
 

รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือขายระดับชาติ  

เร่ือง การเสนอศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ( วัดโพธิ์ )  
เปนมรดกความทรงจําแหงโลก 

 
ผูรับผิดชอบจัดสัมมนา 
  คณะกรรมการแหงชาติ วาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก รวมกับ สํานักเลขาธิการ

คณะกรรมการแหงชาติ  ว าดวยการศึกษา  วิทยาศาสตร  และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

องคกรผูสนับสนุนการจัดสัมมนา 
  เจาอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เอ้ือเฟอการเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา เปนจํานวน            

70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)  และอนุญาตใหใชสถานที่ ( อาคารหอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. ) เปนที่จัด

สัมมนา 

กําหนดการและสถานที่ 
  วันที่  26  กุมภาพันธ  2550  ณ อาคารหอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนฯ 

วิทยากรของการสัมมนา 
  วิทยากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในดานเอกสารมรดกของชาติดานจารึกวัดพระเชตุพนฯ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเก่ียวกับ เร่ืองฤๅษีดัดตน  รวม  10  คน 

ผูเขาสัมมนา 
  ผูเขาสัมมนา ไดแก คณะกรรมการแหงชาติ วาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก ผูแทน

หอสมุดแหงชาติ  หอจดหมายเหตุแหงชาติ  ผูแทนเครือขายการอนุรักษและเผยแพรเอกสารมรดกของ

ชาติ  รวม  75  คน  

พิธีเปดการสัมมนา 
  พิธีเปดเริ่มดวย พระธรรมปญญาบดี ( ถาวร ติสฺสานุกโร )  เจาอาวาสวัดพระเชตุพนฯ 

กลาวสัมโมทนียกถา   ศาสตราจารยคุณหญิงแมนมาส ชวลิต กลาวรายงาน  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร          

ศรีสะอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  กลาวเปด  ศาสตราจารยคุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  บรรยายพิเศษ  

เวลา 10.00 – 11.00  น. อภิปราย เร่ือง การสรางเครือขาย การอนุรักษ และเกณฑการ

คัดเลือกมรดกความทรงจําแหงโลก 
  ศาสตราจารย คุณหญิงแมนมาส ชวลิต  ช้ีแจงเรื่องการสรางเครือขายระหวางองคกร 

สถาบันการศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่มีความสนใจ ความรู และความชํานาญโดยเฉพาะ  วิธีสราง

เครือขาย   ซึ่งกระทําไดโดยการจัดประชุม  การจัดสัมมนา  การจัดทัศนศึกษา  และจัดทําขาวสาร

เผยแพรระหวางสมาชิก  โดยยกตัวอยางการสัมมนาเครือขาย เม่ือ พ.ศ. 2545  
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  ในดานการอนุรักษ ผูบรรยายไดช้ีใหเห็นความจําเปนและวิธีการสงวนรักษา  และ 

การอนุรักษโดยสังเขป  ทั้งในดานวัสดุและเนื้อหาที่ไดรับการบันทึก  ซึ่งเก็บอยู ณ ที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ             

ไดแจกเอกสารที่เก่ียวของกับหลักเกณฑในการคัดเลือกเพ่ืออนุรักษและเผยแพรเอกสารมรดกภูมิปญญา

แหงโลก 

  ดร. ม.ร.ว. รุจยา  อาภากร  ไดช้ีแจงใหผูเขาสัมมนาทราบเรื่องแผนงานความทรงจํา

แหงโลก  กระบวนการนําเสนอเอกสารมรดกเพื่อใหองคการยูเนสโก  พิจารณาข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 

ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด   ชุดแรก เปนอนุกรรมการกลั่นกรองเบื้องตน ในกรณีที่กรรมการ

เห็นควรขอขอมูลเพ่ิมเติม ก็ติดตอประเทศสมาชิกสงขอมูลเพ่ิมเติม เมื่อไดขอมูลเปนที่พอใจแลว ก็จะได

นําเขาคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยเอกสารมรดกความทรงจําแหงโลก   ถาเห็นสมควรก็เสนอ 

ใหผูอํานวยการองคการยูเนสโกลงนามในใบประกาศ   และในหนังสือแจงใหประเทศสมาชิกผูสงเร่ือง             

ไดทราบ 

  นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย  กลาวถึงคําถาม 10 คําถาม ที่องคการยูเนสโก ไดรับ 

