
 

 

 
พระราชศรัทธาใน 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ตอองคพระปฐมเจดีย 

 

โดย  ผศ.นกุูล  ชมภนูิช 
 

 เม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๔  ในรัชสมัยแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี ๓ นั้น  
พระวชิรญาณภกิขุ  เจาฟาแหงพระราชวงศจกัรีขณะทรงผนวชอยู  ไดเสดจ็ไปจารกึแสวงบุญนมัสการ
มหาเจดยีท่ีมณฑลนครไชยศร ี ซ่ึงมีสภาพรกรางอยูกลางปา  พระองคทรงทราบดวยญาณวิถีวา  ภายใน
พระเจดยีองคนี้มีพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจาประดษิฐานอยู จึงเปนสถานท่ีซ่ึงพุทธศาสนิกชน
ไปนมัสการมิไดขาดมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ทรงเห็นวาสถานท่ีแหงนีมี้ความสําคญั
ตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง จึงทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะทํานุบํารุงใหคงอยูสืบตอไปในภายหนา  
ทรงเริ่มตนทําการสํารวจ แลวพิเคราะหเห็นวามหาเจดยีองคนี้เคยมีผูมาซอมแปลงไวเปนระยะๆ จึงทรง
ตั้งพระราชปณิธานวา จะทรงทําการบูรณะขึน้ใหมอีกครั้งหนึ่งใหยิ่งใหญมากขึ้นสมกับความสําคญัของ
พระพุทธศาสนาและความเกาแกของมหาเจดียแหงนี ้
 ครั้นเม่ือพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี ๔ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๔ 
แลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงเริ่มการบูรณะพระเจดยีดังกลาวทันที  โดยโปรด
เกลาฯ ใหชางทหารสรางตัวอยางเจดยีถวาย เปนรูปพระเจดียกลมไมมีฐานทักษณิเวียนรอบ แลวโปรด
เกลาฯ  ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เปนแมกองดําเนินการบูรณะ  ซ่ึงขณะนัน้สภาพของ
พระเจดยีเปนกองอิฐมหึมาตั้งอยูบนพ้ืนดนิพอเห็นผิวปูนท่ีตกแตงภายนอกเจดียอยูบาง คลายระฆังกลม
บนฐานสูง มียอดเปนพระปรางคอยางเจดยีสมัยอยุธยา  มีบันไดทอดขึน้ไปยังฐานของพระปรางคแลวมี
ลานทักษณิเดินเวยีนรอบปรางคดังกลาวได  รูปแบบของพระเจดียท่ีจะบูรณะขึ้นใหมนี้เปนพระเจดีย
ทรงกลมฐานสูงยอดแหลมแบบเจดียทรงลังกา มีขนาดใหญท่ีสามารถหุมครอบองคพระเจดียเดิมไวได
ท้ังหมด 
 การบูรณะเริ่มตั้งแตการรับช้ืออิฐจากวัดเกา ๆ ท่ีมีผูนํามาขายบาง  ทําอิฐขึ้นเองบาง แลวเริ่มกอ
เปนฐานหุมองคเดิมขึ้นไปได  ๑๖  เมตร  ดําเนินการไปไดปเศษ  สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
ก็ถึงแกพิราลัยลง  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ให  เจาพระยาทิพากรวงศ
โกษาธิบดีเปนผูดําเนินการแทน  งานสําคญัชวงนีค้ือการหาอิฐดินเผาใหไดมาก ๆ  ดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน จางใหชาวมอญทําอิฐมาขาย ใหทาสลูกหนี้หลายสิบรายทําอิฐแลกกับคาตวั จางชาวจีนเผาปูนเพ่ือ
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ใชในการกออิฐและฉาบผิว ใหพระศรีธรรมสาสนเปนผูชวยซ้ือของสง เล่ือนยศนายงานเกาท่ีชวยงาน
อยูใหสูงขึ้นหลายราย พรอมกับแตงตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ขาราชการใหมอีกหลายคนเพ่ือใหมีกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  ท้ังไดเงินและบุญกุศลไปพรอม ๆ กัน    เกณฑกําลังคนท่ีเปนนกัโทษจาก หัวเมือง
ใกลเคียงผลัดเปล่ียนกันมาชวยงานเขาเวรถึงส่ีผลัดตอเดอืน เดือนละ ๒๐๐ คน  จนกออิฐขึ้นไปไดสูงถึง 
๒๐  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาพระยาทิพากรวงศ มหาโกษาธิบด ี(ขํา บุญนาค) 
 

