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บ ท คั ด ย่ อ

“พระพิหาร”  หรือ  “พระวิหาร  (น้อย)”  เป็นอาคารประเภทพระวิหาร
หลวงต้ังอยู่หน้าพระสุทธเสลเจดีย์  โดยต้ังอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของ
เขามหาสวรรค์  ซึ่งเป็นเขตพุทธสถานของพระราชวังพระนครคีรี  ที่สร้างขึ้นใน
สมยัรชักาลที ่4 ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปศลิาอ่อนเป็นพระประธาน ในสมยั
รัชกาลที่ 4  พระวิหารน้อยและพื้นที่บนยอดเขาทางทิศตะวันออกยังไม่มีชื่อเรียก
อย่างเป็นทางการ  หากแต่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าพื้นที่ยอดเขาทางทิศตะวัน
ออกเสมือนเป็นวัดประจำาพระราชวัง  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลท่ี  6  จึงได้มีการ
กล่าวถึงพื้นที่ทางทิศตะวันออกว่าเป็น  “วัดพระแก้วน้อย”  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการ
จำาลองแบบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิดเป็นวัดประจำา
พระราชวงั อย่างไรกต็าม จากการศกึษาทางประวตัศิาสตร์และรปูแบบศลิปกรรม 
พบว่าพระวิหาร (น้อย)  มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรัตนสถานมากกว่าพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระวิหาร (น้อย) มีรูปแบบและประวัติการ
ก่อสร้างทีม่รีะยะเวลาใกล้เคยีงกบั “พระพทุธรตันสถาน” ซึง่เป็นอาคารทีต่ัง้อยูใ่น 
พระอภิเนาว์นิเวศน์  สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี  4  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ 
พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพฯ และมสีถานะเสมอืนเป็นวัดในพระราชวังเช่นเดยีว 
กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ค�าส�าคัญ: พระวิหารน้อย, พระนครคีรี, พระพุทธรัตนสถาน
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A b s t r a c t

Phra vihara (Noi) is the type of the main vihara, located in front of 
the Phra Sutthasela Chedi on the eastern peak of Khao Maha Sawan, in 
the Buddhist area of Phranakhon Khiri Palace, built in the reign of King 
Rama 4. Inside Phra vihara (Noi) is a marble Buddha statue. During the 
reign of King Rama 4, this building didn’t have an official name but it was 
known as the royal temple of the palace. Until the reign of King Rama 6, 
the eastern peak was called “Wat Phra Kaew Noi” which was believed 
to replicate the royal temple in the Grand Palace in Bangkok. When the 
Fine Arts Department collected information from ancient monuments in 
Petchaburi Province, they recorded the Phra vihara (Noi) as the ordination 
hall of Wat Phra Si Rattana Satsadaram. However, the results of historical 
research by the Fine Arts department demonstrate that Phra vihara (Noi) 
is similar to Phra Phuttarattanasatan, a building located in the Grand 
Palace more so than Wat Phra Si Rattana Satsadaram. 

Keywords: Phra vihara (Noi), Phranakhonkhiri, Phra Phuttarattanasatan
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พระนครคีรี  หรือ  เขาวัง  อำาเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นพระ
ราชฐานที่สร้างข้ึนบนเขามหาสวรรค์ซึ่งเป็นภูเขาสามลูกติดต่อกัน  ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  โดยสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2402-2405 ในการสร้างพระนครคีรีนั้นได้มีการก่อสร้างทั้งสาม
ยอดเขาซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตได้  2  พื้นที่  ได้แก่  เขตพระราชวังและหมู่
พระราชมณเฑียร  ตลอดจนอาคารประกอบต่างๆ  ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาทาง 
ทิศตะวันตก กับ “เขตพุทธสถาน” ซึ่งได้ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกกลางและยอด
เขาทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 1) โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
บนพระนครครีีนัน้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่หลกั กลุม่แรก คอืรปูแบบอทิธพิล
ตะวันตกผสมกับศิลปะจีน  ซึ่งเป็นรูปแบบของอาคารส่วนใหญ่บนพระนคร
คีรี  ทั้งพระที่นั่งที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย  ตลอดจนศาลา
ที่ทำาการของข้าราชบริพารและราชองครักษ์  และอีกกลุ่มหนึ่งคือรูปแบบ
อาคารไทยประเพณีซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัทางพทุธศาสนา
ดังเช่น “พระวิหาร (น้อย)” บนพระนครคีรี หรือในปัจจุบันมักจะเป็นที่รู้จัก
กันในนามของ “โบสถ์วัดพระแก้ว (น้อย)”