ประกอบดวย ความแตกตางระหวาง  “มรดกความทรงจําโลก”  และ  “มรดกโลก”  ทั้งแหลงธรรมชาติและ
แหลงทางวัฒนธรรม   ความสําคัญของศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง  ในฐานะที่เปนมรดกความทรงจํา 

แหงโลกช้ินแรกของไทย การเขาถึงโดยการอนุรักษ การจัดทําทะเบียน และการใชประโยชน หลักเกณฑ

สําคัญ 10 ประการที่แตละประเทศตองพัฒนา การใหการศึกษา การจัดใหมีการเรียนการสอน เร่ืองมรดก           

ความทรงจําแหงโลกข้ึนในประเทศไทย  

 
เวลา 12.00 – 13.30  น. อภิปรายเรื่อง จารึกวัดพระเชตุพนฯ : มรดกภูมิปญญาไทย มรดก

    ภูมิปญญาโลก และเครือขายการอนุรักษ 
  พระราชเวที ( สุรพล ชิตญาโณ )   ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กลาววา วัดโพธิ์ 

หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก และเปนวัดประจํารัชกาล

ที่ 1  แหงราชวงศจักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ             

ใหสถาปนาวัดเกาที่มีมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาใหเปนวัดหลวง ขางพระบรมมหาราชวัง ซึ่งปจจุบัน                 

ใตพระแทนประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ เปนที่บรรจุพระบรมอัฐิของ

พระองคทานดวย 
  ในสมัยรัชกาลที่ 1  และรัชกาลที่  3  ขุนนาง  เจาตางกรม  ชางสิบหมู  ไดระดมชาง            

ในราชสํานัก ชางวังหลวง ชางวังหนา และชางพระสงฆที่อยูในวัดตาง ๆ  ผูเช่ียวชาญงานศิลปกรรมสาขา

ตาง ๆ ไดทุมเทสรางสรรคผลงานพุทธสถานและสรรพสิ่งท่ีประดับอยูในพระอารามหลวง ดวยพลัง

ศรัทธาตามพระราชประสงคของพระองคทานใหเปนแหลงรวมสรรพศิลป สรรพศาสตร  เปรียบเปน

มหาวิทยาลัยแหงสรรพวิชาไทย ( มหาวิทยาลัยเปดแหงแรก )  ที่รวมเอาภูมิปญญาไทยไวเปนมรดก 

ใหลูกหลานไทยไดเรียนรูกันอยางไมรูจบสิ้น 
 

-2- 



 

  ในเรื่องเก่ียวกับจารึกนั้น  เนื่องจากพบวามีอยูเปนจํานวนมาก   พอสรุปไดวามีจารึก

หมวดพระพุทธศาสนา  หมวดยานยนต   หมวดทําเนียบ   หมวดประเพณี   หมวดประวัติวัด   

หมวดวรรณคดี  หมวดสุภาษิต  แลหมวดอนามัย ซึ่งประกอบดวย โคลงภาพคนตางภาษา  โคลงภาพ

ฤๅษีดัดตน  และ อาธิไทโพธิบาท เปนตน    

  ผูชวยศาสตราจารย เสาวณิต วิงวอน  กลาวถึงการสถาปนาวัดพระเชตุพนฯ แสดง 

ใหเห็นถึงพัฒนาการครั้งย่ิงใหญทางดานภูมิปญญาของไทย  ทั้งทางดานกายภาพ  โดยการออกแบบ                 

การวางผัง การสรางอาคารตาง ๆ ของวัด  และจิตวิทยาเพื่อแสดงใหเห็นถึงความรู ความคิด ปญญา            

ของไทย  เปนการนําเอาความรูจากวัง และจากผูทรงคุณวุฒิทุกสาขามาผสมผสานกันเขาเปนแหลงความรู

ของประชาชน  ในขณะที่อิทธิพลตะวันตกเริ่มจะแทรกซึมเขามามีบทบาทในสังคมไทย  เชน เร่ืองการ

พิมพของหมอบรัดเลย  จึงมีการบันทึกความรูลงบนแผนศิลา คัดลอกความรูแขนงตาง ๆ จากสมุดไทย 

ลงบนแผนศิลา  จัดทําบันทึกภูมิปญญาไทยอยางเปนระบบเปนครั้งแรก ทั้งทางดานจิตรกรรม  

สถาปตยกรรม  วรรณกรรม  การศึกษา  ศาสนา  การสาธารณสุข  ความรูเก่ียวกับคน  ชาติ  ภาษา  และ

