสื่อ
สัญลักษณที่แสดงถึงความหมายอีกประการของดอกบัว คือ เปนดอกไมชั้นสูงที่ใชสาํ หรับในการ
สักการะบูชาพระรัตนตรัย การนําลวดลายดอกบัวไปประดับในสวนตางๆ ของสถาปตยกรรม จึงมี
ความหมายไปในทางการอุทิศถวายเพื่อเปนพุทธบูชา
๒๑

“สมเด็จพระพุฒาจารยโต “โต” รัชกาลที่ ๔ เรื่อง “สระปทุม”,” ศิลปวัฒนธรรม
๑๒, ๙ (กรกฎาคม ๒๕๓๔) : ๖๑ - ๖๔.

๑๑๗
ดังนัน้ ความหมายของดอกบัวที่เปนสัญลักษณในงานสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม
จึงสามารถจําแนกออกไดเปน ๒ สวน คือ มีลักษณะของแผนผังเปนดังดอกบัวในดินแดนสุขาวดี
และการประดับตกแตงอาคารสถาปตยกรรมดวยลวดลายของดอกบัวเพื่ออุทิศถวายเปนพุทธบูชา
๓. พระศรีมหาโพธิ เปนสัญลักษณที่มีความสําคัญอยางยิง่ ในคติทางพระพุทธ
ศาสนา เนื่องดวยเปนชื่อเรียกตนไมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคไดอาศัยรมแหง
ตนไมนนั้ เปนที่ตรัสรู ตนไมนั้นจึงไดชื่อวาโพธิ อันมีความหมายวาความตรัสรู คือ ความรู ความตืน่
ความเบิกบาน ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนากลาวไวตรงกันวา ตนพระศรีมหาโพธิ ที่พระพุทธ
โคตมะประทับตรัสรู คือ ตนอัสสัตถะ หรือตนโพใบ ในคัมภีรสมุ ังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย
กลาวไววาตนพระศรีมหาโพธิหรืออัสสัตถพฤกษนี้ เปนสหชาติกับพระพุทธองค หมายถึง เกิดในวัน
และเวลาเดียวกัน
อัสสัตถพฤกษ หรือ ตนโพใบ เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดใหญ จัดอยูในตระกูลเดียว
กับไทร มะเดื่อ และกราง ใบเปนประเภทใบเดี่ยวคลายรูปหัวใจ โคนใบเวาเขาเล็กนอย ผิวใบดาน
บนเกลีย้ งเปนมัน เนื้อใบหนาคลายแผนหนัง ใบออนมีสเี ขียว ใบที่แกจดั ออกสีเหลืองทอง ดอกมี
ขนาดเล็กจํานวนมากอยูในฐานรองดอก ออกดอกทั้งปและเจริญเปนผล ผลเปนรวมรูปกลมติดอยู
ที่ปลายยอดกิง่ เมื่อสุกจะมีสีมวงดําหรือสีแดงคล้ํา
ตนพระมหาโพธิทพี่ ระพุทธเจาโคตรมะประทับตรัสรู ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ตัง้ อยู
ที่ริมฝงแมนํา้ เนรัญชรา ตําบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ทรงประทับนัง่ ขัดสมาธิ ผันพระ
พักตรไปทางดานทิศตะวัน ผันพระปฤษฎางคไปทางพระศรีมหาโพธิ แลวทรงทําจาตุรงคมหา
ปาทานวา
“ยังไมบรรลุพระสัมมา สัมโพธิญาณเพียงใด จักไมเสด็จลุกขึ้นเพียงนัน้ พระมังสะ
พระโลหิต จะแหงเหือดไปเหลือแตพระตจะ พระนหารุ และพระอัฐิกต็ ามที”
ในปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ ในมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ
และในปฉิมยามทรงบรรลุอาสวักขญาณ ดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจา เมื่อตรัสรูแลวทรงประทับเสวยวิมุตติสุขใตรมพระศรีมหาโพธิเปนเวลา ๗ วัน จากนัน้ เสด็จไป
ทางทิศอีสาน ทรงยืนทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธิโดยไมกระพริบพระเนตรเปนเวลา ๗ วัน
สถานทีน่ ั้นเรียกวา อนิมิสเจดีย และเสด็จมาจงกรมระหวางตนพระศรีมหาโพธิและอนิมิสเจดียเปน
เวลา ๗ วัน สถานทีน่ ั้นรียกวา รัตนจงกรมเจดีย แลวเสด็จไปประทับยังเรือนแกวที่เทวดาไดนิรมิตไว
ทางทิศปจจิมหรือทิศพายัพของตนพระศรีมหาโพธิเพื่อทรงพิจารณาพระอภิธรรมเปนเวลา ๗ วัน

๑๑๘
คติการบูชาตนพระศรีมหาโพธิในทางพระพุทธศาสนามีมูลเหตุมาจากพระพุทธดํารัส
เรื่องสังเวชนียสถาน ที่พระองคทรงดํารัสแกพระอานนทเถระ เมื่อใกลจะปรินิพพานวาสังเวชนีย
สถาน ๔ ตําบล เปนที่ควรจะเห็นควรจะดูและควรจะใหเกิดสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา ไดแก
สถานที่ประสูติ ณ ควงไมสาละ สวนลุมพินีวนั สถานที่ตรัสรู ณ ควงพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ปรินพิ พาน ณ ไมรังคู เมืองพาราณสี
การปลูกตนพระศรีมหาโพธิขึ้นเพื่อสักการบูชาในพุทธศาสนา กําเนิดมีขึ้นครั้งแรก
ตั้งแตในสมัยพุทธกาล โดยทรงมีพุทธานุญาตใหนาํ เมล็ดของพระศรีมหาโพธิมาเพาะและปลูกไวที่
ดานหนาประตูทางเขาเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี เพื่อพุทธบริษทั ไดทําการสักการะบูชา แทน
พระองคในเวลาทีพ่ ระองคไมไดประทับอยู ณ ที่นนั้
พระโมคคัลานะ ไดนําผลพระศรีมหาโพธิทหี่ ลนเองจากตนแตยังตกไมถึงดินมามอบ
ใหอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพาะในกระถางทองคําพรอมกับมีพิธีบูชาอยางมโหฬาร พระศรีมหาโพธิที่
เพาะเจริญงอกงามดีในเวลาอันรวดเร็ว สูงถึง ๕๐ คืบ พระพุทธองคไดเสด็จประทับนั่งสมาธิใตพระ
ศรีมหาโพธิเปนเวลา ๑ คืน แลวพระอานนทจงึ อัญเชิญไปปลูก จึงมีชอื่ วา อานนทโพธิ ในสมัยที่ยงั
ไมมีการประดิษฐพระพุทธรูปขึ้น รูปเคารพในพระพุทธศาสนาทีท่ ําขึน้ เปนสัญลักษณแทนองค
พระพุทธเจานัน้ โดยมากทําเปนตนพระศรีมหาโพธิประกอบดวยพุทธบัลลังกหรือรอยพระพุทธบาท
จนเมื่อมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นการนับถือพระศรีมหาโพธิในฐานะสัญลักษณแทนองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาจึงลดความนิยมลงไปเปนบริโภคเจดีย หมายถึง สถานที่หรือสิง่ ของทีพ่ ระพุทธ
องคเคยไดทรงใชสอย
ความแพรหลายของการนับถือบูชาตนพระศรีมหาโพธิไปสูดินแดนอื่นนอกประเทศ
อินเดีย ไดเริ่มมีขึ้นใน พ.ศ.๒๕๕ ตรงกับรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช เนื่องดวยคณะสมณทูต
ที่พระองคสงไปเผยแผพระพุทธศาสนายังลังกาทวีป นําโดยพระมหินทเถระ ไดแสดงธรรมเทศนา
ทําใหพระเจาเทวานัมปยติสสะ แหงเมืองอนุราธปุระ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และมีพระ
ราชประสงคทจี่ ะใหมีปูชนียสถานเพื่อเปนที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน พระมหินทเถระจึงให
สุมนสามเณร เดินทางไปขอรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระเจาอโศกมหาราช เพื่อ
ประดิษฐานยังพระสถูปถูปาราม
ตอมาพระนางอุฬาเทวี มีพระราชประสงคที่จะทรงผนวชเปนภิกษุณี พระมหินทเถระ
จึงทูลแนะนําใหพระเจาเทวานัมปยติสสะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาชายอริฏฐะเดินทางไป
เขาเฝาพระเจาอโศกมหาราช เพื่อทูลขอใหทรงพระกรุณาสงพระสังฆมิตตาเถรีมายังลังกา และขอ
ใหพระเถรีอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิมาพรอมดวย ในการนี้พระเจาอโศกไดเสด็จไปประกอบพิธี

