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 การศกึษาเร่ืองแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์มีจุดประสงค์

เพ่ือศกึษาการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้กบัแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีแตเ่ดิมนัน้ใช้เป็น

ท่ีบรรจุอฐิัของบุคคลท่ีควรคา่แก่การเคารพ หากแตท่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาแนวคิดและคติการ

สร้างดงักลา่วได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากจนกลายเป็นว่าเจดีย์บรรจุอัฐิในปัจจุบนัเป็นเพียง

สิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์ท่ีมีให้พบเห็นได้ตามร้านค้าโดยทั่วไป ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีใ้นเบือ้งต้นผู้

ศกึษาสนันิษฐานวา่คงมีสาเหตุปัจจัยสําคญัมาจากสภาพทางสงัคมในแต่ละช่วงในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมี

การเปลีย่นแปลงตามการขยายตวัทางสงัคมและกระแสอิทธิพลตา่งๆ  

 ในการศกึษาเบือ้งต้นผู้ศกึษาได้ทําการเก็บข้อมลูเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีมีหลกัฐานการสร้างใน

สมยัรัตนโกสินทร์โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงรัชกาลเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในเบือ้งต้น ซึ่ง

หลกัฐานท่ีศึกษาดังกล่าวจะถูกนํามาเป็นตัวอย่างในการอธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้าน

แนวคิดและรูปแบบการใช้งานจากนัน้จึงนําไปวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ร่วมกบัสภาพสงัคมในแตล่ะช่วงสมยั 

 จากการศึกษาพบว่าแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์นัน้มี

การเปลี่ยนแปลงอิงอยู่กับสภาพสงัคม โดยแรกเร่ิมเป็นท่ีบรรจุอัฐิของบุคคลท่ีคู่ควรแก่การเคารพ 4 

ประเภท ตามแบบแผนประเพณีเดิมท่ีเคยมีมา ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 3 จึงขยายการใช้มาสูต่ระกูลขุนนาง

ชัน้ผู้ใหญ่ท่ีอิทธิพลและเม่ือเข้าสูช่่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 กระแสอิทธิพลตะวนัได้ก่อให้เกิดเป็นการสร้างสสุาน

หลวงและอนสุรณ์สถานตามแบบอยา่งตะวนัตก จวบจนสมยัหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

การค้าเชิงธุรกิจพาณิชย์ได้เข้ามาขยายความนิยมและรูปแบบในการใช้เจดีย์บรรจุอัฐิจนกลายเป็นว่าใน

ปัจจุบนัแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลได้หมดหายไปจากสงัคมไทย คงเหลือแต่เพียง

ความคิดท่ีเช่ือวา่การบรรจุอฐิัของบุคคลลงในเจดีย์จะทําให้บุคคลเหลา่นัน้ได้ไปเกิดในภพภมิูท่ีดีกวา่ตอ่ไป 
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ง 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาฉบับนี ส้ํา เ ร็จลงไ ด้ ด้วยความกรุณาจากหลายท่าน ซึ่ งผู้ ศึกษา

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้คือ 

 ขอขอบคณุ ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานเร่ือง แนวคิดและ

คติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีได้ให้คําแนะนําและสละเวลาตรวจสอบ

แก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

 ขอขอบคณุอาจารย์ทกุๆท่านในภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ท่ีได้ให้ความรู้

และคําแนะนําในการทํารายงานครัง้นี ้

 ขอขอบคณุทา่นเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทกุรูป ทกุวดัท่ีได้กรุณาให้ความรู้และข้อมูลต่างๆกับผู้

ศกึษา 

 ขอบคุณ ทศพร ทองคํา ท่ีให้คําแนะนําเก่ียวกับข้อมูลวัดต่างๆ, พรรณธิพา สุวรรณี ท่ีให้

คําปรึกษาเก่ียวกบัข้อมลูรายละเอียดบางอย่างท่ีผู้ศึกษาไม่สนัทดั, และเพ่ือนๆชาวดาวนบัร้อยท่ีลอย

อยูบ่นท้องฟ้าทกุคนท่ีคอยให้กําลงัใจและความช่วยเหลอืในด้านตา่งๆมาโดยตลอด  

 ขอขอบพระคุณ แม่และพ่ีชายท่ีได้ออกทุนทรัพย์และสละเวลาในการพาผู้ศึกษาไปสํารวจ

ข้อมลูยงัวดัตา่งๆซึง่มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ทัง้ยงัคอยดแูลในยามท่ีผู้ศกึษาท้อแท้ตอ่การทํางานตลอดมา    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

สารบัญ 

หน้า 

บทคดัยอ่………………………………………………………………………………………………  ค 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………….  ง 

สารบญั…………………………………………………………………………………….................  จ 

สารบญัภาพ…………………………………………………………………………………….........  ญ 

สารบญัแผนผงั.........................................................................................................................  ฏ 

บทท่ี 

  1 บทนํา 

  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา............................................................  1 

  จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา........................................................  4 

  สมมติฐานของการศกึษา...................................................................................  4 

  ชอบเขตของการศกึษา......................................................................................  5 

  ขัน้ตอนการศกึษา......................................................... ...................................  5 

  แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา.............................................................................  5 

  2 ประวติัความเป็นมาและหลกัฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัในพทุธศาสนา  

 จากอินเดียสูป่ระเทศไทย 

  ประวติัความเป็นมาและแนวคิด คติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล................... 7 

  หลกัฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล.......................................................... 9 

   สถปูบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุพบในประเทศอินเดีย............................  10 

   สถปูบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุพบในประเทศศรีลงักา..........................  11 

   เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีพบในประเทศไทย......................................... 12 

    สมยัสโุขทยั...........................................................................  12 

    สมยัล้านนา...........................................................................  16 

    สมยัอยธุยา...........................................................................  17 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

3 หลกัฐานการสร้างและรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์ 

  เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 1-2.....................................  21 

   วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ์.................................................................  21 

    - เจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาต.ุ....................................................  22 

    - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาต.ุ..........................  25 

   วดัอินทาราม......................................................................................  26 

    - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิั 

      สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช..............................................  27 

    - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัพระอคัรมเหส.ี..........  28 

   วดัราชคฤห์........................................................................................  29 

    - รูปแบบศิลปกรรมปรางค์บรรจอุฐิัของเจ้าพระยาพิชยัดาบหกั...  30 

  เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 3........................................  31 

   1. กลุม่วดัท่ีเจ้านายเชือ้พระวงศ์เป็นผู้สร้างและปฏิสงัขรณ์ 

    วดัระฆงัโฆสติาราม................................................................  32 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงเคร่ือง..............................  33 

    วดัสวุรรณาราม......................................................................  35 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิั ราชสกลุ “สทุศัน์”......  36 

    วดัเครือวลัย์วรวิหาร...............................................................  37 

   2. กลุม่วดัท่ีขนุนางเป็นผู้สร้างหรือปฏิสงัขรณ์ 

    วดัประยรุวงศาวาส................................................................  38 

    วดัพิชยัญาติการาม................................................................  39 

     - รูปแบบศิลปกรรมปรางค์ประธาน..............................  40 

    วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร....................................................  42 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิัของ 

       เจ้าพระยานิกรบดินทร์(เจ้าสวัโต)..............................  43 

    วดัคฤหบดี.............................................................................  44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิั 

       ตระกลู “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี”...........................  45 

  เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 4........................................  46 

   วดัประยรุวงศาวาส.............................................................................  47 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์วดัประยรุวงศาวาส................  48 

   วดัเครือวลัย์วรวิหาร............................................................................  49 

     - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิั 

       ตระกลู “บุญยรัตพนัธ์ุ”.............................................  50 

  เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 5 – ก่อน พ.ศ.2475..............  53 

   สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม............................................  53 

    รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์/อนสุาวรีย์ สสุานหลวง 

     1. กลุม่สถาปัตยกรรมไทย 

      - สนุนัทานุสาวรีย์..........................................  55 

      - อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ.........................  57 

     2. กลุม่สถาปัตยกรรมแบบขอม 

      - พระปรางค์สามยอด....................................  59 

     3. กลุม่สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 

      - อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาหมอ่มราชวงศ์เน่ือง.. 60 

      - อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

        พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์...............................  61 

     4. กลุม่สถาปัตยกรรมแบบผสม 

      - อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม.......................  63 

   พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์..........................  65 

    รูปแบบศิลปกรรมพระราชานสุาวรีย์ 

    สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ 

     - สวนสราญรมย์........................................................  65 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 

     - นํา้ตกพลิว้ จงัหวดัจนัทบุรี........................................  67 

   อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1.............................................  69 

    รูปแบบศิลปกรรมอนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1.......  69 

  เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสนิทร์หลงั พ.ศ.2475 – ปัจจุบนั.................... 71 

   วดัพระศรีมหาธาตบุางเขน..................................................................  71 

    รูปแบบเจดีย์วดัพระศรีมหาธาตบุางเขน...................................  72 

   เจดีย์สาํเร็จรูป....................................................................................  74 

    รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์สาํเร็จรูป 

     เจดีย์ทรงระฆงั...........................................................  75 

     เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด........................  76 

     เจดีย์ทรงเคร่ือง..........................................................  78 

     เจดีย์ทรงบวัเหลีย่ม(แบบพระธาตพุนม).......................  79 

  4 บทวิเคราะห์แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัตนโกสินทร์ 

  การเปลีย่นแปลงทางด้านแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล..........  83 

   1. สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3.......................  84 

   2. สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4....................  85 

   2. สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5................  86 

   3. สมยัหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475.............................  88

สรุปผลการศกึษา....................................................................................................................  90 

บรรณานกุรม..........................................................................................................................  91  

ภาคผนวก..............................................................................................................................  96 

 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม : พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 1-4.................................  97 

  - รูปแบบศิลปกรรมพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ  

    พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหาเจดีย์มนีุปัตตบริขาร................ 100 

  - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 4 หรือ เจดีย์แบบศรีสริุโยทยั................ 103 

 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม : อษัฎามหาเจดีย์................................................................. 104 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

  - รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงปรางค์ทัง้ 8 องค์ (อษัฎามหาเจดีย์)......................  106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                หน้า 

  1 สถปูสาญจี.................................................................................................................  10 

  2 แบบจําลองสถปูถปูาราม.............................................................................................  11 

  3 วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันาลยั........................................................................................  16     

  4 กู่พระเจ้าติโลกราช วดัมหาโพธาราม(วดัเจ็ดยอด)..........................................................  17 

  5 เจดีย์ประธานวดัพระศรีสรรเพชญ์................................................................................  18 

  6 เจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาต ุวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ์....................................................  25 

  7 เจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช....................................................  27 

  8 เจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัพระอคัรมเหส.ี...........................................................................   28 

  9 ปรางค์บรรจุอฐิัของพระยาพิชยัดาบหกั........................................................................   30 

  10 เจดีย์ทรงเคร่ือง สร้างโดยกรมหม่ืนนราเทเวศร์  

 บรรจุอฐิัราชสกลุ “ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา”....................................................................  33 

  11 เจดีย์ทรงเคร่ือง สร้างโดยกรมหม่ืนนเรศร์โยธี................................................................. 33 

  12 เจดีย์ทรงเคร่ือง สร้างโดยกรมหม่ืนเสนีย์บริรักษ์ 

 บรรจุอฐิัราชสกลุ “เสนีย์วงศ์ ณ อยธุยา”.......................................................................   34 

  13 เจดีย์บรรจุอฐิัราชสกลุ "สทุศัน์"....................................................................................   36 

  14 ปรางค์ประธาน วดัพิชยัญาติการาม............................................................................   40 

  15 ผนงัภายในปรางค์ บรรจุอฐิัตระกลู “บุนนาค”...............................................................   40 

  16 เจดีย์บรรจุอฐิัเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสวัโต)............................................................  43 

  17 เจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี”..........................................................  45 

  18 เจดีย์ วดัประยรุวงศาวาส.............................................................................................  48 

  19 เจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “บุณยรัตพนัธ์ุ”.............................................................................  50 

  20 สนุนัทานสุาวรีย์..........................................................................................................  55 

  21 อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ.........................................................................................  57 

  22 พระปรางค์สามยอด....................................................................................................  59 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

  23 อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เน่ือง สนิทวงศ์...................................................  60 

  24 อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์...................................................  61 

  25 อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม.......................................................................................  63 

  26 พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ ณ สวนสราญรมย์.......................  66 

  27 พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ ณ นํา้ตกพลิว้ จงัหวดัจนัทบุรี.......  67 

  28 อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1.....................................................................  69 

  29 เจดีย์ วดัพระศรีมหาธาต ุบางเขน.................................................................................  72 

  30 ผนงัภายในเจดีย์ บรรจุอฐิัคณะราษฎร..........................................................................  72 

  31 โรงงานเจดีย์สาํเร็จรูป ร้านโชคนําศิลป์..........................................................................  74 

  32 เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีเรียงรายอยูใ่นบริเวณวดั (วดัวิจิตรการนิมิตร)...........................  74 

  33 เจดีย์ทรงระฆงั (วดัระฆงัโฆสติาราม)............................................................................  75 

  34 เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด (วดัโตนด).........................................................  76 

  35 เจดีย์ทรงเคร่ือง (วดัระฆงัโฆสติาราม)...........................................................................  78 

  36 เจดีย์ทรงบวัเหลีย่ม(แบบพระธาตพุนม) (วดัโตนด)........................................................  79 

  37 อฐิัของบุคคลท่ีถกูเก็บไว้ท่ีกําแพงวดัวิเศษการ...............................................................  81 

  38 อฐิัของบุคคลท่ีถกูเก็บไว้ท่ีเสาโคมไฟ วดับางนาใน จงัหวดัสมทุรปราการ.........................  81 

  39 อฐิัของบุคคลท่ีถกูเก็บไว้ท่ีเขามอ วดัพิชยัญาติการาม....................................................  82 

  40 ราคาช่องบรรจุอฐิั วดัธรรมมงคล..................................................................................  82 

  41 อนสุาวรีย์บรรจุอฐิั ทตั ทสันารมย์ วดัดสุดิารามวรวิหาร..................................................  87 

  42 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ............................................................................. 100 

  43 พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน..............................................................................  101 

  44 พระมหาเจดีย์มนีุปัตตบริขาร......................................................................................  101 

  45 พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 4..................................................................................  103 

  46 อษัฎามหาเจดีย์........................................................................................................  106 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

สารบัญแผนผัง 

แผนผงัท่ี                           หน้า 

     1 ผงัวดัมหาธาต ุสโุขทยั.................................................................................................  14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เจดีย์  หมายถึง สิง่ก่อสร้างในพทุธศาสนาอนัควรคา่แก่การเคารพบูชา สร้างขึน้เพ่ือบรรจุพระ

บรมสารีริกธาต ุพระอฐิัธาต ุหรือสร้างขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีระลกึถึงพระพุทธองค์ ซึ่งจากงานพระนิพนธ์

ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายถึงเจดีย์ท่ีมีอยู่ใน

พระพทุธศาสนาทัง้ 4 ประเภท1 อนัได้แก่ 

 - ธาตเุจดีย์2  หมายถึง สิง่ก่อสร้างท่ีสร้างขึน้เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า 

 - บริโภคเจดีย์  หมายถึง สถานท่ีสาํคญัท่ีเคยเก่ียวเน่ืองกับพระพุทธองค์ อันได้แก่ สงัเวชนีย

สถาน 

 - ธรรมเจดีย์ หมายถึง พระธรรมคําสัง่สอนทัง้มวลของพระพทุธเจ้า เช่น พระไตรปิฎก เป็น

ต้น 

 - อุเทสกิะเจดีย์ หมายถึง สิง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออุทิศตอ่พระพทุธเจ้า เช่น พระพทุธรูป เป็นต้น 

โดยในสมยัแรกเร่ิมนัน้เจดีย์ใช้เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของบุคคลท่ีควรค่าแก่การบูชา 4 ประเภท อันได้แก่ 

พระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า พระอรหนัต์และพระจกัรพรรดิ แต่ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เกิดความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมแนวคิดในการบรรจุอัฐิของบุคคลท่ีควรค่าแก่การเคารพเป็น 8 ประเภท 

ได้แก่ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก พระภิกษุณี  พระโพธิสตัว์ พระสงฆ์และ

พระมหาจกัรพรรดิ3 

 การสร้างเจดีย์ในพระพทุธศาสนานีมี้พฒันาการมาจากการสร้างสถปู ซึง่หมายถึงเนินดินเหนือ

หลมุฝังศพอนัมีการทํามาตัง้แตส่มยัอินเดียโบราณ โดปรากฏหลกัฐานอยูใ่นตํานานพทุธเจดีย์ กลา่วถึง

เม่ือครัง้พระพทุธเจ้าใกล้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ได้ตรัสกบัเหลา่สาวกวา่ให้ทําฌาปนกิจแล้วสร้างสถปู 

 

                                                             
 1 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: 

แพร่พทิยา, 2514), 4. 

 2 พฒันามาจากเนินดินเหนอืหลุมฝังศพในสมยัพทุธกาล 

 3 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ประเปล่ียน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49. 
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บรรจุพระบรมสารีริกธาตเุหมือนอยา่งพระเจ้าจกัรพรรดิ4 ทัง้ในคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูรก็ปรากฏการ

กลา่วถึงพระพทุธเจ้าตรัสให้ฝังพระธาตุของบุคคล 4 ประเภท อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ

เจ้า พระอรหนัต์และพระจักรพรรดิ ลงในสถูปดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น อีกทัง้ยงัพบความหมาย

ของเจดีย์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ท่ีกลา่วถึงเร่ืองการสร้างสถูป หมายถึง สถานท่ีอันควรแก่การเคารพบูชา

สาํหรับบุคคล 8 ประเภท ได้แก่ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพทุธเจ้า พระสาวก พระภิกษุณี พระ

โพธิสตัว์ พระสงฆ์และพระมหาจกัรพรรดิ5 ด้วยเหตนีุเ้องการสร้างเจดีย์ท่ีมีพฒันาการมาจากการสร้าง

สถูปจึงกลายมาเป็นแนวคิดและคติสําคัญในวัฒนธรรมพุทธศาสนา ทัง้ยังเปรียบเสมือนเป็น

สญัลกัษณ์ตวัแทนขององค์พระศาสดาและพระธรรมคําสอนของพระองค์ ตวัอย่างสถูปรุ่นแรกท่ีพบใน

ประเทศอินเดีย อนัเป็นดินแดนต้นกําเนิดของพุทธศาสนา ปรากฏหลกัฐานหลงเหลืออยู่ท่ี สถูปสาญจี 

โดยมีลกัษณะเป็นสถูปทรงโอควํ่า มีแนวกัน้โดยรอบ ด้านบนปักฉัตรและมีรัว้สี่เหลี่ยมล้อมรอบ เม่ือ

พุทธศาสนาเผยแผ่ไปยงัดินแดนต่างๆ การสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรมสารรีริกธาตุหรืออัฐิธาตุของ

บุคคลท่ีคูค่วรแก่การเคารพจึงมีปรากฏขึน้สืบไปยงัดินแดนเหลา่นัน้ด้วย ตวัอย่างเช่น สถูปถูปาราม ท่ี

ประเทศศรีลงักา หรือแม้กระทัง่ในดินแดนไทยแนวคิดและคติในการสร้างเจดีย์ดงักลา่วก็มีปรากฏสืบ

มาด้วยเช่นเดียวกนั 

 แนวคิดและคติในการสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของบุคคลท่ีควรค่า

แก่การเคารพในดินแดนไทยมีปรากฏสืบมาตัง้แต่ครัง้สมัยสโุขทยั ปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกความ

ตอนหนึง่วา่ “...ใหข้ดุเอาพระธาตอุอกทัง้หลายเห็น กระทําบําเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวนั จึงเอาฝัง

ในกลางเมืองศรีสชันาลยัก่อพระเจดีย์...”6  

สมัยอยุธยาพบหลกัฐานอันแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเช่นนีอ้ย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการ

สร้างเจดีย์ประธานท่ีวดัพระศรีสรรเพชญ หลกัฐานทางด้านเอกสารระบุว่า พ.ศ. 2035 มีการสร้างพระ

มหาสถปูเพ่ือประดิษฐานพระบรมธาตขุองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระราชโอรส7 ซึ่งการบรรจุ

                                                             
4 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, 5. 

 5 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ประเปล่ียน, 

49. 
6 จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527.  พมิพ์เน่ืองในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย 

พทุธศกัราช 2526), 19. 
7 พระราชพงศาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐ, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: คลงัวทิยา, 2515), 452. 
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พระบรมอฐิัของพระมหากษัตริย์เช่นนีน้อกจากจะสอดคล้องกับแนวคิดท่ีมีมาแต่ครัง้สมัยพุทธกาล ยงั

มีความเก่ียวพันกับคติความเช่ือท่ีว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมติเทวราชและยังทรงเป็น

เหมือนพระพทุธเจ้าหรือเป็นพระโพธิสตัว์ผู้จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต อย่างไรก็ตามท่ี

วดัแห่งเดียวกันยงัปรากฏมีการสร้างเจดีย์เรียงรายกันอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพได้ทรงตัง้ข้อสนันิษฐานเก่ียวกับประเพณีการสร้างเจดีย์สําหรับบรรจุ

อฐิัธาตขุองบุคคลอ่ืนไว้วา่  

“คงเร่ิมสร้างกนัในสมยัสโุขทยัหรือบางทีจะมีมาก่อนนัน้แลว้ มานิยมสร้างกนัชุกชุมตัง้แต่สมยักรุงศรี        

    อยธุยา ขอ้นีพึ้งสงัเกตเห็นไดที้่ในวดัพระศรีสรรเพชญอนัอยู่ในพระราชวงักรุงศรีอยธุยา มีเจดีย์ใหญ่นอ้ยทกุ             

    ขนาดแทบนบัจํานวนไม่ถว้นลว้นเป็นทีบ่รรจุอฐิัเจ้านายในพระราชวงศ์ทัง้นัน้ ถึงเจดีย์รายซ่ึงชอบสร้างกนั        

    ตามวดัราษฎร์ก็เพือ่ประโยชน์อย่างเดียวกนั”8   

จากความดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลีย่นแนวคิดจากการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิท่ีแต่เดิม

คงไว้แตพ่ระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า พระอรหนัต์และพระจกัรพรรดิราชเพียงเทา่นัน้ กลบักลายมา

เป็นเจดีย์บรรจุอฐิัธาตท่ีุแม้แตเ่ป็นบุคคลท่ีเป็นเพียงเจ้านายเชือ้พระวงศ์หรือบุคคลธรรมดาก็สามารถ

ใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการบรรจุอัฐิของบุคคลธรรมดาในเจดีย์ ก็ยังไม่มีการค้นพบ

หลกัฐานเป็นท่ีแน่ชัด คงมีแต่ความปรากฏอยู่ในหนงัสือตํานานพุทธเจดีย์ท่ีกลา่วถึงการทําศพบุคคล

ธรรมดา ซึง่เม่ือทําการฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วจึงนําฝังไว้ท่ีวดั  

สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลยงัมีการคงไว้ตาม

แบบแผนเดิม เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้มีขนาดเล็กลงกว่าแต่ก่อน ตวัอย่างเช่น เจดีย์ทองท่ี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมอัฐิของปฐมบรมราชชนกในราชวงศ์จักรี ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน

พระมณฑปของวดัมหาธาตฯุ ครัง้กาลมาถึงสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัปรากฏมี

การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัประจําตระกลูทัง้ท่ีเป็นของเจ้านายในพระราชวงศ์และของขนุนางตระกลูตา่งๆ  

แนวความคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลเกิดการเปลีย่นแปลงขึน้อยา่งเด่นชัดอีก

ครัง้เม่ือคราวหลงัการเกิดเหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจุ

อัฐิมิได้จํากัดวงอยู่เพียงแค่บุคคลท่ีควรค่าแก่การเคารพดังแต่เดิมเท่านัน้ หากแต่แพร่หลายขยาย

ออกไปยังคนทุกกลุ่ม ทุกชนชัน้ ทุกอาชีพ กระทัง่เกิดเป็นธุรกิจโรงงานเชิงพาณิชย์ มีการหลอ่เจดีย์

                                                             
              8 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, 196.  
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ซีเมนต์ไว้จําหน่ายให้แก่บุคคลท่ีมีความต้องการและมีกําลงัทรัพย์ ทัง้ยงัมีความหลากหลายทางด้าน

รูปแบบของเจดีย์ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิท่ีมีรูปทรงแบบเจดีย์ทรงระฆงั แบบเจดีย์ทรงเคร่ืองหรือ

แม้กระทัง่แบบพระธาตพุนมก็มี เป็นต้น จวบจนปัจจุบนัสภาพสงัคมเกิดการขยายตวัอย่างรวดเร็วทํา

ให้การบรรจุอฐิัของบุคคลลงในเจดีย์ ได้ขยายขอบเขตพืน้ท่ีการบรรจุกว้างออกไป กลายเป็นการซือ้ท่ีท่ี

กําแพงแก้วของวดัเพ่ือไว้บรรจุ หรือบรรจุไว้ท่ีฐานพระพทุธรูปก็มีให้พบได้โดยทัว่ไป  

จากความเปลีย่นแปลงทางด้านแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลข้างต้นนีเ้อง 

จึงเกิดเป็นประเด็นปัญหาอนันําไปสูค่วามสนใจในการศกึษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการเปลีย่นแปลงและ

ปัจจยัอนัเป็นเหตท่ีุทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนดงักลา่ว เพ่ือนําไปสนบัสนุนกับหลกัฐานท่ีปรากฏพบใน

สมัยต่างๆ ตัง้แต่ สมัยสโุขทัย อยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์อันเป็นช่วงเวลาท่ีเกิด

ความเปลีย่นแปลงในด้านแนวคิดและคติการสร้างอยา่งเห็นได้ชัด  การศึกษาแนวคิดและคติการสร้าง

ท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงนีจ้ะช่วยเติมเต็มความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล ซึ่งมี

พฒันาการจากการเป็นสิ่งก่อสร้างอันนับได้ว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งสญัลกัษณ์ความศักดิ์สิทธ์ิในพุทธ

ศาสนา กลบักลายมาเป็นสิง่ก่อสร้างเชิงพาณิชย์ท่ีพบเห็นการใช้งานอยูแ่พร่หลายได้โดยทัว่ไป 

2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. 3เพ่ือศกึษาประวติัความเป็นมาของแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล 

2. 3เพ่ือศกึษาพฒันาการความเปลีย่นแปลงของแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

ในประเทศไทย โดยเฉพาะสมยัรัตนโกสนิทร์ 

3. 3เพ่ือศกึษาสาเหตแุละปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ

ของบุคคล 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

3 แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลนา่จะเร่ิมเกิดมีขึน้ในสมัยพุทธกาลและขยาย

ความนิยมออกไปพร้อมกับการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยงัดินแดนต่างๆ ในระยะเวลาต่อมาจึงเกิดการ

เปลีย่นแปลงฐานะจากเดิมท่ีใช้เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตแุละอฐิัธาตขุองบุคคลท่ีควรแก่การเคารพ 

4 ประเภท อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์และพระจักรพรรดิ มาเป็น 8 

ประเภทและแพร่หลายมาเป็นการสร้างเพ่ือบรรจุอัฐิของเจ้านายเชือ้พระวงศ์ ขุนนาง สามัญชน 

ลดหลัน่ลงมาตามลําดบัและระยะเวลา ความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ
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ของบุคคลท่ีเกิดขึน้นีส้นันิษฐานเอาไว้ในเบือ้งต้นว่า น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและขยายตวัทาง

สงัคมในแตล่ะยคุสมยั ท่ีทําให้ผู้คนเกิดความเช่ือว่าการบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษหรือผู้ ท่ีตนเคารพไว้ใน

เจดีย์นัน้จะช่วยให้บุคคลเหลา่นัน้ได้รับอานิสงค์ผลบุญและทําให้สามารถเข้าถึงหลกัธรรมคําสอนของ

พระพทุธองค์ได้ จึงเกิดการแพร่ขยายการบรรจุอัฐิของบุคคลลงในเจดีย์เร่ือยมาเป็นลําดบั และน่าจะ

มาได้รับความรับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นําไปสูก่าร

ผลติสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีหลอ่ด้วยซีเมนต์ในเชิงธุรกิจพาณิชย์ดงัเช่นปัจจุบนั 

4. ขอบเขตการศึกษา 

3 ศกึษาแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในประเทศไทย โดยเน้นศึกษาในสมัย

รัตนโกสนิทร์ท่ีเกิดความเปลีย่นแปลงในแนวคิดและคติการสร้างอย่างเห็นได้ชัด สว่นในสมัยก่อนหน้า 

อันได้แก่ สมัยสุโขทยัและอยุธยานัน้จะกล่าวถึงเฉพาะช่วงสมัยท่ีพบหลกัฐานอย่างชัดเจนแต่เพียง

เท่านัน้ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ถึงความต่อเน่ืองในการเปลี่ยนแปลงในสมัย

รัตนโกสนิทร์ นอกจากนีใ้นการศกึษาผู้ศกึษาจะขอเน้นใช้คําวา่ “เจดีย์” อันมีความหมายถึงสิ่งก่อสร้าง

ท่ีสร้างขึน้เน่ืองในงานพระพทุธศาสนาอนัมีต้นแบบพฒันาการมาจากการสร้างสถปูในสมยัพทุธกาล    

5. ขัน้ตอนการศึกษา 

1. 3ทําการค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ เช่น ตํานาน พงศาวดารและจารึก รวมถึง

งานวิจยัหรือบทความท่ีมีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจัยในครัง้นี ้เพ่ือเป็น

แนวทางในการศกึษาและเก็บข้อมลูตอ่ไป 

2. 3ทําการสาํรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยทําการบนัทึกภาพและสมัภาษณ์จากผู้ ท่ีมีความ

เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมลูเหลา่นีม้าใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ร่วมกนัตอ่ไป 

3. 3ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ด้านเอกสารและข้อมูลจากภาคสนาม โดยดําเนินการ

ศกึษาวิจยัข้อมลูท่ีได้ทําการรวบรวมมาตามวิธีการทางประวติัศาสตร์ศิลปะ 

4. 3สรุปผลและนําเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

6. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1. 3หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ 

2. 3หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

3. 3หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศบุรีเพชรบุรี 
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4. 3ห้องสมดุ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ 

5. 3ห้องวารสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ 

6. 3ข้อมลูจากการสาํรวจภาคสนาม 

7. 3ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
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บทที่ 2  

ประวัติความเป็นมาและหลักฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิในพทุธศาสนา 

จากอินเดียสู่ประเทศไทย 

 การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวฎัจักรท่ีมนุษย์มิอาจหลบเลี่ยงพ้นไปได้ เม่ือตายไปร่างกายจะถูก

นําไปประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีของแตล่ะท้องถ่ิน แตกต่างกันไปตามฐานะของบุคคล

เหลา่นัน้  บ้างอาจนําไปฝังลงใต้ดิน บ้างอาจนําลอยนํา้หรือบ้างอาจนําศพไปเผาคงเหลือไว้แต่เถ้า

กระดูกแล้วจึงนําไปบรรจุไว้ในภาชนะต่างๆ เป็นต้น การจัดการทําศพดงักลา่วมีร่องรอยปรากฏเป็น

หลักฐานให้เห็นอยู่ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการถวายพระเพลิง

พระพทุธเจ้าแล้วนําเอาพระบรมสารีริกธาตไุปบรรจุไว้ในสถปู เจดีย์ สมยัพทุธกาล 

ประวติัความเป็นมาและแนวคิด คติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล 

 “สถปู” คือ เนินดินท่ีสร้างขึน้เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า  

 “เจดีย์” คือ สิง่ก่อสร้างเน่ืองในพทุธศาสนา สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอฐิัธาต ุทัง้ยงัใช้เป็นสญัลกัษณ์แหง่พระพทุธศาสนาเพ่ือให้เหลา่

บรรดาพทุธศาสนิกชนได้ใช้เป็นสถานท่ีเคารพ สกัการะ หรือรําลกึถึงพระพทุธเจ้า  

 การสร้างเจดีย์ มีพฒันาการมาจากการสร้างสถปูฝังศพ1ในสมัยก่อนพุทธกาล คือนําศพไปฝัง

แล้วก่อหินรูปวงกลมล้อมรอบ จากนัน้จึงทําเนินดิน มีการปักร่มหรือฉัตรเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองหมายแสดง

ฐานนัดรศกัด์ิหรือใช้เป็นเคร่ืองหมายให้รู้วา่เป็นท่ีฝังอฐิัธาตขุองผู้ ใด ต่อมาเม่ือสถูปได้รับความนิยมใน

สมยัพทุธกาลจึงมีการเปลีย่นแปลงโดยทําการฌาปนกิจให้เรียบร้อยเสยีก่อนจากนัน้จึงนํามาบรรจุหรือ

ฝังลงในเนินดินและมีการตกแต่งสถูปให้มีความงดงามมากยิ่งขึน้2 ในสมัยต่อมาการสร้างสถูปจึงมี

พฒันาการกลายมาเป็นเจดีย์ดงัท่ีเราให้ได้ในปัจจุบนั ดงันัน้ในการศกึษาสารนิพนธ์เลม่นีจ้ึงจะขอใช้คํา

ว่า เจดีย์ อันมีความหมายแทนสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างขึน้เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีต้นแบบ

พฒันาการมาจากการสร้างสถปูในสมยัพทุธกาลและใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธศาสนา 

                                                             
 1 สนัต ิเลก็สขุมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พมิพ์ครัง้

ท่ี 5 (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2552), 5. 

 2 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: 

แพร่พทิยา, 2514), 6-7. 

