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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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1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เป็นพระอารามประจ ารัชกาลท่ี 5 แห่งราชจกัรีวงศ ์
มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ชนิดราชวรวิหาร   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงโปรดเกลา้ฯใหส้ถาปนาข้ึนโดยสร้างข้ึนเป็นวดัแรกในรัชกาลเม่ือพ.ศ. 2412 หลงัจาก  
เสด็จเถลิงถวลั ยร์าชสมบติัแลว้  1 ปีดว้ยพระราชประสงคใ์หเ้ป็นวดัในธรรมยตุนิกายคู่กบั  
วดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม   ซ่ึงสมเด็จพระราชบิดา  คือ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงสถาปนาไว ้ โดยนามของวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความหมายเป็นสองส่วนคือ
ค าว่า “ราชบพิธ” หมายความถึง วดัท่ีพระเจา้แผน่ดินทรงสร้าง  ส่วนสร้อยนาม“สถิตมหาสีมาราม ”
มีความหมายว่า อารามอนัมีเขตสีมากวา้งใหญ่ตั้งอยู่1 

โดยการสร้างวดัราชบพิธน้ี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ  
ใหน้ าเอาหลกัเดิมแต่โบราณมาใช้ คือการสถาปนาพระเจดียเ์ป็นหลกัส าคญัของวดั   แลว้มีอุโบสถ
อยูท่างดา้นหนา้  พระวิหารอยูท่างดา้นหลงั  และมีระเบียงคดลอ้มรอบ   โดยมีก  าแพงกั้นระหว่าง  
เขตพุทธาวาสและสงัฆาวาส   แต่มีรูปแบบท่ีพิเศษกว่าวดัอื่นๆ  คือ วดัราชบพิธมีลกัษณะการผสม
ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยโุรป   โดยลกัษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ส่วนภายในพระอุโบสถออกแบบและตกแต่งอยา่งตะวนัตก   ซ่ึงการตกแต่งภายในแบบตะวนัตก
ดงักล่าวนั้น  ทรงโปรดฯ  ใหห้ม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย  เป็นผูอ้อกแบบ   โดยไดท้รงคิดดดัแปลง  
ศิลปะโกธิคใหม้ีความกลมกลืนเป็นอยา่งดีกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย2 

โดยลกัษณะพิเศษดงักล่าวคือ  รูปแบบการผสมผสานกนัระหว่างศิลปกรรมแบบ  
ไทยประเพณีและแบบตะวนัตกท่ีปรากฏอยูใ่นวดัราชบพิธ   สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ของสภาวะทางสงัคม การเมืองการปกครอง และอิทธิพลจากชาติตะวนัตก ท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลานั้น  ตลอดจนยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบงานศิลปกรรมและ

                                                
1 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2531), 13. 
2 โชติ กลัยาณมิตร, สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2525. จัดพิมพ์

เป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525), 47. 
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วฒันธรรมต่างๆ  ของประเทศไทย   ในช่วงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึง 

ดว้ยเหตุน้ี  จึงเห็นว่างานศิลปกรรมท่ีแสดงออกถึงความผสานกลมกลืนกนัระหว่าง
วฒันธรรมไทยแบบโบราณกบัวิวฒันาการแผนใหม่ท่ีปรากฏอยูใ่นงานสถาปัตยกรรม   โดยเฉพาะ
การประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถของวดัราชบพิธ  ท่ีมีการน าลกัษณะรูปแบบของศิลปะโกธิค
มาใช ้เช่นท่ีส่วนของผนงัเหนือช่องประตูและหนา้ต่างทั้งส่ีดา้น  มีการประดบัดว้ยเสาอิง  (pilaster) 
และแบ่งเป็นช่องโคง้ปลายแหลม   หรืออาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม  (pointed arch) ตามแบบศิลปะ
ตะวนัตก  แต่ในขณะเดียวกนั ในช่องดงักล่าวก็ยงัมีการเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พุทธศาสนา ซ่ึงเป็นความนิยมการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถของไทยตั้งแต่อดีต   ถือไดว้่า
ลกัษณะของการประดบัตกแต่งดงักล่าวมีการผสมผสานกนัระหว่างงานศิลปกรรมไทยและงาน
ศิลปกรรมอยา่งตะวนัตก   โดยลกัษณะของงานท่ีปรากฏนั้นควรมีการศึกษาคน้ควา้รวมไปถึง
การศึกษาเร่ืองของประวติัความเป็นมาของวดั  และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการสร้างและประดบัตกแต่ง
ตลอดจนศึกษาถึงปัจจยัส าคญัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการสร้างหรือการประดบัตกแต่งภายในของ  
พระอุโบสถอยา่งละเอียด  เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในท่ีมาของการสร้าง และยงัน าผลการศึกษา
ดงักล่าว  ไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษาเปรียบเทียบเป็นวิวฒันาการของการตกแต่งสถาปัตยกรรม
ประเภทอ่ืนๆ หรือประเภทเดียวกนัท่ีอยูภ่ายในช่วงเวลาท่ีร่วมสมยักนั  อาทิ  พระท่ีนัง่จกัรี  
มหาปราสาท  หรือวดันิเวศธรรมประวติั   ซ่ึงทั้งสอง แห่ง ลว้นเป็นงานก่อสร้างท่ีสร้างหลงัจาก  
วดัราชบพิธ  แต่ไดรั้บอิทธิพลในการสร้างจากศิลปกรรมอยา่งตะวนัตกมาเหมือนกนัทั้งส้ิน 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ในการศึกษางานประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา ราม 

มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของตะวนัตกและรูปแบบงานศิลปกรรมแบบตะวนัตก ท่ีส่งผล

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่องานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งสถาปัตยกรรมของไทย ในช่วงรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ  ภายในวดัราชบพิธ  และอิทธิพลต่างๆ  
ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง 

3. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะพิเศษ  อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีพบในการประดบัตกแต่ง
สถาปัตยกรรมของวดัราชบพิธ  รวมไปถึงลกัษณะการประดบัตกแต่งภายในของพระอุโบสถ  
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบตะวนัตก  
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4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

สมมตฐิานการศึกษา 
ตั้งแต่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น   มีปรากฏการณ์

ใหม่ๆ  เกิดข้ึนอยา่งมากมาย   ทั้งแนวความคิดใหม่ทางสงัคมและวิทยาการสมยัใหม่ ท่ีต่างเกิดข้ึน
ในช่วงสมยัน้ี  โดยเฉพาะงานทางดา้นสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมต่างๆ ของไทย  ไดเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่   ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลของศิลปะและวฒันธรรมอยา่งตะวนัตก ท่ีเขา้มา
ผสมผสานอยา่งมากมายนัน่เอง 

รูปแบบศิลปะและอิทธิพลทางวฒันธรรมตะวนัตกท่ีปรากฏในการประดบัตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถของวดัราชบพิธนั้น   ผูศ้ึกษามีสมมติฐานว่าส่วนหน่ึงเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บ  
สืบทอดมาจากงานศิลปกรรมในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี  4 และ 
อีกส่วนก็เป็นผลมาจากรูปแบบอิทธิพลของศิลปะและวฒันธรรมอยา่งตะวนัตก  ท่ีเขา้มาแพร่หลาย
ในช่วงเวลานั้นเอง  มาผสมผสานกนั   จึงเป็นผ ลใหง้านประดบัตกแต่งภายพระในอุโบสถของ  
วดัราชบพิธ เป็นลกัษณะเฉพาะของการตกแต่งสถาปัตยกรรมของรัชสมยัพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาจะครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบังานศิลปกรรมในช่วงสมยัรัชกาลท่ี  4 
โดยเนน้เฉพาะงานศิลปกรรมท่ีไดอิ้ทธิพลของตะวนัตกและงานศิลปกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเขา้มามีบทบาท
อยา่งมากในช่วงตน้ของงานศิลปกรรมของรัชกาลท่ี 5 

2. ศึกษาประวติัศาสตร์ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
เพ่ือท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น  ซ่ึงคาดว่าน่าจะมีผลต่อการสร้าง  และการประดบั
ตกแต่งสถาปัตยกรรมของวดัราชบพิธ 

3. ศึกษางานศิลปกรรมภายในวดัราชบพิธ   โดยเฉพาะการประดบัตกแต่งภายใน  
พระอุโบสถท่ีไดรั้บอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมตะวนัตก 

4. ศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัฐานงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1. การเก็บขอ้มลูท่ีเป็นขอ้มลูส าหรับน ามาวิเคราะห์  หรือน ามาเพื่อเปรียบเทียบ  

ในการศึกษา โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
1.1 ขอ้มลูทางดา้นเอกสาร อาทิ ขอ้มลูของรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา

ประวติัความเป็นมาท่ีมีความส าคญัในเชิงประวติัศาสตร์  สงัคม ศิลปวฒันธรรม  ศาสนา  อยา่งเช่น
ขอ้มลูเอกสารทางดา้นบทความ บนัทึก จดหมายเหตุ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพงศาวดาร อตัชีวประวติั
งานวิจยั และวารสารต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูทางภาคสนาม  เป็นการเก็บขอ้มลูท่ีไดจ้ากสถานท่ีจริง  โดยเก็บขอ้มลู
เป็นภาพถ่าย  ตลอดจนขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ พระภิกษุ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัระเบียบขอ้มลู   ใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากเบ้ืองตน้มาแบ่งประเภท  แยกสมยัและงาน
ศิลปกรรมต่างๆ   แลว้จดักลุ่มความส าคญัตามล าดบัเวลา  ปีพ.ศ.   เพื่อใชเ้ป็นล าดบัขอ้มลูในการ
วิเคราะห์ต่อไป 

3. การวิเคราะห์   เป็นการน าขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดม้าประมวลผล  ดว้ยการศึกษา
เปรียบเทียบ  อา้งอิงอยา่งเป็นเหตุเป็นผลโดยอาศยัความเป็นจริงตามรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีปรากฏ
และความเป็นจริงจากขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงประวติัความเป็นมา  และ
แนวความคิด  ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างหรือการประดบัตกแต่งภายใน
พระอุโบสถของวดัราชบพิธท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี 
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บทที ่2 
การรับอทิธิพลตะวนัตกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
การตดิต่อและอทิธิพลตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์  ก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

หลงัจากการล่มสลายของกรุงศรีอยธุยา   การติดต่อสมัพนัธท์างการทูตระหว่างไทย  
กบัชาติตะวนัตกไดเ้ร่ิมตน้อีกคร้ังในสมยัรัตนโกสินทร์  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อเป็นชาติแรกคือโปรตุเกส  และในสมยัของพระพุทธ
เลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี  2 มีการเขา้มาของทูต  คือ จอห์น   ครอเฟิร์ด  ชาวองักฤษ 1  ซ่ึงการมาของ  
ชาติตะวนัตกท่ีเขา้มาในเมืองไทยนั้น มีวตัถุประสงคห์ลายประการ  ทั้งทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ
การคา้  และการเผยแผศ่าสนา   แต่การเขา้มาและบทบาทของชาติตะวนัตกในช่วงตน้กรุง
รัตนโกสินทร์ราวรัชกาลท่ี 1-2 อาจกล่าวไดว้่ามีอยูน่อ้ยมาก  และไทยก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
ติดต่อทางการทูตกบัประเทศท่ีมาจากตะวนัตกมากนกั 

ล่วงมาถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  3  ถือว่าเป็น  
“สมยัแห่งการตั้งหลกั” ของไทย  ต่อการรับวฒันธรรมตะวนัตก 2  ซ่ึงในระยะน้ี  การติดต่อสมัพนัธ์
กบัชาวตะวนัตกเร่ิมมีความชดัเจนมากข้ึนกว่าแต่ก่อน  คณะทูตจากองักฤษโดยการน าของร้อยเอก
เฮนร่ี   เบอร์น่ี   ได้เดินทางเขา้มายงักรุงเทพฯ  เมื่อ  พ.ศ. 23683  เพื่อมาเจรจาทางดา้นการทูตและ
นโยบายทางการคา้กบัไทย   แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ทางดา้นการเมือง  และไทยก็ตระหนกัถึง
อิทธิพลของชาติตะวนัตกท่ีเร่ิมมีอ  านาจเขา้มาคุกคามหลายประเทศในเอเชีย   ท าใหไ้ทย  
ตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายทางการเมืองต่อชาติตะวนัตก   เป็นผลใหรั้ฐบาลไทยตกลงท าสนธิสญัญา
เบอร์น่ี  (Burny Treaty) กบัองักฤษ   เมื่อวนัท่ี  20 มิถุนายน  พ.ศ. 2369  ซ่ึงนบัว่าเป็นสนธิสญัญา  

                                                
1 สันติ   เลก็สุขมุ , จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่  3 ความคดิเปล่ียน  การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม ,

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 15. 
2 วิไลเลขา   ถาวรธนสาร , ชนช้ันน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก , (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ

,2545),  23. 
3 สันติ  เลก็สุขมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคดิเปล่ียน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม, 15. 
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ทางพระราชไมตรีและพาณิชยฉ์บบัแรกท่ีไทยท ากบัชาติตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ 4  หลงัจาก
การท าสนธิสญัญาเบอร์น่ี   ท าใหเ้หล่าประเทศจากตะวนัตกอ่ืนๆ  ทยอยกนัเขา้มาติดต่อขอท า
สนธิสญัญาการคา้  และไดเ้กิดสมัพนัธไ์มตรีกบัชาวตะวนัตกอยา่งแพร่หลาย   ตลอดจนในสมยัน้ี 
ยงัไดม้ีการเขา้มาของมิชชนันารีชาวอเมริกนัมาเผยแผศ่าสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์
พร้อมกนันั้นก็ไดน้ าความรู้จากตะวนัตก  อาทิ  การแพทย์  วิทยาศาสตร์  หรือการพิมพ์ 5  ตลอดจน
วิทยาการใหม่ๆ มาสู่สงัคมไทย   จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
อยา่งกวา้งขวางในเวลาต่อมา   กระทัง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
เสด็จข้ึนครองราชสมบติัในปี พ.ศ. 2394  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญัระหว่าง
ความสมัพนัธ์ ของ ไทยกบัชาติตะวนัตก   เน่ืองดว้ยเป็นช่วงท่ีประเทศชาติ  และประเทศต่างๆ 
ในเอเชีย ก าลงัถกูคุกคามอยา่งหนกัจากมหาอ านาจตะวนัตะวนัตก   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงตน้
รัชกาลน้ี  มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัคือมิตรมหาประเทศท่ีเคยท าการคา้และติดต่อเจริญสมัพนัธไ์มตรี  
กนัมายาวนานอยา่งจีนตอ้งพ่ายแพส้งครามใหก้บัองักฤษ   ท าใหจี้นเร่ิมเส่ือมอ านาจและอิทธิพล  
ลงไปในประเทศแถบเอเชียอาคเนย ์ ความสมัพนัธใ์นรูปบรรณาการต่างๆ  ตลอดจนการคา้ระหว่าง
ไทยกบัจีน  ซ่ึงเคยด าเนินการมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ตอ้งมาหยดุลงในช่วงตน้รัชกาลน้ี6  ท าให้
ส่ิงท่ีไทยเคยไดเ้รียนรู้จากจีนและชาติอ่ืนในเอเชีย  ตอ้งเปล่ียนและหนัไปเรียนรู้จากชาติตะวนัตก
แทนจากเหตุการณ์ดงักล่าวประกอบกบัการคุกคามและการล่าอาณานิคมจากชาติมหาอ านาจท่ีมา
จากตะวนัตก   ท าใหพ้ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงตระหนกัดีว่าการท่ีจะรักษา
บา้นเมืองใหเ้ป็นอิสระอยูไ่ด ้  ตอ้งอาศยัการเปล่ียนแปลงนโยบายและการติดต่อทางดา้น
ต่างประเทศ   ตลอดจนทรงเลง็เห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของการศึกษาวิทยาการใหม่ๆ  
และความเจริญตามแบบตะวนัตกโดยการยอมรับอิทธิพลและอารยธรรมอยา่งตะวนัตก   พร้อมกบั

                                                
4 กฤษฎา พิณศรี, “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงั

ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถ  
วดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบญัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540), 10. 

5 เอกสุดา สิงห์ล  าพอง, “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ ,” ใน ท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบ
หมู่ 200 ปี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2554), 169. 

6 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  
ฝาผนงั   ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 12. 
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เร่งพฒันาบา้นเมืองใหท้นัสมยัทดัเทียมกบัประเทศท่ีเจริญแลว้ทั้งหลาย จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้
ปลอดภยัจากการรุกรานของชาติตะวนัตกเหล่านั้นได้7 

การติดต่อทางการทูตและการคา้กบัตะวนัตกท่ีส าคญัในรัชกาลน้ี  คือในปีพ.ศ. 2398 
ไทยไดท้ าสนธิสญัญาเบาริง อนัเป็นขอ้ตกลงทางพระราชไมตรีและการคา้ระหว่างประเทศไทยกบั
องักฤษ  และต่อมาไทยก็ไดมี้การท าสญัญาในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เดนมาร์ก
แฮนซิเฮติก  โปรตุเกส  เนเธอร์แลนด์  และปรัสเซียอีกตามล าดบั 8  ซ่ึงการเขา้มาของชาติตะวนัตก  
ลว้นแต่มีส่วนท าใหโ้ฉมหนา้ของไทย  โดยเฉพาะกรุงเทพฯ  เปล่ียนไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง  ดงัจะ  
เห็นไดจ้ากการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นการศึกษา   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพิจารณาเห็นความส าคญั
ของการศึกษาแบบตะวนัตก ว่ามีผล ต่อการพฒันาประเทศ   ดว้ยโปรดฯ  ใหม้ีมิชชนันารี  
มาเป็นครูสอนภาษาองักฤษและความรู้ทัว่ไปใหก้บัสตรีในวงั   และต่อมาทรงไดติ้ดต่อว่าจา้งให้  
นางแอนนา   เลียวโนเวนส์   สตรีชาวองักฤษจากสิงคโปร์   เขา้มาเป็นครูสอนภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์  และวรรณคดีองักฤษใหก้บัพระโอรสและพระธิดา 9  นอกจากนั้นยงัไดว้างรากฐาน
การศึกษาใหก้บัประชาชนทัว่ไป  โดยสนบัสนุนใหมิ้ชชนันารีและบาทหลวงจดัตั้งโรงเรียนข้ึนใน
พระนคร   ท่ีส าคญัในสมยัน้ีไดมี้การส่งขา้ราชการไทยไปศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ  ตลอดจน  
ทรงว่าจา้งชาวต่างประเทศเขา้มารับราชการในไทยดว้ย   ซ่ึงการเปิดกวา้งทางการศึกษาน้ี  ถือไดว้่า
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหโ้ลกทศัน์ และวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมซึมซาบเขา้สู่วิถีชีวิตของคนไทย10 

ทางดา้นการคมนาคม  โดยเฉพาะหลงัการท าสนธิสญัญาเบาริงแลว้นั้น   ไทยไดม้ีการ
วางรากฐานการคมนาคมสมยัใหม่  เพื่ออ  านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายและการสญัจร 
และเพ่ือเป็นการจูงใจใหช้าวต่างชาติเขา้มาท าการคา้ขายและตั้งถ่ินฐานในเมืองไทย   โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ และอาณาเขตบริเวณใกลเ้คียงท่ีก  าหนดไวต้ามสนธิสญัญา  ในสมยัน้ีมีการสร้างถนนตาม
แบบมาตรฐานตะวนัตกข้ึนเป็นแห่งแรกคือถนนเจริญกรุง  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
                                                

7 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  
ฝาผนงั   ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 12. 

8 เร่ืองเดียวกนั, 13. 
9 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาค 12: จดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ , (พระนคร : องคก์ารคา้ของ

คุรุสภา, 2504), 345. 
10 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 12. 
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โปรดฯ  ใหส้ร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2404 ตามค าเรียกร้องของชาวตะวนัตก   หลงัจากนั้น  ก็ไดม้ีการ  
ตดัถนนท่ีส าคญัเพ่ิมข้ึนอีกหลายสาย  เช่น  ถนนบ ารุงเมือง  และถนนเฟ่ืองนครเป็นตน้ 11  นอกจาก  
การสร้างถนนสายต่างๆ  ยงัไดโ้ปรดฯ  ใหมี้การขุดคลองเพ่ิมเติมข้ึนอีกหลายสาย  ไดแ้ก่  คลองตรง
ถนนสีลม  คลองมหาสวสัด์ิ   คลองเจดียบ์ูชา   คลองด าเนินสะดวก   คลองภาษีเจริญ   คลองบางล่ี
คลองลดัขนุน   และก็ยงัมีการจดัสร้างสะพานขา้มคลอง  เพื่อ ใช้ประโยชน์จากคลองและถนน  
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  เช่น  สะพานเหลก็  (สะพานด ารงสถิต ย)์  สะพานขา้มคลองผดุงกรุงเกษม   สะพาน  
หวัล าโพง เป็นตน้12 

 
อทิธิพลตะวนัตกในงานศิลปกรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม  
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

จะเห็นไดว้่า จากการติดต่อสมัพนัธก์บัชาติตะวนัตก ท าใหไ้ทยไดรั้บเทคนิควิทยาการ
สมยัใหม่มากมายหลายดา้น   ตลอดจนการปรับปรุงประเทศใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ตามแนวทาง
ของตะวนัตก  ก็ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งประเพณี  สงัคม  และชีวิต  
ความเป็นอยูข่องคนไทย  โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลถึงรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะของคนไทยดว้ยไม่มากก็นอ้ย ดงัน้ี 

ในระยะแรกของกรุงรัตนโกสินทร์  โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี  1-2  เป็นช่วงท่ีไทย
ยงัคงสืบทอดรูปแบบต่างๆ มาจากกรุงศรีอยธุยา  ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของผูค้น
หรือแมแ้ต่งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ  ของไทย   ก็ยงัคงเป็นลกัษณะเดียวกบังานช่างในสมยัอยธุยา
อยา่งเคร่งครัด  ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม   ซ่ึงในระยะน้ีอิทธิพลต่างชาติ  
ท่ีเขา้มามีบทบาทต่องานศิลปกรรม ยงัมีไม่มากนกั   โดยอิทธิพลจากประเทศท่ีเขา้มามีบทบาท  
ต่องานศิลปกรรมของไทยในระยะน้ีคือจีน ซ่ึงเป็นชาติท่ีมีการติดต่อคา้ขายและมีสมัพนัธไมตรีกนั
อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ช่วงปลายของกรุงศรีอยธุยาเร่ือยมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ถึงแมใ้นระยะน้ี จะเร่ิม
มีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกบา้งแลว้   แต่อาจกล่าวไดว้่าไทยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการติดต่อ
คา้ขายหรือแมแ้ต่ทางการทูตกบัชาติใดท่ีมาจากตะวนัตกมากนกั  เป็นผลท าใหอิ้ทธิพลต่างๆ รวมไป
ถึงรูปแบบศิลปกรรมแบบตะวนัตกไม่ไดรั้บความนิยมในระยะน้ี 

คร้ันล่วงมาถึงรัชกาลท่ี 3 แผน่ดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  ในระยะน้ีการ
ติดต่อสมัพนัธก์บัชาวตะวนัตกเร่ิมมีความชดัเจนมากข้ึนกว่าในระยะแรก   ถึงขั้นมีการตกลง  
                                                

11 หม่อมราชวงศแ์น่งนอ้ย   ศกัดิ์ศรี , มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพก์รุงเทพ, 2537), 173. 

12 ทศันี  พิกุล, ย้อนอดีตกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป, 2534), 50-51. 
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ท าสนธิสญัญาทางไมตรีกบัองักฤษ   แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม  ดูเหมือนว่าความนิยมและความช่ืนชม  
ต่องานศิลปกรรมตะวนัตกจะไม่ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดันกั  หมู่คนทัว่ไปตลอดจนในราชส านกัไทย
กลบัไปช่ืนชอบในศิลปะจีนเป็นอนัมาก   ดงัจะเห็นไดจ้ากวดัวาอารามต่างๆ  ท่ีพระบาทสมเด็จ  
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงสถาปนาข้ึน  ลว้นแต่แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลการก่อสร้างและการประดบั
ตกแต่งท่ีเป็นแบบจีนแทบทั้งส้ิ น  โดยศิลปะและสถาปัตยกรรมดงักล่าวน้ีมกัเรียกว่า  “แบบนอก
อยา่ง” หรือ “แบบพระราชนิยม”  ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่างานศิลปกรรมในสมยัน้ี  มีอิทธิพลจากศิลปะ
จีนเป็นส าคญั13  จนเมื่อเขา้สู่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ในขณะนั้นประเทศได้
เปิดสมัพนัธไมตรีกบัชาติต่างๆ  อยา่งกวา้งขวาง  โดยเฉพาะชาติท่ีมาจากตะวนัตก   ท าใหง้าน
ศิลปกรรมในสมยัน้ี ดูเหมือนว่าจะไทยจะรับเอาแบบแผนอยา่งตะวนัตกมาปรับใชอ้ยา่งเต็มท่ี  ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบัสภาพทางสงัคมและบา้นเมืองในขณะนั้น   ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลต่องาน
ศิลปกรรมของไทยทุกแขนง ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม ดงัน้ี 

 
1. ด้านงานจติรกรรม 

ในสมยัน้ีมีการเขียนภาพใหเ้กิดความสมจริงมากข้ึน   หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นยคุท่ี
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของงานจิตรกรรมจากแบบท่ีเรียกว่าจิตรกรรมไทยประเพณีมาเป็นแบบ
จิตรกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก14  ถึงแมช่้างจะยงัคงเขียนเร่ืองราวอยูใ่นแบบปรัมปราคติก็ตาม
โดยเทคนิคการเขียนท่ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งตะวนัตกคือ  มีการใชสี้  แสงเงา  และบรรยากาศท่ีมืดทึม
หรือสลวัคลา้ยมีเมฆหมอก ใหค้วามรู้สึกเหมือนประเทศเมืองหนาว  ซ่ึงจะแตกต่างไปจากจิตรกรรม
ไทยประเพณี  ท่ีจะไม่แสดงบรรยากาศของภาพและมกัใชโ้ทนสีท่ีสว่างสดใส   นอกจากน้ี  
งานจิตรกรรมในสมยัน้ียงัไดมี้การน าหลกัทศันียวิทยา (Perspective) มาใชอ้ยา่งเต็มท่ี   ในส่วนของ
เน้ือหา   ก็ยงัมีความนิยมเขียนเร่ืองในพุทธศาสนาอยา่งไทยประเพณี  และเร่ืองราวของภาพท่ีเป็น
ปริศนาธรรม   ซ่ึงมีจิตรกรท่ีส าคญัในสมยัน้ีคือ ขรัวอินโข่งเป็นจิตรกรคนแรกท่ีเป็นผูริ้เร่ิมและ  
รับวิทยาการการเขียนภาพแบบตะวนัตกมาใช้15 
  