รูปแบบทางศิลปกรรมของอาคาร “พระวิหาร (น้อย)”  
บนพระนครคีรี

อาคารพระวิหาร (น้อย)  เป็นอาคารแบบไทยประเพณีก่ออิฐถือปูน

จาก “พระพิหาร” สู่คำาเรียก “อุโบสถวัดพระแก้วน้อย” พลวัตและความสำาคัญของ
พระวิหาร (น้อย) บนพระนครคีรี
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ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออก  ตัวอาคารด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือ 
โดยมีหอระฆังย่อมุมตั้งอยู่ด้านหน้า  และมีพระสุทธเสลเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย ์
รูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี  4  ตั้งอยู่ด้านหลัง  (ภาพที่  2)  การ
จัดวางตำาแหน่งโดยมีพระวิหารติดกับเจดีย์นั้น  เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความ  “สำาคัญ”  กับพระเจดีย์เป็นหลัก  กล่าวคือ  พระเจดีย์
เป็นประธานหลักของพื้นที่เขตพุทธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวันออก  ใน
ขณะเดยีวกนัการมอีาคารตัง้อยูท่างด้านหน้าเจดีย์ดังกล่าว อาจจดัได้ว่าเป็น
อาคารหลกัเทยีบเท่ากบัอาคารทีเ่รยีกว่า “พระวหิารหลวง” (สมคดิ จริะทศัน
กลุ 2547: 37) และจากรูปแบบการจดัวางอาคารติดกบัเจดีย์นัน้ กล่าวได้ว่า
เป็นรปูแบบทีป่รากฏในวดัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รัชกาล
ที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอารามหลวงและโปรดเกล้าฯ 
ให้บูรณะสร้างอาคารเพิ่มเติม อาทิ วัดบรมนิวาส วัดกวิศราราม วัดราชประ 
ดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นต้น (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2549: 103) นอกจากนี้
แต่เดิมภายในพระวิหาร (น้อย) ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาอ่อน (ภาพ
ที ่3) ศลิปะรตันโกสนิทร์เป็นพระประธาน  หากแต่ในปัจจบุนัได้ประดิษฐาน
พระนิรันตราย (จำาลอง) เป็นพระประธานแทน ส่วนพระศิลาอ่อนองค์เดิม
นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ส่วนรูปแบบพระวิหาร (น้อย)  เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ด้าน
สกัดของอาคารมีมุขโถง ชนิดมุขลด ยื่นออกมาด้านหน้าและด้านหลัง ฐาน
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อาคารเป็นฐานสิงห์ยกสูงจากพื้น ส่วนตัวเรือนบุผนังด้วยแผ่นหินอ่อนสีเทา
อ่อนทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ผนังอาคารด้านแปแบ่งเป็น 3 ห้อง แต่ละ
ด้านมหีน้าต่าง 3 บาน  ท้ังซุ้มหน้าต่างและประตทูำาด้วยปนูป้ันเป็นซุ้มบรรพ
แถลงซ้อนกนัสองชัน้ มลีกัษณะแบบไทยประเพณ ีกล่าวคือ กรอบจัว่เป็นปนู
ปั้น ใบระกามีลักษณะเป็นใบแบบลวดลายอย่างเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการ
รบัอทิธพิลตะวนัตกเข้ามาปรับใช้ในงานศลิปกรรมในขณะนัน้บ้างแล้ว ส่วน
ช่อฟ้าและหางหงส์ซึ่งทำาด้วยปูนปั้นมีลักษณะเป็นรูปนาคปากครุฑ เรียกว่า 
“นกเจ่า” ส่วนกลางหน้าจัว่ทำาปนูป้ันลวดลายกระหนกเต็มพืน้ที ่ความแตก
ต่างประการหนึง่ระหว่างซุม้ประตแูละหน้าต่าง คอื ส่วนฐานของซุ้มหน้าต่าง
จะมีฐานสิงห์และฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับอยู่ ขณะที่กรอบซุ้มประตูไม่มี
ฐานดังกล่าวรองรับ ส่วนเสาของอาคารมีลวดลายปูนปั้นประดับบริเวณบัว
หวัเสาซึง่ทำาปนูป้ันเป็นกลีบบวัยาวแหลมส่วนปลายสะบดัเรยีกว่า “บวัแวง” 
ซึง่เป็นหวัเสาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของงานศลิปกรรมในช่วงสมยัต้นรตันโกสนิทร์
เป็นตน้มา ส่วนบนของอาคารเปน็หลงัคาทรงจัว่ซอ้นกนั 2 ชัน้ด้านข้างเรยีง
ต่อกันลงมา  3  ตับ  โดยหลังคามุขโถงเป็นหลังคาซ้อนกันสองช้ันและด้าน
ข้างเรียงลงมา  2  ตับ  ทั้งหลังคาของอาคารและหลังคาของมุขโถงมุงด้วย
กระเบื้องเคลือบหางมนดินเผาเคลือบสีส้มสีเขียว (เบญจวรรณ ทัศนลีลพร 
2543: 419) เครือ่งลำายองบนชัน้หลงัคามลีกัษณะเช่นเดียวกบัซุม้ประตูและ
หน้าต่าง กล่าวคือ กรอบจั่วทำาปูนปั้นเป็นนาครวย ประดับใบระกา ช่อฟ้า
และหางหงส์เป็นปูนปั้นนาคปากครุฑหรือท่ีเรียกว่า “นกเจ่า”  (ภาพที่  4) 
ขณะท่ีบริเวณชายคาปีกนกจะทำาลักษณะของหางหงส์เป็นรูปนาคด้วยปูน
ปั้น  ส่วนใบระกาเป็นใบแบบลวดลายอย่างเทศ  จุดเด่นที่สำาคัญอย่างหนึ่ง
ของพระวิหารหลังนี้คือหน้าบัน* (ภาพที่ 5) กล่าวคือ ภายในกรอบหน้าบัน
จะประกอบด้วยตรงกลางเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ (เปล่งพระรัศมี) บน
พานแว่นฟ้าขนาบข้างด้วยฉัตร 7 ชั้น รอบๆ ประดับไปด้วยลวดลายก้านขด
แบบช่อหางโต ซึ่งเป็นรูปแบบหน้าบันของอาคารที่สร้างขึ้นโดยรัชกาลที่ 4 

* ปัจจุบันหน้าบันชิ้นนี้ได้จัดแสดงอยู่ในอาคารทิมดาบองครักษ์ (จุดประชาสัมพันธ์)
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ส่วนใต้หน้าบันทำาเป็นหน้าบันชั้นลด  มีปูนปั้นทำาเป็นลายช่อหางโตประดับ
ไว้เช่นเดียวกัน

“พระวิหาร (น้อย)”  บนพระนครคีรีในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งสร้างพุทธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวัน
ออกของพระนครครีี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2402-2405 โดยสร้างขึน้พร้อมๆ
กบัการก่อสร้างอาคารต่างๆ บนยอดเขามหาสวรรค์ทัง้ยอดกลางและยอดเขา
ทางด้านทิศตะวันตก  เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะนั้นยังไม่มีชื่อเรียกเกี่ยวกับ
พื้นที่พุทธสถานแห่งนี้อย่างชัดเจนนัก หากแต่มีการเรียกอาคารสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ค่อนข้างระบไุว้ชดัเจนมากกว่า เช่น พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ถงึเจ้าพระยาศรสีริุยวงศ์และกรมหมืน่ราชสีหวกิรม 
(เมื่อ พ.ศ. 2403) ความว่า 