   ส
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 ประวัติความเป็นมาของการสร้างเจดีย์ ในพุทธศาสนามีปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือ 

“ตํานานพุทธเจดีย์” กลา่วถึงเม่ือครัง้ตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงประชวรใกล้เสด็จดบัขันธ์ปรินิพพาน ได้

ตรัสแก่เหลา่พระภิกษุทัง้หลายวา่ 

  ...พระภิกษุทัง้หลายมุ่งหมายดบัทกุข์ ดบักิเลสอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเถิด อย่าเป็นกงัวลด้วยการบูชา     

    สรีรของพระตถาคตเลยพวกกษตัริย์และฆราวาสทัง้หลายเขาคงทําฌาปนกิจแลว้สร้างสถูปบรรจุสรีรธาต ุ    

    เหมือนอย่างพระเจ้าจกัรพรรดิแต่ก่อนมานี.้..3  

 เม่ือพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานเหลา่สาวกและกษัตริย์ทัง้หลายจึงช่วยกันถวายพระ

เพลิงพระพุทธสรีร แล้วจึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนให้แก่บรรดากษัตริย์ท่ีมีความ

เลือ่มใสในพระพทุธเจ้านําไปประดิษฐานไว้ในพระสถปูท่ีสร้างขึน้  

 เจดีย์ ท่ีปรากฏในพระพทุธศาสนาแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ตามวตัถุประสงค์ในการสร้าง4 อัน

ได้แก่ 

 1.  ธาตเุจดีย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างท่ีสร้างขึน้เ พ่ือบรรจุพระบรมสาสารีริกธาตุของ

พระพทุธเจ้า 

 2.  บริโภคเจดีย์ หมายถึง สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เหลา่สาวกใช้ปลงธรรม เพ่ือ

ระลกึถึงพระพทุธองค์เม่ือปรินิพพานไปแล้ว เรียกรวมวา่ “สงัเวชนียสถาน 4” ได้แก่ 

 - สถานท่ีประสติู ณ ป่าลมุพินีวนั เมืองกบิลพสัดุ์ 

 - สถานท่ีตรัสรู้ ณ ต้นโพธ์ิ ตําบลพทุธคยา เมืองมคธ 

 - สถานท่ีปฐมเทศนา ณ ตําบลอิสปัิตนะมฤคทายวนั เมืองพาราณส ี

 - สถานท่ีเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน ณ ตําบลสาละวนั เมืองกสุนิารา 

 3.  ธรรมเจดีย์   หมายถึง พระธรรมคําสัง่สอนทัง้มวลของพระพุทธเจ้า ทัง้ท่ีจารึกลงเป็น 

“พระคมัภีร์” หรือ หนงัสอื เช่น คมัภีร์พระไตรปิฎก หรือ แผน่จารึกอกัษรธรรมใบลาน เป็นต้น 

                                                             
 3 เร่ืองเดียวกนั, 4. 

 4 สมคดิ จิรทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มวิเซียมเพรส, 

2554), 52-53. 

   ส
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 4.  อุเทสกิะเจดีย์ หมายถึง สิง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออุทิศถวายพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสิ่งนัน้จะเป็นอะไรก็

ตามหากนอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์และธรรมเจดีย์แล้ว ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทัง้สิน้ เช่น 

พระพทุธรูป พระพทุธบลัลงัก์ เป็นต้น  

 นอกจากนีใ้นคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูรก็ได้ปรากฏการกลา่วถึงพระพทุธเจ้าตรัสให้ฝังอัฐิของถู

ปารหบุคคลหรือบุคคลท่ีควรคา่แก่การเคารพบูชาลงในสถปู ดงัความท่ีกลา่ววา่ 

 ...ดูก่อนอานนัทะ บคุคนทีค่วรแก่สถูปนี ้มีอยู่ 4 คน บุคคล 4 คนคือใครบา้ง บคุคล 4 คน คือ พระ        

    ตถาคตเจ้าผูพ้ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า พระปัจเจกสมัพทุธเจ้า สาวกของพระตถาคตเจ้า ราชนัผูจ้กัรพรรดิ       

    ย่อมเป็นผูค้วรแก่สถูป...5  

 นอกจากการบรรจุอัฐิของถูปารหบุคคลทัง้ 4 ลงในสถูป เจดีย์แล้ว ยังได้ปรากฏแนวคิด

เก่ียวกบัการบรรจุอฐิัของบุคคล 8 ประเภทลงในสถปู เจดีย์อีกเช่นเดียวกัน ดงัปรากฏตามความหมาย

ของเจดีย์ในคมัภีร์ท่ีกลา่วถึงเร่ืองการสร้างสถปู ซึง่กลา่ววา่ สถปู หมายถึง สถานท่ีอนัควรแก่การเคารพ

บูชาสําหรับบุคคล 8 ประเภท อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก พระ

ภิกษุณี พระโพธิสตัว์ พระสงฆ์ และพระมหาจกัรพรรดิ6 

 การเกิดขึน้ของแนวความคิดในการบรรจุอัฐิของบุคคลลงในเจดีย์ดังกล่าวได้กลายมาเป็น

แนวคิดและคติสําคัญในวฒันธรรมพุทธศาสนา ทัง้ยังเปรียบเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ตวัแทนขององค์

พระศาสดาและพระธรรมคําสัง่สอนของพระองค์ในเวลาตอ่มา 

หลกัฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล 

 การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยแรกนัน้มีลกัษณะเป็นสถูปท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตขุองพระพุทธเจ้าและถูปารหบุคคลก่อนและในชัน้สมัยหลงัต่อมาจึงเกิดการ

พฒันามาเป็นการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลดังท่ีได้ปรากฏมีหลกัฐานหลงเหลือให้ศึกษา ดังนัน้

หลกัฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีจะยกตวัอยา่งมาศกึษาในชัน้แรกนีจ้ึงจะขอศกึษา สถปู ซึ่ง

                                                             
 5 พระเทพโมลี (ฟืน้ ปาสาทิโก), คําแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทกึความคิดเหน็ประกอบ) (พระ

นคร: นิธิเผยแผพ่ทุธธรรม, 2512), 172-173.  

 6 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49. 
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บรรจุพระบรมสารีริกธาตใุนประเทศอินเดียและศรีลงักาก่อน จากนัน้จึงจะทําการศึกษาหลกัฐานการ

สร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีพบในประเทศไทยในสมยัตอ่มา 

 สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตทีุพ่บในประเทศอินเดีย 

 สถูปรุ่นแรกท่ีพบปรากฏหลกัฐานลงเหลืออยู่ท่ี “สถูปสาญจี” ตัง้อยู่ท่ีหมู่บ้านสาญจี ในเขต 

Raisen ของรัฐมัธยประเทศ ก่อสร้างด้วยอิฐ (ภายหลงัมีการเพ่ิมเติมโดยใช้ศิลาหุ้มไว้) สร้างขึน้โดย

พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะ เม่ือ พ.ศ.2957 เพ่ือใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตขุององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สถูปมีลกัษณะเป็นเนินดินทรงโอควํ่าขนาดใหญ่  

เหนือเนินดินมีการปักฉัตร(ฉัตรวลี)เพ่ือแสดงสถานะอันสูงสง่ของพระพุทธเจ้าและมีการทําบัลลงัก์

รองรับฉัตร (หรรมิกา) มีรัว้ล้อมรอบสถูป(เวทิกา) ซุ้มประตูทางเข้าทัง้ 4 ทิศ(โตรณะ) มีลกัษณะเป็น

คานตัง้คานนนอน  

 
ภาพที่ 1 : สถูปสาญจ ี

ที่มา : Singkhon Hirunkoopt, 1มหาสถปู “สาญจี”,0 เข้าถึงเม่ือ 22 ตลุาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  

http://www.indiaindream.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539469095&Ntype=49 

  

 

                                                             
 7 ประยรู อลุชุาฎะ, ความเป็นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 1. 
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 สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตทีุพ่บในประเทศศรีลงักา 

 สถปูบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุพบในประเทศศรีลงักา ปรากฏอยู่ท่ี “สถูปถูปาราม”  เมืองอนุ

ราธปรุะ เป็นสถูปองค์แรกท่ีสร้างขึน้เน่ืองในงานพุทธศาสนา โดยสร้างขึน้ในสมัยพระเจ้าเทวานมัปิย

ติสสะ ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 3 เพ่ือใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระรากขวญัหรือพระบรมสารีริกธาตุสว่น

ไหปลาร้าข้างขวา ซึง่พระบรมสารีริกธาตุนีพ้ระสมุนสามเณรได้อัญเชิญมาจากอินเดียพร้อมด้วยพระ

ธาตสุว่นอ่ืนๆและบาตรของพระพทุธเจ้า8 ลกัษณะของสถปูถปูารามแหง่นีส้นันิษฐานวา่แตเ่ดิมคงสร้าง

จากดินและมีรูปทรงคล้ายลอมฟาง แตใ่นภายหลงักษัตริย์องค์ตอ่ๆมาได้ทําการปฏิสงัขรณ์ครัง้แล้วครัง้

เลา่ จนกระทัง่ในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึง่เป็นงานในสมยัหลงัเม่ือราว พ.ศ.24059 

 
ภาพที่ 2 : แบบจาํลองสถูปถูปาราม 

ที่มา : ห้องสมดุ4ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, 4สถปูถปูาราม, เข้าถึงเม่ือ 22 ตลุาคม 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?check=suit&keyword  

                                                             
 8 พุทธศาสนา 250 ปี ไทย-ศรีลังกา (กรุงเทพฯ: โกลเด้น ไทม์ พริน้ติง้, 2547.  ฉบบัแจกในงานการ

อญัเชิญพระบรมสารีริกธาต ุจากเมืองแคนดี ้ประเทศศรีลงักา), 27-28. 

 9 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และศลิปะศรีลงักา” (เอกสาร

ประกอบการสอนรายวชิา 310 212 ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 

24-25. 



12 
 

 เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลทีพ่บในประเทศไทย 

 การสร้างสถูป เจดีย์ ในประเทศไทยเร่ิมปรากฏขึน้เม่ือพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาตัง้มั่น 

หลกัฐานท่ีพบนัน้ล้วนแล้วแตเ่ป็นการสร้างสถปู เจดีย์ เพ่ือใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทัง้สิน้ ใน

ขณะเดียวกันดินแดนประเทศไทยก็เร่ิมปรากฏการสร้างสถูป เจดีย์ เพ่ือไว้ใช้ประดิษฐานพระอัฐิธาตุ

ขององค์พระมหากษัตริย์ ซึง่นอกจากจะสอดคล้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูร ท่ี

กลา่วถึงให้มีการประดิษฐานพระอฐิัธาตขุองพระจักรพรรดิลงในสถูป เจดีย์แล้ว ยงัเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงแนวความคิดและความเช่ือท่ีว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหน่อพุทธางกูล เม่ือพระ

พระมหากษัตริย์ทรงสิน้พระชนม์จะได้กลายเป็นพระพทุธเจ้า ดงันัน้การบรรจุอฐิัธาตขุองพระองค์ลงใน

สถปู เจดีย์ เฉกเช่นเดียวกนักบัการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าลงในสถูป เจดีย์ จึงแปล

ความได้เช่นเดียวกนั  

 สมยัสโุขทยั 

 การสร้างสถปู เจดีย์ ไว้สําหรับประดิษฐานอัฐิธาตุของบุคคลในสมัยสโุขทยัโดยภาพรวมเป็น

ลกัษณะการสืบมาตามคติของลงักาตัง้แต่ครัน้เม่ือพุทธศาสนาลงักาวงศ์เข้ามาตัง้มั่นอยู่ในดินแดน

สโุขทยั โดยพบปรากฏการสร้างสถูป เจดีย์ ทัง้เพ่ือไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุพระอัฐิธาตุของ

องค์พระมหากษัตริย์และยงัปรากฏความกลา่วถึงการบรรจุอฐิัธาตขุองบุคคลธรรมดาไว้ตามวดัอีกด้วย  

 การสร้างสถูป เจดีย์ ไว้เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนัน้ปรากฏหลกัฐาน อยู่ในศิลา

จารึกพ่อขุนรามคําแหง หลกัท่ี 1 ความว่า “...1209 ศก ปีกุร ให้ขุดเอาพระธาตุออกทัง้หลายเห็น 

กระทําบําเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวนั จึงเอาฝังในกลางเมืองศรีสชันาลยัก่อพระเจดีย์...”10 และยงั

ปรากฏมีจารึกหลกัท่ี 3 (จารึกนครชุม) กลา่วถึงเร่ืองการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้ท่ีเมืองนครชุม 

โดยศิลาจารึกหลกันีไ้ด้จารึกเม่ือศกัราช 1279 ปีระกา(พ.ศ.1900) เดือนแปดออกห้าค่ํา กลา่วถึง “...

พระยาฦๅไทยคือพระธรรมราชาที ่1 ได้ประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุซ่ึงได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ

ซ่ึงได้มาจากลงักาทวีป...”11 ความดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดในเร่ืองการสร้างสถูป เจดีย์ 

เพ่ือใช้สาํหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตใุนดินแดนสโุขทยัได้สบืสายตอ่มาจากดินแดนศรีลงักา 

                                                             
 10 จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527.  พมิพ์เน่ืองในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย 

พทุธศกัราช 2526), 19. 

 11 ประชุมศลิาจารึกภาคที่ 1 : จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2515.  พมิพ์เป็นอนสุรณ์ใน

งานพระราชทานเพลงิศพพระราชประสทิธิคณุ ณ สสุานวดัราชธานี จงัหวดัสโุขทยั 8 เมษายน 2515), 44. 
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 สว่นสถูป เจดีย์ สําหรับไว้ใช้บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริย์ มีข้อสนันิษฐานของ

นกัวิชาการระบุว่าพบหลกัฐานการสร้างในสมัยภายหลงัพระมหาธรรมราชาลิไทยสวรรคต ได้มีการ

สร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของพระองค์ขึน้ ปรากฏข้อความในจารึกลานทองคํา หลกัท่ี 94  ซึง่ในสมัยก่อนได้มี

การลักลอบขุดขโมยขุดของโบราณขายอยู่ทั่วไปในเมืองเก่าสุโขทัย โดยจารึกลานทองนีไ้ด้ถูกนํา

ออกมาขายและนางหลิน่ ปรีชาชาติพบเข้าจึงขอซือ้ไว้ เม่ือพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี 9 เสด็จประพาสเมืองสโุขทัยเม่ือปี พ.ศ.2507 นางหลิ่นจึงได้นําจารึกลานทองนีทู้ลเกล้าฯ

ถวาย ซึง่ข้อความในจารึกจารไว้เป็นลายสอืไทย ระบุปีท่ีสร้าง คือ พ.ศ.1927 ใจความสําคญัของจารึก

หลกันีคื้อ  “...พระมหาสงัฆราชเจ้าครูแก่มหาธรรมราชาให้เอาหินผามากระทําเป็นเจดีย์ 4 ด้านพระ

ธาตแุห่งมหาธรรมราชา ดว้ยกวา้งได ้14 วา 2 ศอก สงู17 วาแขน...12” จากข้อความในจารึกดงักลา่ว

อาจารย์พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ ได้ตีความสาระสาํคญัของจารึกหลกันี ้โดยมีใจความวา่  

          “...พระมหาสงัฆราชผูเ้ป็นครูของพระมหาธรรมราชา ได้มาทําบญุเมือ่ปี จุลศกัราช 746 ซ่ึงตรงกบั                    

    พ.ศ.1927 โดยการพาคนมาช่วยซ่อมเจดีย์บรรจุอฐิัของพระมหาธรรมราชา คือ ก่อเจดีย์ข้ึนทัง้ 4 ดา้นของ     

    เจดีย์องค์เดิมซ่ึงมีอยู่แล้ว...” 

 แม้ว่าจารึกลานทองหลกันีไ้ด้ถูกลกัลอบขุดขโมยมา ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเคย

ตัง้อยูท่ี่ใดและไม่ทราบได้แน่ชัดว่าเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระมหาธรรมราชาเป็นเจดีย์องค์ใด แต่จาก

การศกึษาค้นคว้าของอาจารย์พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ ได้ทําการสนันิษฐานเอาไว้ในเบือ้งต้นว่าเจดีย์ท่ีถูก

ระบุถึงไว้ในจารึกนา่จะหมายถึงเจดีย์บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชา และเม่ือพิจารณาประกอบกับ

รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ท่ีปรากฏมีอยูภ่ายในวดัมหาธาต ุสโุขทยั จึงทําให้อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์

พงษ์ เช่ือวา่เจดีย์บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาน่าจะตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ประธาน ภายในวดั

มหาธาต ุสโุขทยั และมีขนาดใหญ่เป็นท่ี 2 รองจากเจดีย์ประธานซึง่เป็นเจดีย์ท่ีใช้สาํหรับบรรจุพระบรม

สารีริกธาต ุหรือก็คือ เจดีย์ 5 ยอดนัน่เอง 

                                                             
 12 พเิศษ เจียจนัทร์พงษ์, “อฐิัธาตเุจดีย์มหาธรรมราชาลไิท เจดีย์บรรจกุระดกู,” ศลิปวัฒนธรรม 10, 2 

(ธนัวาคม 2536): 93-98.  
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          แผนผังที่ 1 : ผังวัดมหาธาตุ สุโขทัย 

     ที่มา : ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช และคนอ่ืนๆ, ลกัษณะไทย ภมิูหลงั, 

     พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 2551), 245. 

 ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งนักวิชาการท่านต่างๆ กลบัมีการตีความและให้ความสําคญักับจารึก

หลกันีอ้ยูท่ี่การระบุแหลง่ท่ีมาและเจดีย์ท่ีถกูกลา่วถึง โดยมิได้มีการตีความอันนําไปสูก่ารระบุหาเจดีย์

บรรจุอฐิัของพระมหาธรรมราชาแตอ่ยา่งใด ตวัอยา่งเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้ให้ข้อ

สนันิษฐานวา่จารึกหลกันีน้า่จะมาจากเจดีย์ราย(เจดีย์ประจําทิศ) วดัมหาธาต ุสโุขทยั โดยการคํานวณ

จากขนาดของเจดีย์และได้ตัง้ข้อสนันิษฐานสรุปวา่ เจดีย์ประธานท่ีวดัมหาธาตุ สโุขทยันีน้่าจะสร้างขึน้

ในสมยัของพญาลไิทยและพระเจดีย์รายสร้างโดยมหาสงัฆราชครูของพญาลไิทยในปี พ.ศ.192713 

 แต่อย่างไรก็ตามการตีความหมายของจารึกของอาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ท่ีปรากฏ มี

ลกัษณะเป็นการตีความท่ีเป็นไปตามความเข้าใจและความคิดของตน แต่ทว่าการตีความดงักลา่วนัน้

กลบัมีความแตกตา่งไปจากการตีความโดยนกัวิชาการทา่นอ่ืนๆ จึงทําให้ไม่อาจทราบและระบุได้อย่าง

                                                             
 13 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ศลิปะสุโขทัย : บทวเิคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศลิปกรรม : รายงาน

การวจัิย, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2551), 69. 

เจดีย์ 5 ยอด 

เจดีย์ประธาน 
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แนช่ดัวา่ข้อสนันิษฐานเร่ืองเจดีย์บรรจุอฐิัของพระมหาธรรมราชาท่ีตัง้อยู่ภายในวดัมหาธาตุ สโุขทยั ท่ี

อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ได้ทําการสนันิษฐานไว้นัน้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งความ

ชดัเจนในเร่ืองนีย้งัคงเป็นปริศนาท่ีคลมุเครืออยูม่าจนถึงปัจจุบนั 

 สว่นการสร้างสถูป เจดีย์ สําหรับเป็นท่ีบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลไว้ตามวัดอย่างท่ีเรียกกันว่า 

“เจดีย์ราย” ได้มีการสนันิษฐานวา่น่าจะเกิดขึน้ตัง้แต่สมัยนีเ้ป็นต้นมา ด้วยเจดีย์รายเช่นท่ีกลา่วถึงนีมี้

ปรากฏอยูท่ี่วดัเจดีย์เจ็ดแถวในเมืองศรีสชันาลยั14 ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ ได้ทรงสนันิษฐานไว้ว่าบรรดาเจดีย์ภายในวัดเจดีย์เจ็ดแถวนีค้งบรรจุอัฐิธาตุของพระราชวงศ์

สโุขทยั15 หากเป็นไปตามข้อสนันิษฐานของพระองค์ ในคราวแรกสร้างนัน้เจดีย์ประธานทรงยอดดอก

บวัตูมของวัดก็คงจะใช้เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุก่อน ภายหลงัจึงมีการบรรจุพระ

บรมอฐิัขององค์พระมหากษัตริย์เข้าไปเพ่ิม สว่นเจดีย์รายหรือเจดีย์บริวารก็คงไว้สําหรับบรรจุอัฐิธาตุ

ของเจ้านายเชือ้พระวงศ์ชัน้รองลงมา  

 อย่างไรก็ตามในสมัยสุโขทัยยังได้เกิดความนิยมในฝ่ายคฤหัสถ์ท่ีว่าท่ีบรรจุอัฐิธาตุของวงศ์

ตระกลูควรจะสร้างเป็นเจดีย์วตัถอุุทิศต่อพระศาสนา เวลาผู้ซึ่งเป็นต้นตระกูลถึงมรณภาพเผาศพแล้ว

จึงมกัสร้างพระสถปูแล้วบรรจุเจดีย์วตัถุ เช่น พระพุทธรูปหรือพระธาตุไว้เบือ้งบน สว่นเบือ้งใต้ทําเป็น

กรุบรรจุอฐิัธาตขุองผู้มรณภาพนัน้และสาํหรับบรรจุอฐิัของเชือ้สายในวงศ์ตระกลูตอ่มา16 

                                                             
 14 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, 153. 

 15 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั, เที่ยวเมืองพระร่วง (คําอธิบายเพิ่มเตมิของสมเดจ็พระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ), พมิพ์ครัง้ท่ี 8 (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์มหามกฏุราชวทิยาลยั, 2519.  

จดัพมิพ์โดยเสดจ็พระราชกศุล ซึ่งสมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุาฯ ทรงบําเพญ็ในวนัคล้ายวนั

สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ครบ 51 ปี ณ วดับวรนิเวศฯ 26 พฤศจิกายน 2519), 172. 

 16 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม 

(พระนคร: โรงพมิพ์โสภณพพิรรฒธนากร, 2471.  พมิพ์แจกในงานศราทธกรรม ปัณณาสมวาร นางศรายธุโกศล 

(กระจ่าง ไชยสตุ) 15 ธนัวาคม 2471), 21.   
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ภาพที่ 3 : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย 

ที่มา : Sarayut, วดัเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสชันาลยั, เข้าถึงเม่ือ 23 ตลุาคม 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/photo/64113880. 

 สมยัลา้นนา 

 การสร้างสถูป เจดีย์สําหรับบรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยอาณาจักรล้านนา มีลักษณะ

เช่นเดียวกับสมัยสโุขทยั คือมีการสร้างเพ่ือบรรจุอัฐิทัง้พระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระบรมอัฐิของ

พระมหากษัตริย์ ซึง่หลกัฐานการสร้างเจดีย์เพ่ือไว้บรรจุพระอัฐิของพระมหากษัตริย์ท่ีชัดเจนมีปรากฏ

หลักฐานอยู่ ท่ี  “กู่พระเจ้าติโลกราช วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด)” โดยมีข้อมูลบันทึกทาง

ประวติัศาสตร์ ระบุวา่ สร้างขึน้โดยพระยอดเชียงรายเพ่ือไว้สําหรับบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าติโลกราช

ในปี พ.ศ. 203417  

 กู่พระเจ้าติโลกราช ท่ีวดัเจ็ดยอด มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา ประกอบไป

ด้วย สว่นฐาน สว่นเรือนธาตท่ีุอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มเพ่ิมมมุประดบัซุ้มจระนําท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ 4 

ด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นชัน้หลงัคาเอนลาด 1 ชัน้ และสว่นยอดมีลกัษณะเป็นเจดีย์ท่ีมีชุดรองรับองค์

ระฆงัเป็นชุดบวัควํ่า-บวัหงายในผงักลม18 

                                                             
 17 สงวน โชตสิขุรัตน์, ประชุมตาํนานล้านนาไทย, เลม่ 2 (พระนคร: โอเดียนสโตร์, 2515), 114.  

 18 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ศลิปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2556), 120. 
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ภาพที่ 4 : กู่พระเจ้าติโลกราช วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด) 

ที่มา :ทรูปลกูปัญญา, วดัโพธารามมหาวิหาร, เข้าถึงเม่ือ 17 ธันวาคม 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_temple_detail.php?cms_id=13874 

 สมยัอยธุยา 

 การสร้างสถปู เจดีย์ บรรจุอฐิัธาตุของบุคคลในสมัยนีพ้บลกัษณะการสร้างเช่นเดียวกันกับใน

สมยัสโุขทยัและล้านนา คือ มีการสร้างสถูป เจดีย์ ไว้ใช้สําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ

ขององค์พระมหากษัตริย์และไว้สําหรับบรรจุอัฐิธาตุของเจ้านายเชือ้พระวงศ์อ่ืนๆ ซึ่งในสมัยนีพ้บ

ปรากฏแนวคิดและหลกัฐานการสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ สถูป เจดีย์ ท่ีมีหลกัฐานบ่ง

ชีใ้ห้เห็นอยา่งแนช่ดัวา่สร้างขึน้เพ่ือใช้บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริย์ ก็คือ เจดีย์ประธานท่ี

วดัพระศรีสรรเพชญ โดยมีบนัทกึหลกัฐานการสร้างอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐ ระบุ
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วา่ “ศกัราช 854 ชวดศก  ประดิษฐานมหาสถูปพระบรมธาตสุมเด็จพระบรมไตรโลกนาแลสมเด็จพระ

บรมราชาธิราชเจ้า”19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 5 : เจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

   ที่มา : pkwann, วดัพระศรีสรรเพชญ์ อยธุยา, เข้าถึงเม่ือ 24 ตลุาคม 2556,  

  เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/photo/14989999 

 การสร้างเจดีย์ บรรจุพระอัฐิธาตุขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากจะมี

ความสอดคล้องเป็นไปตามการบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลท่ีควรค่าแก่การเคารพท่ีมีระบุไว้ในคมัภีร์มหา

ปรินิพพานสตูรแล้ว ยงัแสดงแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับคติความเช่ือท่ีเปรียบองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

สมมติเทพได้อย่างชัดเจน ทัง้ยงัทรงเป็นเสมือนพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสตัว์ท่ีจะเสด็จมาตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้าในอนาคต 

 นอกจากนีก้ารสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัธาตขุองบุคคลอ่ืนๆท่ีได้กลา่วไปแล้วว่ามีการสนันิษฐานพบ

มาตัง้แตเ่ม่ือครัน้สมยัสโุขทยัหรือบางทีอาจจะมีมาก่อนหน้านัน้ มาได้รับความนิยมสร้างกันอย่างมาก

ในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา ซึง่ปรากฏหลกัฐานให้เห็นอยา่งเดน่ชดัท่ีวดัพระศรีสรรเพชญ กลา่วคือ 

                                                             
 19 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐ) (พระนคร: กรมศิลปากร, 2483. พมิพ์ในการ

ฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวจันะ 4 เมษายน 2483), 8. 
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ปรากฏการสร้างเจดีย์รายท่ีมีขนาดใหญ่-เลก็ทกุขนาดนบัเป็นจํานวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นท่ีสําหรับ

บรรจุอัฐิธาตุของเจ้านายในพระราชวงศ์ทัง้สิน้20 โดยมีหลกัฐานกล่าวถึงพระยาโบราณราชธานินทร์ 

(พร เดชะคปุต์)0 ได้เคยขดุพบโกศอฐิัในเจดีย์รายหลายองค์21 ครัน้ท่ีในวดัท่ีจะสร้างเจดีย์รายหมดลงจึง

ได้สร้างวิหารจตรุมขุขึน้ทางท้ายวดั มขุทัง้ 4 เป็นท่ีประดิษฐาน พระพทุธรูปนัง่ นอน ยืน เดิน สีอิ่ริยาบถ

ตามคตินิยมในสมยัสโุขทยั ตรงกลางสร้างเป็นสถูป แล้วจึงทําข้างๆสถูปทัง้ 4 ด้านทําเป็นช่องสําหรับ

บรรจุอัฐิไว้หลายช่อง 22 ในขณะเดียวกันเจดีย์รายท่ีสร้างขึน้ไว้ตามวดัราษฎ์ต่างๆก็เพ่ือใช้ประโยชน์

สําหรับบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลอย่างเดียวกัน ด้วยในสมัยกรุงศรีอยุธยาอัฐิธาตุของบุคคลท่ีทํา

ฌาปนกิจแล้วย่อมถือเป็นประเพณีฝังไว้ท่ีวัดทัง้นัน้ ท่ีเป็นบุคคลชนชัน้สูงจะก่อเป็นพระสถูป เจดีย์ 

บรรจุพระบรมธาตหุรือพระพุทธรูปไว้ข้างบนและฝังอัฐิธาตุของบุคคลไว้ข้างใต้พระสถูป เจดีย์ ถือกัน

เป็นแบบอยา่งโดยทัว่ไป23 

 จากหลกัฐานท่ีปรากฏดงัได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลใน

พระพุทธศาสนามีมาแล้วตัง้แต่สมัยพุทธกาลเพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของ

บุคคลท่ีควรคา่แก่การเคารพดงัท่ีมีบญัญัติเอาไว้ในคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูร เกิดเป็นแนวคิดและคติ

การสร้างในวัฒนธรรมพุทธศาสนา การสร้างสถูป เจดีย์ เพ่ือการดงักล่าวนีไ้ด้แพร่ขยายออกไปยัง

ดินแดนต่างๆตามการเผยแผ่พุทธศาสนาทําให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแพร่ขยายการบรรจุท่ีแต่เดิม

สามารถบรรจุอฐิัธาตขุองบุคคลไว้ในสถปูได้เพียง 4 ประเภทเทา่นัน้ ดงัจะเห็นได้จากในสมัยสโุขทยัท่ีมี

การสนันิษฐานวา่มีการบรรจุอัฐิธาตุของเหลา่บรรดาเชือ้พระวงศ์ต่างๆในเจดีย์รายท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว 

เมืองศรีสชันาลยั สมัยล้านนาท่ีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าติโลกราชเอาไว้ท่ีกู่พระเจ้าติโลกราช วดัมหาโพ

ธาราม(วดัเจ็ดยอด) และมาปรากฏเป็นหลกัฐานการสร้างท่ีชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงการได้รับความ

นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีมีการบรรจุอัฐิธาตุของเจ้านายในพระราชวงศ์ท่ีเจดีย์รายวัดพระศรี

                                                             
 20 กรมศลิปากร, อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคําวนิิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ 

เร่ืองศลิปและภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยาและจังหวัดพจิติร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามมติร, 2514.  พมิพ์ใน

งานฌาปนกิจศพ นางแดง แขวฒันะ ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม 20 มถินุายน 2514), 107. 

 21 หลวงบริบาลบรีุภณัฑ์, “วดัพระศรีสรรเพชญ,” ศลิปากร 1, 1 (พฤษภาคม 2500): 37. 

 22 เร่ืองเดียวกนั. 

 23 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, 170-171. 
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สรรเพชญ ความเปลี่ยนแปลงท่ีแพร่ขยายการบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลนีไ้ด้เพ่ิมเติมยิ่งขึน้มาอีกเป็น

จํานวนมากในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอ่มา 
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บทที่ 3 

หลักฐานการสร้างและรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ 

 การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์พบปรากฏการใช้งานทัง้สําหรับบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ บรรจุพระอัฐิเจ้านายเชือ้พระวงศ์และคนธรรมดาสามัญปะปนใช้งานให้พบเห็นได้

โดยทัว่ไป ความทบัซ้อนลกัษณะดงักลา่วนีเ้ป็นผลอนัเกิดจากความเปลีย่นแปลงในด้านแนวคิดและคติ

การสร้าง ซึง่ในบทนีผู้้ศกึษาจะขอทําการยกตวัอย่างศึกษาเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลท่ีพบหลกัฐานการ

สร้างอยา่งแนช่ดัตัง้แต่ครัน้สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เร่ือยมาจนกระทัง่ถึงในปัจจุบนั เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

พืน้ฐานอันจะนําไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการแปลงเปลี่ยนในด้านแนวคิดและคติการสร้างในบท

ตอ่ไป ทัง้นีผู้้ศกึษาได้ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงระยะเวลาตามรัชกาลเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจใน

เบือ้งต้น 

เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-2  

 ในช่วงสมยัแรกตัง้กรุงรัตนโกสินทร์การสร้างวดัวาอารามหรือเจดีย์ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการ

สร้างเพ่ือจําลองราชธานีแห่งใหม่นีใ้ห้เหมือนดังกรุงศรีอยุธยาราชธานีในครัง้ก่อน ดังนัน้หลกัฐาน

บนัทึกเร่ืองราวต่างๆโดยสว่นมากจึงมีเนือ้หาเน้นไปท่ีการสร้างพระนครแห่งใหม่และการจัดการงาน

ราชการต่างๆภายใน ส่วนเจดีย์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิของบุคคลนัน้ปรากฏหลักฐานดัง

ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 เจดีย์ทองวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ : ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับการบรรจุอัฐิของสมเด็จ

พระปฐมบรมมหาชนก 

 วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ์หรือเดิมเรียกวา่ “วดัสลกั” เป็นวดัโบราณท่ีสร้างมาตัง้แต่สมัยกรุง

ศรีอยธุยาเป็นราชธานี เม่ือพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ย้ายพระนครมาตัง้ใหม่

ยงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยา สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท สมเด็จพระอนุชาธิ

ราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนาวัดสลกัขึน้ใหม่เม่ือ พ.ศ.2326 

และได้ขนานนามวา่ “วดันิพพานาราม”1 ครัน้เม่ือ พ.ศ.2331 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชทรงปรารภพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชให้มีการทําสังคายนาพระไตรปิฎกท่ีวัดนิ

                                                             
 1 กองพทุธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองพทุธศาสนสถาน, 2525), 

14-15. 
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พพานาราม แต่ก่อนจะถึงกําหนดการทําสงัคายนาได้โปรดให้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดพระศรี

สรรเพชญดาราม” ตอ่มาเม่ือสมเด็จกรมพระราชวงับวรฯ ได้สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชโปรดให้เปลี่ยนนามวดัใหม่อีกครัง้หนึ่งเป็น “วดัมหาธาตุ” และครัน้ถึงปี พ.ศ.2439 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลท่ี 5 ทรงบริจาคพระราชทรัพย์อันเป็นสว่นของสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อุทิศพระราชทานให้ปฏิสงัขรณ์วดัมหาธาตุให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้

และโปรดให้เพ่ิมสร้อยต่อนามวดัเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์นัน้ว่า “วดั

มหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ์”2 ตราบจนถึงปัจจุบนั 

เจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาต ุ

 ในคราวสมัยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชาธิราชใน

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนาวดัสลกัขึน้ใหม่เม่ือ พ.ศ.2326 ได้โปรดให้

มีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึน้ภายในพระมณฑป ซึ่งปรากฏหลกัฐานอยู่ในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) เร่ือง ปฏิสงัขรณ์วดัสลกั ความ

ตอนหนึง่วา่ 

 สมเด็จพระอนชุาธิราช กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ทรงพระราชศรทัธาใหป้ฏิสงัขรณ์วดัสลกั ซ่ึงอยู่     

    ริมพระราชวงับวรฯใหส้ร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และพระมณฑปข้ึนใหม่และเคร่ืองพระมณฑปนัน้ เดิมทรง     

    พระดําริจะสร้างปราสาทข้ึน ในพระราชวงับวรฯ ครั้นเมือ่อ้ายกบฏ 2 คนเขา้ไปแอบจะทําร้ายพระองค์ เมือ่จบั    

    กุมเกิดฆ่ากนัตายลงตรงทีจ่ะสร้างปราสาท กรมพระราชวงับวรฯ ทรงพระดําริว่า วงัจนัทรเกษมซ่ึงเป็นพระราช    

    วงับวรฯครัง้กรุงเก่า ก็หามีปราสาทไม่ มาสร้างปราสาทข้ึนในพระราชวงับวรฯ จะเกินวาสนาไปกระมงัจึงมี      

    เหตทุรงพระดําริดงันี้ จึงโปรดใหเ้อาเคร่ืองปราสาทไปสร้างเป็นพระมณฑปในวดัสลกั ภายในพระมณฑปสร้าง    

    พระเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาต.ุ..3 

 นอกจากหลกัฐานบนัทึกท่ียืนยนัถึงการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ภายในเจดีย์ทองแล้ว 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพยงัได้ทรงมีพระวินิจฉยัเร่ืองเจดีย์ทองท่ีวดัมหาธาตุฯ โดยทรงตัง้ข้อ

                                                             
 2 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองประวัติวัดมหาธาตุ (พระนคร: โรงพิมพ์พิพรรฒธนากร, 

2461), 1-14.  