๑๑๙
ตอนกิ่งพระศรีมหาโพธิอยางมโหฬาร ทรงประดิษฐานกิง่ พระมหาโพธิในกระถางทองคํา ทรงพักกิง่
พระศรีมหาโพธิที่ริมฝงทะเลเปนเวลา ๗ วัน เพื่อใหมหาชนไดสักการะบูชา แลวจึงอัญเชิญลงเรือ
สําเภาไปยังลังกา
พระเจาเทวานัมปยติสสะ พรอมดวยบุคคลในตระกูลชั้นสูง ๑๖ ตระกูล เสด็จไปรับกิ่ง
ตนพระศรีมหาโพธิถึงทาชมพูโกละ เสด็จลงไปในทะเลลึกถึงพอศอเพื่อรับกิ่งตนพระศรีมหาโพธิ
และทรงยกกระถางที่ประดิษฐานกิ่งตนพระศรีมหาโพธิวางบนพระเศียรเสด็จขึ้นจากทะเล ทรงพัก
กิ่งตนพระศรีมหาโพธิที่ริมฝงทะเลเพื่อประกอบพิธีสมโภชเปนการใหญ แลวจึงแหเขาสูเมืองอนุราธ
ปุระไปปลูกยังมหาวันอุทยาน และหนอที่เกิดจากเมล็ดพระศรีมหาโพธิอีก ๔ เมล็ด เปนจํานวน ๓๐
ตน ไดถูกนําไปปลูก ณ สถานที่ตา งๆ และมีการจัดเทศการสักการะบูชา
ตนพระศรีมหาโพธิที่อัญเชิญไปปลูกยังกรุงอนุราธปุระไดรับการสักการบูชาและดูแล
จากกษัตริยผปู กครองศรีลังกามาโดยตลอดจนถึงกษัตริยองคสุดทายคือ พระเจาศรีวิกรมราชสิงหะ
(พ.ศ.๒๓๓๑ - ๒๓๕๘) ดังนี้
พระเจาธาตุเสน ทรงสรางโพธิฆระ ลอมรอบพระศรีมหาโพธิ และทรงเริม่ ประกอบพิธี
โพธิอิสนะบูชา คือ การบูชาพระศรีมหาโพธิดวยน้ํานม น้าํ อบ และน้ําหอม
พระเจากิตติสิริเมฆ ทรงมุงหลังคาโพธิฆระดวยแผนดีบุก
พระเจามหานาค ทรงเปลี่ยนหลังคาโพธิฆระเปนโลหะชุบทองและทรงสรางชองทาง
เดินรอบบริเวณ พรอมทัง้ สรางที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
พระเจาอัคคโพธิที่ ๑ ทรงสรางชานชาลาหินโดยรอบพระศรีมหาโพธิ พรอมทั้งทําอาง
ศิลารับรองน้ํามันทีม่ ีผูนาํ มาบูชาพระศรีมหาโพธิ เพื่อไวจุดประทีปในเวลาที่มีเทศกาลบูชา
พระเจาอัคคโพธิที่ ๒ ทรงขุดบอน้ําเพื่อการอุปโภคสําหรับผูมาแสวงบุญ
พระเจาอัคคโพธิที่ ๓ ทรงกําหนดการสักการบูชาพระศรีมหาโพธิเปนพิธีการสําคัญ
พระเจาอัคคโพธิที่ ๗ ทรงสรางโพธิฆระขึน้ ใหม เนื่องจากของเดิมพังทลายลง
พระเจามหินทที่ ๒ ทรงกําหนดใหมกี ารนมัสการพระศรีมหาโพธิเปนประจํา
พระเจาอุทัยที่ ๓ พระราชทานผูคอยรับใชดูแลพระศรีมหาโพธิ และใน พ.ศ. ๒๕๐๙
ไดมีการสรางลูกกรงทองคําลอมพระศรีมหาโพธิดงั ที่ปรากฏในปจจุบนั ๒๒
การประดิษฐานตนพระศรีมหาโพธิ เพื่อสักการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนาใน
๒๒

ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พระศรีมหาโพธิ์จากชมพูทวีปสูส ุวรรณภูมิ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, ๒๕๔๖), ๑๐๐ – ๑๐๕.

๑๒๐
ดินแดนประเทศไทย ไดปรากหลักฐานครั้งแรกในตํานานเรื่องมหาเถรไหลลาย กลาววาเปนบุตร
นายเชนกษัตริย เชื้อสายพระยาศรีสิทธิไชย เคยเปนมหาดเล็กในพระเจาแผนดินละโว แตตอมาถูก
จับไดวาเปนชูก ับพระสนม จึงถูกสักไหลขางหนึ่ง จึงไดชื่อวาไหลลาย จากนัน้ ไดหนีไปบวชเณร
และอาศัยเรือสําเภาหนีไปยังลังกา จึงไดบวชเปนพระสงฆตามแบบอยางลังกา เมื่อกลับมาไดนํา
พระบรมธาตุมา ๖๕๐ พระองค พรอมทั้งเมล็ดของพระศรีมหาโพธิ เมือ่ ราว พ.ศ.๑๔๓๒
ในสมัยกรุงสุโขทัยไดปรากฏหลักฐานในจารึกหลายหลักที่กลาวถึงการปลูกและการ
บูชาตนพระมหาโพธิอยางแพรหลาย ซึง่ เปนพันธุพ ระศรีมหาโพธิที่ไดมาจากลังกาทวีป โดยนํามา
ปลูกในบริเวณที่เปนพุทธศาสนาสถาน เชน ปลูกไวทา ยพระมหาธาตุ มีพิธีสมโภชอยางยิ่งใหญ
และมีผูคอยเฝาดูแลรักษาพระศรีมหาโพธิดว ย และอานิสงสจากการบูชาพระศรีมหาโพธิ อาทิ
จารึกเจดียพ ิหาร ดานที่ ๔ ราว พ.ศ.๑๘๕๐-๑๙๐๐
“...นายสามถํา ทําพุทธรูปอันหนึ่ง ญี่ขวัญปลูก ศรีมหาโพธิ ตนหนึ่ง” ๒๓
จารึกนครชุม ดานที่ ๑ พ.ศ.๑๙๐๐
“...พระมหาธาตุอันนี้ใชธาตุอันสามาลย คือพระธาตุแทจริงแล เอาลุกแตลังกาทวีป
พูน มาดาย เอาทัง้ พืชพระศรีมหาโพธิ อันพระพุทธเจาเราเสด็จอยูใตตนแลผจญพลขุนมาราธิราช
ไดปราบแกสัพพัญุตญาณเปนพระพุทธ มาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้ ผิผูใดไดไหวนบกระทํา
บูชาพระศรีรัตนมหาธาตุแลพระศรีมหาโพธินี้วา ไซรมีอานิสงสพร่ําเสมอดังไดนบตนพระเปนเจา
บางแล ความดังนี้เราบมิหากกลาว คําพระพุทธเจาเราหารังบอกไวเองไซรเมื่อพระเปนเจาไดเปน
พระพุทธวันนัน้ ... แตวนั พระเจาเราไดเปนพระพุทธในใตตนพระศรีมหาโพธิ...แตพระธาตุทงั้ หลาย
อันมีในแผนดินนีก้ ็ดี... แลวจึงจักเหาะไปอยูในตนพระศรีมหาโพธิ ทีพ่ ระพุทธเปนเจาตรัสแกสรร
เพชุตญาณเปนพระพุทธเมื่อกอนอัน้ ... กระทําบูชาพระสถูป เจดีย พระศรีมหาโพธิ...” ๒๔
จารึกวัดเขากบ ดานที่ ๒ ราว พ.ศ.๑๙๐๒-๑๙๑๒ หรือหลังนั้น
“...แตปลูกพระศรีมหาโพธิ...อาวาสแตนครสระหลวง มีพุทธปฏิมา พระศรีม... วา
กัมพงคลองอีกพระเจดีย. .. ผสมแตปลูกพระศรีมหาโพธิไดสามรอยตนลางตนยอด ... ปลูกดวย
อธิษฐานบารมี จึง... ปลูกพระโพธิพันตน... ” ๒๕
จารึกวัดปามะมวง หลักที่ ๑ ดานที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๐๔
๒๓

ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๑๔.
๒๔
เรื่องเดียวกัน , ๕๙ - ๖๓.
๒๕
เรื่องเดียวกัน,๑๒๕ - ๑๒๖.

๑๒๑
“...แตอันกระทําบุญธรรมกอพิหาร... กอสถูปเจดีย ปลูกพระศรีมหาโพธิ ...กุฎี...” ๒๖
จารึกเขาสุมนกูฏ ดานที่ ๓ พ.ศ.๑๙๑๑
“...จึงไดไปอยูในเมืองสองแคว บุพระมหาธาตุ ปลูกพระศรีมหาโพธิศรีชา...” ๒๗
จารึกวัดศรีชุม ดานที่ ๑ ราว พ.ศ.๑๙๑๒ หรือหลังจากนัน้
“...เทียรปรารถนาโพธิสมภาร... กอพระเจดีย ปลูกพระศรีมหาโพธิ กระทําพุทธ
ประติมาทุกแหงทุกพาย...แมนชือกิง่ พระศรีมหาโพ... แมนชืออี... ก็ดี แมนชือ...สิร พระศรีมหาโพธิ
นครสิงหลนัน้ ก็ดี สมเด็จพระมหาเถรเปนเจา เอามาปลูกเหนือดิน...จึงขึ้นเปนใบเขียวงามหนักหนา
แกกม เปนตนใหญตนหลวงสูงงามหนักหนา เปน...หลายกิ่ง...” ๒๘
ตํานานพงศาวดารทางเหนือ เชน ชินกาลมาลีปกรณ ไดกลาววามีพระสงฆเดินทาง
ไปยังลังกาแลวนําพันธุพ ระศรีมหาโพธิจากลังกามาปลูกไวในอารามเชิงดอยสุเทพ คือ วัดปาแดง
มหาวิหาร ตอมาพระเจาติโลกราช โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหยายมาปลูกยังพระอารามที่ทรง
สรางใหม คือ วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด นอกจากนี้ในพงศาวดารโยนกกลาววาไดมีคณะ
พระเถระ ๔ รูป มาจากลังกา ไดนาํ พระบรมสารีริกธาตุมาถวายพญาเม็งราย พระองคจึงไดถวาย
ทองคําไปบูชาพระศรีมหาโพธิที่ลังกา เมื่อคณะสงฆกลับมายังลานนาไดนําเมล็ดพระศรีมหาโพธิ
๔ เมล็ด ที่ตกลงเหนือจีวรมาถวายพญาเม็งราย ทรงรับไปปลูก ณ ทุงยางเมืองฝาง ๑ ตน ตําบลรัว้
นาง ๑ ตน พันนาทการ ๑ ตน และถวายนางเทพคําขยาย พระชนนี เพือ่ ปลูกแทนไมมะเดื่อในวัด
กาดโถม ๑ ตน
เอกสารทางประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการกลาวถึงตนพระศรีมหาโพธิที่ปลูก
อยู ณ พระอาราม อยูห ลายแหง เชน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ ที่
กลาวงถึงเหตุการณ เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๑ ในสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยาและหงสาวดี มีใจความวา
กิ่งพระศรีมหาโพธิที่วัดสามวิหารถูกกระสุนปนยิงหัก และจดหมายเหตุของซิมอง เดอ ลาลูแบร
ราชทูตฝรั่งเศสที่เขามากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กลาววา
“บางทีชาวสยามกลาผูกคอตายทีโ่ พธิเ์ พื่อเปนพุทธบูชา ในเมื่อเกิดเบื่อหนายชีวิตหรือ
เพราะหวาดเกรงพระราชอาญาเปนที่สุด”
ในรัชสมัยพระเจาอยูห ัวบรมโกศ ไดมีการสงสมณทูตไปลังกา ๒ ครั้ง พ.ศ.๒๒๙๖
๒๖

ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, ๗๗.
๒๗
เรื่องเดียวกัน, ๙๖.
๒๘
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๖ - ๑๐๗.

๑๒๒
และ พ.ศ.๒๒๙๘ นําโดยพระอุบาลีมหาเถระ และพระอริยมุนีมหาเถระ ไปฟนฟูพระพุทธศาสนายัง
ลังกาและประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ เมื่อเดินทางกลับมายังกรุงศรีอยุธยาไดนํา
พันธุพ ระศรีมหาโพธิเขามาถวาย ทรงรับและปลูกไวทวี่ ดั ระฆัง แลวพระราชทานเปลี่ยนนามวัดวา
วัดวรโพธิ์
นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายทีม่ ีเนื้อหาในการคุมครองพระศรีมหาโพธิ ไดแก
กฎหมายตราสามดวง พระไอยการลักขณโจร ความตอนหนึ่งวา
“...พีน่ องพองพันขาคนผูใดลักลอบพระพุทธรูปลอกลางพระสถูปเจดีย แลฟนพระ
ศรีมหาโพทธิ... ใหลงโทษรวางมีด ๘ สถาน...”
และพระไอยการอาชาหลวง ฉบับที่ ๔ ความตอนหนึ่งวา
“...ทานหมีใหมีผูรุกราชบาด ลางพระเจดียพ ระศรีมหาโพทธิพระวิหารกุฎีสถาน
บริเวณวะนาวาศศักอันเลย ถาผูใดขืนกระทําทานจะใหทวนดวยลวดหนัง ๑๐ ที ฯ”
ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหคัดเลือกไมแกน ๘ ตน ไมไผสีสุก ๑๐๐ ตน ทาดินสอพองและหุมผาขาวที่ปลาย
และตนไผใสเบี้ยกระบอกละ ๑๐๐ เบี้ย ถวายเปนพุทธบูชา และโปรดเกลาฯ ใหไปค้ําพระศรีมหา
โพธิที่วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ซึ่งประเพณีการค้ําโพธิ์มีอยูทุกภาคมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน เหลือความนิยมเพียงในภาคเหนือ
การปลูกตนพระศรีมหาโพธิตนแรกในสมัยรัตนโกสินทร เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยไดมีการนําพันธุม าจากลังกาแตไมทราบแนชดั ถึงผูนาํ เขามา
ถวายหรือจํานวนตนที่เพาะได ซึ่งพันธุพ ระศรีมหาโพธิตน หนึ่งที่ปลูกในรัชกาลนี้ไดพระราชทานไป
ปลูกยังพระอารามหลายแหง
ตอมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ดร.ยอรช สแควร
ชาวอังกฤษไดนําเมล็ดพระศรีมหาโพธิจากพุทคยาเขามาถวาย ทรงเพาะดวยพระองคเอง และ
พระราชทานไปปลูกยังวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระปฐมเจดีย สวนเมล็ดพันธุที่เหลือได
พระราชทานพระเจาแกลูกยาเธอไปทรงเพาะและทรงปลูก ณ พระอารามสําคัญ จึงนับไดวาเปน
ครั้งแรกที่มีการนําพันธุพ ระศรีมหาโพธิจากพุทธคยามาปลูกครั้งแรกในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงใหความสําคัญกับตนพระศรีมหาโพธิ
อยางมาก จะเห็นไดวา ในพระอารามที่พระองคทรงสราง ทรงปฏิสังขรณ และทรงบูรณะนั้น สวน
มากจะมีตนพระศรีมหาโพธิปลูกอยูในบริเวณวัดเสมอ รวมทัง้ วัดปทุมวนารามดวย ซึ่งควรเปนกิ่ง
พันธุพ ระศรีมหาโพธิที่มาจากลังกา โดยสมณทูตหรือคณะสงฆทเี่ ดินทางกลับมาจากลังกานําเขา

