พระราชศรัทธาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
ตอองคพระปฐมเจดีย
โดย ผศ.นุกูล ชมภูนิช
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ ในรัชสมัยแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ นั้น
พระวชิรญาณภิกขุ เจาฟาแหงพระราชวงศจกั รีขณะทรงผนวชอยู ไดเสด็จไปจารึกแสวงบุญนมัสการ
มหาเจดียที่มณฑลนครไชยศรี ซึ่งมีสภาพรกรางอยูก ลางปา พระองคทรงทราบดวยญาณวิถีวา ภายใน
พระเจดียองคนี้มีพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจาประดิษฐานอยู จึงเปนสถานที่ซึ่งพุทธศาสนิกชน
ไปนมัสการมิไดขาดมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ทรงเห็นวาสถานที่แหงนีม้ ีความสําคัญ
ตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง จึงทรงมีพระราชศรัทธาที่จะทํานุบํารุงใหคงอยูสืบตอไปในภายหนา
ทรงเริ่มตนทําการสํารวจ แลวพิเคราะหเห็นวามหาเจดียองคนี้เคยมีผมู าซอมแปลงไวเปนระยะๆ จึงทรง
ตั้งพระราชปณิธานวา จะทรงทําการบูรณะขึน้ ใหมอีกครั้งหนึ่งใหยิ่งใหญมากขึ้นสมกับความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาและความเกาแกของมหาเจดียแหงนี้
ครั้นเมื่อพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔
แลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงเริ่มการบูรณะพระเจดียดังกลาวทันที โดยโปรด
เกลาฯ ใหชางทหารสรางตัวอยางเจดียถวาย เปนรูปพระเจดียกลมไมมีฐานทักษิณเวียนรอบ แลวโปรด
เกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เปนแมกองดําเนินการบูรณะ ซึ่งขณะนัน้ สภาพของ
พระเจดียเปนกองอิฐมหึมาตั้งอยูบนพื้นดินพอเห็นผิวปูนทีต่ กแตงภายนอกเจดียอยูบาง คลายระฆังกลม
บนฐานสูง มียอดเปนพระปรางคอยางเจดียสมัยอยุธยา มีบนั ไดทอดขึน้ ไปยังฐานของพระปรางคแลวมี
ลานทักษิณเดินเวียนรอบปรางคดังกลาวได รูปแบบของพระเจดียที่จะบูรณะขึ้นใหมนี้เปนพระเจดีย
ทรงกลมฐานสูงยอดแหลมแบบเจดียท รงลังกา มีขนาดใหญที่สามารถหุมครอบองคพระเจดียเดิมไวได
ทั้งหมด
การบูรณะเริ่มตั้งแตการรับชื้ออิฐจากวัดเกา ๆ ที่มีผนู ํามาขายบาง ทําอิฐขึ้นเองบาง แลวเริ่มกอ
เปนฐานหุมองคเดิมขึ้นไปได ๑๖ เมตร ดําเนินการไปไดปเศษ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
ก็ถึงแกพิราลัยลง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ให เจาพระยาทิพากรวงศ
โกษาธิบดีเปนผูดําเนินการแทน งานสําคัญชวงนีค้ ือการหาอิฐดินเผาใหไดมาก ๆ ดวยวิธกี ารตาง ๆ
เชน จางใหชาวมอญทําอิฐมาขาย ใหทาสลูกหนี้หลายสิบรายทําอิฐแลกกับคาตัว จางชาวจีนเผาปูนเพื่อ
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ใชในการกออิฐและฉาบผิว ใหพระศรีธรรมสาสนเปนผูชว ยซื้อของสง เลื่อนยศนายงานเกาที่ชวยงาน