อ่ืนๆ  เร่ืองของวัดโพธิ์จึงสามารถเรียนรูไดไมจบสิ้น 

  อาจารยศานติ  ภักดีคํา  กลาวถึง จารึกวัดพระเชตุพนฯ : มรดกภูมิปญญาไทย 

มรดกภูมิปญญาโลก  โดยเนนทางดานวรรณคดีดานกลบทศิริวิบุลกิตติ์ วา แมวานักปราชญยังถกเถียง

กันอยูวา  กลบทศิริวิบุลกิตติ์ ที่พัฒนาจากกลอนเพลงยาวพื้นบานของไทย แตงโดย หลวงปรีชา ( เซง ) 

ในสมัยพระเจาบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยา หรือเปนวรรณคดีรัตนโกสินทรตอนตน สมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แตก็ยังมีหลักฐานยืนยันแนนอนวา มีหลักฐานเปนจารึกที่เสาระเบียง                

พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เปน “เพลงยาวกลบทอักษร” สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีกลบทและกลอักษร 

รวมกันถึง  50  ประเภท  เชน  กลบทธงนําร้ิว  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

กลบทดุริยางคจําเรียง  โดย  ขุนชนสิทธิ์  กลบทสรถีชักรถ  โดย หลวงนายชาญภูเบศร  เปนตน นอกจาก

จะมีความสัมพันธกับวรรณคดีไทยโดยตรงแลว ยังมีความสัมพันธกับวรรณคดีของประเทศเพื่อนบาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกัมพูชาอีกดวย  

  นางสาวขนิษฐา วงศพานิช  สรุปวา วัดโพธิ์เปนวัดที่ยิ่งใหญ เปนแหลงที่สืบทอดศิลปะ 

วิทยาการ และศิลปะและวัฒนธรรมไทยทุกแขนง  มีศิลาจารึกจํานวนมากที่ทรงคุณคาย่ิง สมควรที่

ประชาชนและเยาวชนไทยทุกคนจะไดศึกษาเรียนรู   และคงจะไดเผยแพรใหเปนที่รูจักกันกวางขวางมาก

ยิ่งข้ึน   และคณะกรรมการความทรงจําแหงโลก คงจะไดพิจารณากันในรายละเอียดตอไป 

 
เวลา  13.30 – 15.00  น.   อภิปรายเรื่องการแพทยแผนไทย และฤๅษีดัดตน 
  นายประจักษ วัฒนานุสิทธิ์  ดําเนินการอภิปราย 

  นางกัญจนา ดีวิเศษ   กลาวถึงภูมิปญญาการแพทยแผนไทย วาตามพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542  บังคับใชเม่ือ 27 พฤษภาคม 2543 
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            มีลักษณะองคประกอบของกฎหมาย ประกอบดวย 7 หมวด ประเภทของการคุมครอง คือ เร่ือง 

ภูมิปญญาแผนไทย ประกอบดวย ตํารับยาแผนไทยและตํารับการแพทยแผนไทย เร่ืองสมุนไพร และ 

เร่ืองปา / แหลงกําเนิดสมุนไพร  การจัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  การจัดทําทะเบียน 

นอกจากนั้น   ยังใหนิยาม ความหมายการแพทยแผนไทยวา คือกระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับ 

การตรวจวินิจฉัย  บําบัด  รักษา  หรือปองกันโรค  หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษย   

การผดุงครรภ  การนวดไทย   และใหหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ

อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทย   ทั้งนี้  โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและพิจารณาสืบตอ

กันมา    และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถคุมครองตํารับยาแผนไทยหรือ 

ตําราการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงอยูในระหวางการรางกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการในการประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยของชาติ หรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ พ.ศ. .... 

ประกอบดวยตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย    ตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย 

แผนไทยที่มิไดรับความคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  และขอหามมิใหประกาศ

กําหนดเปนตํารับยาแผนไทยของชาติ หรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ  

  พันเอก ( พิเศษ ) สุรเทพ อภัยจิตร   กลาวถึงจารึกวัดพระเชตุพนฯ : มรดกภูมิปญญา
ไทย “ฤๅษีดัดตน”  วา ฤๅษีดัดตนที่วัดโพธิ์ ที่ประกอบดวย จารึก ( ศิลาออน )  โคลงภาพฤๅษีดัดตน 80 

แผน และรูปนั้นประกอบเปนรูปหลอเนื้อชิน ( ดีบุก ผสมสังกะสี ) จํานวน  80 รูป    ที่ปจจุบันเหลือ 

ใหเห็นที่เขามอ ใกลพระวิหารทิศใต พระอุโบสถวัดโพธิ์ นั้น  เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 1 

กับรัชกาลที่ 3 แหงพระบรมราชจักรีวงศ    ทั้งนี้ นอกจากฤๅษีดัดตนแลว ภายในพระอารามนี้ ยังเต็ม 

ไปดวยแผนศิลาจารึก  สรรพศิลป  วิทยาการ  ที่เปนประโยชนตอประชาชน เชน ตําราการแตงบทกวี  

โคลงฉันท  กาพย  กลอน  ชางปน  ชางหลอ  ชางเขียน  ชางแกะสลัก ฯลฯ   ตําราแผนหมอนวด 60 รูป 

ตํารายา    ในสวนที่เปนฤๅษีดัดตนนั้น นับถึงปจจุบันก็มีอายุ 169 ปแลว   ขณะนี้เปนที่สนใจมาก  

มีผูแปลเปนภาษาญี่ปุน พยายามจะไดเปนเจาของลิขสิทธิ์  พยายามติดตอวิทยากรผูอภิปราย แตกต็อบไป

วาไมได เพราะเปนสมบัติของชาติ   นาจะเปนลิขสิทธิ์ของหนวยงานที่เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ 

ที่ประชุมวา 
  1.   ควรตั้งเปนนโยบายของชาติ ( รัฐธรรมนูญ ) ใหเสริมสรางความรูแกคนไทยทุก 

หมูเหลา   ทุกระดับการศึกษา  ทั้งประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  และท่ัวไป   ตองใหตระหนัก

และภูมิใจใหไดเรียนรูและหวงแหนสรรพวิชาไทยและเรียนรูความเปนมาของวัดโพธิ์ 
  2.   ตองมีกฎหมายรักษาสิทธิ์ในภูมิปญญาไทย ทั้งดานความรูและสรรพสิ่งในมรดกของ

ชาติไทยอยางเหนียวแนนและจริงจังใหทันเวลาอยางถูกตอง 
  3.   ควรตองพัฒนา  จัดสรางฤๅษีดัดตนขึ้นใหม  ใหครบถวน 80 รูป  ใหสงางาม 

เปนที่สนใจ   ซึ่งไดประโยชนดานประชาสัมพันธดวย 
  4.   ควรจัดทําสวนสมุนไพร  เพ่ือการศึกษาวิจัย  จัดพิมพหนังสือ  มีภาพประกอบ 

ที่เหมาะสม 
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  5.   ทางราชการอนุญาตใหเอกชนมีสัมปทาน แตจะเปลี่ยนสิทธิใหไปอยูในมือบุคคลอื่น 

โดยเฉพาะตางชาติไมไดโดยเด็ดขาด  

  นางสาวพิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ   กลาวถึง  “ฤๅษีดัดตน” วา ฤๅษีดัดตนเปนวิชา 
วาดวยการบริหารรางกายที่ไทยรับมาจากอินเดียนานแลว    ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา 

จุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตั้งตําราหลวงและปนรูปฤๅษีดัดตนไวเปนทานตามศาลา 

ริมกําแพงวัดพระเชตุพนฯ  แตไมทราบจํานวนแนชัด  รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรม

หม่ืนณรงคหริรักษ   ระดมหลอรูปฤๅษีดัดตน จํานวน  80  ทา ( ที่จริงแลวมี 82 ตน เพราะมี  2 ทา  

ที่ทําเปนรูปฤๅษี  2  ตน รวมกันดัดกาย )   และในภาพที่ทรงใหปนฤๅษีดัดตนนั้น พระองคยังไดทรงให

ประชุมนักปราชญ เชน สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  พระญาณปริยัติ เปนตน 

รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคนั้น แตงโคลง  4 สุภาพ อธิบายทาฤๅษีดัดตนแตละทา   

แลวทรงโปรดฯ ใหบันทึกเร่ืองนี้ลงในสมุดไทย แลวเสร็จเมื่อ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2379 
  หอสมุดแหงชาติ มีตนฉบับตําราฤๅษีดัดตน  ที่เปนทั้งภาพลายเสน และภาพเขียนสี ทั้งที่

มีโคลงอธิบายเหมือนจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ จนจบสมบูรณ และไมสมบูรณ หลายฉบับ  นอกจากนั้นแลว 

ในสมัยหลัง ยังมีการคัดลอกเรื่องและภาพจากฉบับหลวงใหแพรหลายยิ่งข้ึน  รวมทั้งไดมีการนําภาพ           

ฤๅษีดัดตน จํานวน 40 ทา ไปเขียนไวที่ผนังคอสองของศาลาโถง วัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา ซึ่งสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
  นอกจากจะใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือ และที่มาของฤๅษีดัดตนเทาที่สอบคนได 

ในสํานักหอสมุดแหงชาติ วามีการพิมพแลวถึง  39  ครั้ง  จนในปจจุบัน สํานักหอสมุดแหงชาติกําลัง

เตรียมการจัดพิมพ ครั้งท่ี 40 เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  80 พรรษา ในป 2550 นี้ 

  นายประจักษ วัฒนานุสิทธิ์  กลาวสรุปวา  ทั้งตํารายา  ตําราแพทยแผนไทย และ           

ฤๅษีดัดตน และโคลงภาพฤๅษีดัดตน ลวนแตมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาความรู

ความสามารถของบรรพชนไทยที่สรางสรรคไวเพ่ืออนุชนรุนหลัง  สมควรที่เราจะตองชวยกันอนุรักษ 

ปกปอง รักษาไวใหเปนมรดกของชาติไทยอยางย่ังยืน บันทึกไวเปนมรดกความทรงจําของชาติ ของ

ภูมิภาค และของโลก ตอไป   
                     อนึ่ง นายประจักษ วัฒนานุสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงาน 

ความทรงจําแหงโลก ไดแจงที่ประชุมทราบวาและมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1.   พระราชเวที ( สุรพล ชิตญาโณ )  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนฯ แจงวา            

พระธรรมปญญาบดี ( ถาวร ติสฺสานุกโร )  ไดมีพระเมตตาใหแจกหนังสือสิริมงคลวัดโพธิ์ คณะสงฆ

วัดพระเชตุพนจัดพิมพเปนที่ระลึก ฉลองอายุวัฒนมงคล  90 ป พระธรรมปญญาบดี ( ถาวร ติสฺ

สานุกโร ) เจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และฉลองกุฎิคณะ น. 16  26 – 27 พฤษภาคม 

2549  แจกผูเขารวมประชุมสัมมนา ทานละ 1 เลม 
  2.   กองแกว วีระประจักษ  มอบเรื่อง  “บางสวนของจารึกวัดพระเชตุพนฯ” 
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  3.   ทวีศักดิ์ เผือกสม  มอบเรื่อง  ชาติพันธุ วิทยาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ  

ที่ศาลามหาวิทยาลัย University in Stone   
  4.   ประจักษ วัฒนานุสิทธิ์  มอบเรื่อง  “คณะกรรมการแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

วาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก  ( Memory  of the World Committee for Asia Pacific – MOW 
CAP)” 

 
มติที่ประชุม 
  กอนจบการสัมมนา วิทยากรทุกคนรวมตอบปญหาประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับมรดก

ดานเอกสาร หนังสือ ความรูสาขาตาง ๆ ที่เปนมรดกความทรงจําของโลก ประวัติความเปนมาของจารึก

วัดโพธิ์  การอนุรักษ  การปกปองรักษา  การศึกษาคนควาวิจัยในเนื้อหาความรูที่เก่ียวของไดอยางชัดเจน

ทุกประเด็น วิทยากรที่ควรกลาวถึงอีก  1 คน  คือ อาจารยปรีดา ตั้งตรงจิตร  ผูอํานวยการโรงเรียน

การแพทยแผนโบราณและการนวดแผนไทย และมีขอสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
  1. ที่ประชุมเห็นพองตองกันวา มรดกดานเอกสาร หนังสือ ซึ่งเปนความทรงจํา         

ของชาติ มีความสําคัญ แตก็กระจัดกระจายอยูทั้งในวัด ในความครอบครองดูแลของสวนราชการและ

เอกชน จึงจําเปนจะตองมีเครือขายเพื่อการอนุรักษที่กวางขวาง และเขมแข็ง 
  2. ที่ประชุมมีความยินดีและขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง

วัฒนธรรม ใหความสําคัญและยินดีใหการสนับสนุนแผนงานแหงชาติวาดวยความทรงจําแหงโลก 

  3. ขอเสนอใหวัดพระเชตุพนฯ ดวยความรวมมือของผูเช่ียวชาญ รวบรวมและ

ศึกษาเรื่องของจารึกวัดโพธิ์ทั้งหมด และนําออกเผยแพรเพ่ือเยาวชนและประชาชนทั่วไป จะไดเขาใจและ

ซาบซึ้งถึงคุณคาของมรดกความทรงจําของโลกที่สําคัญยิ่งเหลานี้ 
  4. ขอเสนอใหวัดพระเชตุพนฯ พรอมดวยจิตศรัทธาของประชาชนจัดทํารูปฤๅษี 

ดัดตนที่ยังขาดอยูใหครบทั้ง 82 ตน  เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของเยาวชน และประชาชน

ทั่วไป สืบไป 
  5. ขอใหคณะกรรมการแห งชาติ  ว าด วยแผนงานความทรงจํ าแห ง โลก 

กระทรวงศึกษาธิการ   จัดประชุมสัมมนาเครือขายมรดกความทรงจําแหงโลกสม่ําเสมอ และครั้งตอไป 

ที่วัดสูงเมน จังหวัดแพร   เนื่องจากที่วัดนี้มีการรวบรวม รักษา อนุรักษ คัมภีรใบลานที่ทรงคุณคาและ 

มากที่สุดในภาคเหนือ 
  6. ขอเสนอใหคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก               

จัดประชุมสัมมนาเครือขายฯ  ครั้งตอ ๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถานที่ๆ เหมาะสม โดยเชิญ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมเปนเจาภาพ   เนื่องจากรวบรวมขอมูล

ความรูเก่ียวกับมรดกความทรงจําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไวมากที่สุด 
  7. ย้ํ าใหหนวยงาน องคกร บุคคล ทั้ งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งวัด และ             

ศาสนสถาน  รวบรวม  อนุรักษ  เก็บรักษามรดกดานเอกสาร  หนังสือบันทึกคัมภีรใบลาน  ทําทะเบียน 

นําออกเผยแพรใหเปนที่รูจักและศึกษา  คนควาอางอิงกวางขวางตอไป 
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นมัสการพระประธาน และเยี่ยมชมวัดโพธิ์ 
  กอนจบรายการ  พระราชเวที  (  สุรพล  ชิตญาโณ  )  ผู ช วยเจ าอาวาสวัดโพธิ์                 

กรุณาเปนมัคคุเทศกกิตติมศักดิ์ นําคณะกรรมการฯ และผูเขารวมประชุมสัมมนา ศึกษาสถานที่และ

อธิบายเกี่ยวกับวัดโพธิ์ ดังนี้ 
  1. กราบพระประธานภายในพระอุโบสถ พระอุโบสถหลังนี้ สรางในสมัยรัชกาล  

ที่ 1  ตามแบบอยุธยาตอนปลาย  แตขยายใหใหญข้ึนในสมัยรัชกาลที่  3  พระประธาน คือ พระพุทธ

เทวปฏิมากร ประดิษฐานบนฐานชุกชี  3  ช้ัน  ช้ันที่ 1  เปนที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 1  

จิตรกรรมประดับผนังพระอุโบสถเหนือหนาตางข้ึนไป เขียนเรื่องมโหสถบัณฑิต  คอสองในประธานสอง

ขาง  เขียนเรื่องเมืองสวรรคช้ันจตุมหาราช  ผนังระหวางประตูหนาตาง เขียนเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ        

41 องค   บานหนาตางดานใน เขียนลายรดน้ําเปนรูปตราประจําตําแหนงเจาคณะสงฆในกรุงและหัวเมือง 

สมัยรัชกาลที่ 3  ดานนอกแกะสลักเปนลายแกวชิงดวง 
  2. กําแพงแกวลอมรอบพระอุโบสถ  มีซุมประตู  8  ซุม  และพัทธสีมา  8  ซุม 

พนังระหวางเสาเฉลียงพระอุโบสถดานนอก  ประดับศิลาจําหลักภาพ เร่ืองรามเกียรติ์ 152 ภาพ               

สลักจากภาพหนังใหญ สมัยรัชกาลที่ 3 มีโคลงจารึกบอกเนื้อเร่ืองติดไว 
  รอบพระอุโบสถมีระเบียง  2  ช้ัน  มีวิหารทิศ  4  ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ          

ทุกทิศ รอบพระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป  150  องค  ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝายเหนือ ตามเสาพระระเบียง รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ 