“...การที่เพชรบุรี ควรจะจัดอย่างไรก็สุดแต่สั่งไปเถิด การที่จะบัญจุ
พระบรมธาตุที่พระเจดีย์นั้นฉันคิดว่าตอพิหารแลปราสาท (พระปรางค์แดง 
-  ผู้เขียน)  เสรจแล้วจึงเข้าไปท�าในรดูแล้ง...”  (จดหมาย  “ประกาศเรื่องที่
นาทุ้งริมคลองฃุดใหม่ ฯลฯ, คุณศรีสุริยวงศ์เกี่ยวกับทอดกฐินวัดอัมพวันฯ” 
พ.ศ. 2403 เลขที่ 87)

และอีกข้อความตอนหนึ่ง 
“...แลท่ีพระพิหารน้อยริมเจดย์ีนัน้ ให้คดิเปนทีภ่อตัง้พระพทุธรปูสลิา

น่าตกัสอกเสศสกัองค์หนึง่ กบัให้มแีท่นบชูาทีปั่กเทยีนธปูด้วย...” (จดหมาย 
“จดหมายถงึกรมหมืน่ราชสหีฯ และเจ้าพระยาศรสีรุยิวงศ์เรือ่งการก่อสร้าง” 
พ.ศ. 2403 เลขที่ 113)

ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าแรกเริม่เดมิทนีัน้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยูห่วัทรงเรยีกอาคารท่ีอยูด้่านหน้าพระสทุธเสลเจดย์ีว่า “พระพหิาร” หรือ 

“พระพิหารน้อย”  และไม่ปรากฏคำาว่าวัดพระแก้วแต่อย่างใด  ในขณะที่
ข้อความในพระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระทิพา
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กรวงศมหาโกษาธบิด ีได้กล่าวถงึการสร้างเขตพทุธสถานบนยอดเขาทางทศิ
ตะวันออกของพระนครคีรีเช่นกัน ดังข้อความว่า

“...เขาอกียอดหนึง่ โปรดให้ท�าพระเจดย์ีศลิาเป็นซีกๆ ไปแต่เกาะสชีงั 
ฐาน 6 ศอก สูง 4 วา 2 ศอก ไปประดิษฐานไว้ที่ยอดเขานั้น ให้ชื่อว่า สุทธิ
เสลเจดีย์ โปรดให้สร้าง พระวิหาร โรงธรรม อุโบสถ กุฏิ แลเสนาสนะสงฆ์ 
เป็นอารามข้ึนแต่ยังไม่ได้พระราชทานชื่อ...”  (เจ้าพระยาทิพากรวงศมหา
โกษาธิบดี 2558: 297) 

น่าสังเกตว่าข้อความในเนื้อหาพระราชพงศาวดารของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีท่ีกล่าวมาน้ัน  จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงอาคาร
ที่อยู่นอกเหนือจากที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  เช่น  โรงธรรม  กุฏิ  หรือแม้
กระทั่งอุโบสถ  เป็นต้น  ในทางตรงกันข้ามกลับไม่ได้กล่าวถึงส่ิงปลูกสร้าง 
ที่ปรากฏในปัจจุบัน เช่น หอระฆังเพิ่มมุมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าอาคารพระวิหาร 
(ประการหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่มีความสำาคัญในพื้นที่นั้น) 
และยิง่ไปกว่านัน้ในข้อความดงักล่าวยงัได้ระบไุว้อย่างชดัเจนว่า รชักาลที ่4 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแต่ “ยังไม่ได้พระราชทานชื่อ” อย่างไรก็ตาม ทั้งใน
เนื้อหาพระราชหัตถเลขาและพระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี มีการกล่าวถึงพระพิหาร (วิหาร) 
อย่างชัดเจน  ส่วนเหตุที่ในเนื้อหาพระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์  รัชกาล
ที่  4  ฉบับเจ้าพระทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี  ได้กล่าวถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  
นอกเหนอืจากทีป่รากฏในปัจจบุนัน้ัน ผูเ้ขียนสนันิษฐานว่า แต่เดิมนัน้เคยมี
สิง่ก่อสร้างเหล่าน้ันปรากฏร่วมอยูด้่วย อาจเป็นอาคารท่ีสร้างด้วยไม้และเป็น
พระราชดำาริของรัชกาลท่ี 4 ท่ีโปรดให้สร้างเมือ่ครัง้สร้างพระนครครีแีละได้
ชำารดุหายไปในเวลาต่อมา หรอือาจเป็นความเข้าใจของผู้บันทกึ (เจ้าพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี-ขำา  บุนนาค)  ว่ามีการสร้างวัดบนพระนครคีร ี
จึงได้บันทึกสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดนั้นรวมไปด้วย
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สถานะของ “พระวิหาร (น้อย)” บนพระนครคีรี  
ในรัชกาลที่ 5

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5 
โปรดเกล้าฯ  ให้บูรณะพระนครคีรีขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นที่ประทับใน
คราวเสด็จประพาสแปรพระราชฐานและเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ 
ขณะที่เขตพุทธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรียังไม่
ปรากฏชือ่เรยีกว่า วดัพระแก้ว หรอือโุบสถวดัพระแก้วน้อยแต่อย่างใด ตาม
ข้อความที่ปรากฏในหนังสือ COURT ข่าวราชการเจ้านาย 11 พระองค์ทรง
ช่วยกันแต่ง เล่ม 1 ระบุ “ข่าวราชการเสด็จพระราชดำาเนิรเมืองเพ็ชร์บุรี” 
ลงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 ดังข้อความตอนหนึ่งว่า 