อยูใหสูงขึ้นหลายราย พรอมกับแตงตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ขา ราชการใหมอีกหลายคนเพื่อใหมีกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน ทั้งไดเงินและบุญกุศลไปพรอม ๆ กัน เกณฑกําลังคนที่เปนนักโทษจาก หัวเมือง
ใกลเคียงผลัดเปลี่ยนกันมาชวยงานเขาเวรถึงสี่ผลัดตอเดือน เดือนละ ๒๐๐ คน จนกออิฐขึ้นไปไดสูงถึง
๒๐ เมตร

เจาพระยาทิพากรวงศ มหาโกษาธิบดี (ขํา บุญนาค)
ในวันอังคารเดือนหา ขึ้นเกาค่ํา ปมะเมีย สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๐๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากพระบรมมหาราชวัง
มาขึ้นที่วดั ชัยพฤกษมาลา (ตลิ่งชัน) แลวเสด็จทางสถลมารคไปประทับแรม ณ พลับพลาที่บานหวด
(อยูที่ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี ในปจจุบัน) ราตรีหนึง่ ครั้นวันพุธเดือนหา ขึ้นสิบค่ํา เสด็จทางชลมารค
ดวยขบวนเรือไปตามน้ํานครชัยศรีลงไปอีก ๕ กิโลเมตร เพื่อจะขึ้นบกที่ปากคลองเจดียบูชาไปยัง
พระปฐมเจดีย ซึ่งขณะนั้นคลองเจดียบูชาและคลองมหาสวัสดิ์ยังขุดไมเสร็จ พระองคจึงตองเสด็จทาง
สถลมารคเปนระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรจึงถึงพลับพลาคายหลวงซึ่งอยูที่บริเวณสํานักงานเทศบาลนคร
นครปฐมในปจจุบนั ตอมาที่ตรงนีจ้ ึงไดมกี ารกอสรางเปนพระราชวังปฐมนคร พระองคโปรดเกลาฯ
ใหกระทําเครื่องสักการบูชาตาง ๆ เปนอันมาก ครั้นเวลาบายหาโมงเย็นเศษ เสด็จขึ้นประทับพลับพลา
บนเนินฐานพระปฐมเจดีย ฟงพระสงฆสวดพระพุทธมนต แลวเสด็จพระราชดําเนินประทักษิณรอบ
หนึ่ง แลวทรงจุดดอกไมเพลิงกระทําการสักการบูชา
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ภาพแสดงเสนทางการเสด็จมาองคพระปฐมเจดียใ นสมัยรัชกาลที่ ๔
ขณะที่พระองคทรงจุดฝกแคเพื่อนมัสการนัน้ ก็ปรากฏเหตุการณอันมหัศจรรย มีดวงแสงสวาง
ยอยออกมาจากซุมคูหาดานตะวันออก มีรัศมีขาวตกลงมา แลวหายไปทางดานหลังของวิหารพระพุทธ
ไสยาสนเกา ซึ่งอยูที่บริเวณวิหารหลวงในปจจุบัน บรรดาพระบรมวงศานุวงศขาราชการที่มาเฝาอยู ณ
สถานที่แหงนั้นตางไดเห็นเหตุการณนน้ั เปนอันมาก คนที่อยูไกลไดเห็นก็วาเปนดวงดาวตกใกลจนถึง
ลานพระบาง ถึงหลังพระราชวังบาง ที่อยูใกลก็เห็นตกไกลออกไป ที่อยูไกลก็เห็นวาตกใกลเขามา
เสมอเพียงตัวอยู ก็เปนการอัศจรรยยิ่ง วันรุงขึน้ มีการสมโภชตาง ๆ และมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย
พระองคพระราชทานเงินพระคลังเดิมเปนสวนพระราชกุศลอีกสามสิบชั่งแกคนทําการ ทรงโปรยทาน
แจกราษฎรที่มาชมพระบารมี สิ้นพระราชทรัพยเปนอันมาก จากนั้นจึงจัดการใหมีผูดูแลรักษาองค