 3 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

ที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขาํ บุนนาค) (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2526), 52-53. 
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สนันิษฐานเอาไว้วา่ ภายในเจดีย์ทองแหง่นีน้า่จะเป็นท่ีบรรจุพระอัฐิธาตุของสมเด็จพระปฐมบรมมหา

ชนก ด้วยเหตท่ีุทรงเห็นว่าพระมณฑปท่ีวดัมหาธาตุแห่งนี ้สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท

คงจะทรงถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์และพระวิหารในวดัพระศรีสรรเพชญมาสร้าง4 เพียงแต่ไม่ทําเป็น

จตรุมขุ อีกทัง้พระเจดีย์ท่ีวดัพระศรีสรรเพชญก็สร้างไว้สําหรับบรรจุพระอัฐิ จึงทรงเห็นว่าพระอัฐิของ

บุคคลท่ีสมควรแก่การบรรจุเอาไว้ภายในเจดีย์ทองก็เห็นจะมีแต่พระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหา

ชนกแตเ่พียงผู้ เดียว  

 สําหรับตํานานพระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดาร 

กลา่วถึง เม่ือคราวเสยีกรุงศรีอยธุยาแก่พม่านัน้ พระราชวงศ์จกัรีพลดัพรากแยกย้ายกันไป สมเด็จพระ

ปฐมบรมมหาชนกได้เสด็จขึน้ไปอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลกและทรงประชวรเสด็จสวรรคตในท่ีนัน้ มีแต่เจ้า

จอมมารดามาเป็นบาทบริจากับเจ้าฟ้ากรมหลวงเจษฎาอยู่ด้วย จึงได้ช่วยกันทําการปลงพระศพและ

เก็บพระอฐิัไว้ แล้วพากนัลงมาถวายแก่สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกเม่ือพระราชวงศ์รวบรวมกันได้ 

ครัน้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จปราบดาภิเษกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นีแ้ล้ว ทรง

สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นพระมหาอุปราชและได้แบ่งพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

พระราชทานไปไว้ให้ทรงสกัการบูชาในพระราชวงับวรฯสว่นหนึ่ง ดงันัน้เม่ือสมเด็จกรมพระยาดํารงรา

ชานภุาพได้ทรงพิจารณาร่วมกบัการสร้างพระมณฑปท่ีมีความคล้ายคลงึกับเจดีย์วดัพระศรีสรรเพชญ 

จึงได้ทรงตัง้ข้อสนันิษฐานเอาไว้วา่ สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาทน่าจะมีพระราชประสงค์

จะทรงบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไว้ท่ีวัดสลกั ซึ่งทรงสร้างใหม่ให้ใหญ่โต จึงให้ถ่าย

แบบพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าแผ่นดินครัง้กรุงศรีอยุธยามาสร้างท่ีวดัสลกัและทําพระมณฑป

สวมพระเจดีย์นัน้ ซึง่ข้อสนันิษฐานท่ีกลา่วมานีไ้ด้ทรงมีหลกัฐานสนบัสนุนประกอบให้เห็นหลายอย่าง 

กลา่วคือ 

 ประการแรก สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาทโปรดให้เอายอดปราสาทซึ่งเดิมจะ

สร้างในพระราชวงับวรมาเป็นหลงัคามณฑป ครัน้ไฟไหม้สร้างพระมณฑปใหม่จึงแปลงเป็นหลงัคาทรง

โรง ก็ให้สร้างพระมณฑปขึน้ในนัน้เหมือนอยา่งพระเมรุทองพระบรมศพ 

 ประการท่ีสอง เดิมช่ือวดัเรียกว่า “วดัสลกั” ครัน้ทรงสร้างใหม่แล้วสมเด็จกรมพระราชวงับวร

มหาสรุสิงหนาท ทรงขนานนามว่า “นิพพานาราม” ซึ่งช่ือวดัเช่นนีไ้ม่ปรากฏว่ามีท่ีอ่ืนเหมือน เช่น วดั

                                                             
 4 อนุสรณ์ 25 พุทธศตวรรษ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ พ.ศ. 2500 (กรุงเทพฯ: วดัมหาธาตฯุ, 2500), 

107. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

มหาธาตหุรือวดัราชบูรณะ ท่ีสมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาทเอาคํา “นิพพาน” มาขนานเป็น

นามวดัคงเน่ืองจากภายในพระมณฑปมีพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

นัน่เอง และตอ่มาเม่ือสมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาทสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เปลีย่นนามวดัอีกครัง้หนึง่วา่ “วดัมหาธาต”ุ ทัง้ท่ีไม่มีพระปรางค์หรือพระเจดีย์

ขนาดใหญ่เป็นหลกัของวดัเหมือนอยา่งวดัมหาธาตุอ่ืนๆ ก็คงเป็นเพราะเป็นท่ีบรรจุพระอัฐิของสมเด็จ

พระปฐมบรมมหาชนกเป็นสาํคญั   

 ประการท่ีสาม ในเวลาท่ีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปวดั เช่น เสด็จพระราชทานพระกฐิน เป็นต้น 

ยอ่มมีเคร่ืองสกัการบูชา คือ ดอกไม้ธูปเทียน เป็นของสว่นพระองค์ แต่ท่ีวดัมหาธาตุนีท่ี้พระเจดีย์ทอง

ภายในพระมณฑปบูชาด้วยเคร่ืองทองน้อยอนัเป็นเคร่ืองสาํหรับบูชาพระอฐิั 

 ด้วยเหตุผลหลกัฐานดงักลา่วนี ้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงได้ทรงสนันิษฐานว่า 

พระเจดีย์ทองในวดัมหาธาตนุัน้ สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาทคงจะทรงสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี

บรรจุพระอฐิัสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยคงบรรจุพระอฐิัเอาไว้เบือ้งต่ําในพระเจดีย์และเบือ้งบน

บรรจุพระบรมสารีริกธาตตุามท่ีปรากฏความอยูใ่นพระราชพงศาวดาร5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 5 เร่ืองเดียวกนั, 108-110. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาต ุ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตปุระดิษฐานอยูภ่ายในพระมณฑป มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองอยู่

ในผงัยอ่มมุไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานสงิห์ซ้อนชัน้ 2 ฐาน ถดัขึน้มาเป็นฐานบวัหงายซ้อนกัน 2 

ฐานซึง่มีการประดบัสงิห์แบกและครุฑแบกอยู่บริเวณท้องไม้ซ้อนชัน้ขึน้ไปตามลําดบั เหนือขึน้ไปเป็น

ฐานสงิห์รองรับองค์ระฆงั สว่นฐานทัง้หมดอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12  

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบัลลงัก์อยู่ในผงัย่อมุมไม้ 12 ถัดขึน้ไปเป็นบวัคลุม่เถา ปล ี

ลกูแก้ว  ปลยีอดและมีเม็ดนํา้ค้างประดบัท่ีปลายยอด 

ภาพที่ 6 เจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
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 รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา

ตอนปลายและได้รับความนิยมอย่างมากในรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 แต่ปรากฏลกัษณะความ

แตกตา่งไปจากรูปแบบเจดีย์ทรงเคร่ืองตามแบบแผนประเพณีท่ีเคยมีมา กลา่วคือ โดยปกติแล้วสว่น

ฐานของเจดีย์ทรงเคร่ืองจะมีลกัษณะเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อน 3 ฐาน แต่เจดีย์องค์นีก้ลบัมีการทําฐานบวั

ประดบัสิงห์แบกและครุฑแบกแทรกอยู่ ซึ่งความแตกต่างนีอ้าจเป็นความตัง้ใจท่ีมีมาตัง้แต่แรกสร้าง

หรืออาจเป็นงานบูรณะในสมยัหลงัโดยช่างท่ีไม่เข้าใจในรูปแบบเจดีย์ทรงเคร่ืองก็เป็นได้ 

 วัดอินทาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 วดัอินทารามเป็นวดัโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วดับางยี่เรือนอก หรือ วดับางยี่

เรือใต้” ไม่ปรากฏวา่ผู้ใดสร้างและสร้างมาตัง้แต่ครัง้ใด ต่อมาเม่ือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง

ปราบดาภิเษกแล้วทรงบูรณปฏิสงัขรณ์วดัอินทารามเป็นการใหญ่และเป็นวดัท่ีพระองค์ประทบัแรมทรง

ศีลและทรงเจริญพระกรรมฐาน ดงัปรากฏในประชุมพงศาวดารเลม่ท่ี 40 ภาค 65 ฉบบัพนัจันทนุมาศ

(เจิม) กลา่ววา่ 

 ณ วนัจนัทร์ข้ึน 15 ค่ํา เดือนอ้ายเชิญพระอฐิัสมเด็จพระพนัปีหลวงลงเรือแห่แต่ฉนวนเข้าไปพระเมรุวดั   

    บางยีเ่รือใน นิมนต์พระสงฆ์สพสงัวาสหมืน่หน่ึง ถวายพระมหาทานเป็นอนัมาก สมเด็จพระพทุธเจ้าอยู่หวัทรง   

    ศีลบําเพญ็พระธรรม อยู่พระตําหนกัวดับางยีเ่รือนอก 5 วนั แลว้ใหทํ้ากุฏิถึง 120 กุฏิ แลว้ให้บูรณปฏิสงัขรณ์  

    พระพทุธรูปและพระเจดีย์วิหาร คูริมพระอุโบสถนัน้ใหข้ดุลงแล้วปลูกบวัหลวงชําระแผ้วถางใหก้วา้งออกไปกว่า 

    แต่ก่อน แลว้อาราธนาพระสงฆ์ฝ่ายคณะวิปัสสนามาอยู่ ณ กุฏิซ่ึงทําถวาย ให้ขอ้ทูลละอองฯปรนนิบติัแลว้     

    เสด็จฯไปถวายพระราชโชวาทแก่พระสงฆ์ โดยอธิบายซ่ึงพระองค์บําเพญ็ได้ใหต้อ้งดว้ยวิธี จะไดบ้อกบญุ 

    ปฏิบติัศาสนาสืบไป 

 เม่ือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสวรรคตในปี พ.ศ.2325 ก็ได้ประดิษฐานพระบรมศพ

ถวายพระเพลงและบรรจุพระบรมอฐิัไว้ ณ วดัอินทารามแหง่นี ้ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานกลา่วไว้ในพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 1 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ความวา่  

 ในปีมะโรง ฉศก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชดําริ พร้อมดว้ยสมเด็จพระอนชุาธิราช          

    กรมพระราชวงับวรฯ ดํารสัให้ขดุศพเจ้ากรุงธนบรีุข้ึนทําการฌาปนกิจทีเ่มรุวดับางยีเ่รือใต ้ใหมี้การมหร      



27 
 

    สพพอสมควรและเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงทัง้ 2 พระองค์6 

 ครัน้มาถึงสมยัรัชกาลท่ี 3 วดัอินทารามได้เสือ่มปรักหกัพงัไปเพราะขาดผู้ ทํานบุํารุงก็ได้พระยา

ศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) ต้นตระกูล “ศรีเพ็ญ” มีศรัทธาจึงได้มาปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่7 ดงันัน้เม่ือพิจารณา

ประวติัการสร้างวดัร่วมกบัข้อความท่ีถูกจารึกไว้ในพระราชพงศาวดารจึงทําให้สามารถสนันิษฐานใน

เบือ้งต้นได้วา่เจดีย์บรรจุอฐิัท่ีตัง้อยู่ภายในวดัอินทารามแห่งนีเ้ป็นเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ

พระเจ้าตามสนิมหาราชนัน่เอง 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 

                                                             
 6 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

ที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขาํ บุนนาค), 53. 

 7 สริุยา รัตนกลุ และคนอ่ืนๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เลม่ 2 (นครปฐม: 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2550), 741-742.  
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 เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองอยู่ในผงั

ยอ่มมุไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน 2 ฐาน ถัดขึน้มาเป็นบวัทรงคลุม่รองรับองค์

ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุ มีการตกแตง่ประดบัลวดลาย 

 สว่นยอด ประกอบด้วยบลัลงัก์อยูใ่นผงัยอ่มมุ ถดัขึน้มาเป็นบวัฝาละมี บวัทรงคลุม่เถา 

ปลแีละเม็ดนํา้ค้าง 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัพระอคัรมเหส ี

 

 เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระอัครมเหสีมีลกัษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 7 เจดีย์บรรจพุระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ภาพที่ 8 เจดีย์บรรจพุระบรมอัฐิพระอัครมเหสี 
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 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานสงิห์ 1 ฐาน ถดัขึน้มาเป็นฐานบวัซ้อนชัน้ 2 ฐาน 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12  

 สว่นยอด ประกอบด้วยบลัลงัก์อยู่ในผงัย่อมุม ถัดขึน้มาเป็นบวัฝาละมี ปล้องไฉน ปลี

และเม็ดนํา้ค้าง 

 รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุพระบรมอฐิัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีสดัสว่นและขนาดท่ี

ผิดไปจากแบบแผนประเพณีท่ีเคยมีมา กลา่วคือ เจดีย์มีลกัษณะอ้วนป้อม บวัทรงคลุม่ท่ีรองรับองค์

ระฆงัมีการตกแตง่กลบีบวัเพ่ิมเติมหลายชัน้ซึง่ไม่ใช่ระเบียบโดยทัว่ไปท่ีพบทัง้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย

และรัตนโกสนิทร์ตอนต้น อีกทัง้ไม่มีปลยีอดตามแบบแผนสว่นยอดของเจดีย์ทรงเคร่ืองโดยทัว่ไปซึง่การ

ทําปลีเพียงชัน้เดียวเช่นนีเ้ป็นลกัษณะแบบเจดีย์ทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยาตอนปลาย แสดงให้เห็นว่า

เจดีย์ทรงเคร่ืององค์นีน้า่จะสร้างขึน้ภายหลงัจากช่างไม่คุ้นเคยกบัการสร้างเจดีย์รูปแบบนีแ้ล้วหรือไม่ก็

เป็นงานบูรณะโดยคนรุ่นหลงัท่ีไม่เข้าใจระเบียบของเจดีย์แบบเดิม8 สาํหรับเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิพระ

อคัรมเหสมีีรูปแบบศิลปกรรมตามแบบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีนิยมในสมยัอยธุยาตอนกลางแตกต่างกันตรงท่ี

มีการย่อมุมไม้ 12 เพ่ิมขึน้เท่านัน้ การสร้างเจดีย์ทรงระฆังมาปรากฏความนิยมขึน้อีกครัง้ในสมัย

รัชกาลท่ี 4 

 วัดราชคฤห์ : เจดีย์บรรจุอัฐิพระยาสีหาราชเดโช(พระยาพิชัยดาบหัก) 

 วดัราชคฤห์เดิมช่ือ “วดับางยี่เรือเหนือ” เป็นวดัโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

โดยมีชาวมอญกลุม่หนึง่ซึ่งได้อพยพมาโดยทางเรือจากกาญจนบุรีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและ

สร้างบ้านเรืออาศยัอยูแ่ถบริมคลองบางกอกใหญ่ พอสงบศึกแล้วจึงได้ช่วยกันสร้างวดัขึน้9 ต่อมาเม่ือ

พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงปราบดาภิเษก พระองค์พร้อมด้วยทหารคู่ใจ คือ พระยาสีหราชเดโช(พระ

ยาพิชัยดาหัก)ได้ทําการบูรณปฏิสงัขรณ์วดับางยี่เรือเหนือ ครัน้เม่ือเม่ือพระเจ้าตากสินมหาราชทรง

สวรรคตและพระยาสหีราชเดโชก็ได้สิน้ชีวิตลงตามพระเจ้าตากสนิมหาราช จึงได้นําอัฐิของพระยาสีหา

ราชเดโชมาบรรจุไว้ท่ีวดับางยี่เรือเหนือแห่งนี ้อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีหลกัฐานระบุไว้อย่างแน่ชัดแต่

เม่ือพิจารณาจากประวติัการสร้างวดัก็ทําให้สามารถตัง้ข้อสนันิษฐานไว้ในเบือ้งต้นได้ว่าเจดีย์ท่ีตัง้อยู่

ภายในวดัราชคฤห์แหง่นีเ้ป็นเจดีย์บรรจุอฐิัพระยาหาราชเดโช(พระยาพิชยัดาบหกั) นัน่เอง 

                                                             
 8 เร่ืองเดียวกนั, 789. 

 9 เร่ืองเดียวกนั, 761. 
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รูปแบบศิลปกรรมปรางค์บรรจุอฐิัของเจ้าพระยาพิชยัดาบหกั 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 ปรางค์บรรจุอฐิัของพระยาพิชยัดาบหกั มีลกัษณะเป็นปรางค์ขนาดเลก็อยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 20 มี

รูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นชุดฐานสงิห์ซ้อนลดหลัน่กนั 3 ฐาน  

 สว่นเรือนธาต ุ อยูใ่นผงัยอ่มมุรับกบัการยอ่มมุท่ีเร่ิมมาตัง้แตส่ว่นฐาน ซุ้มจระนํามีขนาดเล็ก 

ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ 

 สว่นยอด มีลกัษณะเป็นเรือนชัน้ซ้อน 4 ชัน้ ประดบักลีบขนุนและบรรพแถลงแนบชิด

ติดกบัผนงัในแตล่ะชัน้ ยอดด้านบนสดุประดบันภศลู 

 รูปแบบศิลปกรรมของปรางค์บรรจุอฐิัพระยาพิชัยดาบหกัมีลกัษณะตามแบบแผนของปรางค์

ในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น(รัชกาลท่ี 3) ทัง้การยอ่มมุท่ีทกุมมุมีขนาดเทา่กนัหรือการทําเรือนชัน้ซ้อนท่ี

มีการประดบักลบีขนุนและบรรพแถลงแนบชิดติดกับผนงัในแต่ละชัน้ สว่นของบรรพแถลงได้รวมเป็น

สว่นเดียวกับช่องวิมานและใบขนุนจนเหลือเป็นเพียงใบขนุนท่ีแปะติดกับผนัง อย่างไรก็ตามปรางค์

ภาพที่ 9 ปรางค์บรรจุอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก 
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บรรจุอฐิัพระยาพิชยัดาบหกัมีสว่นท่ีแตกตา่งไปจากปรางค์โดยทัว่ไป กลา่วคือ เหนือเรือนธาตุไม่มีการ

ทําชัน้เชิงบาตรครุฑแบกรองรับเรือนชัน้ซ้อน แต่ทําเป็นเพียงชัน้ท่ีมีลกัษณะคอดล่างผายบนและ

ประดับกนกท่ีมุมเพียงเท่านัน้ ซึ่งผิดแผกแตกต่างออกไปจากรูปแบบของปรางค์ในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสนิทร์ โดยอาจเป็นความตัง้ใจท่ีจะไม่ทํามาตัง้แต่ครัน้แรกสร้างหรืออาจเป็นความผิดพลาดใน

การบูรณปฏิสงัขรณ์ในสมยัหลงัก็เป็นไปได้ 

 การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในสมัยรัชกาลท่ี 1-2 พบปรากฏรูปแบบศิลปกรรมทัง้เจดีย์

ทรงเคร่ืองและเจดีย์ทรงปรางค์ซึ่งสอดคล้องสมัพันธ์กับรูปแบบเจดีย์อันเป็นท่ีนิยมในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ซึ่งสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย แม้ว่าองค์ประกอบหรือสดัส่วนบางอย่างจะมี

การเปลีย่นแปลงไปบ้างโดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของช่างผู้สร้างหรือการบูรณปฏิสงัขรณ์ในสมัย

หลงัแตก็่พอสามารถใช้เป็นตวัอยา่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในเจดีย์รูปแบบดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี 

เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 

 ในช่วงรัชสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการสร้าง

และทํานบุํารุงพระพุทธศาสนา เพราะนอกจากพระองค์จะทรงสร้าง สถาปนาและปฏิสงัขรณ์วดัด้วย

พระองค์เองแล้วยงัได้ทรงชกัชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางผู้ ใหญ่ท่ีมีทรัพย์สินและไพร่พล

ให้ช่วยกันสร้างและปฏิสงัขรณ์วัดอีกด้วย จึงทําให้เกิดเป็นประเพณีของการสร้างวัดในท่ีดินของตน 

ทํานองเป็นวดัประจําตระกลูอนัเป็นมลูเหตท่ีุทําให้เกิดคําท่ีกลา่ววา่ “ใครใจบุญชอบสร้างวดัวาอารามก็

เป็นคนโปรด”10 

 ความนิยมในการสร้างหรือปฏิสงัขรณ์วดัสมัยนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ด้วยกัน 

คือ กลุม่วดัท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สร้างหรือปฏิสงัขรณ์ กลุม่วดัท่ีเจ้านายเชือ้พระวงศ์เป็นผู้สร้าง

หรือปฏิสงัขรณ์และกลุม่วดัท่ีขุนนางเป็นผู้สร้างหรือปฏิสงัขรณ์ ซึ่งภายในแต่ละวดัก็มักจะมีการสร้าง

เจดีย์เพ่ือไว้ใช้สาํหรับบรรจุอฐิัของคนในตระกลู   

 แต่จากการสํารวจเบือ้งต้นพบว่าวดัในกลุม่ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สร้างหรือปฏิสงัขรณ์

นัน้มิได้มีการสร้างเจดีย์ไว้เพ่ือเป็นท่ีบรรจุอฐิัแต่ออย่างใด ดงันัน้ในการศึกษาเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

                                                             
 10 ราชบณัฑิตยสภา, ตาํนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา 

(ธนบุรี: ผดงุวิทยาการพิมพ์, 2514.  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจําเนียร นครประศาสน์ 2 กุมภาพนัธ์

2514), 6-7. 
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สมยัรัชกาลท่ี 3 นี ้จะยกตวัอยา่งศกึษาเฉพาะกลุม่วดัท่ีสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ขึน้โดยกลุม่เจ้านายและขุน

นางตระกลูตา่งๆแตเ่พียงเทา่นัน้ ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1. กลุ่มวัดที่เจ้านายเชือ้พระวงศ์เป็นผู้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ 

 วัดระฆงัโฆสิตาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ             

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

 วดัระฆงัโฆษิตารามเป็นวดัโบราณท่ีมีมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมช่ือวดับาง

หว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯให้ยกวดับางหว้าใหญ่จากวัด

ราษฎร์ขึน้เป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีการขุดพบระฆงัโบราณท่ีบริเวณบ่อเต่าหลงัพระ

อุโบสถเป็นระฆงัท่ีมีเสยีงไพเราะ ให้ราษฎรพากันเรียกวดัว่า “วดัระฆงั” แต่ในพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี  1 ฉบบัของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) กลา่วไว้ว่า“...วดับางหว้าใหญ่

ทรงปฏิสงัขรณ์แลว้ พระราชทานนามเปลีย่นว่า วดัระฆงั ใหเ้หมือนกบัวดัระฆงัครัง้กรุงเก่า ซ่ึงเป็นวดัที่

อยู่ใกลพ้ระราชวงัขา้งดา้นตะวนัตก...” เม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชทานนามวดัเป็นภาษาบาลี

วา่ “วดัคณัฑิการาม” แตช่าวบ้านก็ยงัคงเรียกวา่วดัระฆงัอยูน่ัน่เอง ในท่ีสดุวดัจีจ้ึงมีนามวา่ วดัระฆงัโฆ

สติาราม11 

 วดัระฆงัโฆสิตารามเป็นวดัท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับกรมพระราชวงัหลงัในรัชกาลท่ี 1 คือ 

เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ซึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงเทเวศร์นีเ้ป็นพระราชบุตรในสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรม

พระยาเทพสดุาวดี พระเจดีย์ทรงเคร่ือง 3 องค์ท่ีเรียงกนั12ในบริเวณกําแพงแก้วด้านทิศเหนือสร้างโดย

กรมหม่ืนนราเทเวศร์(พระองค์เจ้าชายปาล) กรมหม่ืนนเรศร์โยธี(พระองค์เจ้าชายบวั) และกรมหม่ืน

เสนีย์บริรักษ์(พระองค์เจ้าชายแดง) เจ้านายทัง้ 3 พระองค์นีเ้ป็นพระโอรสในกรมพระราชวงัหลงั เจ้าฟ้า

กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมหม่ืนนราเทเวศร์เป็นต้นราชสกุลปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สว่นกรมหม่ืน

นเรศร์โยธีไม่ปรากฏวา่ทรงเป็นต้นราชสกุลใดและกรมหม่ืนเสนีย์บริรักษ์ทรงเป็นต้นราชสกุลเสนีย์วงศ์ 

ณ อยุธยา เจ้านายวงัหลงัทัง้ 3 พระองค์นีไ้ด้สร้างเจดีย์ดงักล่าวเพ่ือโดยเสด็จรัชกาลท่ี 3 เม่ือครัง้ท่ี

                                                             
 11 เร่ืองเดียวกนั, 363-364. 

 12 ท่ีบริเวณองค์เจดีย์มีแผน่ป้ายจารึกระบพุระนามผู้สร้างเจดีย์ประดบัไว้อยู่ 
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พระองค์ทรงสร้างพระอุโบสถของวดั อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่าเจดีย์ทัง้ 2 องค์13ยงัถูกใช้

สาํหรับเป็นท่ีบรรจุอฐิัของของเจ้านายในราชสกลุดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงเคร่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 13 เจดีย์ท่ีสร้างขึน้โดยกรมหม่ืนนเรศร์โยธีไมป่รากฎพบวา่ใช้บรรจอุฐิัของเจ้านายในราชสกลุใด. 

ภาพที่ 10 เจดีย์ทรงเคร่ือง  

สร้างโดยกรมหมื่นนราเทเวศร์ 

บรรจุอัฐิราชสกุล “ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” 

ภาพที่ 11 เจดีย์ทรงเคร่ือง  

สร้างโดยกรมหมื่นนเรศร์โยธี 
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 เจดีย์ทรงเคร่ืองวดัระฆงัโฆสิตารามทัง้ 3 องค์มีลกัษณะเหมือนกัน กลา่วคือ มีลกัษณะเป็น

เจดีย์ทรงเคร่ืองอยู่ในผงัย่อมุมไม้ 20 ตัง้อยู่บนฐานบวัขนาดใหญ่สามารถเดินประทกัษิณได้โดยรอบ

และมีบนัไดทางขึน้-ลง มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน  มีลกัษณะเป็นชุดฐานสงิห์ 3 ฐานถดัขึน้มาเป็นบวัทรงคลุม่รองรับองค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 20  

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบัลลงัก์อยู่ในผงัย่อมุม บัวทรงคลุม่เถา ปลี ลกูแก้วและปลี

ยอด ตามลาํดบั 

 เจดีย์ทรงเคร่ืองเป็นรูปแบบท่ีปรากฏขึน้ครัง้แรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางและมาได้รับ

ความนิยมอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลายจวบจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ โดยรูปแบบเจดีย์ทรงเคร่ืองสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีความแตกต่างกัน 

กลา่วคือ การทําบวัทรงคลุม่ในสมยัอยธุยาจะทําอยูใ่นผงักลมแตส่มยัรัตนโกสนิทร์บวัทรงคลุม่จะอยู่ใน

ภาพที่ 12 เจดีย์ทรงเคร่ือง  

สร้างโดยกรมหมื่นเสนีย์บริรักษ์ 

บรรจุอัฐิราชสกุล “เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา” 
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ผงัสีเ่หลีย่มซึง่อาจมีการยอ่มมุรับกบัการยอ่มมุท่ีมีตัง้แตส่ว่นฐานขึน้มา การทําปลใีนสมัยอยุธยาจะทํา

ปลเีพียงชัน้เดียวแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์จะทําปลียอดเพ่ิมขึน้มาด้วย นอกจากนีย้งัมีสว่นของลวดบวั

เช่ือมฐานกบับวัทรงคลุม่ซึง่เป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมขึน้มาในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีปรากฏ

ท่ีวดัระฆงัโฆสติารามแหง่นีมี้ลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมตามแบบแผนประเพณีของเจดีย์ทรงเคร่ือง

ในสมยัรัตนโกสินทร์ครบถ้วนทุกอย่าง จึงอาจกลา่วได้ว่าเจดีย์ทรงเคร่ืองทัง้ 3 องค์นีเ้ป็นต้นแบบแห่ง

เจดีย์ทรงเคร่ืองสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีความสมบูรณ์และยงัคงสามารถรูปแบบดังกล่าวไว้ได้จวบจน

ปัจจุบนั 

 วัดสุวรรณาราม : เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุล สุทัศน์ 

 วดัสวุรรณาราม เดิมช่ือ “วดัทอง” ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ทราบแต่ว่าได้สร้างมาตัง้แต่กรุงศรี

อยธุยาเป็นราชธานี ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อยฝ่ังทิศตะวนัตก ในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าตากสนิให้นําเชลยชาวพม่าไปประหารชีวิต ตอ่มาในสมยัรัตนโกสนิทร์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

ฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯให้รือ้และสถาปนาขึน้ใหม่ทัง้พระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่า “วัด

สวุรรณาราม”  

 บริเวณลานพระอุโบสถมีเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ตัง้อยู่หน้าพระวิหารเดิม

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนประดบักระจก ปัจจุบนันีไ้ด้ซ่อมแซมและฉาบปูนเรียบทาสีขาวทัว่ทัง้องค์พระ

เจดีย์ไม่ใช้กระจกประดบัแล้ว ท่ีฐานพระเจดีย์มีแผ่นจารึกว่าพระเจดีย์องค์นีส้ร้าง พ.ศ.2390 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ภายในบรรจุอัฐิพระองค์เจ้าชายสทุศัน์ กรมหม่ืนไกรสรวิชิต ผู้

เป็นต้นราชสกลุสทุศัน์ ปัจจุบนัพระเจดีย์องค์นีจ้ึงเป็นพระเจดีย์ประจําราชสกุลสทุศัน์และเป็นท่ีบรรจุ

อฐิัของลกูหลานแหง่ราชสกลุนี ้14 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 14 เร่ืองเดียวกนั, 331-332. 
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ภาพที่ 13 เจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุล "สุทศัน์" 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิั ราชสกลุ “สทุศัน์”15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เจดีย์บรรจุอฐิัราชสกลุสทุศัน์ มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองย่อมุมไม้ 20 มีรูปแบบศิลปกรรม 

ดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ฐานด้านล่างสุดมีลกัษณะเป็นฐานเขียงอยู่ในผัง 8 เหลี่ยมประดบัตกแต่ง

ด้วยกระเบือ้งปรุลายจีนลายดอกไม้ 4 กลบี ถดัขึน้มาเป็นฐานบวัท่ีไม่มีท้องไม้บริเวณบวัหงายสลกัลาย

กลบีบวั ชุดฐานสงิห์ซ้อน 3 ฐานและบวัทรงคลุม่รองรับองค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 20  

 สว่นยอด ประกอบไปด้วย บลัลงัก์อยูใ่นผงัยอ่มมุ ถดัขึน้มาเป็นบวัทรงคลุม่เถา ปลีและ

ฉตัรประดบัด้านบนสดุ 

                                                             
 15 บรูณะเม่ือ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2390. 
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 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุลสุทัศน์มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเจดีย์

ทรงเคร่ืองท่ีพบในสมยัรัตนโกสนิทร์ กลา่วคือ ฐานบวัด้านลา่งก่อนถึงชุดฐานสิงห์ไม่มีท้องไม้แตกต่าง

ไปจากระเบียบการทําฐานบวัตามแบบแผนประเพณีเดิม ทัง้ยงัมีการสลกัลวดลายกลีบบวับริเวณบวั

หงาย นอกจากนีป้ลีของเจดีย์ทรงเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร์มักจะทําปลียอดเพ่ิมขึน้มาจากรูป

แบบเดิมในสมยัอยธุยาท่ีทําปลเีพียงชัน้เดียว จึงอาจสนันิษฐานได้ว่าองค์ประกอบท่ีผิดรูปแบบไปจาก

เจดีย์ทรงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสนิทร์นีอ้าจเป็นงานท่ีเกิดจากการบูรณะในภายหลงัโดยช่างผู้ไม่เข้าใจใน

รูปแบบศิลปะของเจดีย์ทรงเคร่ือง หรือ อาจเป็นไปได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีช่างผู้สร้างแรกเร่ิมตัง้ใจทําให้มี

ความแตกตา่งไปจากเจดีย์ทรงเคร่ืองแบบเดิมก็เป็นได้ อยา่งไรก็ตามบริเวณฐานเขียงด้านลา่งสดุมีการ

ประดบักระเบือ้งปรุลายจีนลายดอกไม้ 4 กลีบ ซึ่งการตกแต่งด้วยกระเบือ้งปรุลายจีนนีม้ักพบความ

นิยมทําอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลสนบัสนุนเพ่ิมเติมจากแผ่นจารึกท่ีระบุว่าเจดีย์

ทรงเคร่ืององค์นีส้ร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3  

 วัดเครือวัลย์วรวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุญยรัตพันธ์ุ 

 วดัเครือวลัย์วรวิหาร สร้างขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 โดย

เจ้าจอมเครือวลัย์เป็นผู้สร้างพร้อมด้วยเจ้าพระยาอภยัภูธร(น้อย บุณยรัตพนัธ์ุ) ผู้ เป็นบิดา แล้วถวาย

เป็นพระอารามหลวง16 แต่การสร้างในคราวนัน้ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ สร้างทัง้สองก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน 

รัชกาลท่ี 3 จึงทรงโปรดให้สร้างวดัตอ่ไปจนแล้วเสร็จ โดยพระราชทานนามว่า “วดัเครือวลัย์วรวิหาร”17 

ตอ่มาเจ้าพระยาภธูราภยั(นชุ บุณยรัตพนัธ์ุ)18  ได้ปฏิสงัขรณ์วดัและสร้างเจดีย์ขึน้ 2 องค์ สําหรับบรรจุ
                                                             
 16 เจ้าพระยาวชิิตวงษ์วฒุิไกร และพระยาพฤฒาธิบดี, เรียบเรียง, ตํานานพระอารามหลวงและทําเนียบ

สมณศักด ิ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2457.  พิมพ์แจกในงานศพ เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วฒิุไกรฯ (หม่อมราชวงศ์คล่ี 

สทุศัน์) องคมนตรี รัฐมนตรี), 2. 