“...เวลา 5 โมง 45 นาที เสด็จพระราชด�าเนิรลงจากเขาพระที่นั่งไป
ตามทางข้างหลงัเขาข้ามไปพระเจดย์ี แลเขาวัดทีม่พีระเจดีย์ศิลา แลประทบั
ทอดพระเนตรแล้ว เวลาย�่าค�่า 3 นาที เสด็จพระราชด�าเนิรกลับมาทาง
เดิม...” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช 2466: 454) 

ส่วนบนัทกึของชาวต่างชาติทีไ่ด้เดนิทางเข้ามายงัเมอืงเพชรบรีุในช่วง
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยส่วนใหญ่แล้ว
มักจะมีการกล่าวถึงพระนครคีรี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าพระนครคีรีนั้นเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีที่สำาคัญในสายตาของชาวต่างชาติที่ได้เดินทาง
เข้ามาในเมืองเพชรบรีุช่วงเวลาน้ัน แต่การกล่าวถงึพระนครครีอีย่างละเอยีด
หรือกล่าวถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ นอกเหนือจากหมู่พระที่นั่งสำาคัญบนพระนคร
คีรีนั้นกลับมีน้อยมากนักหรืออาจจะแทบไม่มีเลย  อย่างไรก็ตาม  ในบันทึก
ของ แฟรงค์ วินเซ็นต์ จูเนียร์  (Frank Vincent, Jr.) ซึ่งได้เดินทางสำารวจ
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน พ.ศ. 2414-2415 ได้บันทึกไว้ใน “The 
Land of the White Elephant Sight and Scenes in Burma, Siam, 
Cambodia and Cochine-China” บทที่ 12 เรื่อง The Excursion to 
Petchaburi ความตอนหนึ่งว่า 
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“...บริเวณด้านหลังตัวเมืองเป็นท่ีตั้งของพระราชวังขนาดใหญ่ 
(พระนครคีรี) ซ่ึงสร้างอยู่บนเนินเขาอันงดงามโดยพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อน
และที่เนินเขาติดๆ กันยังมีพระเจดีย์และวัดประดิษฐานอยู่ด้วย...”  (ศุกล
รัตน์ ธาราศักดิ์ 2557: 52-67) 

ดังนั้นเขตพุทธสถานแห่งน้ียังคงไม่มีชื่อที่ถูกเรียกอย่างเป็นทางการ 
แต่ประการหนึง่กส็ะท้อนให้เหน็ถึงการรับรูห้รอืความเข้าใจของผูที้ม่าเยีย่ม
ชมพระนครครีต่ีอเขตพทุธสถานบนยอดเขาทางทศิตะวนัออกว่าเป็นเสมอืน 
“วัด” แห่งหนึ่งของพระราชวังพระนครคีรี

จาก “พระวิหาร (น้อย)” กลายเป็น “อุโบสถวัดพระแก้ว
น้อย” จนถึงปัจจุบัน

จากการค้นคว้าของผู้เขียนพบว่า ชื่อ “วัดพระแก้ว” บนพระนครคีรี  
ปรากฏขึน้อย่างชดัเจนใน “สมดุราชบรุ”ี (พมิพ์เผยแพร่เมือ่วนัที ่1 มกราคม  
พ.ศ. 2468)  ซึ่งเป็นงานเรียบเรียงเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมณฑล
เทศาภบิาลของพระยาคทาธรบด ีจางวางโท (เทยีม อศัวรักษ์) สมหุเทศาภิบาล 
มณฑลราชบุรีขณะนั้น ในหน้าที่ 173 ส่วนของคำาบรรยายใต้ภาพ กล่าวคือ 
เป็นภาพประกอบเนื้อหา ในภาพถ่ายประกอบไปด้วย หอระฆัง พระวิหาร 
และพระสุทธเสลเจดีย์ ตามลำาดับ  (ภาพที่ 6)  ในทางตรงกันข้ามในเนื้อหา
กลับไม่ได้กล่าวถึงคำาเรียก  “วัดพระแก้ว”  บนพระนครคีรี  โดยในเนื้อหา 
“ภาคที่ 5 เบ็ดเตล็ด พระราชฐาน” ของสมุดราชบุรี ได้กล่าวถึงประวัติของ
เขตพุทธสถานบนพระนครคีรี ดังข้อความว่า 

“...กบัทีย่อดเขามหาสวรรค์ยอดใต้กไ็ด้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดย์ี
ทึบอีกองค์ ๑ โดยได้น�าก้อนศิลาเป็นซีกๆ ไปจากเกาะสีชังไปประกอบเป็น
พระเจดีย์ขึ้น ถานกว้าง ๖ ศอก สูง ๔ วา ๒ ศอก ทรงขนานนามว่า ‘พระ
สุทธเสรเจดีย์’ แล้วสร้างพระวิหารน้อยขึ้นข้างน่าพระเจดีย์อีกหลัง ๑ มีหอ
ระฆงัอยูน่่าวหิาร และชัน้ต�า่ต่อวหิารลงมาสร้างศาลาแลพระปรางค์เขมรอกี
องค์ ๑ ด้วย...” (พระยาคทาธรบดี 2550: 286) 
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แม้ว่าเนื้อหาจะไม่ได้กล่าวชื่อวัดพระแก้วบนพระนครคีรีโดยตรง แต่
คำาบรรยายภาพทีป่รากฏชือ่ “วดัพระแก้ว” นัน้นบัเป็นหลักฐานหนึง่ทีแ่สดง
ให้เห็นถึงความเข้าใจหรือความรับรู้เกี่ยวกับชื่อวัดพระแก้วบนพระนครคีร ี
ดังนั้นชื่อเรียกวัดพระแก้วนั้นจึงเป็นคำาเรียกที่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 6 เป็นต้นมา หรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเล็กน้อย นอกจากนี้ในงาน
ศึกษาที่เกี่ยวกับพระนครคีรี ของ เสยย์  เกิดเจริญ ยังได้ระบุด้วยว่าสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานภุาพได้ทรงฉายภาพไว้แล้วมีคำา
บรรยายใต้ภาพว่า “ภาพวัดพระแก้วน้อย”  (เสยย์  เกิดเจริญ 2542: 109) 
อย่างไรกต็าม ชือ่เรียกดงักล่าวในระยะแรกอาจจะไม่เป็นทีคุ่น้เคยหรอืนยิม
นัก  เพราะเปรียบเทียบกับเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน  อาทิ 
ประชุมพระราชพงศาวดารภาคที ่25 เรือ่ง “สถานทีแ่ลวดัถซุึง่สร้างในรชักาล
ที่ ๔” (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2465) โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ ในส่วนหัวข้อ “พระนครคีรีเมืองเพ็ชรบุรี” ได้กล่าวถึงเขต
พุทธสถานดังกล่าวว่า 

