ประวัตวิ ดั ยานนาวา
ชัน้ และเขตทีต่ ง้ั วัด
วัดยานนาวา เป็ น พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดสามัญ ตัง้ อยู่ที่ ๑๑๑๕ ตําบลบ้านทวาย
อําเภอบ้านทวาย1 ซึง่ ปัจจุบนั เป็ นเลขที่ ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ
มหานคร ได้รบั การขึ้นทะเบียนประกาศเป็ นโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๐
ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖2
อาณาเขตของวัดด้านทิศเหนือติดกับทีด่ ินพระคลังข้างที่ ทิศใต้ติดกับอู่เรือบางกอกด็อก
ทิศตะวันออกติดกับถนนเจริญกรุง ทิศตะวันตกติดกับแม่นาํ้ เจ้าพระยา มีเนื้อทีท่ ดี่ ินตามโฉนด
ทีด่ ินเลขที่ ๓๐๐๐ และที่ ๓๐๐๗ ตําบลบ้านทวาย อําเภอบ้านทวาย (บางรัก) จังหวัด
พระนคร3 เป็ นเนื้อที่ ๒๒ ไร่ - งาน ๒๔ ตารางวา (๘๘๒๔ ตารางวา) แต่เมื่อหักเนื้อที่
สิง่ ก่ อสร้างซึง่ จัดเป็ นเขตจัดประโยชน์ออกไปแล้ว คงเหลืออาณาเขตทีด่ ิน เพือ่ ใช้สอยเป็ นเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาส อยู่เพียง ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๑ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา เท่านัน้
ประวัตโิ ดยสังเขป
วัดยานนาวา ตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยาด้านตะวันออก บริเ วณด้านใต้บ ้านอู่4 อันเป็ น
แหล่งต่ออู่สาํ เภาและซ่อมแซมเรือสําเภาเมืองบางกอก เดิมมีนามว่า “วัดคอกควาย” สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวๆสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ไม่ปรากฏนามผูส้ ร้าง
ในสมัยกรุงธนบุรี (ประมาณ พ.ศ.๒๓๑๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” และทรงสถาปนาเป็ นพระอาราม
หลวงเพือ่ เป็ นทีส่ ถิตของพระราชาคณะ 5
เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๕ อันเป็ นปี ท่ ี ๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
พร้อมๆกับการสร้างกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา6 พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระ
อุโบสถขึ้นใหม่ 7 มีขนาดเล็ก แทนพระอุโบสถเดิมทีช่ าํ รุดตัง้ แต่คราวกรุงศรีอยุธยาแตก และเมือง
บางกอกถูกพม่ายึด ได้รบั ความเสียหายมาก โดยพระอุโบสถทีส่ ร้างขึ้นใหม่น้ ี หันหน้าไปทางแม่นาํ้
เจ้าพระยา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑8 และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒9 ทรงพระกรุณาเสด็จฯพระราชทานผ้าพระกฐินทีว่ ดั นี้ โดยกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เป็ นระยะทางประมาณ ๑๒๖ เส้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๓๐-๒๓๕๓ เป็ น
ประจําทุก ปี
ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้สร้างหมู่กุฏสิ งฆ์ และให้ปฏิสงั ขรณ์พระอารามส่วนทีท่ รุดโทรม กับทรงมีพระราชดําริว่า

พระอุโบสถเดิมมีขนาดเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูร ณปฏิสงั ขรณ์และขยายพระอุโบสถ
ให้มีขนาดใหญ่ ขึ้น10
ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๔ นั้น พระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บริจาคพระราชทรัพย์ ๑,๐๐๐ ชัง่ ทําสัตตสดกมหา
ทาน และทรงทิ้งฉลากพระราชทานพระราชโอรสพระราชธิดา และของต่างๆ ถวายเป็ นพุทธบูชา 11
ในคราวนัน้ ครัง้ หนึ่ง
อนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๓๘๗ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราช
ประสงค์จะสร้างพระสถูปเจดียไ์ ว้ที่ วัดคอกกระบือ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ในการทีพ่ ระองค์ทรงใช้เรือ
สําเภาขนสินค้าไปทํามาค้าขายถึงเมืองจีนและประเทศต่างๆ โดยทรงมีพระราชดําริว่า ต่อไปในภาย
หน้า รูปลักษณ์เรือสําเภาอาจจะเปลีย่ นไป คนรุ่นหลังอาจจะจํารูปลักษณ์สาํ เภาจีนทีพ่ ระองค์ทรงใช้
เป็ นพาหนะไม่ได้ เพือ่ ให้ คนรุน่ หลังได้เห็นและจํารูปแบบเรือสําเภาจีนทีพ่ ระองค์ทรงใช้เป็ นพาหนะ
ได้ กับทรงรําลึกถึงพระธรรมในเวสสันดรชาดกด้วยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระสถูป
เจดียเ์ ป็ นแบบอย่างใหม่ข้ นึ เป็ นสําเภาจีนมีพระเจดีย ์ ๒ องค์อยู่บนเรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทรง
สร้างพระสถูปเจดียม์ ฐี านเป็ นเรือสําเภาจีน พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
วัดคอกกระบือ ว่า “วัดญานนาวาราม”12 ตามพระสําเภาพระเจดียท์ ที่ รงสร้างถวายไว้ ซึ่งแปลว่า
“ญาณอันเป็ นพาหนะดุจดังสํ
่ าเภาข้ามโอฆะสงสาร” ซึ่งสืบเนื่องมาจากมหาชาติคาํ หลวงเรือ่ งพระ
เวสสันดรชาดก ตอนพระเวสสันดร ทรงตรัสเรียกกัณหาและชาลี ให้อุท ศิ ตนร่วมกับพระบิดาสร้าง