                                                
13 ศกัดิ์ชยั  สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 9. 
14 สมศกัดิ์   แตงพนัธ์ , จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2533), 3. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 จิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรั ชกาลที่  4 จากวดับวรนิเวศวิหาร   แสดงใหเ้ห็นลกัษณะงานจิตรกรรม  ที่ได้
อิทธิพลตะวนัตก อาทิ ภาพอาคารสถาปัตยกรรม และภาพผูค้นที่มีลกัษณะอยา่งชาวตะวนัตก   มีทั้งผูค้น
ที่ใส่เคร่ืองแบบทหารและขี่มา้  ที่ส าคญัคือเทคนิคการเขียนภาพที่ไดน้ าหลกัทศันียวิทยา  (Perspective) 
มาใชเ้ขียน ท าใหรู้ปภาพมีระยะใกลไ้กล และยงัเขียนภาพกอ้นเมฆและทอ้งฟ้าแบบธรรมชาติอีกดว้ย 

ที่มา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2555, จาก http://www.oknation.net/blog/vibhuti/2009/05/31/entry-7  

 
2. ด้านงานประตมิากรรม 

สืบเน่ืองจากการเปิดประเทศ และการเจริญสมัพนัธไมตรีกบัชาติตะวนัตก ในสมยัน้ี
จึงมีการส่งส่ิงของแลกเปล่ียนเป็นบรรณาการซ่ึงกนัและกนั คร้ังหน่ึงจกัรพรรดินโปเลียนท่ี  3 
(Emperor Napoleon III) ประมุขของฝร่ังเศส  ไดส่้งเคร่ืองราชบรรณาการ มาทูลเกลา้ฯ  ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เป็นประติมากรรมส าริดแบบคร่ึงพระองครู์ปเหมือน
จกัรพรรดินโปเลียนท่ี  3 และพระจกัรพรรดินีอเูชนีเดอ มอนติจู   ซ่ึงผลงานดงักล่าวไดม้ีส่วน  
โนม้นา้วใหพ้ระมหากษตัริยไ์ทยในสมยันั้น  เร่ิมยอมรับประติมากรรมรูปเหมือนของบุ คคลส าคญั  
ท่ียงัมีชีวิตอยูม่ากข้ึน16 

หลงัจากนั้นในปี  พ.ศ. 2406  รัฐบาลฝร่ังเศสไดจ้ดัส่งประติมากรรมส าริดลอยตวั  
ขนาดเลก็มาทูลเกลา้ถวายอีกคร้ังหน่ึง   เป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใน
พระราชอิริยาบถยนื ฉลองพระองคเ์ส้ือนอกและทรงพระภูษาโจง   ป้ันโดยเอมิล  ฟรังซวั  ซาตรูสส์
(Emiel Francois chatrousse)17  แต่เน่ืองดว้ยซาตรูสส์เห็นเพียงพระบรมฉายาลกัษณ์จึงป้ันหล่อ  
จนพระวรกายผดิเพ้ียนไปมากไม่เป็นท่ีพอพระทยั   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้เจา้อยูห่วั  
จึงไดพ้ระราชด าริใหช่้างไทยคือหลวงพจนา  (ภายหลงัเป็นพระยาจินดารังสรรค)์   ป้ันพระบรมรูป

                                                
16 อภินนัท์   โปษยานนท์ , จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส านัก  1, (กรุงเทพฯ :

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงกรุ๊พ, 2536), 6. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
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เท่าพระองคจ์ริงข้ึน   โดยเป็นการลกัษณะ ผสมผสานรูปเหมือนบุ คคลตามแบบตะวนัตกกบัความ
เกล้ียงเกลาเรียบง่ายตามคติของไทยโบราณไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงนบัเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของงาน
ประติมากรรมท่ีมีการป้ันพระบรมรูปพระมหากษตัริยไ์ทย  ขณะท่ียงัด ารงพระชนมชี์พอยูต่าม  
คตินิยมแบบตะวนัตก18 

นอกจากนั้นอิทธิพลการสร้างรูปเหมือนตามแบบศิลปะตะวนัตกยงัแพร่หลายเขา้ไปใน
งานประติมากรรมทางศาสนาดว้ย  โดยพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัน้ีไดถ้กูตดัทอนพุทธลกัษณะ
บางประการเพ่ือใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงมนุษยม์ากข้ึน เช่น พระเกตุมาลาหรืออุษณีษะหายไป  เพราะ
พระองคท์รงเห็นว่าเป็นลกัษณะบุรุษโทษ  อีกทั้งเปล่ียนมาท าพระกรรณสั้น และจีวรจากท่ีเคยเรียบ
และบางแนบพระวรกายก็เปล่ียนมาเป็นร้ิวแสดงรอยยบัเหมือนธรรมชาติ   ลกัษณะต่างๆ  ขา้งตน้น้ี
อาจกล่าวไดว้่าเป็นพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั19 

ซ่ึงพระพุทธรูปองคส์ าคญัท่ีไดส้ร้างข้ึนในสมยัน้ี  เช่น  พระสมัพุทธพรรณี  และ  
พระนิรันตรายโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ใหส้ร้างข้ึนเพ่ือน าไปประดิษฐาน
ยงัวดัธรรมยติุทั้ง 18 แห่ง20 (ภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2 พระนิรันตรายประดิษฐานที่หอพระสุลาลยัพิมานในพระบรมหาราชวงั 
ที่มา: ศกัดิ์ชยั   สายสิงห์,  “ศิลปะรัตนโกสินทร์ ” ในรายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 

พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยชุดที่  3, ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2553, 71. 

                                                
18 อภินนัท ์โปษยานนท,์ จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส านัก1, 21. 
19รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, (กรุงเทพฯ:มิวเซียมเพรส,2553), 158. 
20ศกัดิ์ชยั สายสิงห์,“ศิลปะรัตนโกสินทร์” ในรายงานการวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 

พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยชุดที่ 3,  ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553, 72. 
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3. ด้านงานสถาปัตยกรรม 
ในสมยัรัชกาลท่ี  4  สภาพบา้นเมืองเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเน่ืองมาจากมีชาวต่างชาติ  

เขา้มาอยูใ่นเมืองไทยมากข้ึน ท าใหช้นชั้นน าของไทยต่ืนตวัและสนใจคบคา้ กบัชาวต่างชาติ  ท าให้
วฒันธรรมอยา่งตะวนัตกปรากฏใหเ้ห็นมากข้ึนในสงัคมไทย  ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือสภาพบา้นเมือง
ของกรุงเทพฯ  มีลกัษณะท่ีเปล่ียนไป   โดยสถาปัตยกรรมหลายแห่งช้ีใหเ้ห็นถึงอิทธิพลตะวนัตก 
ซ่ึงความนิยมดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนก่อนในราชส านกัและไดก้ระจายออกไปสู่นอกราชส านกัอยา่ง
กวา้งขวาง อาทิ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรด ฯใหส้ร้างพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม
ภายในพระอภิเนาวนิ์เวศน์  (ภาพท่ี 3)  ซ่ึงเป็นหมู่พระราชมณเฑียรท่ีสร้างข้ึนใหม่ในพระบรม  
ราชวงั เมื่อ พ.ศ.2397  ณ บริเวณทิศใตข้องสวนขวา (ปัจจุบนัคือสวนศิวาลยั)  โปรดฯ ใหเ้ป็นอาคาร
แบบตะวนัตกเพื่อใชเ้ป็นทอ้งพระโรง  และเป็นท่ีตอ้นรับพระราชอาคนัตุกะจากต่างประเทศ 21

นอกจากนั้นยงัทรงสร้างพระต าหนกัพกัแรมบนยอดเขามไหศวรรยเ์มืองเพชรบุรี  พระราชวงั  
จนัทร์เกษม จ.พระนครอยธุยา   พระต าหนกัท่ีพระนารายณ์ราชนิเวศน์  จ.ลพบุรี   และพระราชวงั
สราญรมย ์เป็นตน้ 

ส าหรับการปลกูสร้างอาคารแบบตะวนัตกในส่วนท่ีเก่ียวกบัราษฎรในสมยัน้ี   เร่ิมมี
ตึกแถว  ซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัแบบใหม่ชนิดหน่ึง  เช่น  ตึกแถวท่ีถนนเจริญกรุงตอนใน  ถนน  
บ ารุงเมืองและถนนเฟ่ืองนคร  ซ่ึงเป็นถนนท่ีโปรดฯ ใหส้ร้างข้ึนใหม่โดยมีลกัษณะเป็นตึกชั้นเดียว
ท่ีใชแ้บบอยา่งของตึกแถวจากสิงคโปร์   นอกจากนั้น  ในส่วนบริเวณรอบพระบรม มหาราชวงั 
ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นบา้นเรือนเสนาบดีและขุนนางในราชส านกั   ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี  4  พระองค์
ทรงรับความเจริญอยา่งตะวนัตกเขา้มาปรับปรุงบา้นเมืองใหส้วยงามเรียบร้อย   จึงโปรดฯ  ใหส้ร้าง
ตึกแถวแบบตะวนัตกข้ึนโดยรอบ ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น จ านวน 40 หอ้ง  ใชส้ าหรับเป็นท่ีอยูข่อง
ฝร่ังท่ีเขา้มารับราชการ รวมถึงส าหรับใหค้รูชาวต่างประเทศท่ีทรงจา้งมาสอนภาษาองักฤษพกัอาศยั
ตลอดจนใหพ่้อคา้ชาวต่างชาติเช่าตั้งร้านคา้ 

                                                
21 เอกสุดา  สิงห์ล  าพอง, “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ,” ใน ท่าพระ  ศูนย์กลางของช่างสิบ

หมู่ 200 ปี, 170. 
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ภาพที่ 3 ภาพเขียนภายนอกของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมในพระบรมมหาราชวงั จากภาพลายเส้นของชาวยโุรป 

ที่มา: เอกสุดา สิงห์ล  าพอง , “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ ,” ใน  ท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบหมู่ 200 
ปี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2554), 170. 

 

อยา่งไรก็ดี ความนิยมในศิลปะตะวนัตกท่ีเกิดข้ึนในสมยัน้ี   ส่วนใหญ่ยงัคงมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัความนิยม ในศิลปะจีนในสมยัรัชกาลท่ี  3  คือการรับรูปแบบไวเ้พียงการตกแต่ง
องคป์ระกอบของอาคารเท่านั้น 22  ขณะท่ีทรวดทรงของอาคารและการจดัพ้ืนท่ีใชส้อยยงัเป็น  
แบบไทยเช่นเดิม23  โดยท่ีรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวนัตกอาจจะน าแบบอยา่งมาจากภาพพิมพ์
ภาพถ่าย  โปสการ์ด  ของท่ีระลึกจากต่างประเทศ  หรือการท่ีไดม้ีขุนนางไทยท่ีมีโอกาส  
ไปต่างประเทศและจดจ ารูปแบบแลว้กลบัมาลอกเลียนแบบ24  แมง้านสถาปัตยกรรมในสมยัน้ียงัไม่
มีการใชโ้ครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมตะวนัตกอยา่งเต็มรูปแบบ   แต่ในสายตาชาวต่างชาติ  

                                                
22 โชติ  กลัยาณมิตร , สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ,  (กรุงเทพฯ : มปท. , จดัพิมพเ์ป็น  

ที่ระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525), 7. 
23 กฤษฎา พิณศรี ,“การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 21. 

24 เอกสุดา  สิงห์ล  าพอง, “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ,” ใน ท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบ
หมู่ 200 ปี, 170. 
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ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยอยา่งหมอแดน  บีช แบรดลี  (Dan BeachBradly, M.D.) หรือหมอบรัดเลย ์
ก็ยงัใหค้วามช่ืนชมว่ามีความสวยงาม และมีรสนิยม  แมว้่าผูส้ร้างจะไม่เคยเห็นตวัอยา่งจริงในยโุรป
มาก่อนเลย25 

จะเห็นไดว้่าในภาพรวม ของการรับ อิทธิพลตะวนัตกท่ีเขา้มาในสมยัรัตนโกสินทร์ 
ระหว่างรัชกาลท่ี 1-4  ปรากฏว่าในรัชสมยัพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  4 นั้น จะไดรั้บอิทธิพล
ตะวนัตกชดัเจนมากท่ีสุด  และยงัไดม้ีการน าวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนความเจริญตามแบบตะวนัตก
มาใชใ้นการด าเนินนโยบายปรับปรุงประเทศในดา้นต่างๆ  อยา่งชดัเจน   ทั้งในดา้นการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ฯลฯ  เพ่ือมิใหช้าวต่างชาติดูหม่ิน
ว่าเราเป็นชาติลา้หลงั  ประเทศไทยในสมยัรัชกาลท่ี  4 จึงถือไดว้่าเป็นช่วงแรกเร่ิมของการปรับตวั
เขา้สู่ยคุใหม่  ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม   ตลอดจนคนไทยยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่  
ท่ีมาพร้อมกบัอิทธิพลจากชาติตะวนัตก   ถือว่าการรับอิทธิพลตะวนัตกในสมยัพระบาทสมเด็จ  
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี  4  เป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัใหก้บัในรัชกาลต่อมา  คือในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 นัน่เอง 