“...เขามหาสมณรามนั้นมี ๓ ยอด ยอดเหนือ (ยอดทางทิศตะวัน
ออก-ผู้เขียน) โปรดให้สร้างพระเจดีย์วิหาร ยอดกลางมีพระเจดีย์อยู่แต่เดิม 
โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์...ยอดข้างใต้นั้นโปรดให้สร้างพระราชวัง...”  (สม
เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 2465: 56) 

ขณะที่โคลงลิขิตมหามกุฎราชคุณานุสรณ์ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2469) ซึ่ง
เป็นผลงานพระนิพนธ์ของ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนราธิปประพันธ์
พงศ์  ได้บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ไว้เป็นบทร้อยกรอง ซึ่งในเรื่อง “สร้าง
พระราชวังพระนครคีรี”  ได้มีเน้ือหาบางตอนกล่าวถึงเขตพุทธสถานบน
พระนครคีรีไว้ตอนหนึ่งความว่า

  ยอดไต้เสด็จตรวจงาร    สร้างสถูปสถานเสลา

ทรงสมญาสมเกณฑ์      พระสุทธเสละเจดีย์
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ภาคประมุขมีพิหารน้อย    หอระฆังพร้อยพร่างโพยม

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 2547: 213)

จะเห็นได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ ยงัคง
ช่ือเรียกอาคารว่า  “พระวิหารน้อย”  เหมือนท่ีเคยปรากฏในหลักฐานสมัย
รัชกาลที่ 4 ส่วนเอกสารที่กล่าวถึงพระนครคีรีในสมัยหลัง เช่นหนังสือเรื่อง 
“บนัทกึความรู้เรือ่งต่างๆ” ซึง่เป็นหนังสอืท่ีรวบรวมเรือ่งราวทีส่มเด็จฯ เจ้า
ฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ทรงบนัทกึเร่ืองความรูต่้างๆ ประทานพระยา
อนุมานราชธนผ่านทางจดหมาย ความตอนหนึ่ง ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 
2482 ได้กล่าวถึงพระนครคีรี ความว่า 

“...อันเขาวังที่เพชรบุรีนั้นเป็นสามยอด ยอดเหนือท�าเปนวัง ยอด
กลางท�าพระเจดีย์ไว้ดูเดี่ยวโดด ยอดใต้ท�าเป็นวัด...”  (สมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2521: 153)

อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากชือ่ วดัพระแก้ว ทีป่รากฏในสมดุราชบรุี
ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว  จากการค้นคว้าของผู้เขียนพบว่าชื่อเรียก 

“อุโบสถวัดพระแก้ว”  ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหนังสือเร่ือง  “ประวัติ
เมืองสำาคัญต่างๆ”  (พิมพ์เมื่อ  พ.ศ. 2494)  โดย  ตรี  อมาตยกุล  ซึ่งดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้ากองวรรณคดี  กรมศิลปากร  ในขณะนั้นเป็นผู้ค้นคว้าและ
เรียบเรียง โดยเนื้อหาในหัวข้อ “พระสุทธเสลเจดีย์” ได้กล่าวถึงวิหารน้อย 
ดังข้อความว่า 

“...และสร้างวหิารน้อยข้างหน้าเจดย์ีอกีหลงั ๑ วหิารน้อยนีช้าวเมอืง
เพชรบุรีเรียกกันว่า โบสถ์พระแก้ว เนื่องจากเดิมมีพระพุทธรูปแก้วผลึก
ประดิษฐานอยู่ในวิหารนี้...” (ตรี อมาตยกุล 2494: 373)

ดังนั้นจากข้อความข้างต้นไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู ้
เกี่ยวกับเขตพุทธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรีว่า
เป็นสถานท่ีที่รู้จักกันในนาม  “วัดพระแก้ว”  เท่าน้ัน  หากแต่ยังบ่งบอกถึง 
ทีม่าของชือ่เรยีกแห่งนีว่้าเป็นช่ือท่ีชาวเมืองเพชรบรีุใช้เรยีกอาคารพระวหิาร
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หลังนีโ้ดยอิงกบัพระพทุธรปูแก้วผลกึท่ีเชือ่กนัว่าเคยประดิษฐานอยู ่ณ พระ
วิหาร  (น้อย)  บนพระนครคีรีนั้นเอง  นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวยังได้ถูก
พิมพ์เผยแพร่อีกครั้งในหนังสือ รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 
2502 และพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2515) โดยกรมศิลปากร รวมทั้งเนื้อหาส่วน
นี้ยังได้คัดลอกลงใน “ทัศนาสารไทยจังหวัดเพชรบุรี” ของ นายตรี อมาตย 
กุล  (พิมพ์เม่ือ  พ.ศ. 2507)  และอาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้น
มา  หนังสือ  “พระนครคีรี”  ที่จัดพิมพ์ขึ้นของกรมศิลปากรได้ใช้ชื่อเรียก 
วัดพระแก้วกับเขตพุทธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวันออกมาโดยตลอด 
และเรียกอาคารวิหารแบบไทยประเพณีดังกล่าวว่า  “อุโบสถวัดพระแก้ว” 
(กรมศิลปากร 2530: 17) (ภาพที่ 7) จนกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกและรับรู้โดย
ทั่วไปของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนั่นเอง 