มหากุศลอันเป็ นเสมือนสําเภาใหญ่พามนุ ษยชาติขา้ มโอฆะสงสารไปสู่พระนิพพาน กับทัง้ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างรูปหล่อสําริดพระเวสสันดรกัณหาและชาลีไว้บน พระสําเภาพระเจดีย ์ นี้
ด้วย
สําหรับชื่อ “วัดญานนาวาราม” นี้ต่อมาได้เลือนมาเป็ น “วัดยานนาวา” ทีม่ ีความหมาย
ใกล้เคียงกับชื่อเดิม คือ “วัดอันมีพาหนะดุจสําเภาในการทีจ่ ะนําพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆะ
สงสาร”
ต่อมารูป พระสําเภาพระเจดีย ์ วัดยานนาวา นี้ ได้กลายมาเป็ นต้นแบบในการสร้าง พระ
สําเภากระจาดใหญ่ ในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติ ในรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ที่จดั ขึ้นที่
หน้าพระทีน่ งั ่ สุทไธสวรรย์ มาแต่บดั นัน้ คือราว พ.ศ. ๒๔๐๙ ในคราวที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕) ทรงถวายกัณฑ์เทศน์
มหาชาติ กัณฑ์สกั กบรรพ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ในคราว
ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถวายกัณฑ์เทศน์มหา
ชาติ กัณฑ์สกั กบรรพ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ 13 เช่นกัน
นอกจากนัน้ พระเจดีย ์ ทั้ง ๒ องค์ ทีอ่ ยู่บน พระสําเภา วัดยานนาวานั้น ยังเป็ น รูปแบบ
สถาปัตยกรรม “แบบขนบประเพณี ” พระเจดีย ์ แบบย่อมุมไม้สบิ หก และ แบบย่อมุมไม้ยส่ี บิ ที่
2

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทีม่ ีความงามและเป็ นเอกลักษณ์ยิ่ง14 ยาก
ทีจ่ ะหา พระเจดีย ์ แบบนี้ในปัจจุบนั ให้อนุ ชนได้ศึกษาและดูเป็ นแบบอย่างได้
โดยปรกติ การสร้างสถูปเจดียน์ นั้ ผูส้ ร้างมักจะสร้างเพือ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเป็ นอุทศิ สถานเจดีย ์ เป็ นพุทธบูชา หรือเพือ่ เป็ นทีบ่ รรจุอฐั ขิ องบุคคลที่
ตนเคารพรัก เพือ่ เป็ นอนุ สรณ์
แต่ พระเจดีย ์ ๒ องค์ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้สร้างไว้บน พระสําเภา วัดยานนาวานี้ ไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยใดๆว่าได้บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ หรือบรรจุอฐั ขิ องใครไว้
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีหลายท่าน สันนิษฐานว่า ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดียอ์ งค์ใหญ่นอ้ ย เพียง ๒ องค์ ไว้ในพระสําเภา คงจะทรงตัง้ พระ
ราชหฤทัยอุทศิ พระราชกุศลแก่ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าลักขณา (ซึง่ เป็ นพระบิดาของพระองค์เจ้า
โสมนัสวัฒนาวดี พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ) ที่ส้นิ พระชนม์ไปแล้ว
และเพือ่ จะทรงแผ่พระราชกุศลแก่ พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ให้หายพระประชวร
นอกจาก พระอุโบสถ และ พระสําเภาพระเจดีย ์ ที่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถวายไว้ทว่ี ดั ยานนาวาแล้ว ยังมี พระวิหารเก๋งจีน ซึง่ ตัง้ อยู่ทาง
ท้าย พระสําเภาพระเจดีย ์ และ พระแท่นทีป่ ระทับ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ด้วย
ซึ่ง พระวิหารเก๋งจีน นั้น สันนิษฐานว่า ทรงสร้างไว้เพือ่ จะใช้เป็ นทีป่ ระทับทรงพักพระ
อิริยาบถ และเพื่อให้ใช้เป็ นที่บาํ เพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทัวไปด้
่ วย
ส่วน พระแท่นทีป่ ระทับ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั นัน้ สันนิษฐานว่า ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างไว้ เช่นเดียวกับพระแท่นทีป่ ระทับที่ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ
พระแท่นทีป่ ระทับใต้ตน้ พิกุล วัดราชโอรสาราม เพื่อทรงใช้เป็ นทีป่ ระทับพักพระอิริยาบถ ชัวคราว
่
ก่ อนทีจ่ ะเสด็จพระราชดําเนินเข้าสูพ่ ระอุโบสถ
ซึง่ ศิลปะการก่ อสร้างในรัชกาลที่ ๓ แบบนี้ คงมีเหลือไว้ ให้เห็นในปัจจุบนั น้อยมาก
ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาเสด็จฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ที่วดั ยานนาวา ทางชลมารค เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๕
15
(จ.ศ.๑๒๑๔) และในวโรกาสนัน
้ ทรงมีพระราชดําริว่า “การคมนาคมบริเวณนี้ ยังไม่สะดวก” จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานข้ามคลองวัดยานนาวา16 ขึ้นที่บริเ วณหน้าวัด พร้อม
กับการสร้างถนนเจริญกรุง
ต่อมาเมื่อได้มีการรื้อสะพาน “เฉลิมพันธ์ ๕๓ (จปร)” ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นทีห่ น้าวัดไตรมิตรวิทยารามออกแล้ว
จึงได้นาํ มาติดตัง้ เป็ นสะพานข้ามคลองสาทร และรื้อแบ่งสะพานทีเ่ ป็ นลายลูกกรงเหล็ก มาสร้างที่
สะพานข้ามคลองวัดยานนาวา แทนของเดิมทีช่ าํ รุดด้วย17
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อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ขุดคลองวัดยานนาวา18 ขยายให้กว้างและลึกเข้าไปถึงบริเวณวัดบรมสถล (วัดดอน) และวัดปรก