 17 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  3, 

เลม่ 1, 169. 

 18 เจ้าพระยาภูธราภัย(นุช บุณยรัตพนัธุ์) เป็นบุตรเจ้าพระยาอภัยภูธร(น้อย บุณยรัตพนัธุ์) ในรัชกาลท่ี 3 

เป็นนายสนิท หุ้มแพร แล้วเป็นหลวงศกัดิ ์นายเวร จากนัน้เล่ือนเป็นพระยาสริุยภกัดี เม่ือปลายรัชกาลท่ี 3 ถูกถอด ถึง

ในรัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯให้เป็นพระยามหามนตรีแล้วเล่ือนเป็นเจ้าพระยายมราช เม่ือเจ้าพระยายมราช(สกุ)ถึงแก่

อสัญกรรมแล้ว จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยายมราช(นุช) เป็นเจ้าพระยาท่ีสมุหนายก ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงแผ่นดิน

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ใน ราชบณัฑิตยสถาน, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, 2538.  จดัพมิพ์เป็นท่ีระลกึงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พทุธศกัราช 2538), 10. 
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อฐิัคนในตระกลู “บุณยรัตพนัธ์ุ” หรือผู้ เก่ียวเน่ืองกบัทางตระกลู19 ซึง่นบัได้ว่าวดัเครือวลัย์แห่งนีเ้ป็นวดั

ประจําตระกลูบุณยรัตนพนัธ์ุ  

 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลกัฐานระบุถึงปี พ.ศ. ท่ีเจ้าพระยาภูธราภยั(นุช บุณยรัตพันธ์ุ)ได้

สร้างเจดีย์ทัง้ 2 องค์สาํหรับบรรจุอฐิัคนในตระกลูบุณยรัตพนัธ์ุหรือผู้ เก่ียวเน่ืองทางตระกลู ประกอบกับ

รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอัฐิคนในสกุล “บุญยรัตพันธ์ุ” มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึ่งเป็น

รูปแบบเจดีย์พระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 4 และในบริเวณสว่นมาลยัเถาขององค์เจดีย์มีการประดบั

สิงห์เหมือนกันกับท่ีพบท่ีเจดีย์วดับรมนิวาสและวดัปทุมนารามซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีมีหลกัฐานระบุไว้อย่าง

ชดัเจนวา่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 จึงตัง้ข้อสนันิษฐานไว้ในเบือ้งต้นว่าเจ้าพระยาภูธราภยัอาจสร้าง

เจดีย์บรรจุอฐิัคนในสกลุบุญยรัตพนัธ์ุขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เช่นเดียวกนั ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงจะขอกลา่วถึง

รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์เอาไว้ในหวัข้อเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมยัรัชกาลท่ี 4 ตอ่ไป (ดรููปท่ี 24) 

2. กลุ่มวัดที่ขุนนางเป็นผู้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ 

 วัดประยุรวงศาวาส : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค 

 วดัประยุรวงศาวาส เดิมช่ือวดัรัว้เหล็ก20  สร้างขึน้โดยสมเด็จเจ้าพระยาบวรมหาประยุรวงศ์

(ดิศ บุนนาค) หรือท่ีเรียกวา่ “สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่” เม่ือครัง้ยงัเป็นเจ้าพระยาพระคลงั ว่าท่ีพระ

คลงัและวา่ท่ีสมหุพระกลาโหม ซึง่ทา่นได้อุทิศท่ีสวนกาแฟสร้างวดัขึน้ปี พ.ศ.2371 สร้างอยูน่าน 8 ปีจึง

สําเร็จ มีการฉลองวัดในปี พ.ศ.237921 แล้วจึงถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 3 ทรง

                                                             
 19 เร่ืองเดียวกนั, 28-29. 

 20 เพราะมีรัว้เหลก็แวดล้อมเป็นกําแพงอยู่ตอนหน้าพระอโุบสถ วหิารและศาลาการเปรียญ รัว้เหล็กนีส้มเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยรุวงศ์สัง่มาจากประเทศองักฤษ เพ่ือทลูเกล้าฯถวายพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ

ได้ใช้ล้อมเป็นกําแพงในพะราชวงั แต่ไม่ทรงโปรด จึงขอรับพระราชทานมาใช้ล้อมเป็นกําแพงในวดั โดยเอานํา้ตาล

ทรายแลกทําสญัญากนัวา่เหลก็หนกัเท่าใด นํา้ตาลทรายก็หนกัเท่านัน้ ใน พระวิสมุธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พรหมรังสี) 

และคนอ่ืนๆ, ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2556.  อนุสรณ์พิธี

สมโภชพระอารามครบ 185 ปี วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร และสมโภชหิรัญบฏั พระพรหมบณัฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺ

โต) เจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร วนัเสาร์ท่ี 12-13 มกราคม 2556), 15. 

 21 ปรากฏหลกัฐานกลา่วถึงงานฉลองวดัอยู่ในบนัทึกจดหมายเหตขุอง หมอ ดี.บี.บรัดเล(Dr.D.B.Bradley) 

มชิชนันารีชาวอเมริกา ความวา่ “วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2379 วนันีมี้การฉลองวดัอนังดงามของสมเดจ็องค์ใหญ่ บิดา

ของท่าผู้สําเร็จราชการแผน่ดนิ มีการมหรสพมากมายหลายอย่าง ประชาชนมาประชุมกันมากมาย หลายพนั ทัง้ชาว
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พระราชทานนามวดัวา่ “วดัประยุรวงศาวาส” ภายในวดัมีเจดีย์ทรงระฆงัองค์ใหญ่ ใช้เป็นท่ีบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตแุละอฐิัของคนในตระกลูบุนนาค22 โดยอัฐิของคนในตระกูลบุนนาคจะบรรจุอยู่บริเวณ

สว่นฐานของเจดีย์23และบริเวณผนงักําแพงแก้วท่ีล้อมรอบองค์เจดีย์ 

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เร่ิมสร้างเจดีย์องค์ใหญ่นีข้ึน้ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ 

ผู้สร้างก็ถึงแก่พิราลยัไปก่อนเม่ือพ.ศ.2398 ตอ่มาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์(ช่วง บุนนาค) 

จึงได้สร้างเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนีเ้อง

รูปแบบของเจดีย์จึงมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัอนัเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 ในขณะ

ท่ีสมยัรัชกาลท่ี 3 จะนิยมเฉพาะเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเคร่ืองเท่านัน้ ซึ่งก็สอดคล้องกับประวติั

การก่อสร้างท่ีเป็นงานแล้วเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 4 ดงันัน้รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงระฆงัดงักลา่ว

จึงจะขอกลา่วไว้ในหวัข้อ เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัชกาลท่ี 4 ตอ่ไป(ดรููปท่ี 23) 

 วัดพิชัยญาติการาม : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค 

 วดัพิชยัญาติการาม เดิมเป็นวดัร้าง ไม่มีหลกัฐานชดัเจนว่าสร้างขึน้ในสมัยใด24 ต่อมาปี พ.ศ.

2384 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทตั บุนนาค) หรือท่ีเรียกว่า “สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย” 

เม่ือครัง้ยังดํารงบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกศาธิบดี จางวางกรมพระคลังสินค้า ได้

ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างสถาปนาขึน้ใหม่ทัง้วดั แล้วน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาล

ท่ี 3 โดยพระองค์ได้พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วัดพระยา

ญาติ”25 ครัน้ถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระราชทานนามใหม่เป็น “วดั

พิชัยญาติการาม” มาจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีปรางค์ 3 องค์ ปรางค์องค์ประธานประดิษฐาน

พระพทุธเจ้า 4 พระองค์และบริเวณผนงัภายในเป็นท่ีบรรจุอฐิัคนในตระกลูบุนนาค 

 

                                                                                                                                                                                     
พระนครและสญัจรมาจากท่ีตา่งๆของประเทศ” ใน ประยรู อลุชุาฎะ, ศลิปกรรมในบางกอก (พระนคร: เกษมบรรณ

กิจ, 2514), 27. 

 22 เอนก นาวกิมลู, ลิน้ชักภาพเก่า (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550), 64. 

 23 ไมเ่ปิดให้เข้าชม. 

 24 กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 1, 176. 

 25 พรรณี สนุทรโยธี และคนอ่ืนๆ, วัดพชัิยญาตกิาราม (กรุงเทพฯ: วดัพชิยัญาตกิารามร่วมมือกับสโมสรโร

ตาร่ี กรุงเทพฯ, 2534), 2-3. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b706%7d%7b729%7d%7b707%7d+%7b717%7d%7b728%7d%7b709%7d%7b728%7d%7b682%7d%7b722%7d%7b686%7d%7b720%7d%2C+2471-2544./a|bbc3d0c2d9c3+cdd8c5d8aad2aed0+2471+2544/-3,-1,0,B/browse
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ภาพที่ 14 ปรางค์ประธาน วัดพิชัยญาติการาม ภาพที่ 15 ผนังภายในปรางค์  

บรรจุอัฐิตระกูลบนุนาค 

รูปแบบศิลปกรรมปรางค์ประธานวดัพิชยัญาติการาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 พระปรางค์ประธานบรรจุอฐิัคนในตระกลู “บุนนาค” มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน พระปรางค์ทัง้ 3 องค์ ตัง้อยู่บนฐานเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยชุดฐานบัว

ลกูแก้วอกไก่ 1 ชุด รองรับลานประทกัษิณท่ีสามารถเดินได้รอบปรางค์ทัง้ 3 องค์ 

 สว่นเรือนธาต ุ เหนือลานประทกัษิณขึน้ไปเป็นสว่นของเรือนธาตซุึง่ในท่ีนีทํ้าเป็นอาคารแบบ

มณฑปจตัรุมขุ ประกอบด้วยฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 1 ฐาน รองรับตวัอาคารจตัรุมขุออยูใ่นผงัเพ่ิมมมุและ

ยกเก็จเพ่ือรับมุขท่ีมีประตูทัง้ 4 ด้าน เหนือฐานบวัประกอบด้วยชัน้ยกัษ์แบก 1 ชัน้ท่ีเสาประดบัผนงั

และเสาประดบักรอบประต ูสว่นลา่งประด้วยลายกาบพรหมศรและสว่นบวัหวัเสาประดบัด้วยกาบบน 

ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงัตวัอย่างท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ง

ซอ่มในสมยัรัชกาลท่ี 3 หลกัคาจตัรุมขุทําซ้อนกนั 3 ชัน้ลดหลัน่กนัขึน้ไปเป็นหลงัคาหน้าจัว่มงุกระเบือ้ง 

ประดบัด้วย ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์(ลกัษณะผสมระหวา่งปากเป็นนกและหงอนเป็นนาค บางครัง้
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เรียกวา่ “นกเจ่า”) ภายในกรอบหน้าบนัประดบัลวดลายพนัธ์ุพฤกษา มีชัน้เทพพนม 1 แถว รองรับสว่น

หน้าบนัทัง้หมด   

 สว่นยอด สว่นนีคื้อสว่นปรางค์หรือปราสาทเหนือหลงัคาจัตุรมุข ประกอบด้วยชัน้ยกัษ์

แบกสลบักบัชัน้เทพพนมอยา่งละ 2 ฐาน รองรับชัน้ปราสาทท่ีทําซ้อนกันเป็นชัน้ๆจํานวน 6 ชัน้ แต่ละ

ชัน้ประดบับรรพแถลงหรือกลบีขนนุปรางค์ ลกัษณะทรงกลบีขนนุทําแนบชิดกบัองค์ปรางค์แล้ว ซึ่งเป็น

วิวัฒนาการสืบต่อมาจากสมัยอยุธยา รูปแบบของพระปรางค์ประธานยังคงรักษาเค้าโครงเดิมท่ีมี

ขนาดใหญ่แตอ่วบอ้วนเช่นเดียวกบัปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น พระปรางค์ วดัระฆงัโฆษิตา

ราม ส่วนเร่ืองยกัษ์แบกและเทพพนมเปรียบเทียบได้กับพระปรางค์วดัระฆงัโฆษิตารามและวดัอรุณ

ราชวราราม อนัมีคติเร่ืองของพระปรางค์จําลองมากจากเขาพระสเุมรุในคติของพุทธศาสนา จะพบว่า

พระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีชัน้ซ้อนของปราสาท 6 ชัน้เสมอ อาจหมายถึง

สวรรค์ชัน้ต่างๆนัน่เอง สว่นยอดของพระปรางค์ประดับด้วยนภศูลซึ่งพบอยู่มั่วไปในพระปรางค์สมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น26 

 การสร้างพระปรางค์ท่ีวดัพิชยัญาติการามมีคติและรูปแบบการสร้างท่ีแปลกกวา่แห่งอ่ืนๆ อาจ

กลา่วได้ว่าเป็นแห่งเดียวเท่านัน้ท่ีสร้างประปรางค์ 3 องค์เป็นประธานของวดัและมีคติเก่ียวกับอดีต

พุทธเจ้าและอนาคตพุทธเจ้า สว่นคติการสร้างปรางค์ 3 องค์เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในศิลปะ

ขอมสมัยบายน ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 18 (สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7) การสร้างพระปรางค์ 3 หลงั

ได้รับการดดัแปลงให้เป็นคติของพทุธสาสนามหายาน เรียกว่า “รัตนตรัยมหายาน” เป็นท่ีประดิษฐาน

ของพระพุทธรูปนาคปรก(ปรางค์ประธาน) พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร(ปรางค์ด้านขวามือของปรางค์

ประธาน)และนางปรัชญาปารมิตา(ปรางค์ด้านซ้ายมือของปรางค์ประธาน) ตวัอยา่งเช่น ปรางค์ 3 ยอด 

เป็นต้น 

 คติการสร้างพระปรางค์ของวดัพิชัยญาติการามกลบัแปลกแตกต่างออกจากคติความเช่ือ ท่ี

เคยมีมาแตเ่ดิม เป็นเร่ืองท่ีคิดและสร้างขึน้ใหม่ท่ีบรรจุไว้ในพระปรางค์ 3 องค์ เพ่ือแสดงเร่ืองเก่ียวกับ

                                                             
 26 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 56-57. 
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พระพทุธเจ้า 5 พระองค์ในภทัรกปันี ้อนัประกอบไปด้วย พระพทุธเจ้าท่ีตรัสรู้แล้ว 4 พระองค์กบัอนาคต

พทุธเจ้าอีก 1 พระองค์ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย27 

 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าพระยานิกรบดินทร์(เจ้าสัวโต) 

 วดักลัยาณมิตรสร้างขึน้โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์(เจ้าสวัโต ต้นสกุลกัลยาณมิตร)ว่าท่ีสมุหา

นายก เม่ือครัน้ยังเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง โดยได้อุทิศท่ีบ้านและซือ้ท่ีดิน

บริเวณใกล้เคียงเพ่ิมเติมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างพระอาราม  การก่อสร้างพระอารามเร่ิมลงมือเม่ือ พ.ศ.

2368 แล้วเสร็จจึงถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทาน

นามวา่ “วดักลัยาณมิตร”28 ซึง่ปรากฏหลกัฐานอยู่ใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 

ความวา่ “...เจ้าพระยานิกรบดินทรยกทีบ่้านเดิมของท่าน แลว้ซ้ือทีบ่้านขา้ราชการและบ้านเจ้าสวั เจ้า

ภาษี นายอากรคนอื่นอีกหลายบ้านสร้างเป็นวดัใหญ่ พระราชทานชื่อวดักลัยาณมิตร...” ภายในวดั

ปรากฏพบเจดีย์ทรงเคร่ืองหินอ่อน ซึ่งสร้างขึน้โดยเจ้าพระยารัตนบดินทร์(รอด กัลยาณมิตร) เม่ือครัง้

ดํารงตําแหน่งพระยาราชวรานุกูล ในราวปี พ.ศ.2407 เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิเจ้าพระยานิกรบดินทร์

(เจ้าสวัโต) ผู้ เป็นบิดา29  

 

 

 

 

 

                                                             
 27 เร่ืองเดียวกนั, 53. 

 28 นพรัตน์ ถาวรศิริภัทร, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตพุทธาวาส วัดกัลยาณมิตร

วรมหาวิหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลป

สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2551), 58. 

 29 พระปริยัติธาดาและธัชชัย ยอดพิชัย, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดกัลยาณมิตร

วรมหาวหิาร, 2553), 107-108. 
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิัของเจ้าพระนิกรบดินทร์(เจ้าสวัโต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ือง ตัง้อยู่บนฐาน

ประทกัษิณ 8 เหลี่ยมช้อนกัน 2 ฐาน มีบนัไดทางขึน้และรัว้กําแพงล้อมรอบ มีรูปแบบศิลปกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ฐานแบง่ออกได้เป็น 2 ชุด ชุดแรกด้านลา่งสดุมีลกัษณะเป็นฐานท่ีอยู่ในผงั 8 

เหลีย่ม ประกอบไปด้วย ฐานบวัยืดท้องไม้สงูประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ฐานบวัลกูแก้วอกไก่และฐาน

บวัยืดท้องไม้สูงเจาะช่องสี่เหลี่ยมด้านละ 2 ช่องทัง้ 4 ทิศและฐานบัวตกแต่งบริเวณบัวควํ่าให้มี

ลกัษณะเหมือนเป็นหลงัคา ตามลําดับ เหนือขึน้มาเป็นส่วนฐานชุดท่ีสองซึ่งมีลกัษณะย่อมุมไม้ 12 

ประกอบไปด้วย ฐานบวัซ้อน 4 ชัน้ สลกัตกแตง่ลวดลายกลบีบวัและดอกไม้จีน 

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12  

ภาพที่ 16 เจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าพระยานิกรบดนิทร์ (เจ้าสัวโต) 
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 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบลัลงัก์อยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอด

และเม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงเคร่ืองบรรจุอัฐิเจ้าพระยานิกรบดินทร์มีการทําฐานเพ่ิมขึน้

หลายชัน้ทัง้ฐานประทกัษิณและฐานบวัยืดท้องไม้ท่ีมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้เจดีย์มีความสูง

เพ่ิมมากขึน้ นอกจากนีก้ารทําฐานบวัซ้อน 4 ฐานรองรับองค์ระฆงัก็แตกต่างไปจากความนิยมในการ

ทําเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีสว่นฐานมกัจะใช้ฐานสิงห์ซ้อน 2-3 ฐาน อีกทัง้ไม่มีการทําบวัทรงคลุม่รองรับองค์

ระฆงัดงัเช่นท่ีพบโดยทัว่ไป ท่ีสําคญั คือ องค์เจดีย์มีการสลกัตกแต่งลวดลายทัง้บริเวณสว่นฐานและ

องค์ระฆงัเป็นรูปกลีบบวัและดอกไม้จีนซึ่งไม่ค่อยปรากฏพบในเจดีย์องค์อ่ืนๆ สนันิษฐานว่าอาจเป็น

ความนิยมโดยสว่นตวัท่ีสลกัขึน้เพ่ือใช้สือ่ความหมายอ่ืนๆหรือเป็นการสลกัเพ่ิมเติมในภายหลงัก็เป็นไป

ได้ 

 วัดคฤหบดี : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล ชุมสาย ณ อยุธยา และ ภมรมนตรี 

 วัดคฤหบดีเป็นวัดท่ีพระยาราชมนตรีบริรักษ์(ภู่) ต้นสกุล “ภมรมนตรี” เป็นผู้ สร้างในสมัย

รัชกาลท่ี 330 แต่เดิมนัน้พระยาราชมนตรีบริรักษ์(ภู่) มีบ้านอยู่ริมฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยา 

เหนือบ้านปูน ตําบลบางพลัด(แขวงบางยี่ขันปัจจุบัน) ได้ถวายตัวเข้า รับราชการตัง้แต่ครัน้

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัยังทรงกรมเป็นพระเจ้าลกูยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ ครัน้

เม่ือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จขึน้ครองราชย์สมบติัได้โปรดตัง้นายภู่จางวางเป็นพระ

ยาราชมนตรีบริรักษ์ จางวางมหาดเล็กและได้เลื่อนตําแหน่งขึน้ว่าการพระคลงัมหาสมบติั ต่อมาทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบ้านท่ีพระศรีสุนทรโวหาร(สนุทรภู่)เคยอาศัยอยู่ ซึ่งอยู่ทางตอน

เหนือของท่าพระ(ท่าช้างวังหลงั) ให้พระยาราชมนตรีบริรักษ์(ภู่)ได้อยู่อาศัยใหม่ พระยาราชมนตรี

บริรักษ์จึงได้ยกบ้านเดิมของทา่นให้สร้างเป็นวดั แล้วนําความน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ได้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระราชทานนามวา่ “วดัคฤหบดี”31 

มีเจดีย์ประจําตระกลู “ชุมสาย ณ อยธุยา” บรรจุอฐิัของตระกลู ”ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี” 

 

                                                             
 30 ราชบณัฑิตยสภา, ตาํนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา

, 26. 

 31 กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 1, 120-121. 
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี” 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 เจดีย์บรรจุอัฐิของตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี” มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีมีองค์

ระฆงักลมตัง้อยูบ่นฐาน 8 เหลีย่ม มีบนัได้ทางขึน้และรัว้กําแพงล้อมรอบ มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ฐานด้านล่างสุดมีลกัษณะเป็นฐาน 8 เหลี่ยมยกเก็จ ถัดขึน้มาเป็นฐานบัว

ขนาดใหญ่ยืดท้องไม้สงูประดบัลกูฟัก 2 เส้นและชุดฐานสิงห์ 3 ฐานอยู่ในผงัย่อมุมไม้ 20 เหนือขึน้มา

จึงบวัปากระฆงัอยูใ่นผงักลมรองรับองค์ระฆงั  

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงักลม 

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยปล้องไฉนและปล ี

 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐิัของตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี” มีความแตกต่าง

ไปจากรูปแบบเจดีย์ท่ีพบโดยทัว่ไป โดยจะเห็นวา่สว่นฐานนัน้มีลกัษณะเป็นแบบเจดีย์ทรงเคร่ือง คือมี

สว่นสาํคญัคือชุดฐานสงิห์  3 ฐาน แตส่ว่นองค์ระฆงัและสว่นยอดนัน้กลบัมีลกัษณะเป็นแบบเจดีย์ทรง

ระฆังท่ีไม่เป็นท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 และไม่ปรากฏการทําบลัลงัก์ตามองค์ประกอบของรูปแบบ

ภาพที่ 17 เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “ชุมสาย” และ “ภมรมนตรี” 
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เจดีย์ ประการสาํคญัคือบริเวณฐานด้านลา่งสดุมีการเพ่ิมฐานบวัขนาดใหญ่ยืดท้องไม้ประดบัลกูฟัก 2 

เส้นทําให้เจดีย์มีความสงูเพ่ิมมากขึน้ การทําเจดีย์ท่ีมีรูปแบบผิดไปจากเดิมดงักลา่วนีอ้าจเป็นความ

ตัง้ใจท่ีจะประยกุต์เจดีย์ทรงเคร่ืองกบัเจดีย์ทรงระฆงัให้เข้ากนัมาตัง้แตค่รัง้แรกสร้างหรืออาจเป็นความ

ผิดพลาดในการบูรณะสมยัหลงัก็เป็นไปได้ 

 อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตอีกประการหนึง่ คือ โดยปกติแล้วการย่อมุมของเจดีย์ทรงเคร่ืองหาก

เป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองขนาดเลก็จะยอ่มมุไม้ 12 เจดีย์ทรงเคร่ืองขนาดกลางจะย่อมุมไม้ 16 และหากเป็น

เจดีย์ทรงเคร่ืองขนาดใหญ่ดงัเช่น พระมหาเจดีย์ท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามจะย่อมุมไม้ 20 แต่

ทวา่เจดีย์ท่ีวดัคฤหบดีนีมี้ขนาดไม่ใหญ่เทียบเทา่พระมหาเจดีย์ท่ีวดัพระเชตพุนแตก่ลบัยอ่มมุไม้ 20 อีก

ทัง้ระบบการยอ่มมุในสว่นฐานบวัท่ีมีการประดบัลกูฟัก 2 เส้นด้านลา่งนัน้ก็มิได้สมัพนัธ์กับชุดฐานสิงห์ 

อยา่งไรก็ตามระบบการย่อมุมท่ีผิดสดัสว่นนีอ้าจเกิดขึน้จากความต้องการให้ภาพรวมของการย่อมุม

ของเจดีย์ทรงเคร่ืองสมัพนัธ์และรับกนักบัฐานเขียงด้านลา่งท่ีมีลกัษณะเป็นฐานเขียงอยูใ่นผงั 8 เหลี่ยม

ยกเก็จก็เป็นได้ 

 จากการสาํรวจเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีอยูภ่ายในกลุม่วดัท่ีเจ้านายทรงสร้าง

หรือปฏิสงัขรณ์และกลุม่วดัท่ีขนุนางสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ พบวา่เจดีย์บรรจุอฐิัมีขนาดหลากหลายตัง้แต่

ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอํานาจหรือบารมีของตระกูลท่ีสร้างเจดีย์นัน้ๆ 

อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตยกเว้นอยู่ท่ีปรางค์วดัพิชัยญาติการาม ซึ่งเป็นปรางค์ท่ีมีขนาดใหญ่อาจเป็น

เพราะอํานาจของตระกูลบุนนาคซึ่งเป็นผู้ สร้างวดัในขณะนัน้ นอกจากนีรู้ปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิท่ีพบ

ภายในวัดกลุ่มต่างๆล้วนแล้วแต่มีความสมัพันธ์สอดคล้องกับความนิยมของรูปแบบเจดีย์ในสมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้นท่ีนิยมสร้างเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเคร่ืองสบืตอ่จากสมยัอยธุยาตอนปลาย  

 ประการสาํคญัจากการสาํรวจโดยภาพรวมเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลมกัจะเป็นเจดีย์รายท่ีตัง้อยู่

นอกผงัหลกัของวดั ยกเว้นเพียงแตป่รางค์ท่ีวดัพิชยัญาติการามท่ีเป็นปรางค์ประธานของวดัซึง่อาจเป็น

เพราะภายในปรางค์ประธานเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางสมาธิ 4 พระองค์ ซึ่งหมายถึงพระอดีต

พทุธเจ้าและพระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบนั ดงันัน้จึงใช้ปรางค์เป็นประธานของวดัก็เป็นไปได้ 

เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัสงัคมไทยเกิดการเปลีย่นแปลงครัง้สําคญัใน

ทกุๆด้าน โดยเฉพาะอิทธิพลทางการเมืองของมหาอํานาจตะวนัตก ซึง่ในสว่นของพระพทุธศาสนานัน้ก็
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ได้เกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งมากด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการกําเนิดนิกายธรรมยุติท่ีพระองค์ทรง

สถาปนาขึน้อนัเป็นลกัษณะการฟืน้ฟูกลบัไปหาพระพทุธศาสนาแบบดัง้เดิม การเกิดขึน้ของนิกายนีเ้อง

ท่ีสง่ผลต่อการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล เพราะนิกายดังกลา่วได้ให้ความสําคญักับพระพุทธเจ้า

และการบูชาต้นโพธ์ิ ดงันัน้การสร้างเจดีย์จึงกลบักลายเป็นงานท่ีมีขึน้เพ่ือสําหรับพระพุทธเจ้าแต่เพียง

ผู้ เดียวเทา่นัน้ ประกอบกับรัชกาลท่ี 4 มีพระราชดําริว่าวดัท่ีสร้างและปฏิสงัขรณ์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มี

อยู่เป็นจํานวนมากแล้วจึงไม่โปรดให้มีการสร้างมากขึน้อีก ดงันัน้บทบาทของเจ้านายและขุนนางใน

การสร้างและปฏิสงัขรณ์วดัจึงได้ลดลงอยา่งมากตามไปด้วยซึง่ก็สอดคล้องกบัการค้นคว้าสาํรวจข้อมูล

ท่ีไม่พบประวติัหรือหลกัฐานการสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจุอัฐิของบุคคลขึน้ใหม่ อาจกลา่วได้ว่าการเกิดขึน้

ของนิกายธรรมยติุในสมยัรัชกาลนีไ้ด้สง่ผลให้งานสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลชะงกัหายตามไปด้วย 

 อยา่งไรก็ตามหากเป็นวดัท่ียงัสร้างไม่แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 3 รัชกาลท่ี 4 ก็โปรดเกล้าฯให้

สร้างตอ่จนแล้วเสร็จ ดงัพระราชปรารภท่ีปรากฏอยูใ่นพระกระแสอนัเป็นปัจฉิมพระราชดําริของรัชกาล

ท่ี 3 ท่ีกลา่วไว้ในพระราชพงศาวดาร ความวา่ 

 ...เงินในทอ้งพระคลงัทีเ่หลือจบัจ่ายใช้ราชกาลแผ่นดินมีอยู่สีห่มืน่ชัง่ ขอสกัหน่ึงหมือ่นเถิด ถา้ผู้ใดเป็น     

    พระเจ้าแผ่นดินแลว้ ใหช่้วยบอกแก่เขาขอเงินรายได้นีช่้วยทํานบํุารุงวดัทีชํ่ารุด และวดัทีย่งัค้างอยู่นัน้เสียให้    

    แลว้ดว้ย...32 

และหากมีการสร้างเจดีย์ก็จะโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนจากการสร้างเจดีย์ทรงเคร่ืองหรือเจดีย์ทรงปรางค์

อันเป็นท่ีนิยมในสมัยรัชกาลก่อนมาเป็นเจดีย์ทรงระฆงัเหมือนดงัในสมัยอยุธยาอันเป็นรูปแบบเจดีย์

พระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4 อนึง่แม้วา่การสร้างเจดีย์ในสมยันีจ้ะมีไว้เพ่ือพระพทุธเจ้าแต่เพียงองค์เดียว

เทา่นัน้แตก็่ยงัปรากฏหลกัฐานการสร้างเจดีย์ท่ีพอจะอ้างถึงการเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลได้บ้างดงั

ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 วัดประยุรวงศาวาส : เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล บุนนาค 

 วดัประยุรวงศาวาสมีประวติัการสร้างมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3 สว่นเจดีย์ทรงระฆงัองค์ใหญ่

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค)เร่ิมสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึน้แต่ยงัไม่ทนัแล้วเสร็จ

ผู้ สร้างก็ถึงแก่พิราลยัไปก่อนเม่ือปี พ.ศ.2398 ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง 

                                                             
 32 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, 

เลม่ 1, 370. 
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บุนนาค) จึงได้สร้างเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทําให้

รูปแบบของเจดีย์เป็นมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัตามพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซึง่ปรากฏความ

ในตํานานพทุธเจดีย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกลา่วสนันิษฐานว่า รูปแบบ

เจดีย์ทรงระฆงัท่ีวดัประยุรวงศาวาสนีพ้ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 น่าจะทรง

ประทานแบบอยา่งให้33 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ วดัประยรุวงศาวาส 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  
  

  
 

 เจดีย์วดัประยุรวงศาวาสมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัขนาดใหญ่ สามารถเดินเข้าไปภายใน

องค์ระฆงัได้  มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

                                                             
 33 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพุทธเจดีย์, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: 

แพร่พทิยา, 2514), 217 

ภาพที่ 18 เจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส 
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 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานขนาดใหญ่อยู่ในผงัรูปวงกลม ผนงัโดยรอบเจาะช่องรูป

วงกลมสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและมีบนัไดทางขึน้สูล่านประทกัษิณชัน้บน ถัดขึน้มาเป็นฐาน