พระเจดียตอไป แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับพระนคร
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เมื่อถึงเดือนแปด ขึ้นสิบสามค่ํา ปวอกโทศก ตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๓ เวลา
กลางคืนไดยินเสียงรองไหเซ็งแซในที่องคพระเจดียจนชาวบานตกใจ ครั้นรุงขึ้นสิบสี่ค่ําสิบหาค่ํา ฝน
ตกหนักทั้งกลางคืนและกลางวัน อิฐที่กอไวนั้นหนักตัวก็เลื่อนทรุดลงมารอบตัวเจดีย เพราะฐานทักษิณ
ไมมี ขางบนหนัก ขางลางบางเพียงสามศอกสี่ศอก จึงทรงตัวกันไวไมอยู ตองรื้อออกเสียแลวทําใหม
พระองคโปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธุ ปยพรหมจรรยธรรมวรยุติ และกรม
ขุนราชสีหวิกรม คิดตัวอยางเจดียองคใหมถวาย พระองคทรงพอพระราชหฤทัย แลวจึงใหดําเนินการ
ปรับพื้น กอฐานใหใหญขนึ้ ขยายสัดสวนตามแบบ โดยเริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดี เดือนสิบเอ็ด ขึ้นสี่ค่ํา
จ.ศ. ๑๐๒๒ ปวอกโทศก ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๓
รูปแบบพระเจดียองคใหมท่ตี อขึน้ นี้เปนเจดียทรงลังกากลม มีความสูงจากพืน้ ดิน ถึงยอดมงกฎ
ของเจดีย ๑๒๐.๔๕ เมตร ชางไดขยายแบบแตละสวนใหเปนความยาวจริงเพื่อใชในการกอสราง
โครงสรางนั้นใชวัสดุหลักคือ อิฐดินเผา ซุงไมสักทั้งตน โซเหล็ก และไมซาก รัดตัวเจดียตามความ
สูงแตละสวนเปนแกนใน แลวใชกออิฐหุมโครงสรางทั้งหมด ตั้งแตฐานถึงยอดเจดีย
การเสริมความมัน่ คงขององคพระเจดียเพื่อปองกันมิใหทรุดตัวลงมานั้นไดถมดิน และกออิฐ
รอบตัวเจดียที่สวนฐานใหแผขยายออกไปเปนชัน้ ๆ เปนทางเดินเวียนรอบองคพระเจดียไดถึงสองชั้น
สรางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญไวทั้งสี่ทิศบนลานทักษิณชั้นที่ ๑ ระหวางวิหารสี่แหงสราง
ระเบียงคตเชื่อมตอกันรอบเจดีย ผนังระเบียงคตชัน้ ในจารึกคาถาธรรมเปนภาษาบาลี อักษรคฤนถไวทกุ
ระเบียง ผนังระเบียงคตออกมาขางนอกเปนลานประทักษิณกวางออกไป สรางหอระฆังไวรอบองคพระ
ปฐมเจดีย จํานวน ๒๔ หลัง ชั้นลางสุดติดพืน้ ดินกอกําแพงถมดินขึ้นไปเปนกะเปาะ ๆ ทั้ง ๔ ทิศ
สูงขึ้นมาถึงลานทักษิณชั้นที่ ๑ พรอมบันไดขึ้นลงทั้งสี่ทศิ กะเปาะทิศตะวันออก สรางพระอุโบสถ
และโรงธรรม กะเปาะดานทิศใตจําลององคพระปฐมเจดียองคเดิมไวขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งสรางพระ
บรมธาตุเจดียเมืองนครศรีธรรมราชจําลองไว กระเปาะดานทิศตะวันตกชัน้ บนปลูกตนศรีมหาโพธิ์ซ่งึ
ไดมาจากประเทศลังกา ชั้นลางปลูกตนไมสําคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เชน ตนไทร ตนจิก
ตนเกด ตนกราง ตนรัง ตนหวา และตนมะมวง ไวเปนทีร่ ะลึก สวนดานทิศเหนือทําเปนคลังขางหนึ่ง
โรงประโคมหลังหนึ่ง ระหวางกะเปาะจะสรางภูเขาจําลองไวทั้งสี่ทิศ