 
อทิธิพลตะวนัตกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงข้ึนครองราชสมบติัในปี พ.ศ. 2411
เป็นรัชกาลท่ี  5 แห่งราชวงศจ์กัรี   เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศอยูท่่ามกลางความคบัขนัทางการเมือง  
โดยจะตอ้งรีบเร่งด าเนินการปฏิรูปเปล่ียนแปลงระบบและนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน
เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากการตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอ านาจตะวนัตก  ท่ีก  าลงัแผข่ยาย
อ านาจคุกคามเหล่าประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอาคเนยอ์ยา่งต่อเน่ือง  โดยเร่ิมส่อเคา้ใหเ้ห็นตั้งแต่ใน
แผน่ดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและสืบทอดมาถึงสมยัของพระองค์ 26  ทรงรับ  
ราชภาระหนกัในการด าเนินนโยบายพฒันาประเทศใหม้ีความเจริญกา้วหนา้  โดยการยอมรับ
อิทธิพลตลอดจนวฒันธรรมตะวนัตกมาใชป้รับปรุงกิจการบา้นเมืองในทุกดา้น  เพื่อใหป้ระเทศไทย
มีความทดัเทียมนานาอารยประเทศและด ารงไวซ่ึ้งเอกราชของแผน่ดิน มิใหต้อ้งตกเป็นเมืองข้ึนของ
ประเทศล่าอาณานิคมในสมยันั้น เหมือนดงัประเทศเพื่อนบา้นของไทยท่ีตอ้งประสบ 

                                                
25 เอกสุดา  สิงห์ล  าพอง, “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ,” ใน ท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบ

หมู่ 200 ปี, 127. 
26 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 13. 
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1. อทิธิพลตะวนัตกที่มผีลต่อการพฒันาประเทศในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงด าเนินพระบรมราโชบายเช่นเดียวกบั
สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ดว้ยทรงเห็นความจ าเป็นในการติดต่อกบัประเทศตะวนัตก   โดยทรง
ปรับปรุงบา้นเมืองอยา่งขนานใหญ่และขยายขอบเขตครอบคลุมชีวิตของคนไทยทุกดา้น  
เพื่อหลีกเล่ียงใหร้อดพน้จากการคุกคามของชาติมหาอ านาจ   การพฒันาประเทศอยา่งจริงจงัตาม
แบบตะวนัตกเร่ิมตั้งแต่ในระยะแรกของการครองราชย ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงศึกษาแบบอยา่งจากประเทศตะวนัตก   โดยการเสด็จประพาสประเทศอาณานิคมตะวนัตก
อยา่งเช่น  สิงคโปร์และชวา  ในปี  พ.ศ. 2413  อินเดีย  เมื่อ  พ.ศ.2414  และหวัเมืองมาลายหูลายคร้ัง
ก่อนท่ีจะเสด็จประพาสยโุรปถึง  2 คร้ัง เมื่อปี  พ.ศ.2440 และ พ.ศ.245027  และไดท้รงน าแบบอยา่ง
อนัดีงามของประเทศท่ีเสด็จเยอืน มาพฒันาปรับปรุงเพื่อวางรากฐานของชาติในทุกดา้น   ก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สงัคม   ตลอดจนวิถีการ  
ด าเนินชีวิตของคนไทยคร้ังใหญ่อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในเวลาต่อมาดงัน้ี 

 
1.1 วฒันธรรม 

จากการเสด็จประพาสยงัต่างประเทศ  มีผลต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมของไทยมิใช่นอ้ย   ดงัจะเห็นไดจ้ากวฒันธรรมการแต่งกายว่ามีการเปล่ียนแปลงคือ 
นิยมแต่งกายและไวผ้มตามแบบฝร่ัง   โดยทรงก าหนดเคร่ืองแบบทหารและพลเรือน  ฝ่ายทหาร  
มีเคร่ืองแบบเต็มยศและเคร่ืองแบบปกติ   ส่วนฝ่ายพลเรือนเป็นเคร่ืองแบบเต็มยศสวมเส้ือแพร  
สีกรมท่าปักด้ินทองท่ีคอและขอ้มือ   ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนนุ่งผา้ม่วงสีกรมท่า  และก าหนดให้
สวมถุงเทา้รองเทา้ดว้ย   ตลอดจนยงัไดมี้การดดัแปลงเคร่ืองแต่งกายอยา่งฝร่ังใหเ้หมาะสมกบั  
อากาศร้อนในเมืองไทยเรียกว่า  “เส้ือราชแปตแตนท์ ” (Raj pattern) ซ่ึงต่อมาเรียกเพ้ียนเป็น 
“ราชประแตน”28ส่วนเคร่ืองแต่งกายของสตรี แต่เดิมในราชส านกัยงัคงนุ่งผา้จีบ  ห่มสไบเฉียงแนบ
กบัล าตวัเปล่าต่อมาในปี  พ.ศ.2416 โปรดฯ ใหเ้ปล่ียนแปลงใหม่  ใหส้ตรีนุ่งผา้ยกจีบ  ห่มตาดหรือ  
ห่มสไบเวลาเต็มยศเท่านั้น   ในโอกาสทัว่ไปใหนุ่้งผา้โจงกระเบน  สวมเส้ือพอดีตวั  ผา่อก  คอกลม
หรือคอตั้งเต้ียๆปลายแขนแคบยาวถึงขอ้มือ  ชายเส้ือยาวเพียงเอว  เรียกว่าเส้ือทรงกระบอก   แลว้  

                                                
27 วิบูลย ์ ลี้ สุวรรณ, ศิลปะประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 134. 
28 เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป ,”

ศิลปากร 40, 2(มีนาคม – พฤษภาคม 2540): 88. 
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ห่มแพรจีบขวางและใส่สไบเฉียงทบับนเส้ืออีกชั้นหน่ึง (ซ่ึงแพรจีบทบับนสไบเฉียงทบัเส้ือน้ีต่อมา
ไดว้ิวฒันาการมาเป็นแพรสายสะพาย) แลว้ตอ้งสวมรองเทา้บู๊ตโดยมีถุงเทา้หุม้ตลอดน่องดว้ย29 

ส่วนการไวผ้มของชาย โปรดฯ ใหเ้ลิกไวผ้มทรงมหาดไทย แลว้ใหไ้วผ้มยาวอยา่งฝร่ัง
มีทั้งหวีแสกและหวีเสย   ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเป็นผูน้  าการไวผ้มยาว
และไดม้ีพระราชบรมราชานุญาตใหข้า้ราชบริพารไวผ้มยาวไดต้ามสมคัรใจ   คนทั้งหลายจึงนิยม  
ไวผ้มยาวตามแบบฝร่ังตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา   ส่วนผูห้ญิงโปรดฯ  ใหพ้ระสนมและสตรีในวงัยกเลิก  
ผมปีกและไวผ้มยาวแทน แต่บางคนก็ไวท้รงดอกกระทุ่ม  การไวผ้มยาวและทรงดอกกระทุ่มจึงได้
แพร่หลายสู่ประชาชนในเวลาต่อมา30 

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัยงัโปรดฯ  ใหย้กเลิกประเพณี
หมอบคลานเขา้เฝ้า   เพราะเหตุว่าจะท าใหฝ้ร่ังเขา้ใจผดิและเป็นการกดข่ีผูน้อ้ย   อีกประการหน่ึง  
การหมอบคลานอยูก่บัพ้ืน  ท าใหพ้วกฝร่ังท่ีมาเขา้เฝ้า   เดินกรายศีรษะเขา้มายนืค ้าเจา้นาย  
และขา้ราชการผูใ้หญ่ของไทยท่ีก  าลงัเฝ้าอยู่  จึงโปรดฯ  ใหย้นืเฝ้าหรือนัง่เกา้อ้ีเฝ้าแทน   ส่วน  
ธรรมเนียมถวายบงัคมและกราบไหว ้โปรดฯ ใหเ้ปล่ียนมาใชก้ารค านบัตามแบบตะวนัตก31 

1.2 การเมอืงการปกครอง  
ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองเร่ิมตั้งแต่ในกระทรวงต่างๆ  เพื่อมิใหท้ างาน

ซ ้าซอ้นและท างานไดรั้ดกุมยิง่ข้ึน   ทรงจดัตั้งการปกครองในส่วนภูมิภาค  คือการรวมอ านาจเขา้สู่
ส่วนกลางอยา่งเป็นระบบ  โดยมีการจดัตั้งมณฑลเทศาภิบาลเป็นหน่วยงานท่ีใหญ่ท่ีสุด  รองลงไป
ไดแ้ก่จงัหวดั ภายในจงัหวดัแบ่งเป็นอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นตามล าดบั  นอกจากน้ียงัโปรดฯ ใหม้ี
การจดัตั้งสุขาภิบาล ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย32  ตลอดจนในสมยัน้ี  ยงัมีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลใหเ้ป็นระเบียบไม่กระจดักระจาย
และยกเลิกการลงโทษแบบเดิม จดัการทหารอยา่งใหม่แบบตะวนัตก  อีกทั้งยงัมีการก่อตั้งโรงเรียน
นายร้อยทหารบก  และโรงเรียนแผนท่ี33 เป็นตน้  
                                                

29  เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,”
ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม – พฤษภาคม 2540): 88. 

30 เร่ืองเดียวกนั, 89. 
31 เร่ืองเดียวกนั. 
32 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั   ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 14. 

33 เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป ,”
ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม – พฤษภาคม 2540): 89. 
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1.3 ด้านสังคม และชีวติการเป็นอยู่ของราษฎร   
ทรงเห็นว่าฐานะทางสงัคมและชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร  มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมาก   เน่ืองจากยงัมีระบบทาสและไพร่  ซ่ึงเป็นมลูเหตุของขอ้กล่าวหาของชาวต่างชาติ  
ว่าไทยยงัเป็นบา้นป่าเมืองเถ่ือน   อนัจะมาเป็นขอ้อา้งในการเขา้มารุกรานของชาติตะวนัตกได้ 34

พระองคจึ์งทรงปรับปรุงฐานะของพลเมืองดว้ยการด าเนินการเลิกทาสและยกเลิกพนัธะทางสงัคม
และระบบเศรษฐกิจตามระบบไพร่ลง  โดยใหป้ระชาชนพลเมืองไทยทั้งหลายมีฐานะเท่าเทียมกนั  
ซ่ึงถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจอนัยิง่ใหญ่ประการหน่ึง  ในการน าพาประเทศเขา้สู่สงัคมสมยัใหม่
ตามแบบนานาอารยประเทศในรัชสมยัของพระองค์35 

1.4 ด้านการศึกษา 
ทรงขยายการศึกษาสู่ราษฎร เป็นการศึกษาแบบใหม่ตามแบบตะวนัตก 36  ดว้ย

ทรงตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาท่ีจะช่วยใหป้ระเทศชาติเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบันาน า
อารยประเทศ อนัอาจเป็นสาเหตุหรือขอ้อา้งใหไ้ทยตอ้งเสียเอกราชได้   ดว้ยเหตุน้ีจึงโปรดฯ  ใหต้ั้ง
โรงเรียนหลวงข้ึน และชกัชวนใหพ้ระบรมวงศแ์ละขา้ราชการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในระยะแรก  
ใหจ้ดัตั้งข้ึนภายในพระบรมมหาราชวงั   ต่อมาจึงไดข้ยายสู่ประชาชนทัว่ไป  โดยจดัตั้งส าหรับ
ราษฎรท่ีวดัมหรรณพารามเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2427  หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2430  ไดโ้ปรดเกลา้
ใหต้ั้งกรมการศึกษาธิการข้ึน  และยกฐานะข้ึนเป็นกระทรวงธรรมการ  ในปีพ.ศ. 2435 มีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในเร่ืองของการจดัและก าหนดนโยบายการศึกษาของชาติ37  นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัส่ง
นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวงซ่ึงเรียกกนัว่า  คิงส์สกอลาชิป  (King’s Scholarship)  ไปศึกษาต่อยงั
ต่างประเทศ เพื่อน าวิชาความรู้ในศิลปะวิทยาการในแขนงต่างๆ  ท่ีทนัสมยักลบัมาพฒันา
ประเทศชาติและทดแทนต าแหน่งราชการ  ท่ีแต่เดิมตอ้งอาศยัการว่าจา้งชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ชาวตะวนัตก38  
                                                

34 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  
ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 14. 