บวั มาลยัเถาและบวัปากระฆงัรองรับองค์ระฆงั ตามลาํดบั 

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัขนาดใหญ่อยูใ่นผงักลม 

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบลัลงัก์อยูใ่นผงัสีเ่หลีย่ม ก้านฉัตร บวัฝาละมี ปล้องไฉน ปลี

และเม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงระฆงั วดัประยรุวงศาวาสนีมี้ต้นแบบมาจากเจดีย์ทรงระฆงัใน

สมัยอยุธยา เช่น วดัพระศรีสรรเพชญ แต่แตกต่างกันตรงท่ีเจดีย์องค์นีมี้การเพ่ิมสว่นฐานให้สงูขึน้ มี

ทางเดินขึน้สูล่านประทกัษิณชัน้บน สามารถเดินเข้าไปภายในองค์เจดีย์ได้ สว่นรองรับองค์ระฆงัหรือ

มาลยัเถาของเจดีย์มีการซ้อน 7 ชัน้ซึ่งต่างไปจากการซ้อนชัน้ของมาลยัเถาในสมัยอยุธยาท่ีจะมีการ

ซ้อนชัน้เพียงแค ่3 ชัน้เทา่นัน้ อีกทัง้ขนาดขององค์ระฆงัก็มีขนาดเล็กและสงูเพรียวมากกว่าองค์ระฆงั

ตามแบบแผนเดิม ความแตกตา่งดงักลา่วนีอ้าจเป็นเพราะวา่การสร้างเจดีย์วดัประยรุวงศาวาสแม้จะมี

ต้นแบบมาจากเจดีย์ทรงระฆงัสมัยอยุธยา แต่ก็มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างให้

กลายเป็นเจดีย์ทรงระฆงัในแบบสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีต้นแบบสืบทอดมาจากงานสถาปัตยกรรมสมัย

กรุงเก่า หรือ อาจเป็นเพราะวา่เป็นเจดีย์ท่ีสร้างขึน้ไว้ภายในวดัท่ีขุนนางเป็นผู้สร้างจึงต้องปรับเปลี่ยน

องค์ประกอบบางอย่างไม่ให้มีความเหมือนเทียบเท่าเจดีย์วดัพระศรีสรรเพชญอันถือได้ว่าเป็นเจดีย์

หลวงท่ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้สร้างก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นไปดงัข้อสนันิษฐานหลงัก็

ยงัมีข้อนา่สงัเกตวา่เพราะเหตใุดเจดีย์องค์นีจ้ึงได้มีขนาดใหญ่ผิดแผกไปจากเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

องค์อ่ืนๆท่ีสร้างโดยตระกูลขุนนางเช่นเดียวกัน หรือจะเป็นเพราะอํานาจและบารมีท่ีมีอยู่มากของ

ตระกลูบุนนาคในขณะนัน้ก็เป็นไปได้  

 วัดเครือวัลย์วรวิหาร : เจดีย์บรรจุอัฐืตระกูล บุญยรัตพันธ์ุ 

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในหวัข้อก่อนหน้า วดัเครือวลัย์วรวิหาร เป็นวดัท่ีสร้างขึน้โดยเจ้านายใน

สมยัรัชกาลท่ี 3 แตรู่ปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “บุณยรัตพนัธ์ุ” นัน้ กลบัมีลกัษณะเป็น

เจดีย์ทรงระฆงัอันเป็นรูปแบบเจดีย์พระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งความแตกต่างทางประวติักับ

รูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏนัน้ทําให้ผู้ศกึษาจดัรวมเจดีย์บรรจุอฐิัของวดัเครือวลัย์อยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 4 

ดงัจะได้เห็จจากเหตผุลท่ีจะวิเคราะห์ในรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ตอ่ไป 
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “บุญยรัตพนัธ์ุ” 
 

 

 เจดีย์บรรจุอฐิัของตระกลู “บุณยรัตพนัธ์ุ”34 มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั 2 องค์ ตัง้อยู่บนฐาน

ไพฑีเดียวกนั มีรัว้กําแพงล้อมรอบ เจดีย์ทัง้ 2 องค์มีรูปแบบศิลปกรรมเหมือนกนัดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ด้านล่างสุดเป็นฐานเขียง ถัดขึน้มาเป็นฐานบัว 1 ฐานและมีมาลัยเถา 

บริเวณมาลยัเถามีการประดบัรูปใบหน้าคล้ายสงิห์ทัง้ 4 ทิศ เหนือขึน้มาเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่รองรับ

องค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงักลม 

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบลัลงัก์อยู่ในผงัสี่เหลี่ยม ถัดขึน้มาเป็นก้านฉัตรและเสาหาร 

ปล้องไฉน ปลแีละเม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

                                                             
 34 เจดีย์ทัง้ 2 องค์นี ้ได้รับการบรูณะจากมลูนิธิบณุยรัตพนัธุ์และญาต ิในปี พ.ศ.2525 

ภาพที่ 19 เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุณยรัตพนัธ์ุ” 
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 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุญยรัตพนัธ์ุ” มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึ่ง 

ไม่พบหลกัฐานการสร้างเจดีย์รูปแบบดงักลา่วนีใ้นสมัยรัชกาลท่ี 3 อันเป็นช่วงเวลาท่ีมีการสร้างวดัขึน้ 

แตก่ลบัมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึ่งเป็นพระราชนิยมท่ีพบโดยทัว่ไปในสมัยรัชกาลท่ี 4 แม้จะไม่มี

หลกัฐานด้านเอกสารยืนยนัถึงการสร้างหรือปฏิสงัขรณ์เจดีย์องค์นีใ้นสมัยรัชกาลท่ี 435 ก็ตาม แต่จาก

ความชดัเจนในด้านรูปแบบท่ีสมยัรัชกาลท่ี 3 นิยมสร้างเจดีย์ทรงเคร่ืองและเจดีย์ทรงปรางค์ ทําให้อาจ

พอสนันิษฐานได้วา่ เจดีย์ทรงระฆงัท่ีวดัเครือวลัย์แห่งนีเ้ดิมอาจเคยเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองหรือเจดีย์ทรง

ปรางค์มาก่อนก็เป็นไปได้ แตพ่อมาถึงในสมยัรัชกาลท่ี 4 อาจมีการบูรณปฏิสงัขรณ์สร้างครอบให้เป็น

แบบเจดีย์ทรงระฆงั หรือ อาจเป็นไปได้วา่ตามประวติัวดัสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยท่ียงัมิได้มีการ

สร้างเจดีย์องค์นี ้ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี 4 จึงมีการสร้างเจดีย์ขึน้ทําให้รูปแบบศิลปกรรมมีลกัษณะเป็น

เจดีย์ทรงระฆงัอนัเป็นพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4 

 ประการสาํคญัจากรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์บรรจุอฐิัตระกลู “บุญยรัตพนัธ์ุ” ท่ีมีการประดบั

ใบหน้าสิงห์บริเวณมาลยัเถา อันเป็นรูปแบบท่ีพบได้เช่นเดียวกันกับท่ีเจดีย์วดับรมนิวาสและวดัปทุม

วนาราม ซึง่เจดีย์ของวดัทัง้ 2 แหง่นี ้มีหลกัฐานการสร้างระบุไว้อยา่งชดัเจนวา่สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 

4 ดงันัน้จึงอาจใช้เป็นเหตผุลสนบัสนนุประกอบข้อสนันิษฐานท่ีวา่เจดีย์บรรจุอฐิัตระกูล “บุญยรัตพนัธ์ุ” 

แหง่นีน้า่จะมีการสร้างหรือบูรณปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ประการใดประการหนึง่อยา่งแนน่อน  

 การตีความเร่ืองการประดบัใบหน้าสงิห์ท่ีบริเวณมาลยัเถาขององค์เจดีย์สนันิษฐานว่าน่าจะมี

ความเก่ียวข้องกับความหมายของสญัลกัษณ์ศูนย์กลางจักรวาล ท่ีปรากฏตามความเช่ือดัง้เดิมซึ่งมี

มาแล้วในศิลปะอินเดียอนัมีสญัลกัษณ์ของสระอโนดาต คือ ช้าง ม้า สิงห์และโค36 แต่ท่ีมาลยัเถาของ

เจดีย์บรรจุอัฐิตระกูล “บุญยรัตพันธ์ุ” เจดีย์วัดบรมนิวาสและเจดีย์วดัปทุมวนารามกลบัพบว่ามีการ

ตกแตง่เพียงใบหน้าสงิห์อยา่งเดียวเท่านัน้ จึงสนันิษฐานในเบือ้งต้นไว้ว่าการประดบัใบหน้าสิงห์ทัง้ 4 

ทิศท่ีบริเวณมาลยัเถาของเจดีย์ทัง้ 3 แหง่นีอ้าจมีนยัแสดงถึงการเป็นสตัว์ประจําทิศตามความเช่ือแบบ

ดัง้เดิม แตต่ดัทอดรูปแบบการประดบัสตัว์อ่ืนๆออกคงเหลอืเพียงแตใ่บหน้ารูปสงิห์เหมือนกนัทัง้ 4 ด้าน 

เพ่ือให้เจดีย์มีองค์ประกอบโดยรวมท่ีสวยงามและสมดลุนัน่เอง 

                                                             
 35 สนัต ิเลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศลิปะรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 235. 

 36 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

98. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตวัอยา่งในข้างต้นแสดงให้เห็นวา่การสร้างวดัหรือเจดีย์ในสมัยนีมิ้ได้เป็นการสร้างขึน้ใหม่ 

หากแต่เป็นการสร้างต่อจากครัน้สมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ียังสร้างไม่แล้วเสร็จ เพระฉะนัน้จากการศึกษา

สาํรวจจึงพอสามารถสรุปได้วา่ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีมีการกําเนิดขึน้ของธรรมยุตินิกายได้สง่ผลทํา

ให้งานสร้างเจดีย์เพ่ือใช้บรรจุอัฐิของบุคคลชะงักหายไปไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างขึน้ใหม่และใน

ขณะเดียวกนัรูปแบบเจดีย์บรรจุอฐิัท่ีของบุคคลก็มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัอนัเป็นรูปแบบเจดีย์พระ

ราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 นัน่เอง  

 แม้ในสมยันีจ้ะไม่ปรากฏการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลแต่กลบัพบว่าพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชดําริโปรดเกล้าฯให้อญัเชิญพระบรมอฐิัของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆ

ไปบรรจุเอาไว้ยงัพระพทุธอาสน์ของพระประธานในวดัประจํารัชกาลตา่งๆ ดงันี ้โปรดให้อญัเชิญ 

 พระบรมอฐิัรัชกาลท่ี 1 ไปบรรจุไว้ท่ีพระพทุธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ 

            วดัพระเชตพุนฯ     

 พระบรมอฐิัรัชกาลท่ี 2 ไปบรรจุไว้ท่ีพระพทุธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ 

            วดัอรุณราชวราราม  

 พระบรมอฐิัรัชกาลท่ี 3 ไปบรรจุไว้ท่ีพระพทุธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ 

            วดัราชโอรสาราม37           

  และสว่นพระบรมอฐิัของพระองค์นัน้ ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ให้บรรจุไว้ท่ีวดัราชประดิษฐ์38 

ซึง่การอญัเชิญพระบรมอฐิัของพระมหากษัตริย์ไปบรรจุไว้ท่ีพระพทุธอาสน์ของพระพทุธรูปอาจเป็นการ

สื่อความหมายนยัให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับพระพุทธเจ้าสูงสุดตามหลกัของธรรมยุตินิกายท่ี

เฟ่ืองฟูขึน้ในเวลานีก็้เป็นได้ 

เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 - ก่อน พ.ศ.2475 

                                                             
 37 การเก็บรักษาพระบรมอฐิัของพระมหากษัตริย์ในช่วงต้นกรุงรัตโกสินทร์โดยปกติจะเก็บรักษาไว้ท่ีหอพระ

ธาตมุณเฑียรและหอพระนาก ภายในพระบรมมหาราชวงั แตพ่ระบรมอฐิัในสว่นท่ีรัชกาลท่ี 4 โปรดให้อัฐเชิญไปบรรจุ

ไว้ท่ีพระพทุธอาสน์ของพระประธานตามวดัต่างๆนัน้เป็นส่วนท่ีนําแยกจากส่วนกลางออกไป ใน หม่อมราชวงศ์ แสง

สูรย์ ลดาวัลย์, ผู้ เรียบเรียง, ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ และพระอัฐิในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ: คณะราชสกลุ, 2529), 5-9. 

 38 ตํานานสถานที่และวัตถุต่างๆซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, (ม.ป.ท., 

2468), 62-70. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ช่วงเวลาในรัชสมยัของแผน่ดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจวบจนกระทัง่ก่อน

การเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การสร้างวดัขึน้ใหม่ดงัในสมัยก่อนได้ลด

น้อยลงเป็นจํานวนมาก โดยปรากฏพบว่าในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีวดัท่ีสร้างขึน้ใหม่เพียงไม่ก่ีแห่ง  ได้แก่ 

วดัราชบพิธ วดัเทพศิรินทราวาส เป็นต้น ในขณะท่ีสมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชดําริว่าวดัต่างๆซึ่งได้

สร้างขึน้มาแล้วตัง้แต่รัชกาลก่อนๆมีอยู่เป็นจํานวนมากจนยากแก่การดูแลโดยทัว่ถึง พระองค์จึงไม่

โปรดให้มีการสร้างวดัเพ่ิมเติมอีก จวบจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 7 ฐานะการคลงัของประเทศตกอยู่ในภาวะ

ขาดดลุจึงอาจเป็นสาเหตท่ีุทําให้ในสมยันีมิ้ได้มีการสร้างวดัเพ่ิมขึน้อีกเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกนั 

 ในขณะท่ีการสร้างวัดได้เร่ิมลดน้อยลง การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลกลับพบการ

เปลีย่นแปลงครัง้ใหม่ ด้วยเหตท่ีุในสมยันีอิ้ทธิพลตะวนัตกได้แพร่หลายขยายเข้ามายงัประเทศไทยเป็น

อย่างมาก สง่ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายๆด้าน การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของ

บุคคลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนัซึง่แม้วา่โดยสว่นหนึง่นัน้จะคงรูปแบบลกัษณะการสร้างและการใช้

งานสบืเน่ืองตอ่จากในสมยัก่อนหน้า แตใ่นขณะเดียวกนัอีกสว่นหนึง่ก็เกิดประเพณีการสร้างเจดีย์บรรจุ

อฐิัของบุคคลในรูปแบบใหม่อันมีความแตกต่างไปจากประเพณีนิยมตามแบบเดิม ทัง้ในด้านรูปแบบ

และวัตถุประสงค์ของการใช้งานจนกลายเป็นประเพณีความนิยมในอีกสายหนึ่ง ดังจะเห็นได้จาก

ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 สนันิษฐานว่าน่าจะได้

ทรงนําคติการบรรจุอฐิัของถปูารหบุคคลตามนยัแห่งพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการสร้างสสุาน

หลวงหรือสสุานประจําราชวงศ์อยา่งนานาอารยประเทศ39 แตแ่ตกตา่งกนัท่ีสิง่ท่ีบรรจุอยูใ่นสสุานหลวง

ของไทยนัน้ คือ พระอฐิัหรือพระองัคาร มิใช่บรรจุพระศพ  

 เหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสุสาน

หลวง วดัราชบพิธฯขึน้นัน้ มีผู้อธิบายถึงพระราชประสงค์ไว้วา่  

 ...มีพระราชประสงค์จะใหผู้ที้มี่ความรกัใคร่ห่วงใยอย่างใกลชิ้ด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และพระ 

     ราชโอรส พระราชธิดา ไดอ้ยู่รวมกนัหลงัจากที่ล่วงลบัไปแลว้ ในทัว่ไปจะเป็นการสร้างอนสุาวรีย์ของพระ 

                                                             
 39 หมอ่มราชวงศ์แสงสรูย์ ลดาวลัย์, เรียบเรียง, ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ พระอัฐิในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์, 4. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     มเหสีหรือเจ้าจอมมารดาเพือ่ให้ลูกไดอ้ยู่กบัแม่ หรืออย่างนอ้ยในบา้นของแม่ เวน้ในกรณีทีพ่ระราชโอรสหรือ 

     พระราชธิดาส้ินพระชนม์ก่อนพระมารดา ก็สร้างอนสุาวรีย์ของลูกเธอพระองค์นัน้ไปก่อน...40 

 ภายในสุสานหลวงพบการสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือบรรจุอัฐิพระราชวงศ์หลายลกัษณะ มีทัง้ใน

รูปแบบเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบไทย  พระปรางค์สามยอดสถาปัตยกรรมแบบขอม อนุสาวรีย์

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและสถาปัตยกรรมแบบผสม ซึ่งในท่ีนีจ้ะขอยกตัวอย่างศึกษารูปแบบ

เจดีย์เพียงบางองค์เท่านัน้เพ่ือให้เห็นถึงความหลากหลายของการสร้างเจดีย์หรืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ

ของบุคคล อนัจะกลายเป็นต้นแบบท่ีแพร่หลายในเวลาตอ่มา 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์/อนสุาวรีย์บรรจุพระอฐิั สสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 40 ชชัพล ไชยพร, “สสุานหลวง วดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม,” ศลิปวัฒนธรรม 30, 1 (พฤศจิกายน 

2551): 111.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. กลุม่สถาปัตยกรรมแบบไทย 

  1.1 สนุนัทานสุาวรีย์41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 สุนันทานุสาวรีย์ โครงสร้างของสถาปัตยกรรมก่ออิฐถือปูน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ด้านลา่งท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารขนาดเลก็และสว่นด้านบนมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัประดบัโมเสคสี

ทอง มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นด้านลา่ง 

   มีลกัษณะเป็นอาคารอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 ฐาน ด้านลา่งเป็นฐานบวัยืดท้อง 

  ไม้สงูประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น อาคารมีมขุยื่นออกมาทัง้ 4 ทิศ แตล่ะทิศมีประต ู

                                                             
 41 ประดษิฐานพระอฐิัของสมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ พระบรมราชเทวีและสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทศันียลกัษณ์อคัรวรราชกมุารี 

ภาพที่ 20 สุนันทานุสาวรีย์ 
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  ทางเข้าซุ้มประต ูทําเป็นซุ้มบรรพแถลงซ้อน 2 ชัน้ ประตทํูาด้วยไม้ปิดทองประดบั 

  กระจกสตีามแบบศิลปะโกธิคในตะวนัตก 

 สว่นด้านบน 

  สว่นฐาน ด้านลา่งสดุมีลกัษณะเป็นฐานบวัอยูใ่นผงักลม ถดัขึน้มาเป็นมาลยั 

    เถาและบวัปากระฆงัรองรับองค์ระฆงั 

  สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัขนาดใหญ่อยูใ่นผงักลม 

  สว่นยอด ประกอบไปด้วยบลัลงัก์อยูใ่นผงัสีเ่หลีย่ม ถดัขึน้มาเป็นก้านฉตัรและ 

    เสาหาร  บวัฝาละมี ปล้องไฉน ปลแีละเม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

 การสร้างสว่นบนของสนุนัทานสุาวรีย์ให้มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์แบบ

โบราณท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลงักา เจดีย์ทรงนีเ้ป็นท่ีนิยมสร้างกันมาตัง้แต่สมัยสโุขทยัและสมัย

กรุงศรีอยธุยาพอมาถึงในสมยัรัตนโกสนิทร์ได้กลบัมาเป็นพระราชนิยมอีกครัง้ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าเจดีย์ท่ีถูกสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 4 จะมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังและพอมาในสมัย

รัชกาลท่ี 5 ก็ยงัคงเป็นพระราชนิยมตอ่เน่ืองจากสมัยแผ่นดินท่ีแล้ว จะเห็นได้จากการท่ีทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดราชบพิธเป็นวัดประจํารัชกาลก็ได้มีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังตรงกลางเขต

พทุธาวาส ดงันัน้จึงไม่แปลกท่ีพระอนุสาวรีย์ภายในสสุานหลวงจะมีการสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆงัด้วย

เช่นกนั42 อยา่งไรก็ตามการทําสว่นด้านลา่งของสนุนัทานสุาวรีย์ให้มีลกัษณะเป็นอาคารอาจเพ่ือให้เกิด

ความสะดวกตอ่การนําพระอฐิั อฐิั ของลกูหลานในสมยัหลงัเข้าไปบรรจุไว้ภายในก็เป็นได้ 

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
 42 วทิวสั เกตใุหม,่ “การศกึษารูปแบบในการสร้างสสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” (สารนิพนธ์ 

ปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2553), 100. 
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  1.2. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุ43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ปราสาทขนาดเล็ก มีรูปแบบ

ศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 

 สว่นเรือนธาต ุ เรือนธาตอุยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มยอ่มมุ ซุ้มจระนํามีลกัษณะเป็นซุ้มทรงบรรพแถลง

ซ้อน 2 ชัน้ 

 สว่นยอด เหนือเรือนธาตุเป็นฐานบวัซ้อนชัน้ประดบักนกขนาดเล็ก ถัดขึน้ไปเป็นยอด

ทรงปรางค์และนภศลู 

                                                             
 43 ประดษิฐานพระอฐิัเจ้าจอมมารดาสดุและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรลกัษณาวดี 

ภาพที่ 21 อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสุด 
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 รูปแบบศิลปกรรมอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาสดุมีลกัษณะเหมือนเจดีย์ทรงปราสาทแต่มียอด

ทรงปรางค์มาประดบั ซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงปราสาทเดิมท่ีจะมียอดเป็นเจดีย์ทรงระฆงั โดยจะ

เห็นได้ว่าเจดีย์รูปทรงดังกล่าวนีมี้องค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นงานในสมัย

รัตนโกสนิทร์ท่ีมีการประยกุต์ปรับเปลีย่นไปจากแบบแผนเดิมแล้ว เพราะในบริเวณสว่นชัน้ซ้อนก่อนจะ

ถึงยอดปรางค์นัน้มีลกัษณะเป็นฐานบวัท่ีมีการตกแตง่ด้วยกนกขนาดเลก็ซึง่แตกต่างไปจากเดิมท่ีเจดีย์

ทรงปรางค์จะทําเป็นชัน้เชิงบาตรท่ีมีการคอดล่างผายบนและประดับเทวดาหรือครุฑแบก และจะ

ประดบัเจดีย์ยอดท่ีมมุเหนือเรือนธาต ุความแตกตา่งดงักลา่วนีอ้าจเป็นเพราะวา่อนสุาวรีย์ดงักลา่วเป็น

ท่ีบรรจุพระอฐิัของเจ้านายในพระราชวงศ์มิใช่การบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์หรือพระบรม

สารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ดงันัน้การจะประดบัเหมือนในแบบเดิมก็คงจะเป็นการมิเหมาะสมเกินไป 

หรือ อาจเป็นงานประดบัท่ีตกแตง่เพียงเพ่ือให้เกิดความสวยงามทางสทุรียภาพก็เป็นได้  

 อนสุาวรีย์ในกลุม่นีแ้ม้จะมีการสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีการรับวัฒนธรรมแบบ

ตะวนัตกเข้ามาอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ ทําให้เกิดรูปแบบทางศิลปะตะวนัตกผสมอยูใ่นศิลปะไทยอยู่เสมอ

ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มอนุสาวรีย์แบบสถาปัตยกรรมไทยในสสุานหลวงแห่งนี ้ถึงแม้จะมีการสร้างใน

รูปแบบศิลปะไทยแต่วิธีหรือเทคนิคในการก่อสร้างของตะวนัตกก็เข้ามาร่วมดัดแปลง มีการใช้เฟโร

คอนกรีตทําให้อาคารรุ่นใหม่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเก่าอันใช้ระบบก่ออิฐล้วนๆ เน่ืองจากการ

ก่อสร้างของไทยรุ่นก่อนๆจะใช้ระบบการก่ออิฐโดยใช้ผนงัรับนํา้หนกัเคร่ืองบน ผนงัจึงต้องก่อหนามาก

เพ่ือให้แข็งแรงเพ่ือรับนํา้หนกัได้ย่างเต็มท่ี การใช้คอนกรีตเสริมเหล็กจึงไม่ต้องพะวงต่อความหนาอัน

เทอะทะสามารถจะสร้างโปรดอย่างไรก็ได้44 อีกทัง้ยงัได้ผสมผสานศิลปะในสว่นท่ีเป็นตะวนัตกลงไป

อยา่งลงตวัจนบางครัง้ไม่ได้รู้สกึวา่มีความเป็นตะวนัตกผสมอยูด้่วยเลย เช่น การประดบัการจกสีลงไป

ท่ีบานประตไูม้ปิดทองของสนุนัทานุสาวรีย์ ซึ่งการประดบักระจกสีนัน้เป็นท่ีนิยมทํากันในศิลปะโกธิค

ของตะวนัตก เป็นต้น45 

  

                                                             
 44 วบิลูย์ ลีส้วุรรณ, โลกศลิปะ, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมม่ี, 2539), 275. 

 45 วทิวสั เกตใุหม,่ การศกึษารูปแบบในการสร้างสุสานหลวง วัดราชบพธิสถิตมหาสีมาราม, 103. 
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2. กลุม่สถาปัตยกรรมแบบขอม 

  พระปรางค์สามยอด46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 อนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดองค์นี ้ได้ถ่ายแบบมาจากพระปรางค์สามยอด จังหวดัลพบุรี 

เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอม มีรูปแบบทางศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 พระปรางค์สามยอดมีลักษณะเป็นปราสาทในศิลปะขอมวางเรียงต่อกันในแนวระนาบ 

ปราสาทแต่ละหลงัเช่ือมต่อกันด้วยอันตรละซึ่งทําเป็นหลงัคาซ้อนกัน 2 ชัน้ ปราสาททัง้ 3 หลงั มีซุ้ม

ประตทูางเข้าด้านหน้า กรอบประตูทางเข้าประดบัรูปนางอัปสรยืนเหยียบนาคท่ีเลือ้ยออกมาเป็นราว

บนัไดทางขึน้ กรอบซุ้มมีลกัษณะเป็นซุ้มคดโค้งซ้อนกนั 2 ชัน้ ปลายกรอบซุ้มทําเป็นนาคหลายเศียรหนั

ออก ส่วนยอดของปราสาทมีลกัษณะเป็นเรือนธาตุจําลองซ้อนชัน้ขึน้ไปประดบักลีบขนุนและบรรพ

แถลงตามแบบศิลปะขอม บนยอดด้านบนสดุของปราสาทประดบันภศลู  

 การท่ีอนุสาวรีย์พระปรางค์สามยอดสร้างเลียนแบบพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี 

สนันิษฐานว่าอาจเป็นเพราะอนุสาวรีย์นีเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระอัฐิ พระอังคาร ของเจ้านายท่ีสืบสาย

                                                             
 46 ประดษิฐานพระอฐิัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆมัพรกรมหลวงลพบรีุราเมศวร์และเจ้านายผู้

สืบเชือ้สายในราชสกลุยคุล 

ภาพที่ 22 พระปรางค์สามยอด 
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จากราชสกุลยุคลเป็นหลกัและต้นราชสกุลก็คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรม

หลวงลพบุรีราเมศร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงกรม ลพบุรี จึงน่าจะเป็นสาเหตุหลกัในการสร้าง

อนสุาวรีย์เลยีนแบบพระปรางค์สามยอด47 อยา่งไรก็ตามพระปรางค์สามยอดองค์นีมี้สว่นท่ีแตกต่างไป

จากพระปรางค์สามยอดท่ีจงัหวดัลพบุรีอยูเ่ลก็น้อย กลา่วคือ พระปรางค์สามยอดท่ีสสุานหลวงจะมีอัน

ตรละท่ีมีขนาดยาวมากกว่าและสดัสว่นขนาดของพระปรางค์ก็มีความเล็กกว่าท่ีพระปรางค์สามยอด 

จงัหวดัลพบุรี ซึ่งก็อาจเป็นเพราะข้อจํากัดด้านพืน้ท่ีภายในสสุานหลวงและการจัดสรรขนาดไม่ให้ผิด

สดัสว่นไปกวา่อนสุาวรีย์องค์อ่ืนๆท่ีอยูภ่ายในสสุานหลวงเดียวกนันัน่เอง 

 3.กลุม่สถาปัตยกรรมตะวนัตก 

  3.1. อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนือ่ง สนิทวงศ์48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 47 วทิวสั เกตใุหม,่ การศกึษารูปแบบในการสร้างสุสานหลวง วัดราชบพธิสถิตมหาสีมาราม, 104. 

 48 ประดษิฐานพระอฐิั พระองัคารของพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัท่ีประสตูิในเจ้าจอมหมอ่มราชวงศ์เน่ือง สนิทวงศ์และผู้สืบเชือ้สายในราชสกลุรังสติ 

ภาพที่ 23 อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เน่ือง สนิทวงศ์ 
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 อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เน่ือง สนิทวงศ์ มีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตก มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 อนสุาวรีย์ทําเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ประตทูางเข้าทําเป็นรูปวงโค้ง หน้าตา่งทําเป็นรูปวง

โค้ง ยอดหลงัคาสงูแหลม49 เหนือประตสูลกัเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ ตรงกลางประดบัด้วยรูปวงกลม

สลกัลวดลาย เหนือสามเหลีย่มหน้าจัว่ขึน้ไปก็จะมีการสลกัลายงดงาม  ด้านหลงัอนุสาวรีย์ทําเป็นห้อง

ยาวยื่นออกไปประดบัด้วยปนูปัน้รูปพวงมาลา50 

  3.2 อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 49 กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวัตศิาสตร์ศลิปะตะวันตก 3 : ศลิปะในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 

(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551), 65. 

 50 วทิวสั เกตใุหม,่ การศกึษารูปแบบในการสร้างสุสานหลวง วัดราชบพธิสถิตมหาสีมาราม, 107. 

 51 ประดษิฐานพระอฐิัของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิศรยาภรณ์ 

ภาพที่ 24 อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ 
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 อนสุาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์  ทําเป็นรูปทรงหอสงูโลง่ 2 ชัน้ แบ่งได้

เป็น 2 สว่น มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นดา้นล่าง  มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปิดโล่ง 3 ด้าน มีเสา

สีเ่หลีย่มรองรับทัง้ 3 ด้าน ด้านละ 2 ต้น อีกด้านเป็นแบบทบึ ภายในมีบนัไดทางขึน้สูด้่านบน สว่นผนงั

อาคารด้านนอกตกแตง่เป็นลวดลายเส้นบรรทดั 

 สว่นดา้นบน  มีลกัษณะเป็นโดมเหมือนหอคอย โดมทําเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนม

เปียกปนูหลงัคามน52 หน้าตา่งทําเป็นวงโค้ง ด้านลา่งของหน้าต่างประดบัด้วยปูนปัน้ลายพวงดอกไม้

คร่ึงวงกลมตอ่กนัเป็นสาย มีเสาสีเ่หลีย่มรองรับจากหลงัคาทัง้ 4 ทิศ ท่ีด้านหลงัของเสาประดบัด้วยปูน

ปัน้เพ่ือเช่ือมตอ่กบัลกูกรงปนูปัน้ท่ีทําเป็นระเบียงโดยรอบด้านบน53 

 การสร้างอนสุาวรีย์บรรจุพระอฐิัท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกเต็มองค์เช่นนีถื้อได้ว่า

เป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ ซึง่นบัวา่เป็นไปตามกระแสความต่ืนตวัของประชาชาติต่างๆท่ีกําลงัปรับปรุง

ตวัให้มีความเจริญทางวตัถแุละความรู้แบบแผนใหม่ตามแบบอยา่งตะวนัตก สาํหรับรูปแบบศิลปะก็ได้

มีการปฏิรูปเข้าสูยุ่คใหม่โดยดําเนินตามแนวศิลปะของยุโรปตัง้แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นต้นมา ดงันัน้การสร้างงานสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบศิลปะตะวนัตกจึงไม่ถือเป็น

เร่ืองแปลกแตอ่ยา่งใด ตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบศิลปะตะวนัตกอย่างเห็นได้ชัดปรากฏอยู่

ท่ีพระอุโบสถ วดันิเวศธรรมประวติั ซึง่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5  

 อยา่งไรก็ตามงานสถาปัตยกรรมท่ีอนุสาวรีย์แห่งนีมี้จุดประสงค์ในการสร้างเพ่ือใช้บรรจุพระ

อฐิัของเหลา่เจ้านายในพระราชวงศ์ซึง่ในความเป็นจริงแล้วควรจะทําให้มีรูปแบบท่ีสือ่ถึงความเป็นไทย 

เพราฉะนัน้จึงอาจสนันิษฐานได้วา่การสร้างอนสุาวรีย์บรรจุพระอฐิัเจ้านายในพระราชวงศ์ตามรูปแบบ

ศิลปะตะวนัตกจึงอาจเป็นการแสดงนยัให้เห็นถึงการยอมรับและปรับเปลีย่นแนวความคิดของชนชัน้สงู

อนัเป็นต้นแบบก่อนท่ีจะขยายไปสูป่ระชาชนตอ่ไป 

  

 

                                                             
 52 เร่ืองเดียวกนั, 89. 