(วัดพม่ า)บริเวณทุ่งคอกควายเดิมด้วย ทั้งนี้ เพือ
่ ให้ประชาชนใช้เป็ นเส้นทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตัง้ สถานีตาํ รวจ (โรงพักพลตระเวน) ขึ้นทีเ่ ยื้อง
หน้าวัดยานนาวา ริมถนนเจริญกรุง เป็ นโรงพักโรงที่ ๑๙ เรียกว่า โรงพักบ้านทวาย และ โรงพัก
กองตระเวนแม่น้ํ า เป็ นโรงพักที่ ๕๑19 ขึ้นทีว่ ดั ยานนาวา ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณทีต่ งั้ โรงเรียน
ปริยตั ธิ รรมในปัจจุบนั อยู่ซงึ่ ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับ “โรงเรียนประถมวิเศษวัดยานนาวา” 20 ทีต่ งั้ ขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ.๑๒๒)21
ในช่วงปลายรัชสมัย รัชกาลที่ ๕ พระอุโบสถเดิม และเสนาสนะสงฆ์วดั ยานนาวา ชํารุด
เสียหายมาก ทางวัดจึงได้นาํ ช่างพื้นบ้านทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะพร้อมกับสร้างพระอุโบสถ
ขึ้นใหม่ ตั้งแต่ปีพ .ศ. ๒๔๕๐–๒๔๖๗22 โดยนําชิ้นส่วนบางอย่างของพระอุโบสถเดิมทีย่ งั พอใช้
การได้ มาอนุ รกั ษ์ประกอบการก่ อสร้างใหม่ สําหรับปัจจัยในการดําเนินงาน ทางวัด ได้รบั การ
สนับสนุ นจากกลุ่มสมาคมพ่อค้าชาวจีน และผูน้ าํ ชุมชนตระกูลต่างๆ เช่นตระกูลลําซํ
่ า, หวัง่ หลี,
พิศาลบุตร, ไกรฤกษ์, สิงหเสนี, โชติกพุกกณะ, บุนนาค และฮุนตระกูลเป็ นต้น ซึง่ เป็ นตระกูลที่
อุป ถัมภ์บาํ รุงวัดนี้ จนปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะและสร้างพระอุโบสถใหม่แล้วเสร็จในต้นรัชสมัยรัชกาล
ที่ ๖ คือในปี พ.ศ.๒๔๖๙23 และพระอุโบสถทีส่ ร้างขึ้นใหม่น้ ี หันหน้าไป ทางถนนเจริญกรุง อัน
เป็ นเหตุให้พระสําเภาพระเจดีย ์ ทีเ่ ดิมเคยประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ กลายมาเป็ นประดิษฐาน
อยู่ดา้ นหน้าพระอุโบสถ ดังทีป่ รากฏอยู่ในปัจจุบนั
อนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖
พระสําเภาพระเจดีย ์ วัดยานนาวา ได้ ชาํ รุดทรุดโทรมมาก ทางวัดได้กราบทูลถวายรายงานเรื่องนี้
ต่อ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวฒั น์
เนื่องจากพระสําเภาพระเจดียว์ ดั ยานนาวานี้ เป็ นถาวรวัตถุทพี่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถวายไว้ทพี่ ระอารามนี้ สม เด็จพระสังฆราชเจ้า จึง
ทรงมีพระลิขิตถวายพระพร ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ขอพระราชทานให้ กรม
กัลปนา ดําเนินการซ่อมแซม เพือ่ น้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต และการซ่อมแซม พระสําเภาพระเจดีย ์ ดังกล่า วนี้ ได้แล้ว
เสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗24
ในการซ่อมแซมครัง้ นี้ ปรากฏว่า หัวพระสําเภาพระเจดีย ์ วัดยานนาวา ซึง่ เดิมเป็ นรูป
คล้ายเสี้ยววงเดือนแบบใบมีดโกนของพระในสมัยโบราณ แต่ เมื่อมีการปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในภายหลัง
นี้ ทําให้ลกั ษณะ หัวพระสําเภาพระเจดีย ์ เปลี่ยนไปคล้ายรูปมีดดาบ25
ในปี พ.ศ.๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณา
เสด็จฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ทางชลมารค ณ พระอุโบสถวัดยานนาวา
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ต่อมา ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ฝ่ ายข้าศึกได้ท้งิ ระเบิด
ในบริเวณต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเป็ นจํานวนมาก26 เป็ นผลให้ พระอุโบสถ และ พระสําเภา
พระเจดีย ์ วัดยานนาวา ได้รบั ความเสียหายด้วย
นอกจากนัน้ โรงพักบ้านทวาย และ อูต่ อ่ เรือบางกอกด็อก พร้อมร้านค้าอาคารบ้านเรือน
ของประชาชนในย่านนี้ได้ถูกระเบิดเสียหายด้วย ทางราชการจึงย้าย โรงพักบ้านทวาย ไปที่พกั
ชัวคราว
่
ทีป่ ลายป่ าช้าสมาคมแต้จวิ๋ ใกล้วัดปรก(วัดพม่า) แล้วจึงย้ายไปตัง้ ในทีป่ จั จุบนั และเปลีย่ น
ชื่อเป็ น สถานี ตาํ รวจนครบาลยานนาวา ส่วนทีต่ งั้ โรงพักบ้านทวาย เดิม ริมถนนเจริญกรุง เยื้อง
หน้าวัดยานนาวา ต่อมาได้เปลีย่ นมาเป็ น กองดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร สําหรับ โรงพักกอง
ตระเวนแม่น้ํ า ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยาวัดยานนาวา ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตัง้ ขึ้นเพือ่ ดูแลรักษา
ความสะอาดของแม่นาํ้ คูคลองในย่านนีก้ ็ได้รบั ความเสียหายจากภัยสงครามเช่นกันจึงถูกยุบเลิกไป
หลังจาก สงครามโลกสงบลง ทางวัดและอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกัน
บูรณปฏิสงั ขรณ์ พระอุโบสถ และ พระสําเภาพระเจดีย ์ ใหม่อีกครัง้ หนึ่ง และเพือ่ เป็ นการอนุ รกั ษ์
ความงามและความสําคัญ ของวัดยานนาวา เห็นว่าเป็ นวัดทีม่ ีโบราณวัตถุสาํ คัญ กรมศิลปากร จึง