ชื่อ “วัดพระแก้วน้อย” แต่ไม่ได้ประดิษฐานพระแก้ว
แม้ว่าชื่อเรียก  “วัดพระแก้ว  (น้อย)”  จะเป็นชื่อที่ใช้เรียกเขต

พทุธสถานบนยอดเขาทางทิศตะวนัออกของพระนครครีใีนปัจจบัุน โดยเชือ่
กนัว่าแต่เดมิในพระวหิารได้เคยประดษิฐานพระแก้วผลกึ อย่างไรก็ตาม กลบั
ไม่พบหลกัฐานทีร่ะบถุงึการประดษิฐานพระแก้วผลึกดังกล่าว ขณะเดียวกนั
ยงัปรากฏหลกัฐานท่ีกล่าวถึงพระพทุธรปูศลิาอ่อนเพือ่นำามาประดิษฐาน ณ 
พระวิหาร (น้อย) ดงัข้อความท่ีปรากฏในพระราชหตัถเลขาถงึกรมหมืน่ราช
สีหวิกรม ความว่า 

“...แลท่ีพระพิหารน้อยริมเจดย์ีนัน้ ให้คดิเปนทีภ่อตัง้พระพทุธรปูสลิา
น่าตกัสอกเสศสกัองคหนึง่ กบัให้มแีท่นบชูาทีปั่กเทยีนธปูด้วย...” (จดหมาย 
“จดหมายถงึกรมหมืน่ราชสหีฯ และเจ้าพระยาศรสีรุยิวงศ์เรือ่งการก่อสร้าง” 
พ.ศ. 2403 เลขที่ 113)

นอกจากน้ีในประกาศพระบรมราชโองการ เรือ่ง “คำาประกาศเทวดา
ในวนัสวดมนตบ์ันจพุระบรมธาตทุี่พระนครครีี” (พ.ศ. 2404) ยงัได้กลา่วถงึ
พระศิลาที่ประดิษฐานในพระวิหารด้วยเช่นกัน ดังข้อความที่ว่า
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“มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทให้ประกาษแก่
ภิกษุสงฆแลคฤหัฐบันดาที่นับถือพระบรมพุทธสาสนา ผู้ไปมานมัศการใน 
สฐานทีน่ี ้พระพทุธปฏมิารปูสลิาฃาวพระองค์นีไ้ด้ทรงสฐาปนาฃ้ึนไว้ ส�าหรับ
เปนท่ีไหว้บูชาฃองเทพยดามนุศคฤหัฐบรรพชิตทั้งปวง บันดามีความเลื่อม
ไสในพระพุทธสาสนา ท่านผู้ไปมาถึงสฐานที่นี้...”  (ประกาศ  “เรื่อง  คำา
ประกาศเทวดาในวันสวดมนต์บันจุพระบรมธาตุที่พระนครคีรี” พ.ศ. 2404 
เลขที่ 130)

ดังน้ันจากข้อความทั้งในพระราชหัตถเลขาและในประกาศพระ
ราชโองการดงัทีไ่ด้ยกตวัอย่างไปในข้างต้น อาจกล่าวได้ว่ารชักาลที ่4 มพีระ
ราชประสงค์ที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาอ่อนอย่างแน่นอน  สำาหรับ
พระพุทธรูปศิลาอ่อนนั้น (ภาพที่ 3) มีพุทธลักษณะที่เป็นแบบพระราชนิยม
ของรัชกาลที่  4  ซึ่งเป็นช่วงที่งานประติมากรรมมีการสร้างแบบกึ่งสมจริง 
ลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบทางอุดมคติและอิทธิพลทางตะวันตก 
(เสมือนจริง)  กล่าวคือ  ส่วนพระเศียรไม่มีอุษณีษะและขมวดพระเกศา 
(สันนิษฐานว่า แต่เดิมอาจมีพระรัศมีเป็นโลหะอยู่ด้านบนพระเศียรแต่หลุด
หายไป) พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระกรรณ (หู) สั้นเหมือนจริง พระเนตร
เหลือบตำา่ พระนาสกิโด่ง แย้มพระโอษฐ์เลก็น้อย ครองจวีรห่มเฉยีง ลักษณะ
จีวรเป็นริ้วแบบธรรมชาติ นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน แสดงปางมารวิชัย 
นั่งขัดสมาธิเพชร  จากรูปแบบดังกล่าวจึงทำาให้เชื่อได้ว่าพระพุทธรูปศิลา
อ่อนองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4  เนื่องจากมีรูปแบบที่ใกล้เคียง
กบัพระพุทธรูปทีส่ร้างข้ึนในสมัยรชักาลท่ี 4 องค์อืน่ๆ อาท ิพระชยันวโลหะ 
(ภาพที่  8)  และพระชัยวัฒน์  (ภาพที่  9)  โดยมีลักษณะสำาคัญคือ  การไม่
ปรากฏอุษณีษะบนพระเศียรและพระกรรณสั้น  ลักษณะจีวรที่เป็นริ้วแบบ
ธรรมชาติ การทำานิ้วพระหัตถ์ขวาทั้งสี่ยาวเท่ากันและการนั่งขัดสมาธิเพชร 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กล่าวได้ว่าพระศิลาอ่อนองค์นี้เป็นพระประธานที่แต่เดิม
เคยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารมาตั้งแต่แรก 
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พระวิหาร (น้อย) : ภาพสะท้อนถึงพลวัตของชื่อเรียก 
และความส�าคัญ