 53 เร่ืองเดียวกนั, 109. 
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 4.กลุม่สถาปัตยกรรมแบบผสม 

 อนสุาวรีย์ในกลุม่สถาปัตยกรรมแบบผสมหรือแบบเบ็ดเตลด็นัน้ คือ อนุสาวรีย์ท่ีมีรูปแบบทาง

ศิลปะท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศิลปะแบบใดหรือไม่เข้าพวกกับกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีผ่านๆมาจึง

จําเป็นท่ีจะต้องจดัเข้าไปอยูใ่นกลุม่ของสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบผสม ตวัอยา่งเช่น  

  อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 อนสุาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม มีลกัษณะเป็นอนสุาวรีย์ท่ีสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนทาสีขาวทัง้

องค์ มีรูปแบบศิลปกรรมบง่ออกได้เป็น 2 ช่วงดงัตอ่ไปนี ้

                                                             
 54 ประดษิฐานพระอฐิั พระองัคารของเจ้าจอมมารดาเหมและพระราชธิดา 

ภาพที่ 25 อนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาเหม 
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 ช่วงล่าง  ทําเป็นแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ช่อง แต่ละช่องจะมี

แผน่หินอ่อนจารึกพระนามและนามของผู้ ท่ีถกูประดิษฐานพระอฐิัและพระองัคารอยูภ่ายใน 

 ช่วงบน  ทําเป็นทรงคล้ายกับใบเสมามีขนาดใหญ่แต่ไม่มีความอ่อนช้อยเหมือนใบ

เสมาจริง ตรงกลางมีจารึกภาษาบาลซีึง่จารึกบนแผน่หินอ่อน ช่ือวา่ “เหมอนสุรณ์” 55 

 การสร้างอนุสาวรีย์ท่ีมีรูปแบบไม่เป็นทัง้แบบไทยหรือแบบตะวันตกนัน้ แสดงให้เห็นถึง

แนวความคิดใหม่เก่ียวกับการสร้างท่ีบรรจุอัฐิท่ีไม่ต้องผูกพนัและยึดติดอยู่กับรูปทรงตามแบบท่ีเคย

สร้างมาแต่ครัน้สมัยก่อน ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีจะกลายเป็นต้นแบบให้แก่การสร้างท่ี

บรรจุอฐิัของบุคคลในแบบใหม่ๆในสมยัตอ่มา  

 ตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมอนสุาวรีย์ภายในสสุานหลวง วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม ดงัท่ีได้

ยกตวัอยา่งไปในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเปลีย่นแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ของการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของ

บุคคลท่ีแต่เดิมพบเห็นแต่รูปแบบเจดีย์ในศิลปะไทยเพียงเท่านัน้ โดยภายในสุสานหลวงแห่งนีไ้ด้

ปรากฏสถาปัตยกรรม ท่ีใช้บรรจุพระอัฐิ  พระอังคารทัง้ ท่ี มี รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย 

สถาปัตยกรรมแบบเขมร สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและสถาปัตยกรรมแบบผสมอยู่รวมกันได้อย่าง

ผสมกลมกลืน ความแตกต่างแต่กลมกลืนท่ีชนชัน้สูงได้สร้างสรรค์ขึน้นีจ้ะกลายเป็นต้นแบบแนวทาง

ใหม่ให้แก่การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมยัตอ่มา  

 นอกจากการสร้างสสุานหลวงเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ บรรจุพระอัฐิพระ

องัคาร ของเหลา่พระมเหส ีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมไว้ภายในบริเวณพืน้ท่ีแห่งเดียวกันแล้ว 

ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วยงัได้เกิดมีการสร้างอนสุรณ์สถาน สถานท่ีแหง่การระลกึถึงบุคคลอันเป็นท่ีรัก

หรือสถานท่ีแห่งการระลึกถึงบุคคลผู้ ทําความดีงามให้แก่ประเทศพร้อมกับการบรรจุอัฐิของบุคคล

เหลา่นัน้เอาไว้ภายใน ดงันัน้บรรดาอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึน้ด้วยจุดประสงค์ดงักล่าวจึง

ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานท่ีแห่งการบรรจุอัฐิเพ่ือให้บุคคลรุ่นหลงัได้เคารพ หากแต่ยงัแฝงลกึลงไปด้วย

ความหมายอันลึกซึง้ ตัวอย่างเช่น พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และ

อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เป็นต้น 

 

                                                             
 55 เร่ืองเดียวกนั, 112-113. 
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 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

 อนสุรณ์สถานแห่งความรักและความระลกึถึงสมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากุมารีรัตน์ พระอัคร

มเหสพีระองค์แรกของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าหญิงกรรณา

ภรณ์เพ็ชรรัตน์ ท่ีสิน้พระชนม์ลงโดยอุบติัเหตุจากการเสด็จประพาสทางเรือ มีอยู่ 3 แห่ง โดยในท่ีนีจ้ะ

ขอยกตวัอย่างศึกษาแค่เพียง 2 แห่ง คือ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากุมารีรัตน์ ณ 

สวนสราญรมย์และท่ีนํา้ตกพลิว้ จงัหวดัจนัทบุรีแตเ่พียงเทา่นัน้ 

 พระราชานุสาวรีย์ทัง้ 2 แห่ง ล้วนแล้วแต่เป็นสถานท่ีแห่งความรัก ความระลึกถึงท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ในบริเวณท่ีทัง้สองพระองค์ทรง

โปรดและเคยเสด็จไปด้วยกัน พร้อมกันนีไ้ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระอัฐิสว่นหนึ่งไป

บรรจุไว้ภายในพระราชานสุาวรีย์ทัง้สองแหง่นีด้้วย 

รูปแบบศิลปกรรมพระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ 

 1. พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากุมารีรตัน์ ณ สวนสราญรมย์ 
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 พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ ณ สวนสราญรมย์ มีลกัษณะเป็นเจดีย์

ทรงปรางค์ปราสาท มีรูปแบบทางศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานเขียงในผงั 8 เหลี่ยม ซ้อน 4 ชัน้ ถัดขึน้มาเป็นฐานท่ีอยู่

ในผงัสีเ่หลีย่มยอ่มมุไม้ 12 ประกอบไปด้วยฐานบวัยืดท้องไม้สงูและฐานบวัท่ีมีการสลกัตกแต่งคล้าย

ฐานสงิห์รองรับสว่นเรือนธาต ุ

 สว่นเรือนธาต ุ เรือนธาตุอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 มีซุ้มจระนําซ้อน 2 ชัน้ทัง้ 4 ทิศ ซุ้ม

จระนําทําเป็นซุ้มทรงบรรพแถลง ภายในมีข้อความจารึก  

 สว่นยอด มมุทัง้ 4 เหนือเรือนธาตปุระดบัยอดปรางค์ขนาดเลก็ ด้านบนสดุประดบัยอด

ปรางค์ขนาดใหญ่และนภศลู 

 รูปแบบศิลปกรรมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากุมารีรัตน์ ณ สวนสราญรมย์

เป็นลกัษณะของเจดีย์ท่ีมีการประยุกต์ผสมผสานระหว่างรูปแบบของเจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรง

ภาพที่ 26 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารัตน์ 

ณ สวนสราญรมย์ 
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ภาพที่ 27 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารัตน์  

ณ นํา้ตกพลิว้ จังหวัดจันทบุรี 

ที่มา : ป่ิน บุตรี, สถปูพระนางเรือลม่, เข้าถึงเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000114901 

ปราสาท ดงัจะเห็นได้วา่ ท่ีมมุทัง้ 4 เหนือเรือนธาตมีุการประดบัตกแตง่เหมือนในเจดีย์ทรงปราสาท ซึ่ง

หากเป็นรูปแบบเดิมของเจดีย์ทรงปราสาทมกัจะประดบัด้วยเจดีย์ยอดท่ีมีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั 

แตท่วา่ท่ีน่ีเป็นการประดบัด้วยยอดทรงปรางค์เช่นเดียวกบัสว่นยอด นอกจากนีย้งัมีการทําฐานให้เพ่ิม

สงูมากมากกวา่ปกติและยงัมีการสลกัลายคล้ายฐานสิงห์ไว้บนฐานบวัในสว่นท่ีรองรับองค์ระฆงัจนดู

เหมือนวา่ฐานบวันีมี้ลกัษณะเป็นฐานสงิห์ การสลกัลายฐานสงิห์บนฐานบวัอาจมีสาเหตมุากจากความ

ต้องการสืบรูปแบบฐานสิงห์จากสมัยก่อนๆท่ีมักปรากฏอยู่เป็นฐานของเจดีย์ทั่วไปหรืออาจเป็นการ

สลกัเพ่ือให้เกิดความสวยงามทางสนุทรียภาพแตเ่พียงเทา่นัน้ก็เป็นไปได้ 

 2. พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากุมารีรตัน์ ณ น้ําตกพล้ิว จงัหวดัจนัทบุรี 

 

 พระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ ณ นํา้ตกพลิว้ มีรูปแบบทางศิลปกรรม

เป็นรูปพีระมิด เหตท่ีุสร้างเป็นรูปทรงนีม้าจากพระราชดําริของรัชกาลท่ี 5 ท่ีวา่  

 ทําเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนถาวร เพราะตัง้อยู่กลางป่าเขาลําเนาไพร อนัไม่มีผู้ดูแล ฉะนัน้ เมือ่ปิรามิด     

    ของอียิปต์ยืนยงคงทนอยู่ไดฉ้นัใด ปิรามิดนอ้ยนีก็้จะยืนยงคงทนอยู่เช่นกนั ณ ท่ามกลางป่าเขาและเสียง        
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    ไหลรินของธารพล้ิว56 

พร้อมกนันีไ้ด้มีคําจารึกแสดงความอาลยัรักปรากฏอยูท่ี่พระราชานสุาวรีย์ ดงันี ้

ท่ีระลกึถึงความรัก 

แหง่ 

สมเด็จพระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี อรรคมเหส ีซึง่เสด็จทิวงคตแล้ว 

ด้วยเธอมาถึงท่ีน่ี เม่ือจุลศกัราช 1236 

โดยความยินดี ชอบใจมาก 

อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้ 

โดย 

จุฬาลงกรณ์ บรมราช 

ผู้ เป็นพระราชสวามี 

อนัมีความทกุข์เพ่ือเธอเป็นอยา่งยิ่ง 

ในจุลศกัราช 1243 

 การสร้างท่ีบรรจุอฐิัให้มีรูปแบบเป็นทรงปิรามิดตามรับสัง่ของรัชกาลท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงความ

เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้กบัการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลท่ีไม่ยึดติดผูกพนัจํากัดอยู่กับการสร้างให้มี

รูปแบบเป็นเจดีย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ซึ่งก็สอดคล้องอิทธิพลของอารยประเทศท่ีกําลงัหลัง่ไหล

เข้ามายังดินแดนไทยในช่วงเวลาดงักล่าว จึงไม่เป็นเร่ืองแปลกท่ีพระมหากษัตริย์ของไทยจะทรงมี

พระราชดําริให้สร้างสถานท่ีบรรจุอฐิัของพระมเหสใีนพระองค์เป็นรูปทรงปิรามิด 

  

 

 

 

 
                                                             
 56 ณัฐวฒุิ สทุธิสงคราม, สมเดจ็พระนางเรือล่ม, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 (พระนคร: โอเดียนสโตร์, 2510), 525.  
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 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ที่ 1  

 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1  สร้างขึน้เพ่ือให้เป็นท่ีบรรจุอัฐิของทหารอาสาใน

คราวสงครามโลกครัง้ท่ี 157  โดยกําหนดให้วนัท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2462 เป็นวนัฝังอัฐิทหารท่ีถึงแก่

กรรมระหวา่งสงครามซึง่ได้เผามาแล้วตัง้แตท่ี่ยโุรป อฐิับรรจุอยูใ่นกลอ่งรูปลกูกระสนุปืนใหญ่ตัง้อยู่บน

แท่นบรรจุลงในฐานอนุสาวรีย์ซึ่งตัง้อยู่ท่ีมุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท้องสนามหลวง โดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ อนุสาวรีย์แห่งนีจ้ึงมี

ช่ือวา่ “อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1”58  

รูปแบบศิลปกรรมอนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 57 เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ.2457 โดยในระยะแรกประเทศไทยประกาศตนเป็นกลาง จนถึงวนัท่ี 22 

กรกฎาคม พ.ศ.2460 ไทยจึงได้ประกาศเข้าร่วมกบัฝ่ายสมัพนัธมติรประกาศสงครามกบักลุม่ประเทศมหาอํานาจ

กลาง หลงัจากนัน้ได้ประกาศเรียกพลทหารอาสาเพ่ือจัดตัง้กองทหารสง่เข้าร่วมสงคราม จนกระทัง่มีการสงบศึกและ

ลงนามในหนงัสือสญัญาสนัตภิาพ ทหารอาสาได้เดนิทางกลบัถึงประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2462 ใน 

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “ความเปล่ียนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนสุาวรีย์ไทยท่ีอทุิศให้วีรชน,” ดาํรง

วชิาการ 3, 5 (มกราคม-มถินุายน 2546): 71. 

 58 กิตต ิศริิรัตนไชยยงค์, อนุสาวรีย์สําคัญของไทย (พระนคร: แพร่พทิยา, 2514), 209. 

ภาพที่ 28 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ที่ 1 
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 อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ไม่มีปรากฏข้อมลูท่ีมาของรูปแบบสถาปัตยกรรม มี

เพียงแตข้่อสงัเกตของนกัวิชาการบางท่านว่าน่าจะมีความสมัพนัธ์กับเจดีย์ในศิลปะศรีวิชัย เช่น พระ

บรมธาตไุชยา ในขณะท่ีบางทา่นเห็นวา่นา่จะสมัพนัธ์กบัเจดีย์ในศิลปะสโุขทยัมากกวา่59  

 อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานบวัลกูฟักอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 

 สว่นเรือนธาต ุ แตล่ะด้านมีซุ้มประตูซ้อน 2 ชัน้ ภายในซุ้มประตูมีแผ่นป้ายจารึกนามทหาร

ผู้ เสียชีวิต กรอบซุ้มมีลกัษณะเป็นวงโค้งคล้ายคร่ึงวงกลม ปลายกรอบซุ้มชัน้แรกเป็นนาคสามตวัหัน

ออก ปลายกรอบซุ้มชัน้ท่ีสองเป็นกินนรพนมมือหนัหน้าเข้า 

 สว่นยอด ท่ีมมุทัง้ 4 เหนือเรือนธาตมีุการประดบัสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ทรงระฆงัอยู่

ในผงัสีเ่หลีย่ม ถดัขึน้ไปเป็นเจดีย์ทรงระฆงัอยูใ่นผงักลม มีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้ด้านลา่งสดุเป็นฐาน

บวัอยูใ่นผงั 8 เหลีย่ม ถดัขึน้มาเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงักลมซ้อน 3 ชัน้ลดหลัน่กันขึน้ไป และปลี ลกูแก้ว 

ปลยีอด เม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

 จากการพิจารณารูปแบบศิลปกรรมของอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 พบว่า

อนสุาวรีย์หลงันีมี้รูปแบบทางศิลปกรรมใกล้เคียงกบัเจดีย์ในศิลปะสโุขทยั ดงัเช่น เจดีย์ทรงปราสาท 5 

ยอด (หมายเลข 3) ท่ีวัดเจดีย์แถว จังหวัดสุโขทัย มากกว่าเจดีย์ในศิลปะศรีวิชัย  ซึ่งแม้ว่ารูปทรง

โดยรวมของอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 จะมีลกัษณะใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงปราสาท

หมายเลข 3 แต่องค์ประกอบในบางส่วนกลบัมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กรอบซุ้มของเจดีย์ทรง

ปราสาทท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถวมีลกัษณะเป็นซุ้มฟักเพกาตามแบบศิลปะพุกามท่ีสง่อิทธิพลมายงัศิลปะ

ล้านนาและศิลปะสโุขทยั แต่ท่ีอนุสาวรีย์หลงันีก้รอบซุ้มชัน้ท่ี 2 กลบัมีลกัษณะเป็นวงโค้งคล้ายคร่ึง

วงกลมและปลายกรอบซุ้มก็มีการประดบัด้วยกินนรพนมมือ ทัง้ในสว่นยอดบริเวณองค์ระฆงัท่ีเจดีย์

ทรงปราสาทวดัเจดีย์เจ็ดแถวมีการประดบัรัดอกอันเป็นท่ีนิยมในศิลปะพุกาม-ล้านนาแต่ท่ีอนุสาวรีย์

กลบัไม่พบ นอกจากนีก้ารประดบัเจดีย์ยอดท่ีมุมเหนือเรือนธาตุทัง้ 4 ท่ีอนุสาวรีย์มีลกัษณะเป็นเจดีย์

ทรงระฆงัท่ีอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มซึง่ไม่ปรากฏพบการทําเจดีย์ยอดทรงนีใ้นศิลปะใดมาก่อน อย่างไรก็ตาม

แม้เจดีย์ทัง้ 2 องค์จะมีความแตกต่างกันในบางส่วนแต่หากมองรูปทรงโดยรวมแล้วอาจทําให้

สนันิษฐานได้วา่อนสุาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 คงได้รับแรงบนัดาลใจในการจําลองแบบมา

                                                             
 59 กรมศลิปากร, กองโบราณคดี, รายงานการสํารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์, เลม่ 3 ประเภท 

วงัศาลเจ้า อนสุาวรีย์ อาคารร้านค้า (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศลิปากร, 2538), 142-147. 
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จากเจดีย์ทรงปราสาทหมายเลข 3 ท่ีวดัเจดีย์เจดีย์แถว จงัหวดัสโุขทยั ซึ่งในช่วงท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงดํารง

พระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวธุมกฎุราชกุมาร ได้เสด็จประพาสเมืองเหนือ 

โดยการนีท้รงเสด็จยังโบราณสถานต่างๆรวมทัง้วดัเจดีย์เจ็ดแถวด้วยจึงทําให้อาจโปรดเจดีย์ทรงนี ้ 

ในขณะท่ีองค์ประกอบสว่นอ่ืนท่ีมีความแตกต่างไปจากต้นแบบนัน้อาจเป็นงานสร้างสรรค์ของช่างผู้

ออกแบบสร้างก็เป็นไปได้ 

 จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในช่วงรัชกาลท่ี 5 – ก่อน

เหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้รับรูปแบบและอิทธิพลจากตะวนัตกมาเป็นอยา่ง

มาก ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านรูปแบบและแนวคิด ในขณะเดียวกันก็เร่ิมแพร่ขยาย

ความหมายในการใช้งานออกไป ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้นีน้บัได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่

ของการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลท่ีกําลงัก้าวข้ามผ่านไปสูยุ่คใหม่โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดท่ี

สบืตอ่มาตามแบบแผนประเพณีดัง้เดิม 

เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์หลัง พ.ศ.2475 – ปัจจุบัน 

 หลงัเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สงัคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง

เกิดขึน้เป็นอย่างมาก การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลดงัเช่นในสมัยก่อนเร่ิมแพร่หลายขยายไปยัง

กลุม่คนทกุชนชัน้และบางแห่งยงัมีการแฝงนยัสญัลกัษณ์ทางการเมืองร่วมอยู่ จวบจนกระทัง่ปัจจุบนั

การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลได้แพร่หลายไปสูก่ารตัง้โรงงานผลิตเจดีย์บรรจุอัฐิหลอ่ซีเมนต์ท่ีมีให้

เห็นและสามารถซือ้ขายได้โดยทัว่ไปดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั  

 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน : เจดีย์บรรจุอัฐิคณะราษฎร 

 วดัพระศรีมหาธาตบุางเขน สร้างขึน้ในสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เม่ือปี พ.ศ.2483 

เพ่ือให้เป็นอนสุรณ์สถานแหง่การปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยสร้างวดัขึน้ในบริเวณทุ่งบางเขน

อนัเป็นสมรภมิูรบในคราวเหตกุารณ์กบฏบวรเดช ทัง้นีรั้ฐบาลมีดําริจดัสร้างพระธาตุเจดีย์ขึน้เพ่ือบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตท่ีุอัญเชิญมาจากอินเดีย เจดีย์องค์นีมี้การสร้างเป็นเจดีย์ 2 ชัน้ ชัน้นอกเป็นเจดีย์

ใหญ่สงู 38 เมตร ชัน้ในทําเป็นเจดีย์องค์เลก็ตัง้อยูต่รงกลาง(พระบรมสารีริกธาตท่ีุอฐัเชิญมาถกูบรรจุไว้

ภายในเจดีย์องค์เล็กนี)้ มีพืน้ท่ีระหว่างผนงัทัง้ 2 ชัน้ราว 2 เมตรคร่ึง สําหรับให้คนเข้าไปนมัสการได้

และท่ีบริเวณผนังด้านในของเจดีย์องค์ใหญ่ถูกออกแบบให้เป็นช่อง หลวงวิจิตรวาทการได้เสนอ

ความเห็นว่า น่าจะทําเป็นช่องบรรจุอัฐิของคณะราษฎรหรือบุคคลอ่ืนท่ีทําคุณงามความดีแก่ชาติ
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บ้านเมือง สดุท้ายคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบกบัข้อเสนอวา่ จะใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิของผู้ ท่ีทําประโยชน์

แก่ชาติ โดยมิได้กลา่วเจาะจงเฉพาะวา่เป็นอฐิัของคณะราษฎร60  

 อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัจริงภายในช่องบรรจุอฐิัในพระเจดีย์ก็ล้วนแต่บรรจุอัฐของบุคคลท่ี

เป็นคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองทัง้สิน้ อาทิ พระยาพหลพลพยุหเสนา, ปรีดี พนมยงค์, 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม, พลโทประยูร ภมรมนตรี, นาวาเอก หลวงศุภชลาศยั,นาวาเอก หลวงธํารง

นาวาสวสัด์ิ เป็นต้น และในหลายช่องก็ใช้เป็นท่ีบรรจุอฐิัของภรรยาคณะผู้ก่อการฯด้วย เช่น ทา่นผู้หญิง

ละเอียด พิบูลสงคราม เป็นต้น 

รูปแบบเจดีย์ วดัพระศรีมหาธาต ุบางเขน  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดีย์วดัพระศรีมหาธาตบุางเขน มีลกัษณะเป็นเจดีย์องค์ระฆงัซ้อนกนัอยู ่2 ชัน้  คือ เจดีย์องค์

ใหญ่ท่ีอยูช่ัน้นอกและเจดีย์องค์เลก็ท่ีอยูช่ัน้ใน ระหวา่งผนงัด้านในของเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็ก 

                                                             
 60 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศลิปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ 

ชาตนิิยม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 387-393. 

ภาพที่ 29 เจดีย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

ภาพที่ 30 ผนังภายในเจดีย์  

บรรจุอัฐิคณะราษฎร 
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มีทางเดินได้โดยรอบ เจดีย์ถกูออกแบบให้มีรายละเอียดเป็นกรอบเส้นทรงเรขาคณิต ผนงัด้านในเจดีย์

ใช้เป็นท่ีบรรจุอฐิัคณะราษฎร เจดีย์องค์ใหญ่ท่ีอยูช่ัน้นอกมีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ชุดฐานด้านล่างมีลกัษณะเป็นฐานบัวท่ีลดทอนรายละเอียด มีซุ้มประตู

ทางเข้าอยูร่อบฐานเจดีย์ 

 สว่นองค์ระฆงั มีลกัษณะเป็นองค์ระฆงัอยูใ่นผงักลม 
 สว่นยอด ประกอบไปด้วย บวัคลุม่เถาและปล ีไม่มีบลัลงัก์ 
สว่นเจดีย์องค์เลก็ท่ีอยูด้่านในมีรูปแบบศิลปกรรมใกล้เคียงกนัเพียงแตไ่ม่มีซุ้มประตแูละเป็นสทีองทัง้

องค์ 
 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์วดัพระศรีมหาธาตบุางเขนมีความพิเศษแตกต่างไปจากเจดีย์ทรง

ระฆงัท่ีเคยมีความนิยมสร้างกนัโดยทัว่ไป กลา่วคือ เจดีย์องค์นีไ้ม่มีการทําบลัลงัก์อนัเป็นสว่นประกอบ

สาํคญัของเจดีย์ นอกจากนีอ้งค์ประกอบในสว่นต่างๆก็มีการลดทอนรายละเอียดลง ตวัอย่างเช่น ชุด

ฐานบวัด้านลา่งและบวัคลุม่เถาซึ่งไม่มีการตกแต่งรายละเอียดมากนกั รูปทรงขององค์ประกอบสว่น

ดงักลา่วมีความเรียบงา่ย ซึง่หากมองโดยรวมแล้วกรอบเส้นของเจดีย์จะมีลกัษณะเป็นทรงเรขาคณิต

ไม่มีความอ่อนช้อยดงัเช่นการสร้างเจดีย์ตามแบบแผนประเพณีเดิมท่ีเคยมีมา ความแตกต่างท่ีปรากฏ

ให้เห็นนีอ้าจมีความเก่ียวเน่ืองมาจากเหตผุลทางการเมือง ดงัเช่น การทําบวัคลุม่เถาซ้อน 6 ชัน้ ซึ่งมิใช่

ระเบียบโดยทัว่ไปขององค์ประกอบเจดีย์ท่ีมกัจะทําบวัคลุม่เถานีซ้้อนเป็นเลขค่ี เพราะฉะนัน้การทําบวั

คลุม่เถา 6 ชัน้จึงอาจใช้สือ่ความหมายถึง “หลกั 6 ประการ” ของคณะราษฎรท่ีได้ประกาศไว้ในเช้าของ

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2475 ก็เป็นไปได้61 อาจกลา่วได้วา่เจดีย์วดัพระศรีมหาธาตบุางเขนเป็นตวัอยา่งของ

เจดีย์ท่ีถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงออกทางการเมืองในสมยันัน้นัน่เอง 

  

 

 

 

 

                                                             
 61 เน่ืองจากสถาปัตยกรรมในยุคคณะราษฎรมีความนิยมใช้เลข 6 เป็นสว่นประกอบหนึ่งของการออกแบบ

อาคาร เพ่ือส่ือถึงหลกั 6 ประการ อาทิ อนสุาวรีย์ประชาธิปไตย อาคารกรมไปรษณีย์บางรัก เป็นต้น ใน  เร่ืองเดียวกนั

, 109. 
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 เจดีย์สําเร็จรูป 

 ปัจจุบันการสร้างเจดีย์บรรจุอั ฐิของบุคคลมีให้พบเห็นโดยแพร่หลายทั่วไป เกิดเป็น

อุตสาหกรรมการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัสาํเร็จรูป ซึง่หากบุคคลใดมีเงินก็สามารถหาซือ้มาไว้บรรจุอัฐิของ

เครือญาติตนได้ เจดีย์บรรจุอฐิัดงักลา่วนีม้กัตัง้ปรากฏเรียงรายอยูต่ามวดัตา่งๆตามแตท่ี่ผู้ซือ้จะมีความ

ประสงค์นําไปไว้หรืออาจตัง้ไว้ภายในบริเวณบ้านก็มี โดยเจดีย์ดงักลา่วอาจมีการประดบัด้วยกระจกสี

หรืออาจทาสแีตกตา่งกนัออกไปแล้วแตร้่านท่ีจําหนา่ยจะทําการประดบัตกแตง่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 โรงงานเจดีย์สําเร็จรูป 

ร้านโชคนําศลิป์ 

ภาพที่ 32 เจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลที่เรียงราย 

อยู่ในบริเวณวัด (วัดวิจติรการนิมิตร) 
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 รูปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิสําเร็จรูปท่ีมีวางจําหน่ายมีมากมายหลากหลายรูปทรง โดยในท่ีนีจ้ะ

ยกตวัอยา่งรูปแบบเจดีย์อนัเป็นท่ีนิยมแตเ่พียงเทา่นัน้  

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์สาํเร็จรูป 

  1. เจดีย์ทรงระฆงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดีย์ทรงระฆงั สามารถแบง่องค์ประกอบเป็น 2 สว่น โดยมีรูปแบบทางศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ฐานมีลกัษณะเป็นฐานบวัยืดท้องไม้สงูรองรับองค์เจดีย์ด้านบน 
 สว่นยอด มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั ประกอบไปด้วย ฐานบวัอยูใ่นผงักลม ถดัขึน้มา

เป็นมาลยัเถารองรับองค์ระฆงั องค์ระฆงั บลัลงัก์อยูใ่นผงักลม ปล้องไฉนและปล ี

ภาพที่ 33 เจดีย์ทรงระฆงั 

(วัดระฆงัโฆสิตาราม) 
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 จากการสํารวจเจดีย์สําเร็จรูปท่ีทําเป็นทรงระฆงัมักพบการทําฐานบวัขนาดใหญ่รองรับองค์

เจดีย์ให้มีความสงูเพ่ิมมากขึน้ สว่นเจดีย์ท่ีอยู่ด้านบนนัน้สว่นรองรับองค์ระฆงัทําเป็นมาลยัเถาตาม

แบบท่ีนิยมในศิลปะอยุธยา แต่ทําบัลลงัก์อยู่ในผังกลมซึ่งผิดแบบแผนไปจากสมัยก่อนท่ีนิยมทํา

บลัลงัก์อยู่ในผงัสี่เหลี่ยม นอกจากนีเ้จดีย์สําเร็จรูปทรงระฆงับางองค์ยงัมีการทําซุ้มจระนําขนาดเล็ก

ประดบัไว้บริเวณมาลยัเถาทัง้ 4 ทิศ โดยภายในมักจะสลกัตกแต่งเป็นรูปเทพพนมและมักจะมีการ

ประดบัเจดีย์ด้วยกระจกสีต่างๆหรือไม่ก็จะทาสีขาวทัง้องค์เจดีย์ อย่างไรก็ตามขนาดและสดัสว่นของ

ฐานและองค์เจดีย์จะมีความสอดคล้องสมัพนัธ์กันทําให้เจดีย์สําเร็จรูปทรงระฆงัมีความสมบูรณ์ใน

รูปทรงแม้จะมีขนาดเลก็ก็ตาม  

 2. เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 62 เน่ืองจากมีเรือนธาตอุยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุส แตทํ่าหลงัคาเป็นจตัรุมขุแบบปราสาทยอด   

ภาพที่ 34 เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด 

(วัดโตนด จังหวัดกรุงเทพฯ)  
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 เจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอด มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ประกอบด้วยฐานเขียง 1 ฐาน ถัดขึน้มาเป็นฐานสิงห์ฐานสิงห์อยู่ในผัง

สีเ่หลีย่มรองรับเรือนธาต ุ

 สว่นเรือนธาต ุ เรือนธาตอุยูใ่นผงัสีเ่หลีย่ม 

 สว่นยอด เหนือเรือนธาตทํุาเป็นหลงัคาซ้อนชัน้ลกัษณะเป็นจตัรุมขุชัน้เดียว ถัดขึน้มามี

ลกัษณะเป็นฐานเขียงสงูและฐานบวัลกูแก้วอกไก่รองรับองค์ระฆงัท่ีอยูใ่นผงัสีเ่หลี่ยม ถัดขึน้ไปเป็น บวั

คลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและเม็ดนํา้ค้าง 

 จากการพิจารณ์จะเห็นได้ว่ารูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอดมี

ลกัษณะใกล้เคียงกับพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท63 กล่าวคือ มีการทําหลงัคาแบบจัตุรมุขและมียอด

แหลมต่อข้างบน แต่ในขณะเดียวกันเจดีย์สําเร็จรูปองค์ดังกล่าวก็ปรากฏองค์ประกอบท่ีมีความ

แตกต่างกันอยู่ ดังเช่น เหนือเรือนธาตุของเจดีย์สําเร็จรูปทรงมณฑปแบบทรงปราสาทยอดทําเป็น

หลงัคาซ้อนชัน้ท่ีมีลกัษณะเป็นจตัรุมขุชัน้เดียว ทัง้มีการทําฐานเขียงสงูรับฐานบวัลกูแก้วอกไก่และองค์

ระฆงัอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่ม ประการสาํคญัคือไม่มีการทําบลัลงัก์ ในขณะท่ีพระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาทมีการ

ทําหลงัคาชัน้ลดซ้อนกนัเป็นจํานวนมากและองค์ระฆงัก็อยูใ่นผงัยอ่มมุ ทัง้ยงัมีการทําบลัลงัก์ตามแบบ

แผนเจดีย์โดยทัว่ไป ดงันัน้อาจสามารถสรุปได้ว่าเจดีย์สําเร็จรูปท่ีมีลกัษณะเป็นทรงมณฑปแบบทรง

ปราสาทยอดนีมี้ลกัษณะคล้ายคลึงกับพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทแต่ได้มีการลดทอนรายละเอียด

สาํคญัลงเป็นจํานวนมากคงเหลอืให้เห็นแตเ่พียงเค้าลางท่ีเหมือนกนัเทา่นัน้ 

  

 

 

 

 

 

                                                             
 63 ปารีนนัท์ เทศทอง, “ชาวเชือ้สายมอญและเชือ้สายอ่ืน : กรณีศกึษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจอุฐิัวดัคงคา

ราม อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

ภาควชิาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปกร, 2550), 38-43. 
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 3. เจดีย์ทรงเคร่ือง 

 

 

 เจดีย์ทรงเคร่ืองอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 มีรูปแบบทางศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ฐานยอ่มมุไม้ 12  ด้านลา่งสดุมีลกัษณะคล้ายฐานบวั ถดัขึน้มาเป็นฐานบวั

ซ้อนชัน้ ประดบัลวดลาย และบวัทรงคลุม่อยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มรองรับองค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 

 สว่นยอด ประกอบไปด้วยบลัลงัก์ในผงัสีเ่หลีย่ม  บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและ

เม็ดนํา้ค้าง 

 รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ทรงเคร่ืองสําเร็จรูป มีลกัษณะเหมือนกับเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีพบ

โดยทัว่ไปแตมี่ขนาดและสดัสว่นท่ีเลก็ลงกวา่เดิมเป็นอยา่งมากจนอาจทําให้มองดูไม่สมสว่น ความไม่

สมสว่นดงักลา่วนีอ้าจเกิดขึน้จากการทําฐานชัน้ลา่งให้มีขนาดเลก็ดงันัน้องค์ประกอบอ่ืนๆท่ีต่อยอดขึน้

ภาพที่ 35 เจดีย์ทรงเคร่ือง 

(วัดระฆงัโฆสิตาราม) 
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ไปจึงถูกบีบให้แคบและเล็กลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่าเจดีย์สําเร็จรูปท่ีมี

ลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ืองเช่นนีมี้หลากหลายขนาด บางองค์อาจมีขนาดใหญ่องค์ประกอบสว่นตา่งๆ

มีสดัส่วนท่ีสมบูรณ์ในขณะท่ีบางองค์ก็มีขนาดเล็กดังเช่นตัวอย่างท่ียกมาในข้างต้น แม้ขนาดจะมี

ความแตกต่างกันแต่ทว่าองค์ประกอบของเจดีย์นัน้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบแผนเจดีย์

ทรงเคร่ืองท่ีเคยมีมา 

 4. เจดีย์ทรงบวัเหลีย่ม(แบบพระธาตพุนม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมมีลกัษณะคล้ายคลงึกับพระธาตุพนม ท่ีจังหวัดนครพนม มีรูปแบบทาง

ศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

ภาพที่ 36 เจดีย์ทรงบัวเหล่ียม(แบบพระธาตพุนม) 

 (วัดโตนด จังหวัดกรุงเทพฯ) 
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 สว่นฐาน ฐานด้านลา่งสดุมีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมทึบซ้อน 2 ชัน้ตกแต่งลวดลาย

คล้ายฐานสงิห์ ถดัขึน้มาเป็นเรือนธาตซุ้อนกนั 2 ชัน้ มีหลงัคาลาดคัน่ บริเวณเรือนธาตุสลกัลายคล้าย

เสาติดผนงัและซุ้มประตทูัง้ 4 ทิศ ถดัขึน้มาเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่และเรือนธาตุจําลองซ้อนกัน 2 ชัน้

มีหลงัคาลาดคัน่ 

 สว่นยอด มีลกัษณะเป็นบวัเหลีย่ม 

 รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์สาํเร็จรูปทรงบวัเหลีย่มนีมี้ลกัษณะคล้ายคลงึกับพระธาตุพนม แต่เม่ือ

พิจารณาจะเห็นได้วา่สดัสว่นมีความแตกตา่งกนั กลา่วคือ บริเวณสว่นฐานของเจดีย์สําเร็จรูปทําเรือน

ธาตุซ้อนชัน้จํานวนมากทําให้บัวเหลี่ยมมีขนาดสดัสว่นท่ีเล็กลง ในขณะท่ีพระธาตุพนมทําเรือนธาตุ

ซ้อนเพียง 2 ชัน้และบวัเหลี่ยมก็มีขนาดท่ีสงูใหญ่มากกว่า ดงันัน้จากขนาดสดัสว่นท่ีมีความแตกต่าง

กนันีเ้องอาจกลา่วได้ว่าบริเวณท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัของเจดีย์สําเร็จรูปทรงบวัเหลี่ยมนี ้คือ สว่น

ฐานท่ีสนันิษฐานว่าใช้เป็นสว่นบรรจุอัฐิในขณะท่ีพระธาตุพนมองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ บวัเหลี่ยม 

อยา่งไรก็ตามแม้วา่สดัสว่นจะมีขนาดท่ีแตกตา่งกนัแต่เม่ือเปรียบเทียบจากรูปแบบทางศิลปกรรมแล้ว

เจดีย์สาํเร็จรูปทรงบวัเหลีย่มนีก็้ได้ต้นแบบแรงบนัดาลใจในการสร้างมากจากพระธาตพุนมนัน่เอง 

 จาการสํารวจเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475-

ปัจจุบนั พบว่ารูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์สําเร็จรูปท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนีมี้ต้นแบบมา

จากเจดีย์ทรงต่างๆท่ีเคยมีการสร้างมาตัง้แต่สมัยรัชกาลก่อน แต่จะมีความเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ประกอบบางประการหรืออาจมีขนาดสดัสว่นท่ีเล็กลงทําให้เจดีย์สําเร็จรูปบางองค์มีขนาดเล็กไม่

สมสดัสว่น ทัง้ยงัมีการประดบัตกแตง่ด้วยกระจกสหีรือสลกัลวดลายตา่งๆ ความเปลีย่นแปลงท่ีปรากฏ

นีแ้สดงให้เห็นว่ารูปแบบของเจดีย์ในปัจจุบันแม้จะคงรูปทรงดัง้เดิมไว้แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามแต่

โรงงานผู้ผลติหรือผู้สร้างจะมีความต้องการโดยไม่ยดึติดอยูก่บัรูปแบบตามประเพณีท่ีเคยมีมาอีกตอ่ไป 

 อนึง่ในปัจจุบนัการบรรจุอฐิัของบุคคลนอกจากจะเก็บไว้ภายในเจดีย์แล้ว  ยงัมีการบรรจุอัฐิใน

รูปแบบอ่ืนอันเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป เป็นต้นว่า การบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ท่ีผนงัของกําแพงวดั การ

บรรจุอฐิัของบุคคลไว้ท่ีฐานพระพทุธรูป การบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ท่ีเสาโคมไฟภายในวัด การบรรจุอัฐิ

ของบุคคลไว้ท่ีเขามอหรือแม้แต่กระทั่งการสร้างเป็นอาคาร ศาลาหรือกุฏิท่ีภายในแบ่งสรรปันส่วน

สําหรับไว้บรรจุอัฐิของบุคคลโดยเฉพาะก็มีให้พบเห็นอยู่เสมอ จนกลายเป็นว่าในปัจจุบนัการสร้าง

สถานท่ีสาํหรับบรรจุอฐิัของบุคคลมีลกัษณะเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ท่ีมีการซือ้ขายตัง้แต่หลกัพนัขึน้ไป

จนถึงหลกัล้าน  
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ภาพที่ 37 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ที่กาํแพงวัดวิเศษการ 

ภาพที่ 38 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ที่เสาโคมไฟ  

วัดบางนาใน จังหวดัสมุทรปราการ 

ที่มา : ไทยพบัลก้ิา, ชีวิตและบริการหลงัความตาย, เข้าถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/ 

http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/
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 การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมยัรัตนโกสนิทร์ดงัท่ีได้ยกตวัอย่างไปในข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงความเปลีย่นแปลงของเจดีย์บรรจุอฐิัท่ีมีการแพร่ขยายจากชนชัน้สงูไปสูป่ระชาชนธรรมดา ซึง่ใน

บทต่อไปผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ถึงกระบวนความเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดและคติการสร้าง 

รวมไปถึงความนิยมในการสร้างเจดีย์รูปทรงตา่งๆ 

ภาพที่ 39 อัฐิของบุคคลที่ถูกเก็บไว้ที่เขามอ วัดพิชัยญาติการาม 

 

ภาพที่ 40 ราคาช่องบรรจุอัฐิ วัดธรรมมงคล 

ที่มา : ไทยพบัลก้ิา, ชีวิตและบริการหลงัความตาย, เข้าถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/ 

http://thaipublica.org/2012/05/life-and-after-death/
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2บทที่ 4 

2แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบคุคลสมัยรัตนโกสินทร์ 

2 แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลมีการพบมาตัง้แต่ครัง้สมัยพุทธกาลโดยเป็น

ลกัษณะเจดีย์ท่ีใช้บรรจุพระอฐิัธาตขุองบุคคลท่ีควรคา่แก่การเคารพ 4 ประเภท อันได้แก่ พระพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพทุธเจ้า พระอรหนัต์และพระจกัรพรรดิ ดงัท่ีได้มีการปรากฏไว้ในคมัภีร์มหาปรินิพพานสตูร

2

1และมาเป็น 8 ประเภท  อนัได้แก่ 2พระพทุธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก พระภิกษุณี 

พระโพธิสตัว์ พระสงฆ์และพระมหาจักรพรรดิ 2ดังท่ีได้ปรากฏตามความหมายเจดีย์ท่ีมีการระบุไว้ใน

คมัภีร์ท่ีกลา่วถึงเร่ืองการสร้างสถปู 2

2 เม่ือพระพทุธศาสนาแพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆ แนวคิดและคติ

การสร้างเจดีย์ดงักลา่วนีก็้ได้มีการแพร่ขยายตามออกไปด้วย กระทัง่ในแผ่นดินประเทศไทยก็มีการรับ

แนวคิดดงักล่าวมาด้วยเช่นเดียวกัน  โดยจะเห็นว่าทัง้ในสมัยสุโขทยั ล้านนาและอยุธยาก็มีปรากฏ

หลกัฐานการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐินี ้จวบจนการตัง้กรุงรัตนโกสินทร์ขึน้เป็นราชธานีแนวคิดและคติการ

สร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลจึงได้เกิดความเปลีย่นแปลงไป ซึง่จากการสาํรวจและค้นคว้าข้อมูลทําให้

สามารถวิเคราะห์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

2การเปล่ียนแปลงทางด้านแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล 

2 จากการศกึษาตวัอยา่งเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์ดงัท่ีได้ยกตวัอย่างมาในบท

ก่อนหน้า ผู้ศกึษาพบวา่การเปลีย่นแปลงทางแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลท่ีเกิดขึน้

มีเหตุปัจจัยสําคัญมาจากสภาพสงัคมในแต่ละยุคสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ดังกล่าวนี ้

สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 สมยัด้วยกนั กลา่วคือ 

 

                                                             
 1 พระเทพโมลี (ฟืน้ ปาสาทิโก), คําแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทกึความคิดเหน็ประกอบ) (พระ

นคร: นิธิเผยแผพ่ทุธธรรม, 2512), 172-173. 

 2 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 49. 
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1. สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3  

2  เน่ืองจากสภาพสงัคมในเวลานีเ้กิดการขยายตวัทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ชนชัน้ต่างๆ

สามารถอุปถมัภ์พระพทุธศาสนาได้ตามกําลงัของตน ประกอบกับรัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดฯให้มีการทํานุ

บํารุงพระศาสนา ดงันัน้จึงพบว่าในช่วงสมัยนีเ้กิดมีการสร้างวดัทํานองเป็นวดัประจําตระกูลขึน้เป็น

จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุม่วดัท่ีเจ้านายทรงสร้างหรือวัดท่ีขุนนางสร้างขึน้ โดยในขณะเดียวกันก็

มกัจะมีการสร้างเจดีย์เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอฐิัประจําตระกูลของตนขึน้ไว้ภายในวดัแห่งนัน้ด้วย ลกัษณะ

การสร้างเจดีย์ดังกลา่วนีแ้สดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดและคติการสร้างอย่าง

ชดัเจน เพราะแต่เดิมตัง้แต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงก่อนรัชกาลท่ี 3 นัน้ การสร้าง

เจดีย์มกัจะถกูใช้เพ่ือเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตหุรือบรรจุอฐิัธาตุของบุคคลท่ีควรค่าแก่การเคารพ 

หรือแม้แตพ่ระอฐิัของเจ้านายเชือ้พระวงศ์ก็ยงันบัได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งสงูศกัดิ์คู่ควรแก่การจะบรรจุพระ

อัฐิไว้ภายในเจดีย์ หากแต่ว่าในสมัยรัชกาลท่ี 3 นีก้ลบักลายเป็นว่าสามัญชนท่ีดํารงตําแหน่งขุนนาง

สามารถสร้างเจดีย์เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิตนหรือคนในตระกูลตนได้ โดยสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะขุน

นางเป็นผู้ มีบรรดาศักด์ิ มีกําลังทรัพย์และกําลังคนมากตามระบบศักดินา ดังนัน้การจะก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างใดจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะดําเนินการ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาสนันิษฐานว่า

การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัประจําตระกลูนัน้ในครัง้แรกอาจจะมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิของ

คนในตระกลูอยา่งชดัเจนนกั ซึง่อาจเป็นไปได้วา่คงสร้างเจดีย์ขึน้เพ่ือบรรจุอัฐิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ก่อน หรืออาจเป็นการสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติให้แก่ผู้ ท่ีสร้างวัดแห่งนัน้ ต่อมาภายหลงัลูกหลานใน

ตระกลูจึงเกิดความคิดนําเอาอัฐิของคนท่ีมีเชือ้สายในตระกูลไปบรรจุไว้อยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนการ

กลบัไปอยู่รวมกันของคนในครอบครัวภายใต้การคุ้มครองของบรรพบุรุษผู้ สร้างวัด ทําให้เกิดเป็น

แนวความคิดในการบรรจุอฐิัของลกูหลานไว้ภายในเจดีย์ประจําตระกลูร่วมกนัสบืมา 

2  อย่างไรก็ตามจากความนิยมในการสร้างวัดสมัยนีน้อกจากจะมีวัดท่ีสร้างขึน้โดย 

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์และเหลา่ขนุนางตระกลูตา่งๆแล้ว ยงัพบวา่มีการอุปถัมภ์สร้างวดั

ขึน้โดยฝีมือของสามญัชนคนธรรมดาท่ีมีจิตศรัทธาดงัเช่นชนชัน้สงู ตวัอย่างเช่น วดัคณิกาผล อันเป็น

วัดท่ีสร้างขึน้จากเงินบริจาคของเหล่าโสเภณีในยุคนัน้ แต่อย่างไรก็ตามจากการสํารวจก็ยังมิพบ

หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลธรรมดาขึน้ภายในวดัแห่งนีแ้ต่อย่างใด  

ซึง่อาจเป็นไปได้วา่วดัแหง่อ่ืนท่ีมีการอุปถมัภ์โดยสามญัชนธรรมดาเช่นกันนัน้อาจมีการสร้างเจดีย์เพ่ือ
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ใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิขึน้ไว้เหมือนดงัชนชัน้สงูท่ีมีการสร้างเจดีย์ประจําตระกูลขึน้ไว้ภายในวดัท่ีตนสร้าง

เช่นเดียวกนั 

2 ในขณะเดียวกนัแม้วา่สมยันีจ้ะมีการสร้างวดัขึน้โดยชนชัน้ตา่งๆแต่รูปแบบเจดีย์อันเป็นท่ีนิยม

สร้างขึน้นัน้ยงัคงมีแบบแผนและรูปแบบตามแบบสมัยอยุธยา กล่าวคือ มีความนิยมสร้างเจดีย์ทรง

ปรางค์และเจดีย์ทรงเคร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลท่ี 3 นีพ้บเจดีย์บรรจุอัฐิท่ีมีลกัษณะเป็น

เจดีย์ทรงเคร่ืองเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้สามารถสนันิษฐานได้ว่ารูปแบบเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลใน

สมยันีค้งสร้างขึน้ตามรูปแบบเจดีย์อนัเป็นพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 นัน่เอง 

2. สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4  

2 สมยัรัชกาลท่ี 4 พระพุทธศาสนาเกิดมีการตัง้ธรรมยุตินิกายขึน้อันเป็นนิกายท่ีฟืน้ฟูย้อนกลบั

ไปหาพระพุทธศาสนาแบบดัง้เดิมโดยเน้นให้ความสําคญักับพระพุทธเจ้าและการบูชาต้นโพธ์ิ ดงันัน้

การสร้างเจดีย์จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีมีไว้สําหรับพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ประกอบกับใน

ช่วงเวลานีรั้ชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชดําริว่าวดัท่ีสร้างขึน้มาตัง้แต่ครัง้รัชกาลก่อนมีอยู่เป็นจํานวนมาก

แล้วจึงไม่โปรดให้มีการสร้างขึน้เพ่ิมเติมอีก จึงทําให้บทบาทในการสร้างวดัของเจ้านายพระบรมวงศานุ

วงศ์และขุนนางลดลง ซึ่งสภาพการณ์ดงักลา่วเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลกระทบให้แนวคิดและคติการ

สร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมยันีล้ดหายไป อันสอดคล้องกับการสํารวจหลกัฐานการสร้างเจดีย์

บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีไม่ปรากฏการสร้างขึน้ใหม่อีก มีเพียงแต่บางวดัท่ีมีประวติัการสร้างมาแล้วตัง้แต่

สมัยรัชกาลก่อนแต่ยังดําเนินการสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จะโปรดให้มีการสร้างต่อจนเสร็จ ดัง

ตวัอยา่งเช่น วดัพิชยัญาติการาม เป็นต้น เพราะฉะนัน้จึงเห็นได้วา่การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลใน

สมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ียงัพอมีหลกัฐานอ้างอิงได้นัน้เป็นลกัษณะของเจดีย์ท่ีมีการก่อสร้างสืบเน่ืองต่อมา

จากสมยัรัชกาลท่ี 3 นัน่เอง 

2 อยา่งไรก็ตามแม้วา่วดัท่ีมีการสร้างตอ่มาจากสมยัรัชกาลก่อนจะมีการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของ

บุคคล แตท่วา่ในด้านรูปแบบของเจดีย์กลบัพบการเปลีย่นแปลงโดยเป็นไปตามพระราชนิยมในรัชกาล

ท่ี 4 คือ มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั เพราะฉะนัน้จึงอาจกลา่วได้ว่าการเกิดขึน้ของธรรมยุตินิกายใน

สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นปัจจัยสําคญัท่ีสง่ผลกระทบให้แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

ชะงกัหายไปไม่ปรากฏการสร้างขึน้ใหม่ในสมยัรัชกาลนี ้
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3. สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5  

 การแพร่ขยายเข้ามาของกระแสอิทธิพลตะวันตกส่งผลให้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เกิดการสร้าง

สสุานหลวงตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างสถานท่ีบรรจุอัฐิของเจ้านายให้อยู่ใน

บริเวณเดียวกนั แนวคิดดงักลา่วนีแ้ตกต่างไปจากเม่ือครัง้สมัยรัชกาลท่ี 3 เพราะสมัยก่อนจะบรรจุอัฐิ

รวมไว้ด้วยกันภายในเจดีย์องค์เดียว แต่ทว่าท่ีสสุานหลวงกลบัพบเป็นเจดีย์หรืออนุสาวรีย์หลายองค์

ตัง้อยูใ่นบริเวณสสุานเดียวกนั ซึง่ความแตกตา่งนีอ้าจเป็นเพราะว่าเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ทัง้หลายเป็นท่ี

บรรจุพระอฐิัของพระมเหสหีรือเจ้าจอมองค์ตา่งๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ดงันัน้การจะนําพระ

อฐิัมาไว้รวมกันภายในเจดีย์องค์เดียวอาจดูแล้วเป็นการไม่เหมาะสมจนเกินไป ทัง้ด้วยฐานนัดรศกัดิ์

หรือสาเหตอ่ืุนใดก็ตาม ทัง้นีส้ถาปัตยกรรมภายในสสุานหลวงท่ีมีการบรรจุพระอัฐิของเจ้านายเชือ้พระ

วงศ์ก็มีความแตกตา่งออกไปจากสมยัก่อน โดยจะเห็นได้วา่มิได้มีเพียงแตเ่จดีย์เท่านัน้ท่ีใช้เป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมสาํหรับบรรจุพระอฐิั หากแตย่งัมีสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆมากมายทัง้ท่ีเป็นแบบของ

ไทยและเป็นแบบตะวนัตกผสมผสานอยู่ร่วมกันอย่างลงตวั การสร้างความแตกต่างนีจ้ึงเป็นลกัษณะ

การนําเอาอิทธิพลของการสร้างสสุานในคริสตศาสนามาผสมผสานกับแนวความคิดในการสร้างเจดีย์

บรรจุอฐิัของพทุธศาสนานัน่เอง อนึง่นอกจากการสร้างสสุานหลวงแล้วยงัพบมีการสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือ

ใช้เป็นท่ีระลึกหรือเป็นอนุสรณ์แก่ผู้วายชนม์ โดยภายในมีการบรรจุอัฐิของบุคคลเหลา่นัน้เอาไว้ด้วย 

การออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ให้มีลกัษณะตามสถาปัตยกรรมแบบไทยแต่ทว่ากลับตัง้อยู่ในพืน้ท่ี

สาธารณะเปิดโลง่แทนท่ีจะเป็นวัดหรือศาสนสถานตามแบบดัง้เดิมของไทย ย่อมเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงกระแสการสร้างสสุานหรืออนสุาวรีย์ตามแบบตะวนัตก 2

3ท่ีในสมัยต่อมาจะถูกใช้เป็นสญัลกัษณ์

แสดงออกทางการเมือง นบัได้วา่การสร้างสสุานหลวงและอนุสาวรีย์ขึน้ในสมัยนีถื้อเป็นจุดเปลี่ยนครัง้

สาํคญัท่ีแสดงออกให้เห็นว่าการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลนัน้มิได้ยึดโยงผูกติดอยู่กับแนวคิดและ

คติการสร้างแบบเดิมเพียงอยา่งเดียวอีกตอ่ไป หากแต่มีการรับและปรับเปลี่ยนไปตามกระแสอิทธิพล

ตา่งๆท่ีขยายเข้ามายงัสงัคมไทย 

                                                             
 3 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “ความเปล่ียนแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนสุาวรีย์ไทยท่ีอทุิศให้วีรชน,” 

ดาํรงวชิาการ 3, 5 (มกราคม-มถินุายน 2546): 72. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

ภาพที่ 41 อนุสาวรีย์บรรจุอัฐิ ทตั ทสันารมย์ วัดดุสิดารามวรวิหาร 

2 ในขณะท่ีแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของชนชัน้สูงเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงดังท่ีได้

กล่าวไปในข้างต้นนัน้ ช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 นีก็้ปรากฏพบการสร้างเจดีย์สําหรับบรรจุอัฐิของบุคคล

ธรรมดาเพ่ิมขึน้ไว้ภายในวดัท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างด้วยเช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าท่ีวดัดุสิดาราม

วรวิหาร ซึง่เป็นวดัท่ีมีประวติัการสถาปนาขึน้โดยสมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสนุทรเทพ 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 และสมเด็จพระอมริทรา 

บรมราชินี โดยภายในวดัปรากฏพบการสร้างอนสุาวรีย์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงหอสงูโลง่ 2 ชัน้ตามแบบ

ตะวนัตกและตอ่ยอดด้วยเจดีย์ทรงระฆงั มีจารึกกระบุว่าเป็นท่ีบรรจุอัฐิของนาวาเอกพระสนุทรานุกิจ

ปรีชา(ทตั ทสันารมย์)2

4 อนสุาวรีย์ดงักลา่วเป็นหลกัฐานสาํคญัแสดงให้เห็นถึงความเปลีย่นแปลงใน 

 

                                                             
 4 สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2444 และได้รับการบรูณะเม่ือปี พ.ศ.2528 ซึ่งสนันิษฐานวา่แตเ่ดมิอนสุาวรีย์ดงักลา่วนี ้

อาจมีรูปแบบเป็นเจดีย์ดงัท่ีเคยมีการสร้างมาเหมือนในสมยัก่อนๆ  
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2แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลในเบือ้งต้นว่าในสมัยรัชกาลท่ี 5 นีเ้กิดมีการสร้าง

เจดีย์ท่ีใช้บรรจุอฐิัของบุคคลธรรมดาเพ่ิมเข้ามาอยูภ่ายในวดัท่ีสร้างหรือบูรณะขึน้โดยชนชัน้สงู ซึ่งอาจ

เป็นไปได้ว่าลกัษณะการสร้างดังกล่าวนีอ้าจเป็นต้นแบบนําไปสู่การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล

ธรรมดาท่ีไว้ภายในวดัในสมัยต่อมา ข้อสนันิษฐานดงักลา่วนีส้ามารถนําไปวิเคราะห์เช่ือมโยงร่วมกับ

การสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีวดัคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 2

5 ซึ่งมีการปรากฏพบ

การสร้างเจดีย์สาํหรับบรรจุอฐิัของชาวบ้านธรรมดาในราวสมัยรัชกาลท่ี 6 อยู่ร่วมกันกับเจดีย์บรรจุอัฐิ

ของชนชัน้สงู2

6ท่ีมีอายกุารสร้างมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3-4 เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่าแนวคิดและคติการ

สร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลตัง้แตช่่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นไปเร่ิมกลายเป็นคตินิยมท่ีหากใครมีเงิน

ก็สามารถสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจุอัฐิขึน้ไว้ภายในวัดได้ ไม่ว่าวัดแห่งนัน้จะเป็นวดัหลวงท่ีสร้างขึน้โดย

เจ้านายหรือเป็นวดัราษฎร์ท่ีประชาชนร่วมกันสร้างขึน้และในขณะเดียวกันรูปแบบการสร้างเจดีย์ก็มี

การเปลีย่นแปลงไป โดยอาจวา่จ้างช่างให้สร้างเป็นลกัษณะอาคารหรือหอสงูตามแบบสถาปัตยกรรม

ตะวนัตกหรือสร้างเป็นเจดีย์ตามแบบแผนเดิมท่ีเคยมีมาหรืออาจผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมทัง้ 2 

เข้าด้วยกนัก็ได้ 

4. สมยัหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 การเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ส่งผลกระทบต่อความคิด การ

ดํารงชีวิตของประชาชนและสภาพสงัคมเป็นอยา่งมาก รวมไปถึงแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิั

ของบุคคลก็ได้รับผลกระทบร่วมด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่าอันดบัแรก เกิดแนวความคิดในการสร้าง

เจดีย์บรรจุอฐิัเพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงออกทางการเมือง ซึ่งผู้ศึกษาสนันิษฐานว่าแนวคิดดงักลา่วนี ้

คงได้ต้นแบบแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างอนสุาวรีย์เพ่ือระลกึถึงผู้วายชนม์เม่ือครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ซึง่ในช่วงเวลาก่อนหน้านีน้ัน้การสร้างอนุสาวรีย์ดงักลา่วเป็นพระราชดําริของพระมหากษัตริย์ ดงันัน้

เม่ือระบอบการปกครองเปลีย่นแปลงอํานาจมาอยูใ่นมือของประชาชนตามความหมายดงัท่ีได้ปรากฏ 

จึงทําให้เกิดการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลท่ีแฝงไว้ซึง่นยัทางการเมือง  การใช้เจดีย์บรรจุอัฐิมาเป็น

                                                             
 5 วทิยานิพนธ์เร่ือง “ชาวเชือ้สายมอญและเชือ้ชาตอ่ืิน : กรณีศกึษาเจดีย์จําลองสําหรับบรรจอุฐิั วดัคงคา

ราม” ของ นางสาวปารินนัท์ เทศทอง 

 6 เป็นเจดีย์บรรจอุฐิัของเจ้าเมืองมอญหรือคนในตระกลูของเจ้าเมืองมอญ  
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สญัลกัษณ์ทางการเมืองนีอ้าจเป็นการแสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ชัดวา่สงัคมไทยได้ก้าวข้ามผ่านการ

ปกครองท่ีแบง่แยกชนชัน้มาสูร่ะบอบการปกครองท่ีประชาชนทกุคนมีสทิธิเทา่เทียมกนัแล้วก็เป็นได้ 

2 อนัดบัตอ่มาคือแนวคิดเร่ืองความเป็นประชาธิปไตยท่ีทกุคนมีสทิธิเทา่เทียมกนัและการเกิดขึน้

ของธุรกิจเชิงพาณิชย์ ความหมายของการเทา่เทียมกนัท่ีเกิดขึน้นีผู้้ศกึษาตัง้ข้อสนันิษฐานว่าเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีทําให้แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลได้เปลี่ยนแปลงและเร่ิมหมด

ความหมายลงไป เพราะวา่ในสมยัรัชกาลก่อนๆแม้จะมีการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิประจําตระกูลก็ตามแต่

โดยสว่นใหญ่ก็ยงัคงเป็นของตระกลูเจ้านายหรือขนุนางท่ีนบัได้วา่เป็นผู้ มีอํานาจหรือบารมีในสมัยนัน้ๆ 

หากแตว่า่เม่ือเกิดประชาธิปไตย ความเท่าเทียมของสิทธิท่ีมนุษย์พึงมีกลบักลายเป็นเหตุให้การสร้าง

เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลขยายความนิยมไปสูป่ระชาชนทุกระดบัเน่ืองจากเม่ือทุกคนมีความเท่าเทียม 

ความคิดในการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัท่ีสมยัก่อนนบัวา่เป็นสิง่สงูคา่ศกัดิ์สทิธ์ิสําหรับชนชัน้สงูหรือบุคคลท่ี

มีอํานาจจึงค่อยๆลดหายหมดไป กลายเป็นว่าในระยะเวลาตัง้แต่นีต้่อไปหากใครท่ีมีกําลงัทรัพย์ก็

สามารถหาซือ้เจดีย์เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอฐิัได้เช่นเดียวกนั ซึง่ความนิยมดงักลา่วนีไ้ด้แพร่ขยายออกไปจน

เกิดเป็นอุตสาหกรรมโรงงานผลติเจดีย์สาํเร็จรูปอันมีลกัษณะเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ท่ีคนธรรมดาทัว่ไป

สามารถหาซือ้เจดีย์มาใช้ได้อยา่งสะดวก สาํหรับการตัง้เจดีย์บรรจุอฐิัไว้ท่ีวดันัน้ โดยสว่นใหญ่มักจะตัง้

ไว้ตามวดัใดก็ได้แล้วแต่ลูกหลานจะสะดวก อาจตัง้ไว้ท่ีวดัใกล้บ้าน หรือบางครอบครัวอาจจะตัง้ไว้

ภายในบริเวณบ้านก็มีให้พบเห็นได้โดยทัว่ไป 

2 สว่นรูปแบบของการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐินัน้ดงัท่ีได้วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด

และคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลในสมยัรัชกาลท่ี 5 จะเห็นวา่สมัยก่อนการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิ

ของบุคคลจะเป็นลกัษณะการวา่จ้างช่างให้สร้างขึน้ตามรูปแบบท่ีผู้วา่จ้างต้องการ แตใ่นปัจจุบนันีไ้ม่มี

ช่างรับเหมาก่อสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเหมือนในสมัยก่อน เพ่ือความสะดวกลูกหลานผู้ตายจึงจําเป็นท่ี

จะต้องหาซือ้ตามร้านขายทัว่ไป แตรู่ปแบบของเจดีย์ก็จะถกูจํากดัอยูท่ี่ช่างก่อเจดีย์ตามร้านนัน้ๆว่าจะ

ออกแบบหรือสร้างเจดีย์แบบใดไว้จําหนา่ยบ้าง ซึง่โดยสว่นใหญ่ทกุร้านจะมีรูปแบบเจดีย์หลกัๆท่ีทําอยู่

คล้ายๆกนัเพียงไม่ก่ีแบบ อาทิ เจดีย์ทรงระฆงั เจดีย์ทรงเคร่ือง เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงบวัเหลี่ยม

(แบบพระธาตพุนม) เป็นต้น อยา่งไรก็ดีรูปแบบท่ีเลอืกใช้ก็มกัจะเป็นไปตามรสนิยมของลกูหลานผู้ตาย 

ซึง่นอกจากจะขึน้อยูก่บัความสวยงามแล้วยงัขึน้อยูก่บัฐานะของผู้ตายและลกูหลานด้วย เช่น ถ้าผู้ตาย

ร่ํารวยมีฐานะดีก็มกัจะเลอืกเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ เพ่ือแสดงฐานะของตระกูลของตน หรือหากเป็นกลุม่

ชนท่ีถือกําเนิดอยูต่ามภาคตา่งๆของประเทศก็มักจะเลือกใช้รูปแบบเจดีย์ท่ีแสดงถึงความเป็นท้องถ่ิน 
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เช่น หากเป็นคนท่ีถือกําเนิดในภาคกลางมกัจะเลือกเจดีย์ทรงระฆงั เจดีย์ทรงเคร่ืองหรือไม่ก็เป็นเจดีย์

ทรงปรางค์แตห่ากเป็นคนท่ีถือกําเนิดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดนสว่นใหญ่มกัจะเลอืกเจดีย์ทรงบวั

เหลีย่มหรือก็คือเจดีย์ท่ีมีรูปแบบเลยีนแบบพระธาตพุนมนัน่เอง 

2 อาจกลา่วได้วา่แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลสมยัหลงัการเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยมีความเช่ือมโยงผูกติดอยู่กับอํานาจของเงินตราท่ี

เข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญจนกลายเป็นว่าความสูงค่าศกัด์ิสิทธ์ิของเจดีย์นัน้ได้ถูกลดความสําคญัลง

กลายมาเป็นเพียงสิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์ สง่ผลกระทบให้แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของ

บุคคลในปัจจุบนัลดหายไปโดยสิน้เชิง 

2สรุปผลการศึกษา  

 กลา่วโดยสรุปจะเห็นได้วา่แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลสมัยรัตนโกสินทร์

ได้มีการเปลีย่นแปลงไปจากสมยัก่อนเป็นอยา่งมาก จากเดิมท่ีเป็นเร่ืองของบุคคลท่ีควรคูแ่ก่การเคารพ

กลายมาเป็นเร่ืองของชนชัน้สงูและขุนนาง และขยายมาเป็นเร่ืองของประชาชนทุกคนโดยทัว่ไป ซึ่ง

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้นีส้ามารถสรุปโดยเบือ้งต้นได้ว่า มีเหตุปัจจัยสําคญัมาจากสภาพสงัคมใน

แต่ละยุคสมัยท่ีทําให้เจดีย์ซึ่งเป็นสิ่งสงูค่าศกัด์ิสิทธ์ิกลายมาเป็นสิ่งเชิงพาณิชย์ท่ีคนธรรมดาสามัญ

สามารถจบัต้องและหาซือ้ได้ตามร้านขายทัว่ไปและในขณะเดียวกันคนก็ยกระดบัฐานะตนเองขึน้ให้มี

คา่คูค่วรกบัการจะบรรจุอฐิัลงไว้ภายในเจดีย์ อาจกลา่วได้ว่าความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีไ้ด้สง่ผลให้

แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคลท่ีมีมาตัง้แต่สมัยก่อนหมดหายไป กลายเป็น

วฒันธรรมการบรรจุอัฐิสมัยใหม่ท่ีลกูหลานจะหาซือ้เจดีย์มาบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษตน อีกทัง้ยงัอาจ

เป็นผลมาจากความคิดในสมัยหลงัท่ีเช่ือว่าการบรรจุอัฐิของบุคคลไว้ภายในเจดีย์จะสามารถทําให้

บุคคลเหลา่นัน้ได้รับอานิสงค์ผลบุญ สามารถเข้าถึงหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาอันจะนําไปสูก่าร

เกิดใหม่ในยคุแหง่พระศรีอาริย์ จึงทําให้ความนิยมในการซือ้หาหรือสร้างเจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคลได้รับ

ความนิยมและแพร่หลายดงัท่ีสามารถพบเห็นได้โดยปกติทัว่ไปในปัจจุบนั 
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 อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์

 ศิลปะ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2550. 

2ปรีชา นุน่สขุ.  ศิลปะศรีลังกา.  2กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541. 

2พรรณี สนุทรโยธี และคนอ่ืนๆ.  วัดพิชัยญาติการาม.  0กรุงเทพฯ: วดัพิชยัญาติการาม2ร่วมมือกบัสโมสรโรตาร่ี 

 กรุงเทพฯ, 2534.   