ได้มาทําการสํารวจและได้ข้ นึ ทะเบียน พระสําเภาพระเจดีย ์ พระอุโบสถ พระวิหารเก๋งจีน และ
พระแท่นทีป่ ระทับ ร .๓ ณ วัดยานนาวา เป็ น โบราณสถาน ตามราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖
ซึง่ โบราณสถานต่างๆ ดังกล่าว มีประวัติและลักษณะสถาปัตยกรรม ปรากฏโดยสังเขป
ดังนี้ คือ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ หลังเดิม ที่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ชาํ รุดทรุดโทรม พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกรัชกาลที๑่ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถใหม่ขนาด
เล็ก หันหน้าไปทางแม่นาํ้ เจ้าพระยา และพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่ วดั นี้ ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๘๕ พระอุโบสถทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างไว้ ได้ชาํ รุดทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่
๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิม หันหน้าไปทางแม่นาํ้
เจ้าพระยา พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์พระอาราม เกือบทัง้ พระอาราม
เสร็จในเดือน ๙ ปี มะโรง พ.ศ.๒๓๘๗
ต่อมา ในระหว่ างปี พ.ศ.๒๔๕๐–พ.ศ.๒๔๗๐ พระอุโบสถและเสนาสนะวัดยานนาวา ได้
ชํารุดทรุดโทรมลงอีก ทางวัดและชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันซ่อมแซมเสนาสนะและสร้างพระอุโบสถขึ้น
ใหม่ โดยทําการรื้อพระเจดียเ์ ล็ก ๓๔ องค์รอบพระอุโบสถออก พร้อมกับรื้อกุฏิสงฆ์ขา้ งพระสําเภา
พระเจดีย ์ และข้างพระวิหารเก๋งจีน ออกอีก ๑๓ หลัง เพือ่ ทําให้บริเวณพระอุโบสถกว้างขึ้น แล้ว
สร้างกําแพงแก้วรอบพระอุโบสถให้เป็ นสัดส่วนด้วย ซึง่ พระอุโบสถทีส่ ร้างขึ้นใหม่น้ ี หันหน้าไปทาง
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ถนนเจริญกรุง อันเป็ นเหตุให้พระสําเภาพระเจดียท์ เี่ คยประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบส ถ กลายมา
เป็ นประดิษฐานทีห่ น้าพระอุโบสถ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
ต่อมาในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ วัดยานนาวาได้ประสบภัยจากระเบิด ทําให้พระอุโบสถ
และพระสําเภาพระเจดีย ์ ชํารุดด้วย ทางวัดและชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะพระอุโบสถอีกครัง้ หนึ่ง
พระอุโบสถทีส่ ร้างขึ้นใหม่ ดังที่ เห็นอยู่ในปัจจุบนั นี้ เป็ นฝี มือช่างชาวบ้านร่วมกันสร้าง มี
ลักษณะเป็ นอาคารก่ ออิฐถือปูน ขนาด ๕ ห้อง หลังคาลด ๒ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้ าใบระกา หาง
หงส์ ประดับกระจกสี
หน้าบัน ทําด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิ ดทอง ประดับกระจกสีเป็ นรูปเทพพนม ท่ามกลางลาย
ก้านขดรูปสัตว์ต่างๆ มีเสาพาไลย่อมุมไม้สบิ สอง รองรับหลังคาชัน้ ลดด้านหน้าและด้านหลังของ
อาคาร บัวหัวเสาเป็ นปูนปัน้ ลงรักปิ ดทอง ประดับกระจกสี
กรอบซุมประตู
้
หน้าต่างพระอุโบสถ ทําเป็ นรูปนาค บานประตูดา้ นนอก ปิ ดทองรดนํา้ เป็ น
รูปเสี้ยวกางยืนเหยียบสิงห์ ด้านในประตู เป็ นภาพจิตรกรรมรูปกระทงใหญ่ ทีใ่ ช้ในพิธลี อยพระ
ประทีปในสมัยรัชกาลที่ ๓
บานหน้าต่างด้านนอก ปิ ดทองรดนํา้ เป็ นภาพเล่าเรื่องทศชาติ จากด้านทิศใต้ฝงั ่ ตะวันออก
ไปฝัง่ ตะวันตก และทางด้านทิศเหนือจากฝัง่ ตะวันตกไปยังฝัง่ ตะวันออก เป็ นลายภาพจิตรกรรม
ทศชาติ เล่าเรื่องพระเตมีย ์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมิราช พระมโหสถ พระภูริทตั
พระจันทกุมาร พระพรหมนารท พระวิธูร และพระเวสสันดร ตามลําดับ
ส่วนด้านในบานหน้าต่าง เป็ นภาพจิตรกรรมรูปโถยาคู ตามแบบอย่างทีท่ าํ เลี้ยงพระในพระ
ราชพิธสี ารท เอปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ส่วนรอบนอก มีฐานลูกนิมติ ประดับใบเสมาเก่ าล้อมรอบพระ
อุโบสถทัง้ ๘ ทิศ27
พระพุทธปฏิมาประธาน และพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถ
พระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถ เป็ นพระปูนปัน้ มี ๔ องค์ ดังนี้
องค์ท่ี ๑ เป็ นพระประธานองค์ใหญ่ ปางสมาธิ แบบรัตนโกสินทร์ หน้าตัก ๓ ศอก ๘ นิ้ว
สูง ๑ วา ๑๐ นิ้ว อยู่บนฐานชุกชีสูง มีฉตั รคลุม
องค์ท่ี ๒ อยู่ด้านขวา เป็ นพระปางมารวิชยั หน้าตัก ๑ ศอก ๙ นิ้วสูง ๑ ศอก ๑๕ นิ้ว
องค์ท่ี ๓ อยู่ดา้ นซ้าย เป็ นพระปางมารวิชยั หน้าตัก ๑ ศอก ๑๑ นิ้ว สูง ๑ ศอก ๑๖ นิ้ว
องค์ท่ี ๔ เป็ นพระปางสมาธิ ขนาดย่อม หน้าตัก ๒ ศอก ๑๐ นิ้ว สูง ๓ ศอก ๑๐ นิ้ว 28
พระวิหารเก๋งจีน
เป็ นอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ตัง้ อยู่บริเวณด้านท้ายของสําเภา
จีนยานนาวา ภายในเก๋งจีนเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธปฏิมาศักดิ์สทิ ธิ์
ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ เก๋งจีนได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของกรมศิลปากร
พระแท่นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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พระแท่นทีป่ ระทับนี้ ส่วนใหญ่เป็ นงานก่ ออิฐถือปูน พื้นทีส่ าํ หรับนัง่ มักมีการกรุดว้ ยแผ่น
หินอ่อน และมักจะตัง้ อยู่บริเวณลานโบสถ์หรือวิหาร หรือไม่ก็ตามริมทางเดินทีจ่ ะนําออกไปสูป่ ระตู
ด้านหน้า29
สําหรับพระแท่นทีป่ ระทับ ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่วดั ยานนาวานี้ เดิม
สร้างอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ต่อมาต้นไม้น้ นั ได้หกั โค่ นไป แผ่นหินทีน่ งั ่ ทีก่ รุไว้แต่เดิมแตกทําลายเสีย
หมดแล้ว ปัจจุบนั จึงมีการสร้างฐานหลังคาคลุมและรัว้ เหล็กล้อมรอบทีป่ ระทับไว้
พระสําเภาพระเจดีย ์
ก่ อสร้างด้วยการก่ ออิฐถือปูน เป็ นรูปเรือสําเภา เพือ่ เป็ นการรําลึกถึงความสําคัญของเมือง
บางกอก อันเป็ นศูนย์กลางการส่งออกในการต่อเรือสําเภาแบบจีนขาย ซึง่ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า
“เรือสําเภาจีนหัวขาว (แป๊ ะ-โถว-จุน๊ )” 30 มีลกั ษณะคล้ายกับเรือสําเภาจีนแต้จวิ๋ หัวเรื อหันสู่ ทศิ ใต้
และปากแม่นาํ้ เจ้าพระยา ส่วนท้ายเรือหันไปทางทิศเหนือ
ความยาวตอนบนตลอดลําเรือสําเภา วัดจากหัวเรือถึงท้ายบาหลี ยาว ๒๑ วา ๒ ศอก
(๔๓ เมตร) ความยาวตอนล่าง ส่วนทีต่ ิดกับพื้น ๑๘ วา ๑ ศอก (ประมาณ ๓๖.๕ เมตร) ความ
กว้างตรงส่วนกลางของเรือ ๒๑ วา ๓ ศอก (๙.๕ เมตร) ความสูงตรงส่วนกลางลําเรือ ๒ วา ๓
ศอก (๕.๕ เมตร)
หัวเรือ แต่เดิมทําเป็ นรูปคล้ายเสี้ยววงเดือนแบบใบมีดโกนของพระในสมัยก่ อน แต่เมื่อมี
การบูรณะใหม่ในภายหลัง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๖ โดยกรมกัลปนา ทําให้มีลกั ษณะหัวเรือเปลีย่ นไป
คล้ายรูปมีดดาบแทน
บนเรือสําเภา เป็ นทีต่ งั้ ของพระเจดีย ใ์ หญ่ ๑ องค์ เล็ก ๑ องค์ ตรงกับบริเวณตําแหน่ ง
เสากระโดงเรือ แทนทีจ่ ะตัง้ อยู่บนพื้นดินตามปกติ
พระเจดีย อ์ งค์ใหญ่ เป็ นพระเจดียฐ์ านย่อมุมไม้ยี่สบิ ขนาดฐานล่างกว้าง ๓ วา ๑ ศอก
เศษ สูงประมาณ ๘ วา ๒ ศอก (๑๗ เมตร)
ส่วนพระเจดียอ์ งค์เล็ก ฐานย่อมุมไม้สบิ หก ขนาดฐานล่างกว้าง ๗ ศอกเศษ สูงประมาณ
๖ วา (๑๒ เมตร)
ระยะห่างความสูงจากฐานพระเจดียท์ ตี่ งั้ อยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๓.๑๐ เมตร
พระสําเภาพระเจดีย ์ วัดยานนาวาดังกล่า วนี้ เป็ นศิลปกรรมในแบบ “ขนบประเพณี ”
สมัยรัชกาลที่ ๓ ทีม่ ีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ท่ สี าํ คัญมาก31
ถาวรวัตถุในวัดยานนาวา
ถาวรวัตถุนกจากเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นพระอุโบสถ พระสําเภาพระเจดีย ์ พระวิหารเก๋ง
จีน พระแท่นทีป่ ระทับ ร .๓ โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม และเสนาสนกุฎีสงฆ์ เป็ นต้นแล้ว ยังมี
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั พระราชทานและมีผศู ้ รัทธาถวายไว้ในพระอาราม ดังนี้ คือ
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ทรงเครื่องจอมทัพ หล่อ ๑ องค์
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ธรรมาสน์พระราชทานในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๕ ๑ ธรรมาสน์
ตูพ้ ระไตรปิ ฎก ๑ ชุด พร้อมทัง้ พระไตรปิ ฎก ๑ จบ ธรรมาสน์พร้อมด้วยเบาะหมอน ๑
ธรรมาสน์ หนังสือพระปาฏิโมกข์ตวั ขอมเขียนด้วยสมุดไทย ๑ ฉบับ ตู ้ ๑ ตู ้ เชิงเทียนทองเหลือง
๑ อัน ได้ในงานพระศพสมเด็จ พระปิ ตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีฯ ในพระอุโบสถมี
กระถางธูปทองเหลืองขนาดใหญ่ของเก่ า ๑ ใบ และพวกสัปบุรุษได้เรียไรทุนซื้อโต๊ะมุกหมู่เก้า ๒
หมู่ ธรรมาสน์มุก ๒ ธรรมาสน์ ถวายเป็ นของสงฆ์
ลําดับเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
วัดยานนาวา เมื่อยังมีนามเดิมว่า วัดคอกควาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี นัน้ ไม่
ปรากฏหลักฐานเจ้าอาวาสเหลืออยู่ มาปรากฏหลักฐานในปลายสมัยกรุงธนบุรี และต้นสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็ นต้นมา มีเจ้าอาวาสครองวัดยานนาวา มีรายนามดังนี้ คือ
รูปที่ ๑
พระโพธิวงศ์ (มี)
(พ.ศ. ๐๐๐๐–๐๒๒๒)
รูปที่ ๒
พระครูแก้ว
(พ.ศ. ๐๑๑๑–๐๒๒๒)
รูปที่ ๓
พระครูนอ้ ย
(พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๔
พระครูอาํ้
(พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๕
พระครูพรหมจริยาจารย์ (โหมด)
(พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๖
พระครูพรหมจริยาจารย์ (ยิ้ม)
(พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๗
