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ในการคน้ควา้ฉบบัน้ีไดศึ้กษาถึงลกัษณะพิเศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีพบในการประดบั
ตกแต่งสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   โดยเนน้จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาไปท่ีลกัษณะของการประดบัตกแต่งอยา่งตะวนัตกภายในของพระอุโบสถ   เพื่อใหท้ราบ
ถึงวิวฒันาการช่วงหน่ึงของงานสถาปัตยกรรมไทย  ตลอดจนอิทธิพลหรือปัจจยัต่างๆ  ท่ีส่งผล
กระทบอนัเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อส าคญั   ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากงานสถาปัตยกรรมแบบ  
ไทยประเพณี ไปเป็นงานสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ในช่วงตน้รัชมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะทางศิลปกรรมต่างๆ  ของพระอุโบสถวดัราชบพิธ  
โดยเฉพาะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมต่างๆ นั้น  อาจกล่าวไดว้่า
ยงัคงเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บสืบต่อมาจากในสมยัรัชกาลท่ี 4 แทบทั้งส้ิน  หากแต่พฒันาการท่ีเปล่ียนไป
ก็คือในงานประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมนั้น ไดเ้ร่ิมแสดงใหเ้ห็นถึงการรับอิทธิพลทางศิลป ะและ
วฒันธรรมตะวนัตกอยา่งชดัเจนมากข้ึนกว่าในสมยัก่อนหนา้  ดงัจะเห็นไดจ้ากภายในของพระ
อุโบสถวดัราชบพิธ  ซ่ึงไดม้ีการประดบัตกแต่งท่ีจะค่อนไปทางตะวนัตก  โดยมีลกัษณะเด่นอยูท่ี่
การประดบัปูนป้ันลายพนัธุพ์ฤกษาลงสีปิดทอง  และการประดบัตกแต่งดว้ยซุม้โคง้ปลายแหลม
(pointed arch)  และเสาอิง (pilaster)  เลียนแบบศิลปกรรมตะวนัตกสมยัโกธิค  ตลอดจนยงัไดม้ีการ
เลือกใชว้สัดุก่อสร้าง  และเคร่ืองประดบัตกแต่งภายในท่ีน าเขา้มาจากยโุรป   เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศใหภ้ายในพระอุโบสถมีความสมบูรณ์มากข้ึนอีกดว้ย  โดยความเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี
น่าจะเป็นผลมาจากการติดต่อสมัพนัธ์ และการยอมรับวฒันธรรมแบบตะวนัตกท่ีแพร่หลายเขา้มา
อยา่งมากในช่วงเวลานั้นนัน่เอง 
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This research was conducted to characterize the unique architecture, found in the 
decoration of Wat Rajabopit Stitmahasimaram. The aim of the study focused on the 
characteristics of the Western Interior decoration of the temple, to determine the evolution of the 
temple’s architecture in this period. The influence of various factors, impacted toward the temple 
that caused of changing from the Thai architectural style into the modern architectural style in the 
early monarchy of King Rama V. 

The results featured the prominent of Thai architectural style, Particularly in Ubosot, 
was preserved the traditional Thai architecture which derived from the King Rama IV‘s reign. 
The distinctive decoration developed into the western style by the usage of the western concept 
for instance:  The motif in the floral design on plants, gilded stucco decoration, the pointed 
arches, the pillar and pilaster with Gothic art and so on, imitated from the Western style 
definitely. Including the furnitures and accessories were imported from western country to 
exhibited the western atmosphere inside Ubosot completely.  

This evolution was probably caused from the relationship, trading and exchanging 
culture between Thai and Western country which it appeared in the reign of King Rama V. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากบุค คล

หลายฝ่าย ซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
ขอกราบนมสัการและขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจา้จากวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทุกรูป ท่ีไดใ้หก้ารอบรมสัง่สอน และใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนยงัไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์ในการคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ และอ านวยความสะดวกในการถ่ายภาพภายในวดัเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  อาจารยท่ี์ปรึกษา  
การคน้ควา้อิสระเป็นอยา่งสูง  ท่ีไดก้รุณามอบความรู้ทางดา้นวิชาการ รวมถึงแนวทางในการศึกษา
ตลอดจนค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการท างาน จนส าเร็จเป็นรูปเล่มอยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. สนัติ  เลก็สุขุม,  ศาสตราจารย  ์ดร.ศกัด์ิชยั  
สายสิงห์ , ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เชษฐ ์ ติงสญัชลี  ตลอดจนอาจารยท่์านอ่ืน ๆ ในภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะท่ีไดก้รุณามอบความรู้และสัง่สอนผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคุณ พี่ๆ และเพื่อนๆ นกัศึกษาร่วมรุ่นปริญญาโททุกท่าน  ท่ีเป็นก าลงัใจให้
กนัและกนั  ตลอดจนยงัใหค้  าปรึกษาต่างๆ  และเอ้ือเฟ้ือขอ้มลูในดา้นของการศึกษาเสมอมา 

งานคน้ควา้ในคร้ังน้ีคงไม่สามารถเกิดข้ึน  และส าเร็จลุล่วงไปไดห้ากปราศจากแรง
สนบัสนุนจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่  และนอ้งๆ  ท่ีช่วย
สนบัสนุน  และเป็นก าลงัใจใหก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 
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