35 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
36 เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป ,” 

ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม – พฤษภาคม 2540): 89. 
37 ภารดี  มหาขนัธ์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ,์  2526), 112-116. 
38 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 15. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

1.5 การคมนาคมและสาธารณูปโภค 
ในสมยัน้ีมีการตดัถนนสายส าคญัข้ึนใหม่อีกหลายสาย  เช่น ถนนราชด าเนิ น

ถนนเยาวราช   ถนนดินสอ   ถนนสุรวงศ์   ถนนบูรพา   ถนนส่ีพระยา   ถนนสาทรเหนือสาทรใต ้
เป็นตน้   ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการขยายตวัของประชากรท่ีหลัง่ไหลจากหวัเมืองเขา้มาตั้งรกราก  
ท ามาหากินในกรุงเทพฯ เพ่ิมมากข้ึน   อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมรองรับยวดยานพาหนะรูปแบบใหม่
หลายชนิดท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  เช่น  รถยนต์  รถไฟ  รถราง  รถมา้  จกัรยานสองลอ้  เป็นตน้ 39

นอกจากน้ียงัมีการขุดคูคลองเพ่ิมอีกหลายสายเพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้น ้ าเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค  และเป็นเสน้ทางสญัจรไปมาหาสู่หรือติดต่อคา้ขายกนัไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
ซ่ึงคลองส าคญัท่ีไดมี้การขุดข้ึนในสมยัน้ีไดแ้ก่  คลองเปรมประชาก ร  คลองนครเน่ืองเขต   คลอง
ประเวศบุรีรมย์  คลองสาธร  คลองรังสิต  ฯลฯ  ตลอดจนไดม้ีการสร้างสะพานเช่ือมระหว่างถนน
และคูคลอง  เช่น  สะพานผา่นพิภพลีลา   สะพานผา่นฟ้าลีลาศ   สะพานมฆัวานรังสรรค์  เป็นตน้ 
และท่ีส าคญัในสมยัน้ียงัไดมี้การริเร่ิมในกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ไฟฟ้า   ประปา   กิจการ
ไปรษณียโ์ทรเลข   ตลอดจนการสาธารณสุขเพื่อสุขอนามยัท่ีดีแก่ประชาชน 40 ฯลฯ   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี  
ไดก้ลายเป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีท าใหว้ิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก  
ในรัชสมยัของพระองค ์

 
2. งานศิลปกรรมที่ได้รับอทิธิพลตะวนัตกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
จะเห็นไดว้่าวิถีชีวิตของคนไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเป็นอยา่งมาก  

การพฒันาประเทศก็ยงัด  าเนินต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงลว้นแต่เป็นอิทธิพลท่ีไทยไดรั้บจากตะวนัตก
เป็นส่วนใหญ่   ในส่วนของงานศิลปกรรมในสมยัน้ีก็เช่นเดียวกนั   อิทธิพลตะวนัตกก็ไดม้าเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างงานศิลปกรรมในแขนงต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม  ดงัน้ี 
  

                                                
39  เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” 

ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม – พฤษภาคม 2540):  95. 
40 เร่ืองเดียวกนั,  89. 
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2.1 งานจติรกรรม 
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วังานจิตรกรรมในระยะแรกยงั

เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บสืบเน่ืองมาจากรัชกาลท่ี 4  คืองานจิตรกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกโดยมี
เทคนิคการใชสี้  แสงเงา หรือการน าหลกัทศันียวิทยา  (Perspective) อยา่งตะวนัตกมาใช ้ แต่งาน
จิตรกรรมในสมยัน้ีมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี  4  คือ จะค านึง  
ถึงความสมจริงของภาพมากเป็นพิเศษ   โดยเร่ิมมีการเขียนภาพเหมือนลงในงานจิตรกรรมฝาผนงั
เช่นภาพเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัในพระท่ีนัง่ทรงผนวช  วดัเบญจมบพิตร  (ภาพท่ี 4)  ท่ีส าคญัในส่วนของเน้ือหานอกจาก
เขียนเร่ืองราวในพุทธศาสนาแลว้  ยงันิยมเขียนภาพจิตรกรรมบนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์พงศาวดาร ประเพณี เทศกาลงานบุญต่างๆ  เช่น งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในหอราช
กรมานุสร และหอราชพงศานุสรภายในพระบรมหาราชวงั 41  และงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดั
โพธินิมิตสถิตรมหาสีมาราม เป็นตน้ 

ในสมยัน้ียงัมีความนิยมงานจิตรกรรมตะวนัตกแท้ๆ  ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศอีกดว้ย
โดยเฉพาะช่วงเวลาหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จกลบัจากยโุรปแลว้
พระองคย์ิง่ทวีความสนใจในงานศิลปะตะวนัตกมากข้ึน  ดงัจะเห็นไดว้่ามีการสัง่ซ้ืองานจิตรกรรม
เขียนดว้ยสีน ้ ามนัหลายช้ินจากยโุรป   เพ่ือมาประดบัตามพระท่ีนัง่และพระต าหนกัต่างๆ  เช่น 
พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวงั ฯลฯ  นอกจากนั้นยงัมีการส่งพระบรมฉายาลกัษณ์
พระราชโอรส  พระราชธิดา  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  เพื่อว่าจา้งจิตรกรจ าลองผลงานเป็น  
งานจิตรกรรม เพ่ือมาประดบัติดตั้งตามพระราชวงัต่างๆ42  อีกทั้งในสมยัน้ียงัไดมี้การว่าจา้งจิตรกร
ชาวอิตาเลียนเขา้มาพ  านกัในประเทศไทยและมอบหมายใหส้ร้างสรรคจิ์ตรกรรมภายในพระท่ีนัง่
หลายแห่งตามเทคนิคศิลปะตะวนัตก เช่น วิธีเฟสโก (Fresco) คือการเขียนภาพลงปูนเปียกแทนการ
เขียนลงผนงัปูนแหง้ตามเดิม  อาทิ งานจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  ซ่ึงการเขา้มาของ
ศิลปินตะวนัตกในสมยัน้ีนบัว่ามีประโยชน์ต่อวงการศิลปะไทย  คือเป็นการเปิดโอกาสใหช่้างไทย
ไดเ้รียนรู้การท างานตามเทคนิคตะวนัตก  โดยมีศิลปินชาวตะวนัตกท าหนา้ท่ีถ่ายทอดใหอ้ยา่ง
ละเอียดทุกขั้นตอน  ด้วยเหตุผลดงักล่าวส่งผลใหง้านจิตรกรรมตามสถานท่ีต่างๆ  โดยเฉพาะงาน
จิตรกรรมฝาผนงัของไทยมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  

                                                
41กฤษฎา พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,”  27. 

42 “บทความพิเศษ: ศิลปกรรมไทยในสมยัรัชกาลที่ 5,” สารกรมศิลปากร 11, 3 (2541): 8. 
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ภาพที่  4 ภาพเหมือนของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ขณะ เสดจ็ตรวจกองทหารที่แต่งกายแบบ
ตะวนัตกในค่ายพกัแรมระหว่างทางที่เสดจ็ไปนมสัการพระพุทธบาท สระบุรี จากงาน จิตรกรรม ฝาผนงั
ภายในพระท่ีนัง่ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   

 

2.2 งานประตมิากรรม 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัอีกส่ิงท่ีมีความโดดเด่น  

คือการสร้างประติมากรรมรูปเหมือนของบุค คลตามแบบตะวนัตก  ท่ีเร่ิมมีความนิยมมากข้ึน  
กว่าในรัชกาลท่ี  4 เป็นตน้ว่าพระบรมรูป  4 รัชกาล   ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ประดิษฐว์รการ อธิบดีกรมช่างสิบหมู่ เป็นผูอ้  านวยการ
ป้ันและหล่อเพ่ือประดิษฐานไวใ้นปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมหาราชวงั  ส าหรับเป็นท่ี
สกัการะบูชาในฐานะพระเทพบิดรแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 43  และใน  พ.ศ.2417  โปรดฯ ใหม้ีการ
ว่าจา้งหล่อพระบรมรูปของพระองคเ์องทั้งเต็มองคแ์ละคร่ึงพระองคจ์ากยโุรปอยา่งเป็นทางการ  
ซ่ึงงานประติมากรรมรูปเหมือนน้ีไดก้ลายมาเป็นงานพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทั้งการประดบัตามสถานท่ีต่างๆ และสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย ์
ตามแบบตะวนัตกในเวลาต่อมา  (ภาพท่ี 5)   นอกจากน้ีในระดบัชนชั้นสูงและผูน้  าประเทศยงันิยม
สัง่ซ้ืองานประติมากรรมหินอ่อนและประติมากรรมหล่อโลหะ  เพื่อน ามาประดบัปราสาทราชวงั
ต าหนกั  สถานท่ีราชการ  บา้นเรือน  ฯลฯ   พร้อมทั้งยงัไดน้ าช่างมาจากยโุรปเขา้มาเพ่ือสร้างงาน
ประติมากรรมอีกดว้ย   จึงกล่าวไดว้่าในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ไดม้ีการพฒันารูปแบบการสร้างงานดา้นประติมากรรมของไทยใหม้ีรูปแบบและความรู้ความเขา้ใจ
ทดัเทียมนานาอารยประเทศ  โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรปไดเ้ป็นอยา่งดี  

                                                
43 อภินนัท์   โปษยานนท,์  จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส านัก  1, (กรุงเทพฯ :

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงกรุ๊พ, 2536), 26. 
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ภาพที่ 5 พระบรมรูปทรงมา้   สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือ  พ.ศ. 2451 
โดยจา้งนายช่างชาวฝร่ังเศสแห่งบริษทัซุซ เซอรเฟส ฟองเดอร์ ท าการป้ันและหล่อมาจากประเทศฝร่ังเศส 

 
2.3 งานสถาปัตยกรรม 

หลงัจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จข้ึนครองราชสมบติั
พระองค์ ทรง มีพระบรมราโชบายจะปฏิรูปบา้นเมืองใหม้ีความเจริญทนัสมยัทดัเทียมกบั  
นานาอารยประเทศ ตามรอยพระยคุลบาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  พระบรมชนก  
ท่ีทรงริเร่ิมไว ้ ซ่ึงในขณะนั้นไทยไดเ้ปิดสมัพนัธไมตรีดา้นต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง  และรับเอา
วิทยาการสมยัใหม่มาพฒันาบา้นเมืองอยา่งรวดเร็ว  หน่ึงในนั้นก็คือการรับอิทธิพลตะวนัตกในการ
สร้างและการตกแต่งสถาปัตยกรรมมาใช ้

นอกจากรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบอยา่งศิลปะตะวนัตกจะเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น
แลว้   รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกยงัไดท้ าหนา้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงความเจริญสมยัใหม่  
ความมัน่คงของชาติ  และการเท่าเทียมกนัทางวฒันธรรมระหว่างประเทศไทยและโลกตะวนัตก  
โดยท าหนา้ท่ีเป็นฉากท่ีแสดงออกถึงภาพแห่ง “ความศิวิไลซ”์ ของประเทศไทยแก่สายตาชาวโลก44 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  งานสถาปัตยกรรมไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัข้ึนในกรุงรัตนโกสินทร์   เน่ืองจากเป็นยคุท่ีมีการรับเอารูปแบบของ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกไวอ้ยา่งสมบูรณ์  อีกทั้งยงัมีการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกและสถาปัตยกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนในพระบรมหาราชวงั อาคารท่ีท าการ

                                                
44 สมใจ น่ิมเลก็ , “การสร้างความศิวิไลซ์ในงานสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที่  5,” หน้าจั่ว  ฉบับ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 3, 4( กนัยายน 2549): 47. 
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ของรัฐ  ต าหนกัเจา้นาย  วดั  ฯลฯ  ซ่ึงมกัจะไดรั้บการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยช่าง
ชาวตะวนัตก45 

โดยในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัคือระหว่าง พ.ศ.2411-
2453 หรือ  ค.ศ. 1868-1960  เป็นยคุท่ีสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัแบบคลาสสิคไดรั้บการฟ้ืนฟู
(Classical revival)  และก าลงัไดรั้บความนิยมข้ึนอีกคร้ังในยโุ รปและอเมริกา  ซ่ึงช่างชาวตะวนัตก  
ท่ีไดท้รงว่าจา้งใหเ้ขา้มารับหนา้ท่ีในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมต่างๆ  ในขณะนั้น  ส่วนใหญ่  
ก็เป็นชาวอิตาเลียน องักฤษ  และเยอรมนันี 46  จึงไดน้ าแบบอยา่งท่ีตนเองคุน้เคยมาใชเ้ป็นแนวทาง  
ในการออกแบบอาคารแทบทั้งส้ิน   อาคารสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัในสมยัน้ีจึงแสดงอิทธิพลและ
รูปแบบตะวนัตกอยา่งเต็มท่ี  โดยเฉพาะอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ของอิตาลี  
เป็นตน้ว่ามีการใชเ้สาท่ีมีหวัเสาแบบกรีกและโรมนับริเวณเหนือหนา้ต่าง  มีจัว่รูปสามเหล่ียมหรือ  
รูปโคง้ประกอบ และการใชช่้องโคง้รูปคร่ึงวงกลมท่ีผนงั ฯลฯ หรืออิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค เช่น การใชโ้คง้ปลายแหลม หรือการนิยมสร้างหอคอยท่ีมีหลงัคาคลุม เป็นตน้47 อาคารท่ีสร้าง
ตามแบบศิลปะตะวนัตกหรือไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตกในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้มีอยูห่ลายแห่งท่ีส าคญั  เช่น  พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวงั  
(ภาพท่ี 6)  พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม   พระท่ีนัง่วิมานเมฆ   พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 48  นอกจากนั้นยงัมี  
วงัและต าหนกัเจา้นายอีกเป็นจ านวนมากท่ีลว้นสร้างตามแบบตะวนัตก  อาทิ  วงับางขุนพรหม
(ธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบนั)  วงัปารุสกวนั  (ส านกังานส่วนพระมหากษตัริยใ์นปัจจุบนั)  
วงัจนัทร์เกษม  (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ) 49  อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตก  
ยงัไดรั้บความนิยมแพร่ขยายไปถึงในหมู่ขุนนาง  เสนาบดี  คหบดี  และผูท่ี้มีฐานะ  ซ่ึงมกัสร้าง  
ท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกแทบทั้งส้ิน  ตวัอยา่งเช่น  บา้นเจา้พระยาสุรวงษไ์วยวฒัน์  
หรือบา้นของเจา้พระยายมราช  (ป้ัน สุขุม)  เป็นตน้ นอกจากสถานท่ีส าคญัต่างๆ  ท่ีกล่าวมา  
                                                

45 กฤษฎา   พิณศรี ,“การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  
ฝาผนงั  ในรัชมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม”, 21. 

46 “บทความพิเศษ:ศิลปกรรมไทยในสมยัรัชกาลที่ 5,” สารกรมศิลปากร 11,  3 (2541): 10. 
47 กฤษฎา   พิณศรี , “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที่ปรากฏในจิตรกรรม  

ฝาผนงั  ในรัช สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัภายใน  
พระอุโบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม,” 21. 