๑๒๓
มาถวายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื่องจากเมล็ดพันธุพ ระศรีมหาโพธิ
จากพุทธคยาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเพาะนัน้ ยังมิทันไดปลูกก็สิ้นรัชกาล
เสียกอน
วัดปทุมวนาราม ไดมีการปลูกตนพระศรีมหาโพธิขนึ้ ทีด่ านทายพระวิหาร ตั้งอยูใน
แนวแกนประธานของวัด และมีการสรางโพธิฆระลอมรอบ แสดงใหเห็นวามีการใหความสําคัญแก
พระศรีมหาโพธิอยางมาก เนือ่ งดวยพระศรีมหาโพธิมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาและเปน
ที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน เปนเครือ่ งหมายแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และยัง
เปนเครื่องหมายแหงการตรัสรู
หากพิจารณาในดานการใชพระศรีมหาโพธิเพื่อเปนสื่อสัญลักษณของวัดปทุมวนา
ราม ควรจะมีความหมายไปในดานของการตรัสรู ที่พระพุทธเจาไดประทับเจริญสมาธิวิปสสนาใต
รมพระศรีมหาโพธินั้นจนบรรลุพระอรหัตผล เนื่องดวยวัดปทุมวนาราม เปนพระอารามในคณะ
ธรรมยุติกนิกาย ฝายวิปสสนาธุระ ซึง่ มุง เนนการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระโพธิญาณในเบื้องหนา
ตามหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงสั่งสอน สมควรที่พระสงฆจะนอมนําไปพิจารณาและปฏิบัติ จึงมี
การใหความสําคัญแกพระศรีมหาโพธิเพื่อสื่อใหระลึกถึงพระธรรมและการตรัสรูธรรมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
การใชพระศรีมหาโพธิในการสื่อความหมายนี้ ยังสอดคลองกับความหมายของลาย
หนาบันพระวิหาร ดานทิศตะวันออกและดานทิศตะวันตก ที่เปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ
และตอนตรัสรู ที่มพี ระศรีมหาโพธิประกอบอยูเบื้องหลังพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ ทีเ่ ขียนเปนภาพกิจที่สงฆพงึ ปฏิบัติและอานิสงสที่ไดรับจากการปฏิบัติ ลวน
แลวแตมุงเนนการปฏิบัติใหถึงธรรมแหงพระพุทธศาสนาตามแนวทางของฝายวิปสสนาธุระ ดังนั้น
การใชพระศรีมหาโพธิเปนสือ่ สัญลักษณทปี่ รากฏในสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม จึงเปน
สัญลักษณใหระลึกถึงการตรัสรูธรรมของพระพุทธเจา และเปนเครื่องนอมนําใหปฏิบัติใหถึงพระ
ธรรมนั้น อันเปนเปาหมายสูงแหงพระพุทธศาสนา

บทที่ ๖
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปน
การศึกษาทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม เพื่อใหทราบถึงลักษณะแผนผัง รูปแบบทาง
สถาปตยกรรม องคประกอบตางๆ ตลอดจนแนวคิด เหตุปจจัย และพัฒนาการทางดานศิลปะ
สถาปตยกรรมของสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม โดยเฉพาะอาคารหลักของวัดภายในเขต
พุทธาวาส ทัง้ ลักษณะเดนทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะ ลักษณะที่ไดรับสืบทอดมา และลักษณะทีเ่ ปน
ตนแบบใหแกสถาปตยกรรมแหงอืน่ ผลของการศึกษาสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
การวางผังของวัด
ลักษณะแผนผังของวัดมีน้ําลอมรอบทุกดานหรือตั้งอยูในสระน้าํ ที่ปลูกบัวนานาพันธุ
และมีทิศหลักอยูทางดานทิศตะวันออก หมายถึงดินแดนสุขาวดีอนั มีที่มาจากคติทางพระพุทธ
ศาสนานิกายมหายานทีน่ ับถือพระธยานิพุทธเจา และเปนลักษณะสืบทอดมาจากสมัยสุโขทัยและ
สมัยอยุธยาทีน่ ิยมการวางผังวัดแบบมีน้ําลอมรอบ
พื้นที่ภายในวัดแบงออกเปนเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสตัง้ อยู
ทางทิศตะวันออกลอมรอบดวยกําแพงแกว เขตสังฆาวาสตั้งอยูท างดานทิศตะวันตก มีความ
สัมพันธกับการเปนวัดอรัญวาสีแบบในสมัยอยุธยา ที่มีการจัดพื้นที่เขตสังฆาวาสอยูท างดานหลัง
ของเขตพุทธวาส เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการเจริญวิปสสนาและการอยูก รรมอันเปนกิจที่พงึ ปฏิบัติ
ของพระสงฆฝา ยวิปสสนาธุระ
สถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส
การวางผังภายในเขตพุทธาวาส มีการวางตําแหนงของอาคารสําคัญของวัดตั้งอยูใน
แนวแกนประธานของวัดแบบแนวแกนเดี่ยว ไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และโพธิฆระ
ตามลําดับ โดยมีพระเจดียเปนประธานของวัด การวางผังลักษณะนี้เปนการนํารูปแบบแผนผังใน
สมัยอยุธยามาใช แตมีความแตกตางที่เปนลักษณะเฉพาะของวัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว คือ พระวิหารมีขนาดใหญกวาพระอุโบสถ ซึง่ พระอุโบสถมีขนาดพื้นที่เพียงแค
๑๒๔