เมื่อใดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมา พระองคจะทรงกออิฐ
แผนหนึ่งบางสองแผนบางทุกครั้ง พระองคจะเสด็จพระราชดําเนินไปตามสะพานนั่งราน พรอมทั้งทรง
เปลื้องพระภาษาทรงสพัก (ผาสไบเฉียง) ขึ้นทําธงบูชาทีก่ อทุกครั้ง จนพระเจดียสูงขึ้นถึงปลองไฉน
ขั้นที่หา
พระราชศรัทธาตอองคพระปฐมเจดียในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น กอใหเกิด
พระวิริยะอุตสาหะแกพระองคเปนอยางยิ่ง จะเห็นไดวา ในการกระทําบูรณปฏิสังขรณองคพระเจดีย
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เกาแกที่ทรุดโทรมใหใหญโตอลังการนั้น เปนสิ่งที่ทาํ ไดยากยิ่ง เพราะจะตองใชทั้งแรงงาน อํานาจ
ทุนทรัพย เวลา และบุญบารมีประกอบกันจึงจะสําเร็จ ซึ่งในโลกนีผ้ ูที่จะมีปจ จัยดังกลาวอยางพรอมมูล
นั้นหาไดไมงายนัก จึงอาจกลาวไดวาพระองคมีบุญญาธิการมหาบารมีดังกลาวครบถวน จึงกระทําการ
ไดสําเร็จอยางงดงาม
เฉพาะการเสด็จพระราชดําเนินมายังองคพระปฐมเจดียเพียงประการเดียว ก็นับวาเปนความ
ลําบากยากยิ่ง สมัยนั้นพระองคจะตองรอนแรม และพระราชดําเนินทั้งทางบกและทางเรือ ตองใชเวลา
เปนวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ระยะทางเพียง ๖๐ กิโลเมตร แตพระองคก็มิไดทรงละพระราชอุตสาหะแตอยางใด
ในเรื่องเทคนิคการกอสรางและความใหญโตขององคพระปฐมเจดียนั้น ควรคาแกการยกยอง
เปนพิเศษ ความสูงของพระเจดียทั้งองค ๑๒๐.๔๕ เมตร สูงยิ่งกวามหาเจดียองคใดๆ ในโลก เทียบได
กับตึก ๔๐ ชัน้ ในปจจุบัน สมัยนัน้ สามารถสรางไดโดยไมมีเครนหรือปนจัน่ สําหรับยกขนวัสดุกอสราง
แตอยางใด จึงนาฉงนสนเทหยิ่งนักวาสามารถกระทําสําเร็จไดอยางไร น้ําหนักขององคพระปฐมเจดีย
หนักเทาใดไมมผี ูใดทราบ ถาตึกสูง ๔๐ ชั้นปจจุบันคงจะตองตอกเสาเข็มคอนกรีตยาวมากกวา ๑๒๐
เมตร สมัยกอนไมไดตอกเข็ม แตองคพระเจดียไมทรุด ไมเอียง สมสวนในรูปทรง และยั่งยืนมาเปน
เวลากวา ๑๕๐ ปแลว นับเปนความสามารถขัน้ อัจฉริยะของชางไทยสมัยนั้น โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชน
ทั้งหลายควรจะไดสํานึกอยูเสมอ คือ พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาว
ไกลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีพระราชศรัทธาอยางยิ่งในพระมหาเจดียองคนี้ เปน
เพราะพระองคโดยแทที่โปรดใหกระทําการบูรณปฏิสงั ขรณใหงดงาม ยิ่งใหญ และสูงเสียดฟาเชนใน
ปจจุบัน ปวงชนชาวไทยทั้งมวลจึงมีโอกาสไดชนื่ ชม และภาคภูมใิ จในความยิ่งใหญขององคพระปฐม
เจดียมรดกทางวัฒนธรรมอันคามิได ที่บรรพชนไทยไดสรางสรรคเอาไว และคงจะตองยั่งยืนเปนมรดก
ของชาวไทยและชาวโลกตอไปตราบนิรันดร

ภาพองคพระปฐมเจดียปจจุบนั
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