48 เบญจมาส  แพทอง, “ความเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป ,” 
ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม – พฤษภาคม 2540): 92. 

49 เร่ืองเดียวกนั. 
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ในขา้งตน้  ไม่ว่าจะเป็นพระท่ีนัง่  ต าหนกั  หรือบา้นเรือนของขา้ราชการ   อิทธิพลสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกในสมยัน้ียงัไดมี้การน าไปใชก้บัอาคารทางพุทธศาสนาอีกดว้ย   ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม
และการตกแต่งอยา่งตะวนัตก อาทิ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือวดันิเวศธรรมประวติั เป็นตน้
(ภาพท่ี 7) 

 

 
 

ภาพที่  6 หมู่พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวงั สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2418 โดยพระบาทสมเดจ็  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเ กลา้ฯ  ใหน้ายจอร์น  คูลนิส  (John  Clunis) นายช่างหลวงชาวองักฤษ
ออกแบบและก่อสร้าง เพื่อฉลองวาระครบร้อยปีแห่งการสถาปนาพระราชวงศจ์กัรี50 

ที่มา: เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2555 จาก http//ratanagosin.sadoodta.com 
 

 
ภาพที่ 7 พระอุโบสถวดันิเวศธรรมประวติั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

โปรดฯ ใหส้ร้าง เม่ือ พ.ศ. 2419  ไดรั้บการออกแบบโดย นายอาคิม  แกรซี 51 (Joachim Grassi)  สถาปนิก
ชาวฝร่ังเศส 

ที่มา: เขา้ถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2555  จาก www.dhammathai.org 

                                                
50ชยับูรณ์ ศิริธนะวฒัน์ ,สถาปัตยกรรมในสมัยพุทธเจ้าหลวง ,(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ิน ต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิงกรุ๊พ,2553),24. 
51เอกสุดา สิงห์ล  าพอง, “สถาปัตยกรรมตะวนัตกในวงัท่าพระ ,” ใน ท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบ

หมู่ 200 ปี, 172. 

http://www.dhammathai.org/
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จะเห็นไดว้่าความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น  พระองคท์รงด าเนินพระบรมราโชบายเช่นเดียวกบัสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ  ดว้ยการมีนโยบายพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้โดยการเปิดสมัพนัธไ์มต รีกบันานา
อารยประเทศ   ตลอดจนทรงเลง็เห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของการศึกษาวิทยาการใหม่ๆ 
และความเจริญตามแบบตะวนัตก  แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งยอมรับความเป็นมหาอ านาจของชาติ
ตะวนัตกไปพร้อมกนั  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรับปรุงประเทศชาติและปลุกชน  
ชาวไทยใหป้รับตวัใหท้นัความเจริญของชาติตะวนัตกดว้ยความเร่งรีบ   ดว้ยเหตุน้ีในรัชสมยัของ
พระองคป์ระเทศไทยจึงไดม้ีความเจริญกา้วหนา้ในทุกดา้นอยา่งรวดเร็ว   ซ่ึงหลายส่ิงหลายประการ
มิไดเ้คยปรากฏมาก่อนแต่ก็ไดมี้ข้ึนในรัชกาลน้ี  ดงัเช่น  การศึกษาแบบตะวนัตก  การเมือง 
การปกครอง   การแพทย์   การพาณิชย์   การคมนาคม   ตลอดจนทางดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีไดรั้บ
อิทธิพลแบบอยา่งจากตะวนัตกอยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงการปรับเปล่ียนและการปรับตวัรับกบัความเจริญ
ดงักล่าวของไทย  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหร้าชอาณาจกัรรอดพน้จากการตอ้งตกเป็นดินแดน  
อาณานิคมของต่างชาติ และสามารถรักษาเอกราชของตนไวไ้ดต้ลอดมา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  3 
ประวตัวิดัราชบพธิสถิตมหาสีมารามราชวรวหิาร 

 
ที่ตั้ง 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2  แขวงวดัราชบพิธ  เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร (ใกลก้ระทรวงมหาดไทย) 

1. ดา้นทิศเหนือ จรดถนนราชบพิธ 
2. ดา้นทิศใต ้ จรดคลองวดัราชบพิธ (คลองสะพานถ่าน) 
3. ดา้นทิศตะวนัออก จรดถนนเฟ่ืองนคร 
4. ดา้นทิศตะวนัตก จรดถนนอษัฎางค ์ริมคลองคูเมือง (คลองหลอด) 
 

ประวตัคิวามเป็นมา  และความส าคญั 
วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  (ภาพท่ี  8)  เป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี  5 แห่งพระบรม  

ราชจกัรีวงศ์   มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ชนิดราชวรวิหาร   พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนาข้ึนตามโบราณราชประเพณี 1  โดยสร้างข้ึน
เป็นวดัแรกในรัชกาล เมื่อ  พ.ศ.  2412  หลงัจากเสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัแลว้  1 ปี  ดว้ยพระราช
ประสงคใ์หเ้ป็นวดัคติธรรมยตุนิกายคู่กบัวดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม  ซ่ึงสมเด็จพระราชบิดา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัประดิษฐานไว ้  โดยนามของวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
มีความหมายเป็นสองส่วน  คือค าว่า “ราชบพิธ ” หมายความถึง  วดัท่ีพระเจา้แผน่ดินทรงสร้าง  
ส่วนสร้อยนาม “สถิตมหาสีมาราม” แปลว่าวดัท่ีมีมหาสีมาหรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่ 2  จึงเป็นท่ีประจกัษ์
ว่าแมค้วามหมายของนามว่าวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ก็พอ้งกบันามวดัราชประดิษฐส์ถิต  
มหาสีมาราม 

บริเวณวดัน้ีเดิมเคยเป็นวงัของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหม่ืนอกัษรสาสน์โสภณ  
และบา้นเรือนราษฎรบริเวณคลองสะพานถ่านโดยรอบ   ซ่ึงท่ีดินดงักล่าวนั้นพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้ฯ โปรดใหจ้ดัซ้ือเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการสร้างพระอาราม โดยโปรดใหพ้ระวรวงศเ์ธ อ
พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ เป็นแม่กองอ านวยการสร้าง ซ่ึงมีรายงานในการสร้างท่ีส าคญัดงัน้ี 

                                                
1 สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิต  

มหาสีมาราม ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม  บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536), 1. 

2 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง 2531), 13. 
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วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2411 (วนัพฤหสับดี  แรม 12 ค  ่า  เดือนอา้ย)  ปีมะเส็งศก  
เอกศกโปรดฯ ใหพ้ระวรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้ประดิษฐวรการ  เป็นแม่กองอ านวยการสร้าง 
จดัการปักกรุยถาวรวตัถุท่ีจะสร้าง 29 วนัจึงแลว้เสร็จ 

วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2413 (วนัเสาร์ แรม 6 ค  ่าเดือนยี่) ปีมะเส็ง  เอกศก  เป็นวนั
ก่อพระฤกษ ์

วนัท่ี  26 มกราคม พ.ศ. 2413 (วนัพุธแรม 1 ค ่าเดือนยี่)  ปีมะเส็ง  เอกศก   เป็นวนั
เจริญพระพุทธมนตใ์นการทรงพระราชอุทิศพระราชทานวสุิงคาม  รุ่งข้ึนวนัท่ี 27  พระฉนั
เชา้แลว้พระราชทานวสุิงคาม 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2413 (วนัองัคารแรม 3 ค  ่าเดือน 6) ปีมะเมีย โทศก เร่ิมพิธี 
สวดมนตผ์ูกสีมา 3 วนั  ถึงวนัท่ี  19 พฤษภาคม เวลายาม  1 กบั 30 นาที  เป็นพระฤกษผ์ูก
สีมาเตม็เน้ือท่ีวสุิงคามท่ีมีก าแพงตั้งเสมาศิลาทั้ง 8 ทิศเป็นท่ีสังเกต  สีมาของวดัน้ีจึงเป็น
มหาสีมา 

วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2413  (วนัอาทิตข้ึน 1 ค  ่าเดือน 6)  ปีมะเมีย โทศก โปรดฯ 
ใหแ้ห่พระวรวงศ์เธอ  พระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร  กบัพระสงฆ ์ 20 รูป  จากวดั
โสมนสัวหิารมาจ าพรรษาอยู่วดัราชบพิธ  

วนัท่ี 12  กนัยายน พ.ศ.2415 (วนัพฤหสับดี  แรม 4 ค  ่า เดือน  11) ปีมะเมีย  โทศก  
แห่พระพุทธรูปส าคญัคือพระนิรันตราย  มาประดิษฐานไวใ้นพระอุโบสถ 

วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2415 (วนัพฤหสับดี ข้ึน 4 ค  ่าเดือนยี่) ปีวอก จตัวาศก   
ยกช่อฟ้าใบระกาพระอุโบสถ 

วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ. ศ. 2517 (วนัพฤหสับดี  แรม 1 ค  ่าเดือน 8)  ปีจอ ฉศก  
ยกแกนยอดพระเจดียอ์งคใ์หญ่ระหวา่งพระอุโบสถและพระวหิาร3 

 

ในการสร้างวดัราชบพิธน้ี   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  โปรดเกลา้ฯ 
ใหน้ าเอาหลกัเดิมแต่โบราณมาใช ้ กล่าวคือสถาปนาพระมหาเจดียเ์ป็นหลกัส าคญัของวดั  แลว้ลอ้ม
ดว้ยระเบียง อุโบสถพระวิหาร และวิหารทิศโดยรอบ   มีก  าแพงกั้นระหว่างเขตพุทธาวาสและ
สงัฆาวาสแยกจากกนั  แต่มีรูปแบบท่ีพิเศษกว่ าคือมีลกัษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและ
ยโุรป  โดยลกัษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ส่วนภายในโดยเฉพาะอุโบสถ
และพระวิหารนั้นออกแบบและตกแต่งอยา่งตะวนัตก  ซ่ึงการตกแต่งภายในแบบตะวนัตกดงักล่าว

                                                
3 สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหา  

สีมาราม,” 44-45. 
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นั้นโปรดฯ ใหห้ม่อมเจา้ประวิช  ชุมสาย  ทรงรับผดิชอบในการออกแบบ   โดยไดท้รงคิดดดัแปลง
ศิลปะตะวนัตกใหม้ีความกลมกลืนเป็นอยา่งดีกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย4 

นอกจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีมีความสวยงามแลว้   ในอดีตวดัราชบพิธยงัเคย
เป็นท่ีประทบัของพระสงัฆราชถึง  2 พระองค์  คือ  พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์  
สมเด็จพระสงัฆราชเจา้  (พ.ศ. 2467-2480)  และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (วาสนมหาเถระ)
สมเด็จพระสงัฆราชเจา้สกลมหาสงัฆปรินายก (พ.ศ.2517-2531)5 

ความส าคญัอีกประการของพระอารามแห่งน้ี  ยงัถือว่าเป็นวดัประจ ารัชกาลของ
พระมหากษตัริยท่ี์สร้างตามโบราณราชประเพณีเป็นวดัสุดทา้ย   เน่ืองดว้ยในสมยัต่อมาคือรัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี 6 ไม่ทรงสร้างวดัประจ ารัชกาล   แต่ไดท้รง
สถาปนาโรงเรียนมหาดเลก็หลวงข้ึนแทน   และในสมยัต่อมาก็ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าไดป้ระกาศ  
วดัใดเป็นวดัประจ ารัชกาล   แต่โดยความเขา้ใจของคนทัว่ไปมกัถือว่า  วดัใดท่ีพระมหากษตัริย ์  
ทรงผกูพนัไม่ว่าจะเป็นในดา้นใด  ก็จะถือว่าเป็นวดัประจ ารัชกาล 6  วดัราชบพิธจึงไดถ้กูก  าหนด  
ใหเ้ป็นวดัประจ าพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  7 อีกพระองคห์น่ึง   เน่ืองจากมิได้
ทรงสร้างวดัประจ ารัชกาล  แต่มีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัราชบพิธแทนการสร้างวดัใหม่
เมื่อ พ.ศ.24677  จึงอาจกล่าวไดว้่าวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวดัท่ีมีความส าคญั  ดว้ยเป็นวดั
ประจ ารัชกาลของพระมหากษตัริยแ์ห่งพระบรมราชจกัรีวงศถึ์ง 2 พระองค ์

 

 
ภาพที่ 8 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

                                                
4 โชติ  กลัยาณมิตร , สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : มปท. , จดัพิมพเ์ป็น  

ที่ระลึกเน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525), 47. 
5 สุจิตร  (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว , “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหา  

สีมาราม,” 1. 
6 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
7 โชติ  กลัยาณมิตร, สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์, 47. 
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สถาปัตยกรรมวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 
พระอารามหลวงแห่งน้ีมีอาณาเขตโดยประมาณ  8 ไร่เศษ  แมจ้ะมีอาณาเขต  

ไม่กวา้งขวางเช่นพระอารามหลวงทัว่ไปก็ตาม  แต่ปรากฏว่าบรรดางานสถาปัตยกรรมทั้งปวงลว้น
หลากหลายดว้ยความวิจิตรตระการตา   ประกอบไปดว้ยส่ิงมีค่า  รวมทั้งสถาปนิกผูส้ร้างสรรค์
ศิลปกรรมยงัไดรั้บยกยอ่งสรรเสริญว่าเป็นผูม้ีฝีมือเยีย่มยอดของแผน่ดิน 