พระราชธรรมจริยาจารย์ (เทียน)
(พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๘
พระธรรมราชานุ วตั ร (ไสว ฐิตธิ มโม) (พ.ศ. ๐๒๒๒–๐๒๒๒)
รูปที่ ๙
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) ป.ธ.๙ (พ.ศ. ๐๒๒๒–๒๕๔๓)
รูปที่ ๑๐
พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงกโร) (พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบนั )

พระเศวตกุฎาคาร หอพระไตรปิ ฏก
ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ ออิฐถือปูนทรงไทย ประดับด้วยปราสาท ๓ ยอด
สูง ๓ ชั้น กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๙ เมตร ทางวัดและคณะกรรมการฯ ยังมิได้จดั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพียงจัดให้พระภิกษุสามเณรดูแลรักษา และเป็ นทีพ่ าํ นักสงฆ์ชวคราว
ั่
การบูรณพัฒนาพระอารามในลําดับต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ได้มพี ระบัญชา ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้ พระพรหมวชิรญาณ วัดจักรวรรดิราชาวาส มา
ดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ พระพรหมวชิรญาณ ได้เดินทางมาเป็ นทางการ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
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ก่ อนเดินทางมารับตําแหน่ ง พระพรหมวชิรญาณ ได้เริ่มวางโครงการบูรณพัฒนาพระ
อาราม ในทุกๆด้าน ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การ
ปฏิบตั ธิ รรมม การ สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ อันเป็ นผลให้
วัดยานนาวา เป็ นศูนย์การ ประชุมอบรมและปฏิบตั ธิ รรม ของทางราชการ ของสถาบันการศึกษา
และของทางคณะสงฆ์ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศให้เป็ นสํานักปฏิบตั ธิ รรม
ประจํากรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็ นสํานักเรียนทีส่ อบธรรมศึกษาได้เป็ น
อันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
สําหรับในด้านการบูรณพัฒนาถาวรวัตถุ ได้ดาํ เนินการดังนี้ คือ
ก. พระเศวตกุฎาคารมหาเจษฎาบดินทร์
ได้ดาํ เนินปรับปรุงพัฒนาในชัน้ ต่างๆ ดังนี้
อาคารชัน้ ล่าง ได้ยา้ ยเตาฌาปนกิจศพ ๒ เตา ออก (เพือ่ เลิกการฌาปนกิจศพใน
พระเศวตกุฎาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ซึง่ เป็ นอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร .๓) พร้อมกับปรับปรุง
พัฒนาชัน้ ล่างใหม่ทงั้ หมด เช่นปิ ดประตูเข้าห้องพักพนักงานของวัดด้านใน ไปเปิ ดเข้าทางด้านนอก
ของอาคารด้านเหนือ ปรับปรุงพัฒนาห้องบําเพ็ญกุศล ๑-๒ ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องสํานักงาน
มูลนิธโิ รงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ห้องสถานีโทรทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ห้องวัตถุมงคล ห้องแสดงผลิตภัณฑ์สนิ ค้าศิลปาชีพฯ และห้องนํา้ ห้องส้วม เป็ นต้น
อาคารชัน้ สอง ปรับปรุงเป็ นห้องบําเพ็ญกุศลศพ และห้องบําเพ็ญกุศลอเนกประสงค์
อาคารชัน้ สาม ปรับปรุงให้มีห ้องรับรอง ห้องประชุม ห้องปฏิบตั ิธรรม ส่วน ห้องโถงใหญ่
เป็ นห้องอเนกประสงค์ เช่นเป็ นห้องบําเพ็ญกุศล ห้องประชุม ห้องปฏิบตั ิธรรม และเป็ นห้องครัว
อนึ่ง พระพรหมวชิรญาณ ได้ จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสําริด ปางห้ามสมุทร เป็ นพระพุทธ
ปฏิมาประจําพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ถวายพระนามว่า
“พระพุทธปฏิมาสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ” อัญเชิญ ประดิษฐานไว้บนพระมณฑปชัน้ ๓ ที่
ปรับปรุงพัฒนาแล้ว
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาเสด็จฯมาประ
กอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรถวาย “พระพุทธปฏิมาสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่ หวั ”
พร้อมกับทรงเปิ ดพระเศวตกุฎาคารมหาเจษฎาบดินทร์ และ พระเศวตกุฎาคารหอพระไตรปิ ฎก
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖
ข. พระเศวตกุฎาคารหอพระไตรปิ ฎก ๓ ชัน้
โดยทีน่ บั แต่สร้างพระเศวตกุฎาคารหอพระไตรปิ ฎก ๓ ชั้น เสร็จ ทางวัดยังมิไ ด้จดั ส รร
พื้นทีท่ งั้ ๓ ชัน้ ให้เป็ นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ พระพรหมวชิรญาณ จึงได้ปรับปรุง ใช้พ้นื ทีใ่ ห้
เป็ นประโยชน์ดงั นี้
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ก. อาคารชัน้ ล่าง จัด เป็ นห้องพระไตรปิ ฎก ทีเ่ ก็บรักษาตูพ้ ระไตรปิ ฎกลงรักปิ ดทอง
ซึ่งเป็ นของโบราณ เป็ นห้องสมุดหนังสือพระธรรมและหนังสือสารคดีทวไป
ั ่ เปิ ดบริหารให้พระสงฆ์
และบุคคลทัวไป
่ ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง จัดเป็ นสํานักงานวัด และสํานักงานผลประโยชน์วดั
ข.