ใหจารึกเพลงยาวกลอักษร  เพลงยาวกลบท และตําราฉันทตาง ๆ อยูในกรอบศิลา รวม  100 แผน 
  3. วิหารคด  มุมกําแพงรอบพระอุโบสถทั้ง  4  ดาน มีวิหารคต รวม 4 หลัง              

มีพระเจดียหมู 5 ฐานเดียวทั้ง 4 ดาน นอกจากนั้นยังมีเจดียรายอีก 71 องค 
  4. ศาลาราย ภายในวัดมีศาลารายทั้งขางใน คือ รอบพระอุโบสถ  และศาลา

รวมกลุมอาคารหลักของวัด  ศาลารายคูหนาพระมหาเจดีย ตั้งอยูระหวางพระมหาเจดีย และพระอุโบสถ

ศาลาหลังเหนือ ( ศาลาหมอนวด ) จารึกตํารานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเสนบอกตําแหนงนวด 

จารึกอยูที่คอสองเฉลียงลด จํานวน  32  แผน ดานหลังจารึกสุภาษิตพระรวง ( ปฐมสุภาษิตของไทย ) 

กฤษณาสอนนองคําฉันท  และภาพเขียนขบวนแหกฐินพยุหยาตราสถลมารค  ศาลารายหลังใต ( ศาลา

แมซื้อ )  จารึกตํารายากุมารเวชโบราณ การรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก มีจิตรกรรมฝาผนังภาพแมซื้อและ 

เด็ก ๆ  ศาลารายรอบวัดมี  16  หลัง  คอสองเฉลียงและคอสอง  มีจิตรกรรมฝาผนัง ( พระเจาหารอยหา

สิบชาติ ) เขียนศาลาละ  36  เร่ือง  ศาลาทศชาติ อยูดานทิศใตของศาลาการเปรียญ มีฤๅษีดัดตนในชอง

กุฏศาลา ตามชอกุฏหัวศาลามีรูปปนคนตางภาษา  32  รูป  ปจจุบันเหลือ  2  ภาษา   นอกจากนั้น 

มีจิตรกรรมหลังบานหนาตางพระวิหารทิศ เก่ียวกับการแตงกายของคน  12  ภาษา  ศาลารายดานทิศ

ตะวันออก 2 หลัง เปนสถานที่เรียนการฝกสอนนวดแผนโบราณและนวดสมุนไพร  จารึกในศาลาราย

เหลานี้   คือ   รวมสรรพวิชา  ทั้งการแพทย  การเมือง  การปกครอง  วรรณคดี  ประวัติวัด ฯลฯ  

สมกับที่กลาววา วัดโพธิ์ คือ มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย 
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  5. พระมหาเจดียสี่รัชกาล  อยูภายในบริเวณกําแพงแกวสีขาว เปนพระเจดีย 

ยอมุม สูง  42  เมตร  สัญลักษณพระมหากษัตริย 4 พระองค   องคบุดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียวนามวา 

พระมหาเจดียศรีสรรเพชรดาญาณ  สรางครอบหุนพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญสูง  16  เมตร                 

จากกรุงศรีอยุธยา  เปนพระเจดียประจํารัชกาลที่ 1  พระมหาเจดียศิลาธรรมกรดนิทาน สีขาว ประจํา

รัชกาลที่ 2  พระมหาเจดียมุนีบัตบริขาร สีเหลือง ประจํารัชกาลที่ 3  พระเจดียสีน้ําเงินเขมหรือสีคราม 

นามพระเจดียทรงพระศรีสุริโยทัย ประจํารัชกาลที่ 4 
  6. วิหารพระพุทธไสยาส เปนพระวิหารที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสปูนปนปดทอง     ซึ่งพระองคยาว  46  เมตร  พระพักตรสูง  15  เมตร  

พระบาทยาว  5  เมตร พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108  ตรงกลางเปนรูปจักร  ศิลปะแบบไทยผสม

จีนแนวคติอินเดีย ผนังพระวิหารเขียนภาพมหาวงศ ( พงศาวดารลังกา )  เหนือหนาตาง  ผนังระหวาง

ชองหนาตางเขียนเร่ือง พระสาวิกาเอตทัคคะ ( ภิกษุณี )  13 องค อุบาสกเอตทัคคะ 10 ทาน และ