วดัราชบพิธประกอบดว้ยพ้ืนท่ีส าคญั  3 ส่วนภายในก าแพงและร้ัวลอ้มรอบคือ   เขต
พุทธาวาส  เขตสงัฆาวาส  และสุสานหลวง  ดงัแผนผงัต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 9  แผนผงัแสดงการแบ่งส่วนพื้นท่ีส าคญัต่างๆ ของวดั ต  าแหน่งสีมาและประตูทางเขา้วดัราชบพิธ 

1. เขตพุทธาวาส 

โดยทัว่ไปไดแ้ก่ส่วนท่ีประกอบพิธีสงัฆกรรมเป็นกิจจ ะลกัษณะมีอาคาร  
อนัเก่ียวเน่ือง เช่น พระอุโบสถ เจดีย ์หรือวิหาร ตั้งอยู ่ แต่เน่ืองจากวดัราชบพิธน้ีสามารถประกอบ
สงัฆกรรมไดทุ้กพ้ืนท่ีภายในเขตมหาสีมา  จึงอนุโลมเรียกส่วนท่ีอยูภ่ายในก าแพงดา้นเหนือของวดั
ซ่ึงมีอาคารอนัเก่ียวเน่ืองดงักล่าวตั้งอยูว่่าเขตพุทธาวาสเช่นเดียวกบัวดัทัว่ไป ซ่ึงภายใน  
เขตพุทธาวาสของพระอารามนั้น มีหมู่อาคารและส่ิงก่อสร้างบนฐานไพทีขนาดใหญ่ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1 พระอุโบสถ (ภาพที่ 10) 
รูปทรงภายนอกเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี  กวา้ง  17.70 เมตร

ยาว  21.65 เมตร   สูงจากพ้ืนจรดข่ือ  9.80 เมตร 8  มีมุขเด็จลดใตข่ื้ออยูด่า้นหนา้อาคาร   หลงัคาลด  
2 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี  ประดบัส่วนหลงัคาดว้ยช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์  ตามแบบไทย
ประเพณี   หนา้บนัอาคารแกะสลกัเป็นรูปจุลมงกุฎ  หรือพระเก้ียวพร้อมเคร่ืองประกอบ   ส่วนท่ี  

                                                
8 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 14. 
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หนา้บนัมุขเด็จเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ  ประตูและหนา้ต่างเป็นซุม้ทรงมณฑปลงรักปิดทอง 
ประดบัดว้ยกระจกสี  บานประตูหนา้ต่างดา้นนอกประดบัมุกเป็นลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  5 ดวง
เรียงตามล าดบัคือ  นพรัตน์ราชวราภรณ์   มหาจกัรีบรมราชวงศ์   ปฐมจุลจอมเกลา้   ประถมาภรณ์
ชา้งเผอืก   และประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ภาพท่ี  11-12)  ส่วนการประดบัดา้นในเป็นลายรดน ้ า  
พุ่มขา้วบิณฑ ์

1.2 ภายในพระอุโบสถ   ผนงัภายในพระอุโบสถใตห้นา้ต่างท าเป็นช่อง  
ลกูฟักประดบัหินสีน ้ าตาลและสีขาว  เหนือขอบหนา้ต่างประดบัลายปูนป้ันทาสีปิดทอง  ตรงกลาง
เป็นอกัษรพระปรมาภิไธย จปร . เหนือประตูช่องกลางประดบัลวดลายเป็นตราประจ าแผน่ดิน  
ในรัชกาลท่ี 5  หรือท่ีเรียกว่าตราอาร์ม (ภาพท่ี 17)  ผนงัตอนเหนือประตูหนา้ต่างข้ึนไปแต่เดิมเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพุทธประวติั (ภาพท่ี 13-14)  ถึงพุทธศกัราช 2472 ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั พระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรม จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ
เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ์  เมื่อยงัด ารงพระยศสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระฯ  ทรงเป็นแม่กอง
อ านวยการปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถ  และไดม้ีการลบภาพจิตรกรรมของเดิมออกและท าการไดแ้กไ้ข
รูปแบบบางประการภายในพระอุโบสถดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั9 (ภาพท่ี 15) 

เพดานภายในท าเป็นซุม้โคง้แหลมแบบตะวนัตกรองรับดว้ยเสาอิง  ท่ีกลางเพดานมีการ
ตกแต่งเป็นระนาบส่ีเหล่ียมผนืผา้แลว้แบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมจตุัรัสเรียงกนัจ  านวน 5 ช่อง   ตรงกลาง
ของแต่ละช่องประดิษฐเ์ป็นลวดลายดอกไมด้วงใหญ่แลว้หอ้ยโคมไฟลงมาจากลาย   ส่วนโคง้และ  
ฝ้าเพดานตกแต่งดว้ยลายพนัธุพ์ฤกษาปูนป้ันแลว้ปิดทอง  (ภาพท่ี  16-17)  ซ่ึงลกัษณะการตกแต่ง
ภายในดงักล่าวน้ีเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมเจา้ประวิช   ชุมสาย 10  ท่ีไดท้รงคิดดดัแปลง
ศิลปะอยา่งตะวนัตกใหม้ีความกลมกลืนเป็นอยา่งดีกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 
  

                                                
9 พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  พระอารามประจ า

รัชกาลที่5, (กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 61. 
10 วิวฒัน์  เตมียพนัธ์, “วดัราชบพิธ,” อาษา3, 3(2517): 72. 
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ภาพที่ 10 พระอุโบสถวดัราชบพิธ 

 

 
 

ภาพที่ 11 บานประตูหนา้ประดบัมุขของพระอุโบสถ 
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ภาพที่ 12 ลวดลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเรียงกนั 5 ดวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ภาพที่14 
 

ภาพที่  13-14 ภาพถ่ายเก่าภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ   ก่อนการบูรณะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั ปีพ.ศ.2472 ซ่ึงจากภาพเก่าทั้งสองแสดงใหเ้ห็นว่าท่ีผนงัตอนเหนือประตูและหนา้ต่างข้ึน
ไปนั้น  แต่เดิมมีงานจิตรกรรมฝาผนงัแบ่งเป็นช่องๆระหว่างเสาอิง 

ที่มา : พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ ารัชกาลที่ 5, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 26-27. 
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ภาพที่ 15 ภาพถ่ายปัจจุบนัพ.ศ.2555 ภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
 
 

 
 

ภาพที่ 16 การประดบัลวดลายบนเพดาน 
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ภาพที่ 17 ลายที่ซุ้มประตูกลางทางดา้นหนา้ท าเป็นตราประจ าแผ่นดินในรัชกาลที่ 5  หรือที่เรียกว่าตราอาร์ม 

 
ภายในพระอุโบสถมีพระประธานพระนามว่า  “พระพุทธองัคีรส ”  เป็นพระพุทธรูป

หล่อปางสมาธิ  ไม่มีพระอุษณีษะ   แต่มีเปลวรัศมีอยูบ่นพระเศียร  จีวรเป็นร้ิว  หนา้ตกักวา้ง  2 ศอก
ประดิษฐานบนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี11  พระพุทธรูปพระองัคีรสหล่อในระหว่างช่วง
ปลายรัชกาลท่ี  4 ต่อรัชกาลท่ี  5  เป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองค า   ดว้ยทองเน้ือ  8 หนกั  180 บาท  
โดยเป็นทองค าท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงใชเ้มื่อทรงพระเยาว์   ซ่ึงเดิม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจะทรงน าไปประดิษฐานท่ีพระปฐมเจดียแ์ต่ส้ินรัชกาล
เสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดใหน้ ามาประดิษฐานในพระอุโบสถแห่งน้ี
เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.1415  ต่อมาจึงโปรดใหห้ล่อฐานบลัลงักก์ะไหล่ทองเน้ือ  6 หนกั  48 บาท
ข้ึนรองรับพระพุทธรูปในภายหลงั(ภาพท่ี 18)  

เหนือพระพุทธรูปมีเศวตฉตัรกั้น   เดิมเคยเป็นเศวตฉตัรกั้นพระโกศพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เมื่อถวายพระเพลิงแลว้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัโปรดใหน้ ามาถวายพระองัคีรส  โดยไดเ้สด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธียกฉตัร
เมื่อวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2457 และไดซ่้อมใหม่ในปี พ.ศ. 252512  

                                                
11 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 14. 
12 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
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ภาพที่ 18 พระพุทธองัคีรส 
 

1.3 พระวหิาร (ภาพที ่19) 

อยูท่างดา้นใตข้องพระเจดียใ์หญ่   ลกัษณะรูปทรงเช่นเดียวกบัพระอุโบสถ  
ทั้งภายนอกและภายใน  ต่างกนัท่ีบานประตูจะเป็นไมแ้กะสลกัลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   ภายใน
พระวิหารตกแต่งเรียบกว่าพระอุโบสถ   คือมีลวดลายเฉพาะท่ีเพดาน  บวักั้นท่ีผนงัชั้นล่าง 
ชั้นบนและกรอบประตูหนา้ต่าง  ส่วนท่ีผนงันั้นเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย   ในปีพ.ศ. 2525  สมเด็จ  
พระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆนายก  โปรดใหท้าสีชมพู
และโปรดใหต้กแต่งผนงัระหว่างช่องหนา้ต่าง  และผนงัส่วนบนระหว่างเสาคูหาเขียนลายดอกไม้
ร่วงสีทองเช่นเดียวกบัพระอุโบสถ 13 (ภาพท่ี  20)  ในพระวิหารน้ีประดิษฐานพระประธานปาง  
มารวิชยัขนาดเลก็ นามว่า “พระประทีปวโรทยั” (ภาพท่ี 21) 
  

                                                
13 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 15. 
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ภาพที่ 19 พระวิหารวดัราชบพิธ 
ที่มา: กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2531), 37 

 

 
 

ภาพที่ 20 การตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกภายในพระวิหาร  
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ภาพที่ 21 พระประธานในพระวิหารนามว่า พระประทีปวโรทยั (องคด์า้นบน) 

 
1.4 พระเจดีย์ (ภาพที่ 22) 

ตั้งอยูบ่นศนูยก์ลางของฐานไพทีขนาดใหญ่   ภายในวงลอ้มของพระระเบียง
กลม อยูร่ะหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร   องคเ์จดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองเบญจรงคท่ี์ออกแบบ  
มาเฉพาะทั้งองค ์ พระเจดียสู์งประมาณ 14.40 เมตรจากระดบัพ้ืนทัว่ไปของวดั   ความยาวโดยรอบ
ฐานทกัษิณ 56.96 เมตร14  เหนือฐานปัทมล่์างของฐานทกัษิณเจาะเป็นช่องคูหา 16 ซุม้  โดยช่องทาง
ทิศเหนือและทิศใตเ้จาะทะลุถึงภายใน  (เหมือนช่องประตู)   ส่วนอีก  14 ช่องท่ีเหลือ  ประดิษฐาน
พระพุทธรูป  และรูปหล่อของพระเจา้วรวง ศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์  สมเด็จพระสงัฆราชเจา้
เหนือซุม้เหล่าน้ีมีชานและก าแพงแกว้ส าหรับเดินรอบพระเจดีย ์   โดยมีบนัไดข้ึนจากทางดา้นใน  
องคพ์ระเจดีย์   ท่ีกลางองคพ์ระเจดียป์ระดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสมยัลพบุรี  ปางนาคปรก  4 องค์ 
บนฐานชุกชี 
  

                                                
14 สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิต  

มหาสีมาราม”, 110. 
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ภาพที่  22 พระเจดียท์รง ระฆงัประดบักระเบ้ืองเคลือบลายเบญจรงค์   ประดิษฐานอยูก่ึ่งกลางเป็นประธานของ
ส่ิงก่อสร้างทั้งหมดบนฐานไพที  และบนยอดปลีพระเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 
1.5 พระวหิารทิศ (ภาพที่ 23) 

พระวิหารทิศ มี 2 หลงัอยูท่างทิศตะวนัออกและตะวนัตก  เป็นทางเขา้สู่ลาน
รอบพระเจดีย์   ลกัษณะรูปทรงคลา้ยกบัพระวิหารแต่ขนาดยอ่มกว่ามาก  หลงัคาลด  2 ชั้น มีมุข
ดา้นหนา้ดว้ยกนัทั้งสองหลงัหนา้บนัชั้นบนเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ  หนา้บนัมุขเป็นรูปชา้ง  
3 เศียร เทิดบุษบก  ซุม้ประตูทางเขา้เป็นยอดมณฑป  บานประตูเขียนสีเป็นรูปเส้ียวกาง 

1.6 พระระเบียงคด (ภาพที่ 24) 
เช่ือมระหว่างพระอุโบสถ  พระวิหารทิศทั้งสองหลงัและพระวิหาร   มีผนงั

ประดบักระเบ้ืองเคลือบลายเบญจรงค์  ทางเดินปูดว้ยหินอ่อน   ดา้นนอกมีเสาท าจากหินแกรนิต
ลกัษณะกลม รองรับเชิงชาย  ส่วนดา้นในเป็นพ้ืนสองชั้น มีเสากลมบวัหวัเสาลงรักปิดทองประดบั
กระจก  รองรับเคร่ืองบนและเชิงชาย 
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1.7 ศาลาราย (ภาพที่ 25) 
เป็นศาลาโถงเลก็ๆ ขนาด 2 หอ้ง มีทั้งหมด 8 หลงั  ตั้งอยูบ่นหนา้พระอุโบสถ