๑๒๕
สามารถทําสังฆกรรมไดครบถวนตามพุทธบัญญัติเทานัน้ และมีลกั ษณะพิเศษอีกประการที่เปน
เอกลักษณของวัดปทุมวนาราม คือ การวางตําแหนงของตนพระศรีมหาโพธิไวทา ยพระวิหารใน
แนวแกนประธานภายในเขตพุทธาวาสและมีโพธิฆระลอมรอบ เปนลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอน
ในศิลปสถาปตยกรรมไทย แสดงใหเห็นวามีการใหความสําคัญแกการบูชาตนพระศรีมหาโพธิตาม
คติของลังกาและสุโขทัย ที่เสมือนดังการสักการะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และเปน
สัญลักษณแหงปญญาและการตรัสรูพระโพธิญาณ สวนรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนแบบจีน
เนื่องจากไมเคยปรากฏสถาปตยกรรมประเภทนี้ รูปแบบของโพธิฆระจึงเปนรูปแบบทีไ่ ดรับอิทธิพล
ศิลปะจีน ซึง่ เปนทีน่ ิยมในสมัยกอนหนา และสอดรับกับรูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร
พระอุโบสถและพระวิหารเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่มสี ืบตอมาจากสถาปตยกรรม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ที่มีลักษณะของการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีและอิทธิพลศิลปะจีน แตที่เครื่องบนหลังคาของพระอุโบสถและ
พระวิหารวัดปทุมวนารามเปลี่ยนมาใชแบบไทยประเพณี แสดงใหเห็นวามีการใชความสําคัญกับ
จีนลดลงและเริ่มหวนกลับไปใชรูปแบบที่เปนแบบไทยประเพณีมากขึน้
รูปแบบสถาปตยกรรมของพระเจดียประธานเปนพระเจดียกลมทรงลังกา ที่มีตน แบบ
มาจากพระเจดียสมัยสุโขทัยที่ไดรับอิทธิพลมาจากลังกา อันมีพัฒนาการมาจากเจดียสมัยแรกใน
อินเดีย ซึง่ เปนรูปแบบพระเจดียที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงนิยมสราง เปรียบดัง
การฟน ฟูศาสนาดวยการกอตั้งธรรมยุติกนิกายที่พยายามกลับเขาสูแกนแทของพระพุทธศาสนา
อันไดรับคติและแนวปฏิบัตหิ ลายประการมาจากพระพุทธศาสนาในลังกา
การประดับตกแตงสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ในสวนโครงสรางหลักปรากฏ
ลักษณะทีเ่ ปนแบบไทยประเพณี ซึง่ เปรียบเสมือนการธํารงรักษาเอกราชของชาติไว แตในสวน
รายละเอียดของการประดับเปนลักษณะทีไ่ ดรับอิทธิพลศิลปะจีนและตะวันตก ซึ่งศิลปะจีนเปน
ลักษณะที่สบื ตอมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว สวนศิลปะตะวันตกเปน
ลักษณะทีเ่ ริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
เนื่องมาจากสถานการณทางการเมืองของชาติมหาอํานาจที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกประเทศ
สยามไดเปลี่ยนแปลงไปจากจีนเปนชาติตะวันตก
ลวดลายในการประดับตกแตงสถาปตยกรรมวัดปทุมวนารามมี ๒ ประเภท ไดแก
๑. พระมหาพิชัยมงกุฎหรือพระราชลัญจกร เปนสื่อสัญลักษณทหี่ มายถึงองคพระ
บาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ผูท รงเปนพระมหากษัตริยที่มพี ระราชอํานาจสมบูรณใน
แผนดินสยาม

๑๒๖
๒. ลายดอกบัว ซึง่ พองกับนามพระอาราม เปนสื่อสัญลักษณทหี่ มายถึงการสักการะ
บูชาพระรัตนตรัย
การกําหนดขอบเขตของมหาสีมา
วัดปทุมวนารามเปนวัดหนึง่ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางและมี
การผูกพัทธสีมาแบบมหาสีมา ซึง่ มีขอบเขตและตําแหนงมหาสีมาของวัดปทุมวนาราม
ประกอบดวย
๑. ขัณฑสีมา ใชนิมิตเปนแผนศิลาประกบที่เสาพะไลรอบพระอุโบสถ พื้นที่ของ
ขัณฑสีมาเทากับแนวพะไลพระอุโบสถ
๒. มหาสีมาชัน้ ใน ใชนิมิตเปนแทงศิลาทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ตั้งอยูทมี่ ุมและกึ่งกลางบน
พนักระเบียงไพทีของพระอุโบสถ ขอบเขตของสีมันตริกเทากับพืน้ ที่ระหวางแนวพะไลพระอุโบสถ
ถึงแนวพนักไพทีพระอุโบสถ
๓. มหาสีมาชัน้ นอก ใชนิมิตเปนแทงศิลาทรงกระบอกยอดทรงดอกบัวตูม ตั้ง
ประกอบอยูทกี่ รอบซุมประตูและมุมทัง้ ๔ มุมของกําแพงแกวเขตพุทธาวาส ขอบเขตของมหาสีมา
เทากับพืน้ ทีเ่ ขตพุทธาวาส
ความสัมพันธระหวางวัดปทุมวนารามกับวังสระปทุม
วัดปทุมวนารามเปนวัดสําหรับวังสระปทุม จึงมีที่ตั้งอยูติดตอกับเขตพระราชฐาน
ชั้นนอกของวังสระปทุมทางดานทิศใตซึ่งเปนทิศที่เปนสิริมงคล วัดมีลกั ษณะเปนเกาะตั้งอยูก ลาง
น้ําเชนเดียวกับวังสระปทุม มีคูน้ําเปนเสนทางสัญจรเชื่อมตอถึงกัน สวนทางสัญจรหลักของวัด คือ
คลองอรชร เปนคลองซอยจากคลองแสนแสบที่ผานดานทิศตะวันตกของวังสระปทุม ชวงปลาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการตัดถนนเลียบวัดทางดานทิศใตออมไป
ทางดานทิศตะวันออกเพื่อไปยังวังสระปทุม
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสถาปตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ดําเนินการศึกษาในขัน้ ตอไปและขอจํากัดในการดําเนินการศึกษาดังนี้
๑. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ทีม่ ีกรณีศึกษาใน

๑๒๗
พระอารามแหงอื่น เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมและขยายขอบเขตขององคความรูในกวางขวาง
ออกไป อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาขัน้ สูงขึ้นและการนําไปประยุกตใชในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
๒. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในศาสตรวิชาแขนงอื่นที่มีความเกีย่ วของกับการศึกษา
ดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรม เชน โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ สังคมศาสตร เพื่อใหได
ขอมูลสนับสนุนในภาพรวมมากขึ้น
๓. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางดานประวัติศาสตรโดยการใชเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากแตสวนใหญมีสภาพชํารุดและมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล
เหลานี้ เชน เอกสารตนฉบับ แผนที่โบราณ ภาพถายเกา เปนตน
๔. การซอมแซมและปรับปรุงอาคารที่เปนโบราณสถานรวมถึงสภาพพืน้ ที่ภายในวัด
ควรคํานึงถึงความสําคัญในฐานะที่เปนหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและความเปนของแท
ดั้งเดิม เพื่อรักษาคุณคาของโบราณสถานไวใหยงั่ ยืนไปถึงอนุชนรุนหลังตอไป

๑๓๘

ภาพที่ ๒๔ เรือนอาคารพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๕ ฐานอาคารแบบบัวลูกแกว
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๖ บันไดทางขึ้นสูเรือนอาคาร
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๑๓๙

ภาพที่ ๒๗ ฐานพะไลพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๘ เสาและพนักพะไล
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๒๙ เสาพนักพะไลพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๐ บันไดทางขึ้นพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๑ ฐานพะไลพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๒ ฐานไพทีและบันไดทางขึ้น
ฐานไพทีพระอุโบสถ

๑๔๐

ภาพที่ ๓๓ แทนสีมาบนกําแพงแกวพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๔ เครื่องบนหลังคาพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๑๔๑

ภาพที่ ๓๕ หนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๖ กรอบหนาตางพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๗ กรอบประตูพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