อุบาสิกาเอตทัคคะ 10 ทาน 
  7. พระมณฑป ( หอไตรจตุรมุข )  หอไตรนี้ รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน

เปนยอดมณฑป ประดับกระเบื้องเคลือบจีนสวยงามมาก ภายในมีตูเก็บพระไตรปฏก ศาลารายลอมรอบ  

3  ดาน ผนังศาลารายเขียนภาพจิตรกรรมกําเนิดรามเกียรติ์ ประเพณีรามัญกวนขาวทิพย  ผนังภายนอก 

มีจารึกโคลงสุภาษิต ( โคลงโลกนิติ ) ภายในจัดเปนพิพิธภัณฑพุทธศิลป พุทธลักษณ พุทธอิริยาบถ 

พระไตรปฎก ใบลาน สมุดไทย เครื่องถวย และเครื่องแกวเจียรนัย  
  8. ศาลาการเปรียญ  เปนพุทธสถานที่ปฏิบัติธรรมแทนพระวิหาร   ใชเปนที่

ประกอบศาสนกิจฟงเทศน  ฟงธรรม  ทําบุญ  ของฆราวาส  และ เรียนธรรมะ ของพระภิกษุสงฆ ศาลา

การเปรียญแหงนี้   ดั้งเดิมคือพระอุโบสถหลังเดิมของวัดโพธารามที่มีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธ

ศาสดาปางสมาธิประดิษฐานอยู  ตรงกลางหนาพระประธาน มีธรรมมาสนบุษบกไมแกะสลัก  ฝมือชาง

อยุธยา สวยงามมาก ที่คอสองมุมโถงดานหนาและดานหลัง มีภาพจิตรกรรมนรกขุมตาง ๆ และ 

เปรต     12  จําพวก 
  ใกลศาลาการเปรียญ ยังมีสวนมิสักวัน ( สวนไมประดับ ) มีภาพสามกก เดิมเปนที่เรียน

หนังสือของเจาฟาและเช้ือพระวงศรุนเล็ก  และยังมีสระจระเข ภายในมีสระน้ํากออิฐถือปูน ภูเขากลาง

สระ และมีตึกฝร่ังคลายเกงจีน เดิมเคยเปนที่เรียนของเจาฟาและเชื้อพระวงศรุนโต  
  นอกจากนั้นภายในวัดยังมีเขามอ  ไมประดับ  ตุกตาจีน อีกเปนจํานวนมาก 
  9. เขาฤๅษีดัดตน   ใกลกับพระวิหารดานทิศใต มีฤาษีดัดตนเนื้อความเกี่ยวของ 

ดังปรากฏในเอกสารของวิทยากรหลายทานแลว   ปจจุบันยังเหลือฤๅษีดัดตนอยู  24 ทา  25 คน นับเปน

มรดกสําคัญของวัดโพธิ์และของชาติไทย 
  10. ตําหนักวาสุกรี  เปนพิพิธภัณฑสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจาองคที่ 7 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระผูทรงเปนรัตนกวีของชาติที่องคการ

ยูเนสโก ประกาศยกยองใหเปนบุคคลผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมระดับโลก ( กวีเอกของโลก ) 

ภายในตําหนักที่เคยประทับ ตั้งอยูในเขตสังฆาวาสนี้ ปจจุบันประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่ง บรรจุพระอัฐิ

ของทาน 
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  11. หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.  สรางข้ึนในเขตสังฆาวาส เพ่ือเปนอนุสรณแดสมเด็จ

พระวันรัต ( เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.9 ) อดีตอธิบดีสงฆวัดโพธิ์ รูปที่ 10 ปจจุบันเปนสถานที่จัดประชุม 

พิพิธภัณฑ และหองสมุดของวัด   ซึ่งใชเปนที่ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ดวย 
 
  ผูมีโอกาสไดเขาชมตางยอมรับเปนเสียงเดียวกันอยางภาคภูมิวา วัดพระเชตุพนวิมล 

มังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ พระอารามหลวงแหงนี้   เปนหนึ่งของยอดแหงวัดทั้งมวล 

ในประเทศไทย พร่ังพรอมดวยมรดกไทยทุก ๆ ดานทั้งศาสตร และศิลป สมกับคําวา มหาวิทยาลัย 

แหงแรกของไทย สมควรที่จะตองชวยกันอนุรักษ และทะนุบํารุงใหคงอยูเปนมรดกโลกตอไปชั่วกาลนาน 

 
 

 

 

______________________________ 

 
 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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