 ในวนัอังคารเดือนหา ขึ้นเกาค่ํา ปมะเมีย สัมฤทธิศก ตรงกับวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๐๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารคจากพระบรมมหาราชวงั   
มาขึ้นท่ีวดัชัยพฤกษมาลา (ตล่ิงชัน)  แลวเสด็จทางสถลมารคไปประทับแรม ณ พลับพลาท่ีบานหวด 
(อยูท่ี ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี ในปจจุบัน) ราตรีหนึง่ ครั้นวันพุธเดือนหา ขึ้นสิบค่ํา  เสด็จทางชลมารค
ดวยขบวนเรือไปตามน้ํานครชัยศรีลงไปอีก  ๕ กิโลเมตร    เพ่ือจะขึ้นบกท่ีปากคลองเจดียบูชาไปยัง 
พระปฐมเจดีย  ซ่ึงขณะนั้นคลองเจดียบูชาและคลองมหาสวัสดิ์ยังขดุไมเสร็จ พระองคจึงตองเสดจ็ทาง
สถลมารคเปนระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรจึงถึงพลับพลาคายหลวงซ่ึงอยูท่ีบริเวณสํานักงานเทศบาลนคร
นครปฐมในปจจุบัน ตอมาท่ีตรงนีจ้ึงไดมีการกอสรางเปนพระราชวังปฐมนคร  พระองคโปรดเกลาฯ 
ใหกระทําเครื่องสักการบูชาตาง ๆ เปนอันมาก  ครั้นเวลาบายหาโมงเย็นเศษ เสด็จขึ้นประทับพลับพลา
บนเนินฐานพระปฐมเจดีย  ฟงพระสงฆสวดพระพุทธมนต  แลวเสดจ็พระราชดาํเนนิประทักษณิรอบ
หนึง่  แลวทรงจุดดอกไมเพลิงกระทําการสักการบูชา 
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ภาพแสดงเสนทางการเสด็จมาองคพระปฐมเจดยีในสมัยรชักาลท่ี ๔ 
 