๑๔๒

ภาพที่ ๓๘ บานประตูดานในของ
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๓๙ บานหนาตางดานในของ
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๔๐ ลายบานหนาตางดานนอกของพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๑๔๓

ภาพที่ ๔๑ พระเจดียวัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๔๒ ฐานทักษิณชัน้ ลางของพระเจดีย วัดปทุมวนาราม

๑๔๔

ภาพที่ ๔๓ บัวกลุมที่มมุ ฐานทักษิณ
ชัน้ ลางพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๔๕ ซุมประตูดานทิศตะวันตก
ฐานทักษิณชัน้ ลางพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๔๔ ซุม ประตูทิศตะวันออก
ฐานทักษิณชัน้ ลางพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๔๖ ซุม คูหาดานทิศเหนือ
ฐานทักษิณชัน้ ลาง
พระเจดียวัดปทุมวนาราม

๑๔๕

ภาพที่ ๔๗ ชองโคงแหลมดานขางซุมคูหา
ทางดานทิศเหนือ ฐานทักษิณ
ชัน้ ลางของพระเจดีย

ภาพที่ ๔๘ บันไดทางขึ้นลานทักษิณชัน้ บน
ดานทิศเหนือของพระเจดีย

ภาพที่ ๔๙ ลายปูนปนประดับผนังฐานทักษิณชั้นบนพระเจดีย วัดปทุมวนาราม

๑๔๖

ภาพที่ ๕๐ ฐานทักษิณชัน้ บนพระเจดีย วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๑ ซุม คูหาฐานทักษิณชั้นบน
พระเจดียวัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๓ ลายปูนปน ผนังฐานทักษิณชัน้
บนพระเจดีย วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๒ กรอบซุมคูหาฐานทักษิณชัน้ บน
พระเจดีย วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๔ ชั้นหนากระดานรองรับองคเจดีย
วัดปทุมวนาราม

๑๔๗

ภาพที่ ๕๕ บัวปากฐานและมาลัยเถา
พระเจดียวัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๖ ปูนปนรูปสิงหประดับที่มาลัยเถา
พระเจดีย วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๗ บัวปากระฆังพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๘ องคระฆังพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๕๙ บัลลังกและเสาหารพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๐ ปลองไฉนพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

๑๔๘

ภาพที่ ๖๑ ปลียอดพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๓ พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๒ เม็ดน้ําคางพระเจดีย
วัดปทุมวนาราม

๑๔๙

ภาพที่ ๖๔ จิตรกรรมฝาผนังดานบนเหนือกรอบหนาตางภายในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๕ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ระหวางชองหนาตางพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๖ จิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๑๕๐

ภาพที่ ๖๗ บุษบกประดิษฐานพระประธาน
ภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๖๘ พระเสริมและพระแสน

ภาพที่ ๖๙ มุขเด็จแบบมุขลดใตขื่อและมีพะไลรอบพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๑๕๑

ภาพที่ ๗๐ เสารวมในภายในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๑ ฐานเรือนอาคารพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๒ บันไดทางเขาเรือนอาคารพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๑๕๒

ภาพที่ ๗๓ บันไดทางขึ้นพะไลพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๔ กระเบื้องปรุระหวางเสาพะไล
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๖ ฝาเพดานพะไลพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๕ เสาพะไลพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๗ ฐานพะไลพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๑๕๓

ภาพที่ ๗๘ ฐานไพทีพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๗๙ พนักฐานพะไลและฐานไพที
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๐ เสาพนักฐานไพทีพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๑๕๔

ภาพที่ ๘๑ ฐานไพทีพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๒ หนาบันพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๑๕๕

ภาพที่ ๘๓ หนาบันดานทิศตะวันออกพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๔ หนาบันดานทิศตะวันตกพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๑๕๖

ภาพที่ ๘๕ หนาบันมุขโถงพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๖ กรอบซุมหนาตางพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๗ ซุมจระนําทายพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๑๕๗

ภาพที่ ๘๘ บานประตูดานนอก พระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๘๙ บานหนาตางดานนอก
พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๐ บานประตูดานในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๑ บานหนาตางดานในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๑๕๘

ภาพที่ ๙๒ โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๓ บันไดทางขึ้นฐานโพธิ
โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๔ ฐานสิงหรองรับทับเกษตร
โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

๑๕๙

ภาพที่ ๙๕ เครื่องบนและผนังดานนอกของทับเกษตร โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๖ ภายในทับเกษตรโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

๑๖๐

ภาพที่ ๙๗ ปูนปลายสันตะเฆชั้นบนโพธิฆระ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๙๘ ปูนปลายสันตะเฆชั้นลางโพธิฆระ
วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๐ จิตรกรรมบริเวณคอสองดานในทับเกษตรโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๑ สภาพระหวางการบูรณะปฏิสังขรณโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

๑๖๑

ภาพที่ ๑๐๒ สภาพปจจุบนั ของโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๓ ซุม ประตูกําแพงแกวดานนอกทิศตะวันออก วัดปทุมวนาราม

๑๖๒

ภาพที่ ๑๐๔ ซุม ประตูกําแพงแกวดานในทิศเหนือ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๕ ซุม ประตูดานขางเหนือสันกําแพง
แกว วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๖ ปูนปนประดับซุมประตู
กําแพงแกว วัดปทุมวนาราม

๑๖๓

ภาพที่ ๑๐๗ ซุม โคงบนผืนผนังกําแพงแกวดานใน วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๐๘ ซุม โคงภายในซุม ประตูกําแพงแกว วัดปทุมวนาราม

๑๖๔

ภาพที่ ๑๐๙ วัดสระศรี และวัดตระพังเงิน
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ, ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณที่ตองเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), ๒๑๘.

ภาพที่ ๑๑๐ ขัณฑสีมา วัดบรมนิวาส

ภาพที่ ๑๑๑ โกลนศิลา วัดบรมนิวาส

๑๖๕

ภาพที่ ๑๑๒ สันนิษฐานตําแหนงสีมัตริก วัดบรมนิวาส
ที่มา : สุรยุทธ วิริยะดํารงค, “การศึกษาเขตสังฆาวาส ในวัดพระพุทธศาสนาทีท่ รงสรางใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อการอนุรักษเขตสังฆาวาส
วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๒๒๑.

ภาพที่ ๑๑๓ มหาสีมา วัดบรมนิวาส

๑๖๖

ภาพที่ ๑๑๔ ขัณฑสีมา วัดโสมนัสวิหาร

ภาพที่ ๑๑๕ สีมันตริก วัดโสมนัสวิหาร

ภาพที่ ๑๑๖ นิมิตสีมนั ตริก วัดโสมนัสวิหาร

ภาพที่ ๑๑๗ ซุม มหาสีมา วัดโสมนัสวิหาร

ภาพที่ ๑๑๘ นิมิตมหาสีมา วัดโสมนัสวิหาร

๑๖๗

ภาพที่ ๑๑๙ ขัณฑสีมา วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๒๐ สีมันตริก วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๒๑ มหาสีมา วัดปทุมวนาราม

๑๖๘

ภาพที่ ๑๒๒ แทงมหาสีมามุมกําแพงแกว
เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๒๔ ขัณฑสีมา วัดมกุฎกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๒๕ สีมันตริก วัดมกุฎกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๒๓ สันนิษฐานนิมติ มหาสีมา
วัดปทุมวนาราม

๑๖๙

ภาพที่ ๑๒๖ มหาสีมาวัดมกุฎกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๒๘ สีมันตริกวัดเสนาสนาราม