จากหลักฐานต่างๆ  ท่ีได้กล่าวถึงพระวิหารบนพระนครคีรี  จะพบ
ว่า  นับตั้งแต่รัชกาลท่ี  4  มาจนถึงปัจจุบันชื่อเรียกอาคารพระวิหารได้
เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย  จากเดิมที่เรียกว่า  “พระวิหาร  (น้อย)” 
และกลายมาเป็น  “อุโบสถวัดพระแก้ว”  ดังนั้นชื่อเรียกและการกำาหนด
สถานะของอาคารว่าเป็นพระอุโบสถ  ในปัจจุบันจึงเป็นคำาเรียกตามความ
เข้าใจของคนในยุคหลังนับต้ังแต่สมัยรัชกาลที่  4  เป็นต้นมา  ด้วยแนวคิด
เกีย่วกบัการสร้างวัดประจำาพระบรมมหาราชวงัโดยเชือ่มโยงกบัพระอโุบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพฯ* 

ในงานเขียนชิ้นนี้ผู้เขียนขอเสนอแนะข้อสังเกตบางประการที่ต่างไป
จากแนวคดิเดมิในข้างต้น กล่าวคอือาจเป็นไปได้หรอืไม่ทีก่ารสร้างพระวหิาร 
(น้อย)  นั้นน่าจะมีความสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งหรือได้รับแรงบันดาลใจ

ส่วนหนึ่งจากการสร้าง “พระพุทธรัตนสถาน”**  (ภาพที่ 10) ซึ่งตั้งอยู่ ณ 
สวนศวิาลยั (สวนขวา) ทางทิศตะวนัออกของพระบรมมหาราชวงั เนือ่งจาก 
ประการแรกช่วงเวลาท่ีสร้างพระพุทธรัตนสถานนัน้มคีวามใกล้เคยีงกับการ
สร้างพระวิหาร  (น้อย)  ท่ีพระนครคีรี  โดยพระพุทธรัตนสถานมีหลักฐาน
บันทึกชัดเจนว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2404 เพื่อประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน

* แนวคดิดงักลา่วสามารถดูเพิม่เตมิไดจ้ากในงานเขยีนเก่ียวกบัพระนครครีีในปจัจบุนั อาท ิหนังสอื
พระนครคีรี (2530) และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (2532) โดย กรมศิลปากร, วิทยานิพนธ์ 
เรื่อง การออกแบบพระนครคีรี (2543) โดย เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, หนังสือรูปแบบพระอุโบสถ
และพระวิหาร  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2547)  โดย  สมคิด  จิระทัศนกุล 
และหนังสือศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2549)  โดย 
ณัฏฐภัทร จันทวิช
** พระพุทธรัตนสถาน  มีมูลเหตุการก่อสร้างมาจากรัชกาลที่  4  โปรดเกล้าฯ  ให้แก้ไขปฏิสังขรณ์
อาคารต่างๆ  ที่ยังคงหลงเหลือจากการรื้อถอนในสมัยรัชกาลที่  3  พร้อมกับสร้างอาคารอื่นๆ  เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปสำาคัญต่างๆ  ในรัชกาลท่ี  2  ไว้สำาหรับเป็นที่นมัสการในพระราชวัง  และ
พระราชทานนามพื้นที่น้ีว่า  “พระพุทธนิเวศน์”  ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือจากการก่อสร้างในพระพุทธ
นิเวศน์  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่หมู่หนึ่ง  พระราชทานนามเรียกบริเวณโดย
รวมว่า “พระอภิเนาว์นิเวศน์”
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จักรพรรดิพิมลมณีมัย (กรมศิลปากร 2545: 185-187) ขณะที่การก่อสร้าง
พระวิหาร (น้อย)  ปรากฏในข้อความพระราชหัตถเลขา  (พ.ศ. 2403)  และ
พระบรมราชโองการ (พ.ศ. 2404) เป็นต้น

ประการที่สอง  เมื่อพิจารณาจากการวางแผนผังอาคารและรูปแบบ
ทางศิลปกรรมนั้นจะพบว่า  อาคารพระวิหาร (น้อย)  (แผนผังที่  2)  ต้ังอยู่
บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของหมู่พระท่ีน่ังซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศ
ตะวันตกของพระนครคีรี  ซ่ึงอาจสะท้อนให้เห็นถึงการสถาปนาพื้นที่ยอด
เขาทางทิศตะวันออกให้เป็นเขตพุทธสถานประจำาพระราชวัง  เช่นเดียวกับ
พระพุทธรัตนสถาน (แผนผังที่ 1) ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงได้สถาปนาเป็นพื้นที่
เขต “พระพุทธนิเวศน์” ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเขต
พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายกับเป็น  “วัดในวัง”  เช่นเดียวกับวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (เอกวิทย์ ณ ถลาง 2517: 10 และ หม่อมราชวงศ์แน่ง
น้อย ศักดิ์ศรี 2549: 82) ขณะที่การจัดวางองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างใน
พื้นที่ทั้งสองแห่งก็พบว่ามีความใกล้เคียงกัน  เช่น  ตำาแหน่งของหอระฆังตั้ง
อยูด้่านหน้าของอาคาร และการทำาศาลาคูด้่านหน้าอาคารพระวิหาร เป็นต้น 
รวมท้ังทั้งสองแห่งต่างก็เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสำาหรับการสักการ
บูชาของพระมหากษัตริย์และไม่มีพระสงฆ์จำาพรรษา 