 ขณะท่ีพระองคทรงจดุฝกแคเพ่ือนมัสการนัน้ก็ปรากฏเหตกุารณอันมหัศจรรย มีดวงแสงสวาง
ยอยออกมาจากซุมคูหาดานตะวันออก มีรัศมีขาวตกลงมา แลวหายไปทางดานหลังของวิหารพระพุทธ
ไสยาสนเกา ซ่ึงอยูท่ีบริเวณวิหารหลวงในปจจบัุน บรรดาพระบรมวงศานวุงศขาราชการท่ีมาเฝาอยู ณ 
สถานท่ีแหงนั้นตางไดเห็นเหตกุารณนัน้เปนอันมาก คนท่ีอยูไกลไดเห็นกว็าเปนดวงดาวตกใกลจนถึง
ลานพระบาง  ถึงหลังพระราชวังบาง  ท่ีอยูใกลก็เห็นตกไกลออกไป  ท่ีอยูไกลกเ็ห็นวาตกใกลเขามา
เสมอเพียงตัวอยู ก็เปนการอัศจรรยยิ่ง  วนัรุงขึน้มีการสมโภชตาง ๆ และมีการเวียนเทียนรอบพระเจดยี  
พระองคพระราชทานเงินพระคลังเดิมเปนสวนพระราชกุศลอีกสามสิบช่ังแกคนทําการ  ทรงโปรยทาน
แจกราษฎรท่ีมาชมพระบารมี  ส้ินพระราชทรัพยเปนอันมาก  จากนั้นจึงจัดการใหมีผูดูแลรักษาองค
พระเจดียตอไป  แลวเสด็จพระราชดาํเนนิกลับพระนคร  
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 เม่ือถึงเดือนแปด ขึ้นสิบสามค่ํา  ปวอกโทศก ตรงกับวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๓ เวลา
กลางคืนไดยินเสียงรองไหเซ็งแซในท่ีองคพระเจดียจนชาวบานตกใจ ครั้นรุงขึ้นสิบส่ีค่ําสิบหาค่ํา ฝน
ตกหนกัท้ังกลางคนืและกลางวนั อิฐท่ีกอไวนั้นหนกัตวักเ็ล่ือนทรุดลงมารอบตวัเจดยี เพราะฐานทักษณิ
ไมมี ขางบนหนัก ขางลางบางเพียงสามศอกส่ีศอก จึงทรงตวักนัไวไมอยู  ตองรื้อออกเสียแลวทําใหม  
พระองคโปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอกรมหม่ืนบวรรังสีสุริยพันธุ ปยพรหมจรรยธรรมวรยุติ และกรม
ขุนราชสีหวกิรม คดิตวัอยางเจดยีองคใหมถวาย พระองคทรงพอพระราชหฤทัย  แลวจงึใหดําเนนิการ
ปรับพ้ืน  กอฐานใหใหญขึน้ขยายสัดสวนตามแบบ  โดยเริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดี เดอืนสิบเอ็ด  ขึ้นส่ีค่ํา  
จ.ศ. ๑๐๒๒  ปวอกโทศก  ตรงกับวันท่ี ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.๒๔๐๓ 
 รูปแบบพระเจดียองคใหมท่ีตอขึน้นี้เปนเจดยีทรงลังกากลม มีความสูงจากพ้ืนดิน ถึงยอดมงกฎ
ของเจดีย  ๑๒๐.๔๕  เมตร  ชางไดขยายแบบแตละสวนใหเปนความยาวจริงเพ่ือใชในการกอสราง  
โครงสรางนั้นใชวัสดุหลักคือ อิฐดินเผา  ซุงไมสักท้ังตน  โซเหล็ก  และไมซาก  รัดตวัเจดียตามความ
สูงแตละสวนเปนแกนใน  แลวใชกออิฐหุมโครงสรางท้ังหมด  ตั้งแตฐานถึงยอดเจดีย 
 การเสรมิความม่ันคงขององคพระเจดียเพ่ือปองกันมิใหทรดุตวัลงมานั้นไดถมดิน และกออิฐ
รอบตัวเจดยีท่ีสวนฐานใหแผขยายออกไปเปนช้ันๆ เปนทางเดินเวียนรอบองคพระเจดียไดถึงสองช้ัน   
สรางวหิารประดษิฐานพระพุทธรปูสําคญัไวท้ังส่ีทิศบนลานทักษิณช้ันท่ี ๑  ระหวางวิหารส่ีแหงสราง
ระเบียงคตเช่ือมตอกนัรอบเจดยี ผนงัระเบียงคตช้ันในจารกึคาถาธรรมเปนภาษาบาลี อักษรคฤนถไวทุก
ระเบียง ผนังระเบียงคตออกมาขางนอกเปนลานประทักษณิกวางออกไป สรางหอระฆังไวรอบองคพระ
ปฐมเจดีย จํานวน ๒๔ หลัง  ช้ันลางสุดตดิพ้ืนดินกอกําแพงถมดนิขึ้นไปเปนกะเปาะ ๆ  ท้ัง ๔ ทิศ  
สูงขึ้นมาถึงลานทักษณิช้ันท่ี ๑  พรอมบันไดขึ้นลงท้ังส่ีทิศ  กะเปาะทิศตะวันออก  สรางพระอุโบสถ