ภาพที่ ๑๒๙ มหาสีมาวัดเสนาสนาราม

ภาพที่ ๑๒๗ มหาสีมาวัดราชประดิษฐฯ

๑๗๐

ภาพที่ ๑๓๐ สันนิษฐานหลักเขตวิสุงคามสีมา วัดเสนาสนาราม

ภาพที่ ๑๓๑ ขัณฑสีมา วัดโพธินมิ ิตร

ภาพที่ ๑๓๒ สีมันตริก วัดโพธินมิ ิตร

๑๗๑

ภาพที่ ๑๓๓ มหาสีมา วัดโพธินมิ ิตร

๑๗๒

ภาพที่ ๑๓๔ ภาพจิตรกรรมแสดงการอยูปริวาสกรรมภายในพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ภาพที่ ๑๓๕ พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส

๑๗๓

ภาพที่ ๑๓๖ หนาบันมุขลด วัดชุมพลนิกายาราม

ภาพที่ ๑๓๗ หนาบันมุขลด วัดชัยพฤกษมาลา

๑๗๔

ภาพที่ ๑๓๘ หนาบันพระวิหารโพธิลังกา วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์

ภาพที่ ๑๓๙ กรอบประตูพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส

ภาพที่ ๑๔๐ พระเตาปทุมนิมิต

๑๗๕

ภาพที่ ๑๔๑ ปูนปนประดับมุมพระสมุทรเจดีย

ภาพที่ ๑๔๓ พระธาตุจอมเพชร

ภาพที่ ๑๔๒ ปูนปนประดับพระเจดีย
วัดอินทาราม

ภาพที่ ๑๔๔ พระเจดียถา้ํ เขาหลวง

๑๗๖

ภาพที่ ๑๔๕ พระเจดีย วัดบรมนิวาส

ภาพที่ ๑๔๖ พระสุทธิเสลเจดีย

ภาพที่ ๑๔๗ พระเจดีย วัดมกุฎกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๔๘ ปูนปนรูปหัวสิงหประดับพระเจดีย
วัดบรมนิวาส

๑๗๗

ภาพที่ ๑๔๙ พระเจดียองคเดิม
วัดราชาธิวาส

ภาพที่ ๑๕๐ พระวิหาร วัดราชประดิษฐฯ

ภาพที่ ๑๕๑ เสาพะไลพระอุโบสถ
วัดบวรสถานสุทธาวาส

ภาพที่ ๑๕๒ โพธิฆระ วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๗๘

ภาพที่ ๑๕๓ โพธิฆระ วัดพระบรมธาตุ

ภาพที่ ๑๕๕ ซุมประตูกําแพงแกว
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ภาพที่ ๑๕๔ ซุมประตูกําแพงแกว
วัดมกุฎกษัตริยาราม

ภาพที่ ๑๕๖ สีมานิมิต วัดกวิศราราม

ภาพที่ ๑๕๗ สีมานิมิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๑๗๙

แผนทีท่ ี่ ๑ ทีต่ ั้งวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่ตวั เมืองกรุงเทพมหานคร,” ๒๕๔๖, มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐.

แผนทีท่ ี่ ๒ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พ.ศ.๒๔๓๑
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “Plan of Bangkok A.D.1888,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ ๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๑.

๑๘๐

แผนทีท่ ี่ ๓ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พ.ศ.๒๔๔๐
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนทีก่ รุงเทพฯ,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ - ๒๔๗๔ (ม.ป.ท.,
๒๕๒๗), แผนที่ ๒.

แผนทีท่ ี่ ๔ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พ.ศ.๒๔๔๕
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่มณฑลกรุงเทพ
สยาม,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ ๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๓.

แผนทีท่ ี่ ๕ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร พ.ศ.๒๔๔๙
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่มณฑล
กรุงเทพ,” ใน แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๔.

๑๘๑

แผนทีท่ ี่ ๖ ที่ตั้งวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พ.ศ.๒๔๕๓
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่มณฑล
กรุงเทพฯ,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ ๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๕.

แผนทีท่ ี่ ๘ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พ.ศ.๒๔๗๔
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่บริเวณ
กรุงเทพฯ,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ ๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๖.

แผนทีท่ ี่ ๗ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร พ.ศ.๒๔๖๔
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่บริเวณ
กรุงเทพฯ”, แผนที่ ๓๒, ๒๔๗๕. มาตรา
สวน ๑ : ๕,๐๐๐.

แผนทีท่ ี่ ๙ ที่ตงั้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พ.ศ.๒๔๗๔
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “Plan of Bangkok
and District,” ใน แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๓๑ ๒๔๗๔ (ม.ป.ท., ๒๕๒๗), แผนที่ ๗.

๑๘๒

แผนทีท่ ี่ ๑๐ ทีต่ ั้งวัดปทุมวนาราม และวัดบรมนิวาส
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่ตวั เมืองกรุงเทพมหานคร,” ๒๕๔๖, มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐.

แผนทีท่ ี่ ๑๑ คูน้ํารอบวัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ”, ๒๔๗๕. มาตราสวน ๑ : ๕,๐๐๐.

๑๘๓

แผนทีท่ ี่ ๑๒ คูน้ําลอมรอบวัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ”, แผนที่ ๓๒, ๒๔๗๕. มาตราสวน
๑ : ๕,๐๐๐.

แผนทีท่ ี่ ๑๓ สถานที่อยูปริวาสกรรมบริเวณวัดอรุณราชวราราม
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ”, แผนที่ ๓๒, ๒๔๗๕. มาตราสวน
๑ : ๕,๐๐๐.

๑๘๔

แผนผังที่ ๑ ผังบริเวณวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ที่มา : สํารวจและรังวัดโดยกลุมทะเบียนโบราณสถานและสารสนเทศ สํานักโบราณคดี
กรมศิลปากร
๑. พระอุโบสถ
๒. พระเจดีย
๓. พระวิหาร
๔. โพธิฆระ
๕. กําแพงแกวและซุมประตู
๖. ศาลาราย
๗. หอสังเกตการณ

๘. กุฏิสงฆ
๙. สระบัว
๑๐. หองสมุด
๑๑. มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ
๑๒. โรงเรียนหงสลาํ พองปริยัติธรรม
๑๓. ศาลา
๑๔. สํานักงานวัดปทุมวนาราม

๑๕. หอระฆัง
๑๖. แทนบรรจุอัฐิ
๑๗. ปอมยาม
๑๘. บานพัก
๑๙. สุขา
๒๐. โรงเก็บขยะ

๑๘๕

แผนผังที่ ๒ สันนิษฐานพืน้ ทีภ่ ายในวัดปทุมวนารามสมัยแรกสราง

แผนผังที่ ๓ สถาปตยกรรมภายในเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนาราม

๑๘๖

แผนผังที่ ๔ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดกุฎดี าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๓๐, โบราณสถาน
ในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),๑๓๓.

แผนผังที่ ๕ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๓๐, โบราณสถาน
ในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),๑๐๐.

แผนผังที่ ๖ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดขุนเมืองใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๓๐, โบราณสถาน
ในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๓๔.

๑๘๗

แผนผังที่ ๗ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดประดูทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๓๐, โบราณสถาน
ในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๑๓๔.

แผนผังที่ ๘ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๓๐, โบราณสถาน
ในเกาะเมืองและรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๑๒๖.

แผนผังที่ ๙ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

๑๘๘

แผนผังที่ ๑๐ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส
วัดเสนาสนาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถและพระวิหาร (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗), ๘๒.

แผนผังที่ ๑๑ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถและพระวิหาร (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗), ๗๔.

แผนผังที่ ๑๒ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๘๙

แผนผังที่ ๑๓ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

แผนผังที่ ๑๔ ผังบริเวณเขตพุทธาวาสวัดพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๓), ๑๐๓.

๑๙๐

แผนผังที่ ๑๕ ผังพื้นพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๑๖ รูปดานทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๑๙๑

แผนผังที่ ๑๗ รูปดานทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๑๘ ผังพืน้ พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส

แผนผังที่ ๑๙ รูปดานหนา พระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และ
พระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๔๖.

แผนผังที่ ๒๐ รูปดานขาง พระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถและพระวิหาร (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๗), ๔๗.

๑๙๒

แผนผังที่ ๒๑ ผังพืน้ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร

แผนผังที่ ๒๒ รูปดานหนา พระอุโบสถ
วัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๕๓.

แผนผังที่ ๒๓ รูปดานขาง พระอุโบสถ
วัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ
และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
๒๕๔๗), ๕๓.

แผนผังที่ ๒๔ ผังพืน้ พระอุโบสถ
วัดมกุฎกษัตริยาราม

๑๙๓

แผนผังที่ ๒๕ รูปดานหนา พระอุโบสถ
วัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ
และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
๒๕๔๗), ๖๘.

แผนผังที่ ๒๗ ผังพืน้ พระเจดีย วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๒๖ รูปดานขาง พระอุโบสถ
วัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๕๓.

๑๙๔

แผนผังที่ ๒๘ รูปดานทิศตะวันออก พระเจดีย วัดปทุมวนาราม

๑๙๕

แผนผังที่ ๒๙ รูปดานทิศเหนือ พระเจดีย วัดปทุมวนาราม

๑๙๖

แผนผังที่ ๓๐ ผังพืน้ พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๓๑ รูปดานทิศตะวันออก พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๑๙๗

แผนผังที่ ๓๒ รูปดานทิศเหนือ พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๓๓ ผังพืน้ พระวิหาร วัดราชประดิษฐ แผนผังที่ ๓๔ รูปดานหนาพระวิหาร วัดราช
สถิตมหาสีมาราม
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๖๒.

๑๙๘

แผนผังที่ ๓๕ รูปดานขางพระวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๖๒.

แผนผังที่ ๓๖ ผังพืน้ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร

แผนผังที่ ๓๗ รูปดานหนาพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๕๐.

๑๙๙

แผนผังที่ ๓๘ รูปดานขางพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๕๐.

แผนผังที่ ๓๙ ผังพืน้ พระวิหาร วัดมกุฎ
กษัตริยาราม

แผนผังที่ ๔๐ รูปดานหนาพระวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๖๖.

แผนผังที่ ๔๑ รูปดานขางพระวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๕๐.

๒๐๐

แผนผังที่ ๔๒ ผังพืน้ โพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๔๓ รูปดานโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

๒๐๑

แผนผังที่ ๔๔ รูปตัดโพธิฆระ วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๔๕ กําแพงแกวและซุมประตูดานนอกเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม

๒๐๒

แผนผังที่ ๔๖ กําแพงแกวและซุมประตูดานในเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๔๗ ผังบริเวณวัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : กรมศิลปากร, สถาปตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ : บริษัท ฉลองรัตน จํากัด, ๒๕๓๖), ๘๓.

๒๐๓

แผนผังที่ ๔๘ ผังบริเวณวัดพระเชตุพน จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : กรมศิลปากร กองโบราณคดี, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพหัตถศิลป, ๒๕๓๑), ๑๙๔.

แผนผังที่ ๔๙ ผังบริเวณวัดประดูทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : สํารวจและรังวัดโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร

แผนผังที่ ๕๐ ผังบริเวณวัดชางลอม จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : กรมศิลปากร กองโบราณคดี, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพหัตถศิลป, ๒๕๓๑), ๒๒๙.

๒๐๔

แผนผังที่ ๕๑ วัดมเหยงคณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : สํารวจและรังวัดโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร

แผนผังที่ ๕๒ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส
วัดบรมนิวาส

แผนผังที่ ๕๓ ผังบริเวณเขตพุทธาวาส
วัดราชประดิษฐฯ

๒๐๕

แผนผังที่ ๕๔ ขอบเขตมหาสีมาวัดบรมนิวาส

แผนผังที่ ๕๕ ขอบเขตมหาสีมาวัดโสมนัสวิหาร

๒๐๖

แผนผังที่ ๕๖ ขอบเขตมหาสีมาวัดปทุมวนาราม

แผนผังที่ ๕๗ ขอบเขตมหาสีมาวัดมกุฎกษัตริยาราม

๒๐๗

แผนผังที่ ๕๘ ขอบเขตมหาสีมาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

แผนผังที่ ๕๙ ขอบเขตมหาสีมาวัดเสนาสนาราม

๒๐๘

แผนผังที่ ๖๐ ขอบเขตมหาสีมาวัดโพธินิมติ ร

๒๐๙

ลายเสนที่ ๑ ฐานเรือนอาคาร พระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๒ ฐานเรือนอาคาร พระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๓ ฐานพะไล พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๔ ฐานพะไล พระอุโบสถ
วัดโสมนัสวิหาร

ลายเสนที่ ๕ ฐานเรือนอาคาร พระวิหาร
วัดสุวรรณดาราราม

๒๑๐

ลายเสนที่ ๖ แทนเสมา วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๗ หนาบันพระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

๒๑๑

ลายเสนที่ ๘ หนาบัน และหนาบันชัน้ ลด พระอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๖๗.

ลายเสนที่ ๙ หนาบันพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๗๑.

๒๑๒

ลายเสนที่ ๑๐ หนาบันชัน้ ลด พระอุโบสถ วัดชัยพฤกษมาลา
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๗๓.

ลายเสนที่ ๑๑ หนาบันพระวิหารโพธิ์ลังกา วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๖๙.

๒๑๓

ลายเสนที่ ๑๒ กรอบซุมประตูพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๑๓ กรอบซุมหนาตาง
พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๑๔ กรอบซุมหนาตางพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๔๕.

๒๑๔

ลายเสนที่ ๑๕ หนาบันดานทิศตะวันออกพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๑๖ หนาบันดานทิศตะวันตกพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

๒๑๕

ลายเสนที่ ๑๗ หนาบันมุขโถงพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๑๘ กรอบซุมหนาตางพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

ลายเสนที่ ๑๙ กรอบซุมจระนําพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

๒๑๖

ลายเสนที่ ๒๐ กรอบซุมหนาตาง พระวิหาร
วัดราชประดิษฐฯ
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระ
อุโบสถ และพระวิหารในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๔๗.

ลายเสนที่ ๒๑ กระเบื้องกาบกลวยสมัยสุโขทัย
ที่มา : กรมศิลปากร, สถาปตยกรรมสุโขทัย,
๑๒๑.

ลายเสนที่ ๒๒ องคประกอบของมหาสีมา
ที่มา : ประยูร อุลุชาฎะ, สีมากถา สมุดขอย
วัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๔๐)

ลายเสนที่ ๒๓ อธิบายองคประกอบของ
มหาสีมา

๒๑๗

ลายเสนที่ ๒๔ วิธกี ารฝงลูกนิมิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ที่มา : สุรยุทธ วิริยะดํารงค, “การศึกษาเขตสังฆาวาส ในวัดพระพุทธศาสนาทีท่ รงสรางในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อการอนุรักษเขตสังฆาวาสวัดมกุฎ
กษัตริยารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๒๑๗.

ลายเสนที่ ๒๕ พระราชลัญจกรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั

๒๑๘
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