ขณะที่รูปแบบอาคารของพระวิหาร (น้อย) กับรูปแบบของพระพุทธ
รตันสถาน พบว่ามีความใกล้เคยีงกนั เช่น การใช้วสัดใุนการก่อสร้างทีม่กีาร
ใช้ศิลาอ่อนเป็นหลัก และด้านหน้าอาคารพระวิหาร  (น้อย) ทำามุขโถงชนิด
มุขลด (ภาพที่ 7) เช่นเดียวกับด้านหน้าอาคารพระพุทธรัตนสถาน เป็นต้น 
(ภาพที่ 11) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า  การสร้างเขตพุทธสถาน
ประจำาพระราชวังไม่ได้มีเพียงแค่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น แต่หาก
ยังมีการสถาปนาพ้ืนที่ภายในเขตพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นที่พุทธสถาน
ประจำาพระราชวังต่างหากด้วยเช่นกันในสมัยรัชกาลที่  4  ขณะที่ทางพระ
วิหาร (น้อย) เป็นอาคารที่มีขนาดเล็กอาจเนื่องด้วยข้อจำากัดสภาพที่ตั้งของ
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อาคารที่อยู่บนยอดเขา  แต่อีกนัยหนึ่งการสร้างวิหารขนาดย่อมเช่นนี้  อาจ
หมายถึงพื้นที่เฉพาะสำาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและสักการบูชาของ 
พระมหากษัตริย์เท่าน้ัน  มิได้เป็นวหิารหรืออาคารทีถ่กูสร้างขึน้เพือ่ประกอบ
พระราชพิธีใดๆ อย่างไรก็ตาม ยังให้ความหมายกับการเป็นเสมือนวัดในวัง
อยูเ่ช่นกนั  และจากรูปแบบทางศลิปกรรมพบว่าพระวหิาร (น้อย) ทีพ่ระนคร
คีรีมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรัตนสถานในเขตพระพุทธนิเวศน์  มากกว่า
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

บทสรุป
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  จะไม่ได้

ทรงตัง้ช่ือเขตพทุธสถานบนยอดเขาทางทศิตะวนัออกของพระนครครี ีแต่ชือ่
เรยีก “อโุบสถวดัพระแก้ว (น้อย)” ในปัจจบุนัย่อมแสดงให้เห็นถงึความรบัรู้
และความเข้าใจของผู้บันทึกในแต่ละช่วงเวลานับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้น
มา  โดยมีที่มาจากแนวคิดการสร้างวัดประจำาพระราชวังโดยเป็นการเชื่อม
โยงระหว่างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (วัดพระแก้ว)  กับ  พระ
วหิาร (น้อย) พระนครครี ีและความเชือ่เกีย่วกบัการประดษิฐานพระแก้วผลกึ 
แต่หากพิจารณาจากหลักฐานในข้างต้นจะพบว่าแนวคิดและความเช่ือ 
ดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริง  ขณะเดียวกันก็สันนิษฐานได้ว่าการสร้าง 
พระวิหารน้อยบนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรี  น่าจะ
สัมพันธ์หรือมีแนวคิดแบบเดียวกับพระพุทธรัตนสถานมากกว่าวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพที่ 1 เขตพุทธสถานบนยอดเขาลูกกลางและยอดเขาทางทิศตะวันออก 
(ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

ภาพที่ 2 ตำาแหน่งทีต่ัง้ของหอระฆงั, พระวหิาร (น้อย) และพระสุทธเสลเจดย์ี
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ภาพที่ 3 พระศิลาอ่อน

ภาพที่ 4 นกเจ่า-ปูนปั้นนาคปากครุฑ และใบระกาแบบลวดลายอย่างเทศ
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ภาพที่ 5 หน้าบันเดิมของพระวิหารน้อยปัจจุบัน ตั้งจัดแสดงอยู่ ณ ประชาสัมพันธ์ (ทิมดาบ) 
(ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

ภาพที่ 6 พระวหิาร จากสมดุราชบรุี
(ที่มา: พระยาคทาธรบดี (เทียม อัศวรักษ์). สมุดราชบุรี. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ต้นฉบับ, 2550)
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ภาพที่ 7 สภาพพระวิหาร (น้อย) ก่อนการบูรณะ
(ทีม่า: อไุรวรรณ ตนัตวิงษ์ และ วสินัธน ีโพธสินุทร. พระนครครีี. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณชิย์, 2527)

ภาพที่ 8 พระชัยนวโลหะ
(ท่ีมา:  ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์.  พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง.  กรุงเทพฯ:  สำานักราช
เลขาธิการ, 2535)
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ภาพที่ 9 พระชัยวัฒน์
(ที่มา:  ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์.  พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง.  กรุงเทพฯ:  สำานักราช
เลขาธิการ, 2535)

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายเดิมของพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
(ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)
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ภาพที่ 11 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระพุทธรัตนสถาน 
(ที่มา: สำานักพระราชวัง. รัตนแห่งจิตรกรรม: จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน ศิลปกรรมสมัย
รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2547)
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แผนผังที่ 1 แผนผังพระพุทธรัตนสถานในพระพุทธนิเวศน์ 
(ทีม่า: สายไหม จบกลศกึ และคณะ. จิตรกรรมฝาผนงัตามแนวพระราชดำาริ เล่ม 1 เร่ืองประวตัศิาสตร์
ศิลปกรรมพระพุทธรัตนสถาน. กรุงเทพฯ: สำานักพระราชวัง, 2548)

แผนผังที่ 2 พระวิหาร (น้อย) พระนครคีรี 
(ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537)
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1222 (พ.ศ. 2403) เลขที่ 87.

จดหมาย  “จดหมายถึงกรมหมื่นราชสีหฯ  และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เรื่องการก่อสร้าง”. 
หอสมุดแห่งชาติ  หนังสือสมุดไทยดำา  อักษรไทย ภาษาไทย  เส้นดินสอ  จ.ศ.  1222  (พ.ศ.
2403) เลขที่ 113.

ประกาศ “เรือ่ง คำาประกาศเทวดาในวันสวดมนต์บนัจพุระบรมธาตทุีพ่ระนครคีร”ี หอสมดุแห่งชาต ิ
หนังสือสมุดไทยดำา อักษรภาษาไทย เส้นดินสอ จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404) เลขที่ 130.