และโรงธรรม กะเปาะดานทิศใตจําลององคพระปฐมเจดยีองคเดมิไวขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งสรางพระ
บรมธาตุเจดียเมืองนครศรีธรรมราชจําลองไว กระเปาะดานทิศตะวนัตกช้ันบนปลูกตนศรีมหาโพธ์ิซ่ึง
ไดมาจากประเทศลังกา  ช้ันลางปลูกตนไมสําคัญท่ีเกี่ยวกบัพระพุทธประวตั ิ  เชน  ตนไทร ตนจิก   
ตนเกด  ตนกราง  ตนรัง  ตนหวา  และตนมะมวง ไวเปนท่ีระลึก  สวนดานทิศเหนือทําเปนคลังขางหนึ่ง
โรงประโคมหลังหนึ่ง  ระหวางกะเปาะจะสรางภูเขาจําลองไวท้ังส่ีทิศ 
 เม่ือใดท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมา พระองคจะทรงกออิฐ
แผนหนึ่งบางสองแผนบางทุกครั้ง พระองคจะเสด็จพระราชดําเนินไปตามสะพานนั่งราน พรอมท้ังทรง
เปล้ืองพระภาษาทรงสพัก (ผาสไบเฉียง) ขึ้นทําธงบูชาท่ีกอทุกครั้ง  จนพระเจดยีสูงขึ้นถึงปลองไฉน 
ขั้นท่ีหา 
 พระราชศรทัธาตอองคพระปฐมเจดยีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น กอใหเกิด
พระวิริยะอุตสาหะแกพระองคเปนอยางยิ่ง  จะเห็นไดวาในการกระทําบูรณปฏิสังขรณองคพระเจดีย
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เกาแกท่ีทรุดโทรมใหใหญโตอลังการนั้น เปนส่ิงท่ีทําไดยากยิ่ง  เพราะจะตองใชท้ังแรงงาน  อํานาจ  
ทุนทรัพย เวลา และบุญบารมีประกอบกันจึงจะสําเร็จ  ซ่ึงในโลกนีผู้ท่ีจะมีปจจยัดังกลาวอยางพรอมมูล
นั้นหาไดไมงายนัก จึงอาจกลาวไดวาพระองคมีบุญญาธิการมหาบารมีดังกลาวครบถวน จึงกระทําการ
ไดสําเร็จอยางงดงาม 
 เฉพาะการเสด็จพระราชดําเนินมายังองคพระปฐมเจดียเพียงประการเดียว  ก็นับวาเปนความ
ลําบากยากยิ่ง สมัยนั้นพระองคจะตองรอนแรม และพระราชดําเนินท้ังทางบกและทางเรือ  ตองใชเวลา
เปนวัน ๆ ท้ัง ๆ ท่ีระยะทางเพียง  ๖๐  กิโลเมตร  แตพระองคก็มิไดทรงละพระราชอุตสาหะแตอยางใด 
 ในเรื่องเทคนคิการกอสรางและความใหญโตขององคพระปฐมเจดยีนั้น ควรคาแกการยกยอง
เปนพิเศษ  ความสูงของพระเจดียท้ังองค ๑๒๐.๔๕ เมตร  สูงยิ่งกวามหาเจดียองคใดๆ ในโลก  เทียบได
กับตึก ๔๐ ช้ันในปจจุบัน  สมัยนัน้สามารถสรางไดโดยไมมีเครนหรือปนจัน่สําหรับยกขนวัสดกุอสราง
แตอยางใด จึงนาฉงนสนเทหยิ่งนกัวาสามารถกระทําสําเร็จไดอยางไร  น้ําหนักขององคพระปฐมเจดีย
หนักเทาใดไมมีผูใดทราบ  ถาตึกสูง ๔๐ ช้ันปจจุบันคงจะตองตอกเสาเข็มคอนกรีตยาวมากกวา ๑๒๐
เมตร  สมัยกอนไมไดตอกเขม็  แตองคพระเจดยีไมทรดุ ไมเอียง สมสวนในรูปทรง และยั่งยืนมาเปน
เวลากวา ๑๕๐ ปแลว นับเปนความสามารถขัน้อัจฉรยิะของชางไทยสมัยนั้น  โดยเฉพาะส่ิงท่ีประชาชน
ท้ังหลายควรจะไดสํานึกอยูเสมอ คือ พระมหากรุณาธิคณุ พระปรีชาสามารถ  และสายพระเนตรอันยาว
ไกลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีมีพระราชศรัทธาอยางยิ่งในพระมหาเจดียองคนี้ เปน
เพราะพระองคโดยแทท่ีโปรดใหกระทําการบูรณปฏิสังขรณใหงดงาม ยิ่งใหญ และสูงเสียดฟาเชนใน
ปจจุบัน ปวงชนชาวไทยท้ังมวลจึงมีโอกาสไดช่ืนชม และภาคภมิูใจในความยิ่งใหญขององคพระปฐม
เจดียมรดกทางวัฒนธรรมอันคามิได ท่ีบรรพชนไทยไดสรางสรรคเอาไว และคงจะตองยั่งยนืเปนมรดก
ของชาวไทยและชาวโลกตอไปตราบนริันดร 
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