2พระเทพโมล ี(ฟืน้ ปาสาทิโก).  คาํแปลมหาปรินิพพานสูตร (มีบันทึกความคิดเห็นประกอบ).  2พระนคร: 

 นิธิเผยแผพ่ทุธธรรม, 2512. 

2พระปริยติัธาดา (สมนกึ จิตฌมโธ) และธัชชยั ยอดพิชยั.  วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร.  2กรุงเทพฯ: 0 วดั

 กลัยาณมิตรวรมหาวิหาร2, 2553.   

พระราชพงศาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  พระนคร: คลงัวิทยา, 2515. 

2พระวิสมุธิภทัรธาดา (ประสทิธ์ิ พรหมรังส)ี และคนอ่ืนๆ.  ประวตัิวัดประยุรวงศาวาสวรวหิาร.  2กรุงเทพฯ: วดั

 ประยรุวงศาวาสวรวิหาร, 2556.  (อนสุรณ์พิธีสมโภชพระอารามครบ 185 ปี วดัประยรุวงศาวาสวร

 วิหาร และสมโภชหิรัญบฏั พระพรหมบณัฑิต (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวร

 วิหาร วนัเสาร์ท่ี 12-13 มกราคม 2556).   

พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์.  “อฐิัธาตเุจดีย์มหาธรรมราชาลไิท เจดีย์บรรจุกระดกู.”  ศลิปวัฒนธรรม 10, 2 

 (ธันวาคม 2536): 93-98.  

2พุทธศาสนา0 250 ปี0 ไทย-ศรีลังกา.  2กรุงเทพฯ: โกลเด้น ไทม์ พริน้ติง้, 2547.  (ฉบบัแจกในงานการอญัเชิญ

 พระบรมสารีริกธาต ุจากเมืองแคนดี ้ประเทศศรีลงักา). 

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ.  2เที่ยวเมืองพระร่วง (คาํอธิบายเพิ่มเติมของสมเด็จพระเจ้า

 บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ).  พิมพ์ครัง้ท่ี 8.  2กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฏุราช

 วิทยาลยั, 2519. 
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ราชบณัฑิตยสภา.  2ตาํนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา.  

 2ธนบุรี: ผดงุวิทยาการพิมพ์, 2514.  (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ นายจําเนียร นครประศาสน์ 2 

 กมุภาพนัธ์ 2514). 

2ราชบณัฑิตยสถาน.  วัดเครือวัลย์วรวิหาร.  2กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2538.  

 (จดัพิมพ์เป็นท่ีระลกึงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พทุธศกัราช 2538). 

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.  “ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และศิลปะศรีลงักา.”  เอกสารประกอบการ

 สอนรายวิชา 310 212 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554.   

 .  “ความเปลีย่นแปลงทางรูปแบบและแนวความคิดของอนสุาวรีย์ไทยท่ีอุทิศให้วีรชน.”  ดาํรงวิชาการ 

 3, 5 (มกราคม-มิถนุายน 2546): 68-77. 

2วิทวสั เกตใุหม่.  “การศกึษารูปแบบในการสร้างสสุานหลวง0 วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม”  สารนิพนธ์ 

 ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553. 

2วิบูลย์ ลีส้วุรรณ.  โลกศิลปะ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  2กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมม่ี, 2539. 
เว้งค์, เคลาส และคณะ.  2เยอรมันมองไทย.  กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย, 2520. 

ศกัด์ิชยั สายสงิห์.  2งานช่าง0 สมัยพระน่ังเกล้าฯ.  2กรุงเทพฯ: มติชน, 2551. 

2 .  พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์0 : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน.   2

กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556. 

2 .  ศิลปะล้านนา.  2กรุงเทพฯ: มติชน, 2556. 

 .  2ศิลปะสุโขทัย0 : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศลิปกรรม : รายงานการวจิัย.  

 พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  2กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551. 

ศานติ ภกัดีคํา, บรรณาธิการ.  จดหมายเหตุวดัพระเชตุพนสมัยรัชกาลที่ 1-4.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้

 แอนด์พบัลชิช่ิง, 2552.  (จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสครบ 200 ปี วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

 ฟ้าจุฬาโลกมหาราช วนัท่ี 7 กนัยายน พทุธศกัราช 2552). 

สงวน โชติสขุรัตน์.  ประชุมตาํนานล้านนาไทย.  2 เลม่.  พระนคร: โอเดียนสโตร์, 2515. 

สนัติ เลก็สขุมุ.  ข้อมลูกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.   

2 .  เจดีย์ : ความเป็นมาและคาํศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย.  2พิมพ์ครัง้ท่ี 5.  

 กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. 

 .  2เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว.  2กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534. 
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2สทุธิพนัธ์ ขทุรานนท์, วฒันา อุ่นทรัพย์, บรรณาธิการ 2.  2รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอม

 เกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองประชุมประกาศรัชกาลที่ 4.  2กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2548.  (พิมพ์

 ในงานเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในโอกาสท่ีวนัพระราขสมภพครบ 200 

 ปี). 

สริุยา รัตนกลุ และคนอ่ืนๆ.  พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร.  3 เลม่.  นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหิดล, 

 2550. 

2แสงสรูย์ ลดาวลัย์, หม่อมราชวงศ์, ผู้ เรียบเรียง.  ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ 0 และพระอัฐิในสมัย

 กรุงรัตนโกสินทร์.  2กรุงเทพฯ: คณะราชสกลุ, 2529. 

2สมคิด จิรทศันกลุ.  รู้เร่ือง วัด0 วิหาร0 โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย.  2กรุงเทพฯ: มิวเซยีมเพรส, 

 2554. 

2สาํนกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์และจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์

 และโบราณคดี.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 

 1186-1205.  2 เลม่.  2กรุงเทพฯ: สาํนกัฯ, 2536. 

2อนุสรณ์0 25 พุทธศตวรรษ0 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ พ.ศ.0 2500.  2กรุงเทพฯ: วดัมหาธาตฯุ, 2500   

2เอนก นาวิกมลู.  ลิน้ชักภาพเก่า.  2กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550. 
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หลักฐานการสร้างเจดีย์ที่มีความเข้าใจผิดอันสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองอยู่ กับ 

แนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบคุคลในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ในสว่นข้อมูลท่ีจะกลา่วถึงต่อไปนีเ้ป็นหลกัฐานการสร้างเจดีย์ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็น

เจดีย์ท่ีสืบเน่ืองอยู่ในแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล แต่ทว่าในความเป็นจริง

หลกัฐานข้อมูลเหลา่นีไ้ม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกับแนวคิดและคติการสร้างดงักลา่วแต่อย่างใด หากเป็น

เพียงแตเ่จดีย์ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างเพ่ืออุทิศเป็นพระราชกศุลแตเ่ทา่นัน้ ดงัตวัอยา่งเจดีย์ตอ่ไปนี ้

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : พระมหาเจดีย์ประจาํรัชกาลที่ 1-4 

 วดัพระเชตพุนตามประวติัเดิมเป็นวดัเก่าแก่ท่ีราษฎรสร้างขึน้ในสมยัอยุธยาในรัชกาลพระเพท

ราชา พ.ศ.2224-2246 มีช่ือเรียกวา่ "วดัโพธาราม" หรือ "วดัโพธ์ิ”1 ครัง้ถึงสมยัรัตนโกสนิทร์วดัโพธาราม

ตัง้อยู่ในเขตเมืองหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1จึงทรง 1โปรดเกล้าฯ ให้

สถาปนาวดันีข้ึน้ใหม่ใน0 พ.ศ.2331 และเลื่อนฐานะเป็นพระอารามหลวง 1 เม่ือแล้วเสร็จในพ.ศ. 2344 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส" เป็นวัดประจํา

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและได้รับการบูรณะซ่อมแซมตลอดมาในทุก

รัชกาลจนถึงปัจจุบนั   

 สมยัรัชกาลท่ี 1 ทรงอญัเชิญโกลนพระศรีสรรเพชญดาณาญมาจากวดัพระศรีสรรเพชญ ด้วย

ทรงพระประสงค์จะหลอ่พระศรีสรรเพชญองค์นีข้ึน้ใหม่แต่หลงัจากทรงปรึกษากับคณะสงฆ์แล้ว คณะ

สงฆ์ได้ทูลถวายว่า การนําโกลนพระศรีสรรเพชญดาณาญมาหลอมใหม่นัน้ถือเป็นกาลกิณีไม่เป็น

มงคลแก่บ้านเมือง จึงทรงโปรดเกล้าฯให้ทรงสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ขึน้เพ่ือประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ

ดาณาญ แล้วถวายช่ือว่า “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ” ดังปรากฏหลกัฐานกล่าวถึงการ

สถาปนาพระมหาเจดีย์องค์นีอ้ยูใ่นจารึกเร่ืองทรงสร้างวดัพระเชตพุนฯ ครัง้รัชกาลท่ี 1 ความวา่ 

 ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมดว้ยพระราชวงศานวุงศ์ เสนาพฤฒามาตย์ราชปโุรหิตโหราจารย์       

    มายงัทีล่านพระมหาเจดีย์ จึงใหช้กัชะลอพระพทุธปฏิมากรทรงพระนาม พระศรีสรรเพชญ์ ซ่ึงชํารุดรบัมาแต่    

    กรุงเก่าเขา้วางบนราก ไดศ้ภุฤกษ์ประโคมฆ้องกลอง แตรสงัข์ ดริุยางค์ ดนตรี พิณพาทย์ เสด็จทรงวางอิฐทอง   

    อิฐนาก อิฐเงิน ก่อราก ขอ้ทูลละอองธุลีพระบาททัง้ปวงก็ระดมกนัก่อฐานกวา้ง 8 วาถึงทีบ่รรจุ จึงเชิญพระบรม 

                                                             
 1 สริุยา รัตนกลุ และคนอ่ืนๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เลม่ 2 (นครปฐม: 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2550), 105. 
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    ธาตแุละฉลองพระเขีย้วแก้วองค์ 1 พระเขีย้วนากองค์ 1 บรรจุในหอ้งพระมหาเจดีย์แลว้ก่อสืบต่อไปจนสําเร็จ    

    ยกยอดสูง 82 ศอก ทําพระระเบียงลอ้ม 3 ดา้น ผนงันัน้เขียนนิยายรามเกียรต์ิ จึงถวายพระนามว่า พระเจดีย์     

    ศรีสรรเพชญ์ดาญาณ... 2 

 อยา่งไรก็ตามพระมหาเจดีย์องค์ดงักลา่วมิได้มีการบรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระ

พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกไว้ภายในแตอ่ยา่งใด แตก็่ถือวา่เป็นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 1  

 ในสมยัตอ่มาพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ได้ทรงบูรณะวดัพระเชตุพนมัง

คลารามในปี พ.ศ.2377 โดยโปรดเกล้าฯให้พระยาศรีพิพัฒน์กับพระยาเพชรพิไชยเป็นผู้บูรณะ สิ่ง

สําคญัท่ีทรงบูรณะได้แก่ พระอุโบสถและพระเจดีย์เก่า โดยเฉพาะพระมหาเจดีย์ท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรง

สถาปนาดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในหวัข้อก่อนหน้า พระองค์ได้กรุกระเบือ้งเคลือบสีเขียวและทรงสร้างพระ

มหาเจดีย์ขึน้ใหม่อีก 2 องค์3 ดังความท่ีปรากฏหลกัฐานอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) ความวา่ 

 ...จ่ึงทรงพระราชดําริว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในรชักาลที่ 1 ทรงสถาปนาพระเจดีย์ใน       

    วดัพระเชตพุนองค์ 1 สูง 20 วา 2 ศอก บรรจุพระศรีสรรเพช็ญ์ซ่ึงไดม้าแต่กรุงเก่า ที่พม่าเอาเพลิงสมุเอาทอง     

    คําหุม้นัน้ยงัเหลืออยู่แต่ทองเหลืองชํารุดปรุไปทัง้พระองค์จะแก้ไขก็ไม่ได้ จ่ึงเชิญเขา้บรรจุไว้ พระราชทานชื่อ       

    ว่ามหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ หุม้ด้วยดีบกุ จะก่อสร้างข้ึนถวายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิราช       

    เจ้าองค์ 1 และเป็นส่วนในแผ่นดินปัตยุบนัองค์ 1 เรียงกนัเป็นแถวไป จ่ึงโปรดใหช่้างทําต่อองค์กลางขา้งเหนือ    

    ข้ึนองค์ 1 ประดบักระเบือ้งขาวอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิราช4 พระราชทานชื่อว่า พระมหา    

    เจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน องค์กลางของพระบาทสมเด็จพระบรมอยักาธิราช5ใหป้ระดบัดว้ยกระเบือ้งเขียว      

    องค์ขา้งใตใ้หป้ระดบัดว้ยกระเบือ้งเหลืองอุทิศเป็นส่วนในพระองค์6 พระราชทานชื่อ พระมหาเจดีย์มนีุปัตะ  

    ปริกขาร...7 

                                                             
 2 ศานต ิภกัดีคํา, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุวัดพระเชตุพนสมัยรัชกาลที่ 1-4 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิ่ง, 2552.  จดัพมิพ์เน่ืองในโอกาสครบ 200 ปี วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลกมหาราช วนัท่ี 7 กนัยายน พทุธศกัราช 2552), 58. 

 3 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 175. 

 4 สมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั. 

 5 สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช. 

 6 สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั.  
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 จากความท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารแสดงให้เห็นว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน 

เป็นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 2 และพระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริขาร เป็นพระมหาเจดีย์ประจํา

รัชกาลท่ี 3 อยา่งไรก็ตามแม้วา่พระมหาเจดีย์ทัง้ 2 องค์จะเป็นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลแต่ก็มิได้มี

การบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ไว้แต่อย่างใดเป็นเพียงแต่พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาล

เช่นเดียวกบัพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณสมยัรัชกาลท่ี 1  

 ครัน้ถึงสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระมหาเจดีย์

ประจํารัชกาลขึน้ตามแบบอย่างการสร้างพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลดงัท่ีเคยมีมาอยู่ก่อน คือ พระ

เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ ประจํารัชกาลท่ี 1 พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน ประจํารัชกาลท่ี 2 

และพระมหาเจดีย์มนีุปัตตบริขาร ประจํารัชกาลท่ี 3 ซึง่พระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกล้า

ให้ถ่ายแบบมาจากเจดีย์ศรีสริุโยทยั วดัสวนหลวงสบสวรรค์ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยหลกัฐาน

การสร้างเจดีย์ประจําพระองค์ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีปรากฏความอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) เร่ืองสร้างพระเจดีย์และถวายพระนามพระ

ประธานในวิหารวดัพระเชตพุน ดงัความตอ่ไปนี ้ 

     ครัน้มาถึงเดือนสิบสองแรมสิบสีค่ํ่าสิบห้าค่ํา เดือนอ้ายข้ึนค่ําหน่ึง จะไดต้ัง้พิธีสวดพระพทุธมนต์ ก่อ   

    ฤกษพระเจดีย์ในวดัพระเชตุพน ทรงพระราชดําริห์ไวแ้ต่เดิมว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬา  

    โลกย์ ไดท้รงถาปนาพระเจดีย์ข้ึนไวอ้งค์หน่ึงสูงเสน้สองศอก ครัน้มาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า   

    เจ้าอยู่หวัก็ไดส้ร้างอุทิศถวายสมเด็จพระชนกาธิราชข้ึนขา้งเหนือองค์หน่ึง สร้างเปนส่วนของพระองค์ท่านองค์   

    หน่ึงอยู่ขา้งใต ้พระเจดีย์ทัง้สามองค์นีสู้งเท่ากนั ก็ในแผ่นดินปัตยุบนันีท้รงพระราชศรทัธาจะสร้างข้ึนอีกพระ     

    องค์หน่ึง แต่โปรดอย่างพระเจดีย์วดัสวนหลวงกรุงเก่า จึงใหช่้างข้ึนไปถ่ายอย่างนัน้มา ไดจ้ดัการทํารากพระ    

    เจดีย์ก่อต่อองค์กลางออกมาขา้งตวนัตก...แลพระเจดีย์องค์ใหม่นีท้รงพระราชดําริห์ว่า พระเจดีย์องค์เหนือ 

    ประดบัดว้ยกระเบือ้งขาว องค์กลางประดบัด้วยกระเบือ้งเขียว องค์ขา้งใตป้ระดบัดว้ยกระเบือ้งเหลือง ก็องค์       

    ในแผ่นดินนีจ้ะประดบัดว้ยกระเบือ้งสีฃาบ...อน่ึงพระเจดีย์ใหญ่สีพ่ระองค์เป็นของสําหรบัสี่แผ่นดิน แลในแผ่น     

    ดินต่อๆไปภายน่าจะตอ้งสร้างต่อไปนัน้หามิได้ ไม่เป็นธรรมเนียมเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทัง้สี่แผ่น 

    ดินนัน้ ท่านไดท้รงเห็นพระสี่พระองค์ในเวลาพระชนม์ของท่าน ก็การต่อไปภายน่าพระเจ้าอยู่หวัซ่ึงจะไดท้รง    

                                                                                                                                                                                     
 7 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, 

เลม่ 1 (พระนคร: โรงพมิพ์ครุุสภา, 2504), 164-165. 
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    เห็นทัง้สีพ่ระองค์ อย่างมีแลว้จึงไม่เป็นธรรมเนียม8 

 จากข้อความในพระราชพงศาวดารท่ีไม่มีพระราชประสงค์ให้มีการสร้างพระมหาเจดีย์ขึน้ไว้

ภายในวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามอีก จึงทําให้การสร้างพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลท่ีตัง้อยูภ่ายใน

วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามมีเพียง 4 องค์เทา่นัน้ 

รูปแบบศิลปกรรมพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหา

เจดีย์มนีุปัตตบริขาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ 

ที่มา : ลานธรรมจกัร, วดัประจํารัชกาลท่ี 1, เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426 

   

                                                             
 8 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกธาธิบดี(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 

ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (กรุงเทพฯ: ต้นฉบบั, 2547), 95-97. 
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ภาพที่ 43 พระมหาเจดีย์ดลิกธรรมกรกนิทาน 

ที่มา : ลานธรรมจกัร, วดัประจํารัชกาลท่ี 1, เข้าถึงเม่ือ 23 ธันวาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426 

 

ภาพที่ 44 พระมหาเจดีย์มนีุปัตตบริขาร 

ที่มา : ลานธรรมจกัร, วดัประจํารัชกาลท่ี 1, เข้าถึงเม่ือ 23 ธันวาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426 
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 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหาเจดีย์

มุนีปัตตบริขาร มีลกัษณะรูปแบบทางศิลปกรรมเหมือนกันทุกประการ โดยมีลักษณะเป็นเจดีย์

ทรงเคร่ืองขนาดใหญ่ อยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 20 มีรูปแบบทางศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานเขียง ถดัขึน้มาเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกัน 3 ฐาน มีลวดบวั

เช่ือมฐานกบับวัทรงคลุม่แบบลกูแก้วอกไก่และบวัทรงคลุม่รองรับองค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 20 

 สว่นยอด ประกอบด้วยบลัลงัก์อยูใ่นผงัยอ่มมุ ถดัขึน้มาเป็นก้านฉตัรและเสาหาร บวัฝา

ละมี บวัทรงคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและเม็ดนํา้ค้าง ตามลาํดบั 

 รูปแบบศิลปกรรมพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและ

พระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริขาร มีความแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีสืบมาตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา

ตอนปลาย กลา่วคือ บริเวณระหวา่งฐานสงิห์กบับวัทรงคลุม่มีสว่นท่ีเป็นตวัเช่ือมเพ่ิมเติมขึน้ เรียกสว่น

นีว้่า “ลวดบวัเช่ือมฐานกับบัวทรงคลุม่”9 โดยท่ีพระมหาเจดีย์ทัง้ 3 องค์นีมี้ลกัษณะเป็นแบบลวดบัว

เช่ือมฐานกบับวัทรงคลุม่แบบลกูแก้วอกไก่ นอกจากนีบ้วัทรงคลุม่ในเจดีย์ทรงเคร่ืองสมัยอยุธยาตอน

ปลายจะอยูใ่นผงักลม แต่ท่ีพระมหาเจดีย์ทัง้ 3 องค์นีมี้บวัทรงคลุม่อยู่ในผงัสี่เหลี่ยมย่อมุมรับกับการ

ยอ่มมุตัง้แตฐ่านจนถึงบลัลงัก์ ประการสาํคญั คือ ยอดของเจดีย์สงูเรียวขึน้ไปเป็นอย่างมาก ซึ่งสมเด็จ

กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงกลา่วถึงยอดเจดีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ว่าเหมือนไม้เรียวเฉาะฟ้าหรือ

ฟาดฟ้า10 ลกัษณะยอดท่ีสงูเรียวนีอ้าจเกิดจากการทําปลยีอดเพ่ิมขึน้มาจากสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีมี

เพียงปลชีัน้เดียว ดงันัน้จึงกลา่วได้ว่าลกัษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระมหาเจดีย์พระมหาเจดีย์

ศรีสรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทานและพระมหาเจดีย์มนีุปัตตบริขาร ได้กลายมา

เป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสนิทร์ในเวลาตอ่มา  

                                                             
 9 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 64. 

 10 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

ยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ 2 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2504), 77-78. และ เล่ม 20, 175. 

และดใูน สนัต ิเลก็สขุมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและคาํศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2552), 99. 
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รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 4 หรือ เจดีย์แบบศรีสริุโยทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 4 หรือเจดีย์แบบศรีสริุโยทยั มีลกัษณะเหมือนกับเจดีย์ศรีสริุโยทยั วัด

สวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานบวัลกูฟักถดัขึน้มาเป็นฐานสงิห์รองรับเรือนธาตุ 

 สว่นเรือนธาต ุ เรือนธาตอุยู่ในผงัสี่เหลี่ยมย่อมุม มีมุขยื่นออกมาทัง้ 4 ด้านและมีเจดีย์ยอด

ประดบัท่ีสนัหลงัคา ถดัขึน้มาเป็นชุดฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 3 ฐาน รองรับองค์ระฆงั 

 สว่นองค์ระฆงั องค์ระฆงัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12  

 สว่นยอด ประกอยด้วยบลัลงัก์อยู่ในผงัสี่เหลี่ยมย่อมุม แกนปล้องไฉนและเสาหาร บวั

ฝาละมี ปล้องไฉนและปล ีตามลาํดบั 

 การสร้างเจดีย์ยอ่มมุไม้ 12 เป็นเจดีย์ประจํารัชกาลซึ่งต่างจากพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ท่ี

นิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆัง คงเป็นเพราะความเหมาะสมกลมกลืนทางด้านรูปแบบ ซึ่งเดิมมีพระมหา

ภาพที่ 45 พระมหาเจดีย์ประจาํรัชกาลที่ 4 

ที่มา : ลานธรรมจกัร, วดัประจํารัชกาลท่ี 1, เข้าถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19426 
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เจดีย์ทรงเคร่ืองอยูก่่อน 3 องค์แล้ว ดงันัน้หากสร้างเจดีย์ทรงระฆงัไว้ในท่ีเดียวกันอาจทําให้เกิดความ

แตกต่างทางด้านรูปแบบ11 จึงทรงเลือกสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 เน่ืองจากมีลกัษณะใกล้เคียงกัน แต่

ความจริงแล้วมีองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั 2 สว่น คือ เจดีย์ยอ่มมุไม่มีบวัทรงคลุม่รองรับองค์ระฆงัและ

สว่นยอดเป็นปล้องไฉนแบบเจดีย์ทรงระฆงัโดยทัว่ไป ในขณะท่ียอดของเจดีย์ทรงเคร่ืองจะเป็นบวัทรง

คลุม่เถา12 

 อนึง่ตามความเข้าใจของคนทัว่ไปท่ีนบัถือพระมหาเจดีย์ทัง้ 4 องค์ เป็นเจดีย์ประจํารัชกาลท่ี 1 

2 3 และ 4 จึงอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดไปวา่พระมหาเจดีย์องค์นีเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระบรมอัฐิของ

พระมหากษัตริย์ทัง้ 4 พระองค์ หากแต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้พระมหาเจดีย์เหล่านีไ้ม่ได้มี

วตัถุประสงค์ในการสร้างเพ่ือไว้บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด เป็นเพียงพระมหา

เจดีย์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแตเ่ทา่นัน้ ซึง่ลกัษณะความเข้าใจผิดดงักลา่วนีเ้องท่ีเป็นเหตุ

ปัจจัยทําให้บุคคลทัว่ไปต่างนําพระมหาเจดีย์ทัง้ 4 องค์นีไ้ปเช่ือมโยงอยู่กับแนวคิดและคติการสร้าง

เจดีย์บรรจุอฐิัของบุคคล  

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม : อัษฎามหาเจดีย์ 

 วดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแก้ว 0 เป็นวดัในพระบรมมหาราชวงัท่ีพระบาทสมเด็จพระ

พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ในปี 0 พ.ศ. 2325 และได้รับการบูรณปฏิสงัขรณ์มา

โดยตลอดทกุสมยั โดยในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดีย์

ทรงปรางค์ทัง้ 8 องค์(อัษฎามหาเจดีย์)ไว้นอกพระระเบียง 13 ดังปรากฏหลกัฐานในหมายรับสัง่ของ

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั จ.ศ.1196(พ.ศ.2377) ความวา่ 

 ดว้ยจมืน่ไวยวรนาถรบัพระราชโองการใส่เกลา้ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สัง่ว่าทรงพระราชศรทัธา    

    สร้างพระปรางค์หนา้วดัพระศรีรตันศาสดาราม 8 องค์ ลงรกัปิดทองเสร็จแลว้ จะไดบ้รรจุพระพทุธเจดีย์องค์     

    หน่ึง พระธรรมเจดีย์องค์หน่ึง พระปัจเจกเจดีย์องค์หน่ึง พระสาวกเจดีย์องค์หน่ึง พระภิกขนีุสาวกองค์หน่ึง      

    พระชาฎกโพธิสตัว์องค์หน่ึง พระสงฆ์เจดีย์องค์หน่ึง พระยาจกัรเจดีย์องค์หน่ึง กบัจะไดเ้ชิญพระบรมธาตใุส่       

    ในกล่องทองคํา บรรจุพระพทุธรูปศิลาขาวในพระอุโบสถวดัพระศรีรตันศาสดารามองค์หน่ึง กําหนดพระสงฆ์   

                                                             
 11 สนัต ิเลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศลิปะรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 109. 

 12 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

86-87. 

 13 สนัต ิเลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศลิปะรัตนโกสินทร์, 67. 
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    ราชาคณะ 47 พระสงฆ์เจ้า 3 (รวม) 50 รูป จะไดส้วดพระพทุธมนต์ในพระอุโบสถ วดัพระศรีรตันศาสดาราม    

    แต่ ณ วนัข้ึน 9 ค่ํา เดือนยี ่ปีมะเมีย ฉศก จุลศกัราช 1196...จะไดเ้ชิญพระบรมธาต ุพระธรรม เขา้บรรจุพระ      

    ปรางค์ 8 องค์...14  

 จากจดหมายรับสัง่ในพิธีบรรจุพระบรมธาตุไว้ภายใน จะเห็นว่าการสร้างอัษฎามหาเจดีย์มี

วตัถปุระสงค์การสร้างท่ีชัดเจนตามความหมายของสถูป ดงัปรากฏในคมัภีร์ท่ีกลา่วถึงเร่ืองการสร้าง

สถปู หมายถึง สถานท่ีอนัควรแก่การเคารพบูชาสําหรับบุคคล 8 ประเภท อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระ

ธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวก พระภิกษุณี พระโพธิสตัว์ พระสงฆ์และพระมหาจักรพรรดิ 15

หากแตท่วา่ในความเป็นจริงอษัฎามหาเจดีย์ ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามนีมี้ลกัษณะเป็นเพียงเจดีย์ท่ี

ถกูสร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นกุศลแก่บุคคลท่ีคู่ควรแก่การเคารพทัง้ 8 ประเภทแต่เพียงเท่านัน้ มิได้มีการ

บรรจุอฐิัของบุคคลลงไปจริงแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 14 คณะกรรมการชําระประวตัศิาสตร์และจดัพมิพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี สํานกังาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับส่ังภาค 4 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเดจ็

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1186-1205 (กรุงเทพฯ: สํานกัฯ, 2536), 124-125. 

 15 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

49. 
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ภาพที่ 46 อัษฎามหาเจดีย์ 

ที่มา : Gerry Gantt, วดัพระแก้ว พระอษัฎามหาเจดีย์, เข้าถึงเม่ือ 23 ธันวาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก http://www.gerryganttphotography.com/dthb143.htm 

 

รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงปรางค์ทัง้ 8 องค์ (อษัฎามหาเจดีย์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ทรงปรางค์ ทัง้ 8 องค์(อัษฎามหาเจดีย์) มีลกัษณะเหมือนกันทุกองค์ 

แตกตา่งกนัเฉพาะการประดบักระเบือ้งท่ีมีสตีา่งกนัเทา่นัน้ มีรูปแบบศิลปกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 

 สว่นฐาน ด้านลา่งสดุเป็นฐานเขียงอยู่ในผงั 8 เหลี่ยมจํานาน 2 ฐานแต่ละด้านมีการ

เจาะช่องคล้ายกับช่องหน้าต่างรูปวงโค้ง ฐานเขียงชัน้ท่ี 2 มีระเบียงล้อมรอบเหมือนกับเป็นชัน้

ประทักษิณส่วนนีเ้องท่ีพัฒนามาจากปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่มาเป็นวงโค้งจนเป็น

ลกัษณะเฉพาะของปรางค์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถัดขึน้มาเป็นชุดฐานสิงห์ 3 ฐานอยู่ในผงัเพ่ิมมุมอันเป็น

ลกัษณะเฉพาะของเจดีย์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ทัง้เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีสืบทอดมาจาก

สมยัอยธุยาตอนปลาย แตด่เูหมือนวา่มีสว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาจากอยธุยา คือ ถดัจากชุดฐานบวั 3 ฐาน จะมี

การเพ่ิมฐานบวัลกูแก้วอกไก่ขึน้มาอีกชัน้หนึง่รองรับสว่นท่ีเป็นเรือนธาต ุ 

 สว่นเรือนธาต ุ เรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพ่ิมมุม มีการเจาะช่องจระนําประดิษฐานรูป

เทวดาถือขรรค์ มีซุ้มซ้อนกนั 2 ชัน้ การทํารูปเทวดาถือขรรค์อยูใ่นช่องจระนําเป็นสว่นท่ีแตกตา่งออกไป

จากเดิมท่ีนิยมประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มจระนํา อันเป็นแบบแผนท่ีนิยมมาตัง้แต่สมัยอยุธยา        
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 สว่นยอด มีชัน้เชิงบาตรประดับด้วยยักษ์แบก 1 ชัน้ รองรับส่วนของเรือนชัน้ซ้อน

จํานวน 6 ชัน้ สว่นบนนีมี้ลกัษณะเป็นแท่นสงูชะลดูเกือบไม่มีความลาดเอียงแบบเจดีย์ทรงปรางค์ใน

สมัยก่อนหน้านี ้อันถือเป็นลกัษณะพิเศษของปรางค์ในสมัยนี ้คือเป็นแท่นตรงสงูเพรียว เหมือนกับท่ี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ตรัสไว้ว่า พระปรางค์สมัยรัตนโกสินทร์นัน้

เหมือนทอ่นแสม16 การประดบัในแตล่ะชัน้ท่ีเคยมีเสาตัง้และคานรับสว่นบนบรรพแถลงได้หายไปแล้ว 

เหลือเฉพาะการประดับใบหรือกลีบขนุนด้านหน้าแนบกับองค์ปรางค์และประดับกลีบขนุนทุกมุม 17

 การประดบักลบีขนนุปรางค์มีท่ีมาจากปราสาทขอม การทําเรือนชัน้ซ้อนท่ีมีเสาตัง้และคานทบั

นัน้เป็นการยอ่เรือนธาตใุนแตล่ะขัน้ ตรงกลางมีการประดบัด้วยบรรพแถลงและท่ีมมุในชัน้ลา่งสดุมีการ

ประดบันาคปักอนัเป็นสญัลกัษณ์และแสดงถึงความเป็นเรือนฐานนัดรสงู18 แตม่าถึงในสมัยรัชกาลท่ี 3 

นีรู้ปแบบดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางด้านรูปแบบท่ีห่างจากต้นแบบ คือ ปราสาทขอมและ

เจดีย์ทรงปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้นอยา่งมากจึงเหลอืเพียงงานประดบัเฉพาะท่ีกลีบขนุนซึ่งแนบติด

กบัองค์ปรางค์เทา่นัน้19 

 การสร้างปรางค์ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ท่ีนิยมสร้างระหว่างรัชกาลท่ี 1-3 เท่านัน้แต่พอถึง

รัชกาลท่ี 4 ก็หมดความนิยมลงเพราะไม่พบว่ามีการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์อีกเลย ยกเว้นเพียงอาคาร

บางหลงัท่ีใช้ปรางค์เป็นยอดของปราสาท เช่น ปราสาทพระเทพบิดร เป็นต้น20 

 อาจกลา่วโดยสรุปได้ว่าหลกัฐานเจดีย์ท่ียกตวัอย่างไปในข้างต้นนีไ้ด้มีความเข้าใจผิดคิดว่า

การสร้างเจดีย์ดงักลา่วมีความเก่ียวโยงสมัพนัธ์อยูก่บัแนวคิดและคติการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของบุคคล 

หากทว่าในความเป็นจริงเจดีย์เหลา่นีล้้วนแล้วแต่มีวตัถุประสงค์ในการสร้างเพียงเพ่ือเป็นการถวาย

เป็นพระราชกศุลเทา่นัน้มิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัแนวคิดและคติการสร้างดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

                                                             
 16 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

ยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ 6, 6. 

 17 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

50-51. 

 18 สนัต ิเลก็สขุมุ, เจดีย์ ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 107. 

 19 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 

51. 

 20 สริุยา รัตนกลุ และคนอ่ืนๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เลม่ 1, 9. 
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