ชัน้ สอง เป็ นทีพ่ กั สามเณรนักเรียนปริยตั ิธรรม
ค. ชัน้ สาม เป็ นทีพ่ กั พระสงฆ์นกั ศึกษาปริยตั ิธรรม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์และเก็บสังฆภัณฑ์
ค. การบูรณพัฒนาพระสําเภาพระเจดีย ์
พระพรหมวชิรญาณ ได้จดั ปรับปรุงพัฒนา พระสําเภาพระเจดีย ์ ใหม่ ทัง้ บริเวณภายนอก
โดยเฉพาะภายในพระสําเภาพระเจดีย ์ ได้จดั เก็บสิง่ ของต่างๆทีเ่ จ้าหน้าทีน่ าํ ไปเก็บไว้ ทําให้ดูไม่
เหมาะสมกับเป็ นปูชนียวัตถุสถาน แล้วทําการ บูรณปฏิสงั ขรณ์ทาํ พื้นและตกแต่งทาสีภายใน พระ
สําเภาพระเจดียด์ า้ นท้ายบาหลีเสียใหม่ โดยได้อญั เชิญ รูปหล่อพระเวสสันดรโพธิสตั ว์ และกัณหา
ชาลี พระพุทธสําเภา พระบรมรูปของรัชกาลที่ ๓ รอยพระพุทธบาทจําลอง หินอ่อนพระไตรปิ ฏก
เสี่ยงทาย และพระพุทธปฏิมาสําคัญอื่นๆ มาประดิษฐาน เพือ่ ให้พุทธศาสนิกชนได้สกั การบูชา
ฆ. บุรณพัฒนาพระอุโบสถ
เนื่องจาก พระอุโบสถและพระวิหารเก๋งจีน วัดยานนาวา อยู่ในสภาพทีช่ าํ รุดทรุดโทรม มา
แต่สมัย พระธรรมราชานุ วตั ร (ไสว) และ พระพรหมโมลี (วิลาส) ยังดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาส ซึ่ง
เจ้าอาวาสทัง้ สององค์ เห็นว่า นอกจากพระอุโบสถและพระวิหารเก๋งจีนดังกล่าว จะชํารุดทรุดโทรม
แล้ว ยังเป็ นพระอุโบสถและพระวิหารหลังเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรองรับพระภิกษุสามเณร และ
สังฆกรรมต่างๆทีจ่ ะทําในโรงอุโบสถ หรือกิจกรรมทีจ่ ะทําในพระวิหาร โดยเฉพาะ พื้นทีใ่ นบริเวณ
อุโบสถได้ทรุดตัวลง เวลาฝนตกทําให้นํา้ ท่วมทัวบริ
่ เวณ จึงมีความประสงค์จะรื้อถอนอุโบสถและ
พระวิหารเก๋งจีนดังกล่าว เพือ่ สร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แต่ก็ขดั ข้อง เนื่องจากกรมศิลปากร ได้ข้ ึน
ทะเบียนเป็ นโบราณวัตถุไว้ และกรมศิลปากรเอง ก็ไม่มีงบประมาณทีจ่ ะทําการบุรณปฏิสงั ขรณ์
เมื่อ พระพรหมวชิรญาณ มารับตําแหน่ งเจ้าอาวาสแล้ว จึง ประสานกับกรมศิลปากร เพือ่
พิจารณาหาแนวทางสืบสานเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าอาวาสต่อ แต่เมื่อกรมศิลปาการ ยังคงยืนยันที่
จะให้บุรณปฏิสงั ขรณ์ หรือถอนสภาพพระอุโบสถเป็ นพระวิหาร แล้วสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ แต่ก็
ขัดข้องด้วยบริเ วณวัดมีเนื้อทีจ่ าํ กัด ทัง้ โรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวาก็ขนาบติดกับพระอุโบสถ ไม่
อาจทีจ่ ะปฏิสงั ขรณ์ไว้ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีข่ ดั แย้งกันเช่นนัน้ จึงมิได้ทาํ การอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประจวบกับ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระราช
ศรัทธา จะเสด็จฯมาทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เป็ นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดยานนาวา
โดย พระพรหมวชิรญาณ ได้ทราบเรื่องล่วงหน้าเพียง ๓ วัน จึงตัดสินใจทําการบุรณปฏิสงั ขรณ์
ภายในพระอุโบสถชัว่ คราว เป็ นการด่วน เพือ่ สามารถใช้รบั เสด็จฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕
ส่วนภายนอกพระอุโบสถไม่สามารถจะบุรณปฏิสงั ขรณ์ได้ทนั
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ในการบุรณปฏิสงั ขรณ์ภายในพระอุโบสถเพือ่ เตรียมรับเสด็จฯครัง้ นี้ พระพรหมวชิรญาณ
ได้อญั เชิญ พระพุทธปฏิมาประจําพระขนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (ปางทรง
รําพึง) ประดิษฐานทีห่ น้าพระอุโบสถด้านนอก เพือ่ ได้ทรงนมัสการก่ อนเข้าสู่พระอุโบสถด้วย
นอกจากการบูรณพัฒนาข้างต้นแล้ว พระพรหมวชิรญาณ ยังได้ตงั้ คณะกรรมการ และ
วางโครงการพัฒนาพระอาราม วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพือ่ ดําเนิน โครงการพัฒนาพระอารามในด้านต่างๆทุก ด้าน คือ ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม และศาสนกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาศาสน
วัตถุ เพือ่ รองรับกิจการพระศาสนาของวัดในด้านต่างๆดังนี้
-พัฒนาปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ในเขตพุทธาวาส คือ พัฒนาพระเศวตกุฎา คาร มหา
เจษฎาบดินทร์ และ พระเศวตกุฎา คารหอพระไตรปิ ฎก เพือ่ ประโยชน์และให้เหมาะสมแก่ การใช้
สอย การปฏิสงั ขรณ์โบราณวัตถุ ๔ อย่างทีก่ รมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ คือ พระอุโบสถ พระสําเภา
พระเจดีย ์ พระวิหารเก๋งจีน และพระแท่นทีป่ ระทับ ร.๓
-พัฒนาโดยก่ อสร้างพระบรมราชานุ สาวรีย ์ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ขึ้นทีล่ าน
หน้าพระสําเภาพระเจดีย ์ การก่ อสร้างพระเศวตกุฎา คารเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นทีร่ ิมแม่นาํ้ เจ้าพระยา
(ในบริเวณท่าเรือหวังหลี
่ เดิม) การพัฒนาบริเวณเสนาสนกุฎสี งฆ์ ก.๓ ก.๔ และโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมเดิมซึง่ อยู่ตดิ กับพระอุโบสถ สร้างเป็ นอาคารศูนย์ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ในเขตพุทธาวาส
-พัฒนาสร้างท่าเทียบเรือเฉลิมพระเกียรติ (หน้าพระอุโบสถเดิม) แทนอาคารท่าเรือเดิม ที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างไว้ ทีถ่ ูกรื้อไปนานแล้ว
และการพัฒนาความเป็ นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ของภูมิทศั น์ภายในวัด และริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา
-พัฒนาหมู่กุฏิ โดยย้ายคณะ ก.๓ และคณะ ก.๔ ออกจากเขตพุทธาวาส และรื้อถอน
คณะ ก. ๕ คณะ ก. ๑๔ และคณะ ก. ๑๗ ไปก่ อสร้างรวมเป็ นกุฎสี งฆ์ ๕ ชั้น (รวมห้องใต้ดินป็ น
๖ ชั้น)ขึ้นในพื้นที่ คณะ ก .๕ ก.๑๔ และ ก.๑๗ ในเขตสังฆาวาส เพือ่ ให้เพียงพอกับพระภิกษุ
สามเณรซึง่ มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น
-พัฒนาในเขตจัดประโยชน์ โดย ก่ อสร้างอาคารร้านค้าใหม่แทนอาคารร้านค้าเก่ าทีม่ ีอายุ
เก่ าแก่ และชํารุด รอบวัด ทั้งในเขตจัดประโยชน์ ๑ และ ๒ และย้ายอาคารโรงเรียนวัดยานนาวา
ของกรุงเทพมหานคร ทีอ่ ยู่ตดิ กับพระอุโบสถ ออกไปสร้างในเขตจัดประโยชน์ ๒ พร้อมกับสร้าง
อาคารคอนโดมีเนียม ๕ ชัน้ เพือ่ ย้ายพนักงานวัดทีอ่ าศัยอยู่ใน พระเศวต กุฎาคารมหาเจษฎา
บดินทร์ ออกมาอยู่ทอี่ าคารคอนโดมีเนียมในเขตจัดประโยชน์๒ ดังกล่าว
ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาวัดยานนาวา ให้มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สมกับเป็ นพระ
อารามหลวง คู่บารมีของพระมหากษัตริยไ์ ทย ให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ในทางพระพุทธ
ศาสนา และใน ด้านโบราณสถาน ของกรุงเทพมหานคร อีกแห่งหนึ่ง กับเพือ่ เป็ นมรดกไทยสืบไป
ชัวกาลนานด้
่
วย
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สยาม, พ.ศ.๒๕๑๓. (หน้า ๑๒๔)
5
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จ.ศ.๑๑๔๙ เสด็จพระราชทานพระกฐิน ณ วัดคอกกระบือ
9
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๑๑๗๒
10
หมายรับสัง่ รัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) หน้า ๕๔ เลขที่ ๗ ชื่อเรื่อง “หมายกําหนดการพิธี
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11
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , เจ้าพระยา (ขํา บุนนาค ), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ,
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย: ชมวัด ไหว้พระ ฟังธรรม
โดย...พระมหาวีรพล วีรญาโณ
เลขานุ การเจ้าคณะเขตยานนาวา – สาทร
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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