พระวิหาร  และพระวิหารทิศทั้งสอง  ดา้นละ  2 หลงั   ลกัษณะเป็นศาลาทรงไทยมุงดว้ยกระเบ้ือง
เคลือบสี  มีช่อฟ้า  ใบระกา  และหางหงส์ตามแบบไทยประเพณี   ท่ีหนา้บนัสลกัเป็นรูปเทพพนม  
อยูท่่ามกลางลวดลายกระหนกเปลว 

 

 
 

ภาพที่ 23 พระวิหารทิศ 
 

 
 

ภาพที่ 24 ระเบียงคด 
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ภาพที่ 25    ศาลาราย 

 
2. เขตสังฆาวาส 

เขตสงัฆาวาส  คือบริเวณท่ีจ าพรรษาของพระภิกษุและสามเณรภายในก าแพง
ทางดา้นทิศใตข้องวดั  ในบริเวณน้ีแบ่งเป็น 3 คณะคือ  คณะนอก  คณะกลาง  และคณะใน
ประกอบดว้ยอาคารท่ีส าคญัดงัน้ี  

2.1 ต าหนักอรุณ (ภาพท่ี 26) 
อยูบ่ริเวณคณะกลาง   เป็นอาคารหลงัใหญ่  5 หอ้ง  3 ชั้น   พระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกลา้ เจา้อยูห่วั โปรดใหส้ร้างข้ึนใหเ้ป็นท่ีประทบัของพระวรวงศเ์ธอ   พระองคเ์จา้  
อรุณนิภาคุณากร เจา้อาวาสองคแ์รก15  ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บศิลปวตัถุและเป็นหอสมุดของวดั 

 
2,2 พระที่นั่งสีตลาภิรมณ์ (ภาพที่ 27) 

เป็นกุฏิเก๋งแบบจีน  3 หอ้ง  3 ชั้น  ก่อสร้างเช่ือมต่อกบัต าหนกัอรุณ  อาคาร  
หลงัน้ี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้โปรดเกลา้ฯ  ใหร้ื้อมาจากพระบรมหาราชวงั  ใหม้าสร้าง  
ในพระอารามน้ี  เพื่อใหเ้ป็นเสนาสนะส าหรับเจา้อาวาส 16 
  

                                                
15 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 16. 
16 เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
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2.3 หอระฆงั (ภาพที ่28) 
อยูใ่นเขตคณะนอกใกลก้บัศาลาร้อยปี   เป็นหอระฆงั  2 ชั้น   ชั้นล่างก่ออิฐ  

ถือปูน   ชั้นบนเป็นซุม้โปร่งยอ่มุมไมสิ้บสอง   ยอดเป็นพระเก้ียวประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบลาย
เบญจรงค ์

2.4 หอกลอง (ภาพที่ 29) 
อยูใ่กลศ้าลาการเปรียญคณะใน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัหอระฆงั   แต่จะมีการ

ประดบักระจกสีแบบโกธิคในระหว่างเสาซุม้ทั้ง 3 ดา้น 
 

 

 
 

ภาพที่ 26  ต  าหนกัอรุณ 
 

 
 

ภาพที่ 27 พระท่ีนัง่สีตลาภิรมณ์  
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ภาพที่ 28 หอระฆงั 
 

 
 

ภาพที่ 29 หอกลอง  
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3. เขตสุสานหลวง 
สุสานหลวงอยูท่างทิศตะวนัตก  ขนานไปตลอดกบัแนวก าแพงวดั   มีอนุสาวรีย์  

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ใหส้ร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีบรรจุพระอฐิั  
และพระสรีรางคาร  ตลอดจนเป็นบริเวณจดัพิธีอุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี  พระราชเทวี
เจา้จอมมารดา  ตลอดจนพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ซ่ึงอนุสาวรียภ์ายในสุสานหลวงจะสร้างอยา่งรูปเจดีย ์รูปปรางค ์และวิหารแบบไทย   บางองคส์ร้าง
อยา่งอาคารแบบขอมและแบบโกธิค ตลอดจนรูปแบบอ่ืนๆ  ตามเจตนาของผูอ้อกแบบ   รวมทั้งส้ิน
34 อนุสาวรีย ์(ดูภาพท่ี 30-32) 

 

 
 

ภาพที่ 30 บรรยากาศภายในเขตสุสานหลวง 
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ภาพที่ 31 อนุสาวรียอ์นุสรณ์สถานรังษีวฒันา 

 
 

 
 

ภาพที่ 32 อนุสาวรียพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อิศริยาภรณ์ 
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4. สถาปัตยกรรมส าคญัอืน่ๆ ภายในวดัราชบพธิ 
นอกจากงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีแยกการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนแลว้นั้น  ยงัมี

ส่วนประกอบท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของวดัดงัน้ี 
 

4.1 นิมติมหาสีมา (ภาพที่ 33) 
ส าหรับสีมาของวดัราชบพิธนั้น  จดัเป็นแบบมหาสีมาชนิดผกูลอ้มทัว่ทั้งวดั  

อนัเป็นลกัษณะเหมือนกบัวดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม  และพระอารามหลวงอ่ืนๆ  ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี  4 ทรงสร้าง   โดยนิมิตมหาสีมาของวดัราชบพิธน้ี
เป็นแท่งเสาศิลาส่ีเหล่ียมจตุัรัสทรงสูง  แนบไปกบัความสูงของก าแพง   ต  าแหน่งอยูใ่นแนวก าแพง
สายนอกของวดัทั้ง 8 ทิศ 

4.2 เกย และพลบัพลาเปลือ้งเคร่ือง (ภาพท่ี 34) 
อยูท่างมุมก าแพงของวดัดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตวัพลบัพลาก่ออิฐถือปูน

หลงัคาลด 2 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสี  ประดบัดว้ยช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์  แบบไทยประเพณี
หนา้บนัเป็นตราราชวลัลภ   บานหนา้ต่างและประตูพลบัพลาแกะสลกัเป็นลายพุ่มขา้วบิณฑล์งรัก  
ปิดทองและประดบัดว้ยกระจกสี  ขา้งหนา้พลบัพลาเป็นเกยก่อดว้ยอิฐถือปูน 

เกยและพลบัพลาน้ีสร้างตามแบบประเพณีโบราณคือ  เมื่อพระเจา้แผน่ดินเสด็จ  
พระราชด าเนินโดยทางสถลมารค  เพื่อบ าเพญ็พระราชกุศล   เจา้พนกังานจะเทียบพระราชยาน  
ท่ีประทบัเกย   จากนั้นจะเสด็จพระราชด าเนินข้ึนพลบัพลาทรงเปล้ืองเคร่ืองขติัยราชภูษิตาภรณ์  
และพระชฎามหากฐินท่ีทรงมา  แลว้เปล่ียนเป็นฉลองพระองคใ์หม่ก่อนท่ีจะเสด็จไปยงัพระอุโบสถ
เหตุน้ีเองจึงเรียกพลบัพลาดงักล่าวว่าพลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง17 

 

 
 

ภาพที่ 33 นิมิตมหาสีมา  
                                                

17 กรมศิลปากร, ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 16. 
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ภาพที่ 34 เกย และพลบัพลาเปลื้องเคร่ือง 

 

4.3 ซุ้มประตูทางเข้าวดั (ภาพที่ 35) 
ก าแพงแต่ละดา้นมีซุม้ประตูทางเขา้วดัดา้นละ  2 ซุม้ รวมทั้งหมดรอบวดัมี  

8 ซุม้ ในระหว่างเขตพุทธาวาสกบัเขตสงัฆาวาสอีก 4 ซุม้  รวมทั้งวดัเป็น 12 ซุม้ประตู   รูปแบบของ
ซุม้ประตูทั้งหมดเหมือนกนัคือ   เป็นซุม้ก่ออิฐถือปูนทรงบนัแถลงยอ่เหล่ียมประดบัดว้ยลวดลาย  
ปูนป้ัน  โดยท่ีซุม้ประตูทุกซุม้มีประตูบานเปิดไม้  1 คู่  ดา้นหนา้แกะสลกัเป็นภาพนูนต ่ารูปทหาร
บานละ  1 คน  สวมเคร่ืองแบบทหารเหล่าต่างๆ  อยา่งทหารตะวนัตกเหมือนกนัทั้งสองบาน  
แต่เคร่ืองแบบจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละซุม้ (ภาพท่ี 36) 
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ภาพที่ 35  ซุ้มประตูทางเขา้ 
 

 
 

ภาพที่ 36 ประตูบานเปิดไมส้ลกันูนต ่ารูปทหาร 



47 

บทที่  4 
วเิคราะห์การประดับตกแต่งภายในของพระอุโบสถวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 

 
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  5  ถือไดว้่าเป็น  

ยคุสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงมากกว่าสมยัใดท่ีผา่นมาในประวติัศาสตร์   ทั้งน้ีดว้ยสาเหตุมาจาก  
ความพยายามในการปรับปรุงพฒันาประเทศ  เพื่อใหไ้ทยมีความเจริญทดัเทียมกบั  
นานาอารยประเทศในทุกดา้น  ไม่ว่าจะเป็นสภาพบา้นเมือง การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สงัคม
วฒันธรรม  และประเพณีต่างๆ   อีกทั้งในสมยัน้ียงัไดมี้การเปิดสมัพนัธไมตรีกบัต่างชาติ  
อยา่งกวา้งขวาง   โดยเฉพาะกบัชาติมหาอ านาจท่ีมาจากตะวนัตก   ซ่ึงชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อ  
กบัประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีเอง ท่ีไดน้ าความรู้และวิทยาการสมยัใหม่  ตลอดจนยงัไดน้ า
อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมเขา้มาเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง   เป็นผลท าใหแ้นวความคิดและโลก
ทศัน์ของคนไทยไดเ้ปิดกวา้งและยอมรับกบัส่ิงใหม่ๆ มากข้ึน ตลอดจนยงัท าใหว้ิถีชีวิตความเป็นอยู ่
ของผูค้นในสงัคมไทยมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยัอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ส าหรับ งานศิลปกรรมของไทยในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ก็สอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมในขณะนั้น   คือไดเ้ร่ิมแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงจากศิลปะแบบไทยประเพณีท่ีมีแนวความคิดและรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
สืบทอดต่อกนัมาอยา่งยาวนาน กลายมาเป็นแบบท่ีไดรั้บการผสมผสานอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม
ตะวนัตก   ตลอดจนในสมยัน้ียงัไดรั้บแนวความคิดและเทคนิควิทยาการต่างๆ  ในการสร้างงาน
ศิลปกรรมจากตะวนัตกอยา่งสมบูรณ์แบบ   ซ่ึงความเปล่ียนแปลงดงักล่าวปรากฏอยา่งชดัเจนใน  
งานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ทั้งอาคาร  
ในราชส านกั วงัเจา้นาย วดั อาคารทางราชการ ตลอดจนบา้นเรือนของขา้ราชการคหบดีจ านวนมาก
ต่างก็พากนันิยมสร้างและตกแต่งตามแบบศิลปะตะวนัตกแทบทั้งส้ิน 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามในฐานะวดัประจ ารัชกาล  ได้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี   กล่าวคือรูปแบบสถาปัตยกรรมและงานประดบัตกแต่ง  
ภายในวดัราชบพิธ  มีลกัษณะของการผสมผสานระหว่างงานศิลปกรรมแบบไทยประเพณี  
กบัอิทธิพลศิลปะแบบตะวนัตกท่ีก  าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้น 

อน่ึง  การท่ีวดัราชบพิธมีความส าคญักว่าวดัใดๆ  ท่ีสร้างข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว  
เพราะเป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี  5 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์   มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชนิดราชวรวิหา ร ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ  ใหส้ถาปนาข้ึนตาม
โบราณราชประเพณี   โดยสร้างข้ึนเป็นวดัแรกในรัชกา ล เมื่อ  พ.ศ. 2412  หลงัจากเสด็จ ข้ึนครอง  
ราชสมบติัแลว้ 1 ปี  จึงถือไดว้่าวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ของศิลปะในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   ตลอดจนยงัเป็นสถานท่ี
รวบรวมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ  อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของประเทศไทยในช่วงเวลา
ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

การผสมผสานระหว่างงานศิลปกรรมไทยและงานศิลปกรรมแบบตะวนัตก  
ท่ีปรากฏในวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สามารถพบไดใ้นการประดบัตกแต่งของพระอุโบสถ  
ท่ีมีลกัษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมท่ียงัคงแบบไทยประเพณี   แต่ภายในไดอ้อกแบบและ
ประดบัตกแต่งตามศิลปะตะวนัตก มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ลกัษณะทางศิลปกรรมของพระอุโบสถวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม 
รูปแบบของพระอุโบสถวดัราชบพิธมีรูปแบบลกัษณะเป็นอาคารอยา่งไทยประเพณี

(ภาพท่ี  37)  โดยมีลกัษณะรูปทรงภายนอกท่ีสามารถเปรียบไดก้บัพระวิหารของวดัราชประดิษฐ์
สถิตมหาสีมาราม  พระอารามส าคญัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี  4  หากแต่ผดิกนัตรงท่ีพระอุโบสถ  
วดัราชบพิธจะมีขนาดท่ีสูงกว่าและใหญ่กว่า1 ตลอดจนการประดบัตกแต่งท่ีพิเศษกว่ามาก   โดยการ
ประดบัตกแต่งพระอุโบสถวดัราชบพิธนั้นมีรายละเอียด คือ 

1. แผนผงัอาคาร 
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ยกพ้ืนสูง  ตั้งอยูบ่นฐานไพทีเดียวกบัพระระเบียง  พระสถปู

เจดีย์  พระวิหาร  พระวิหารทิศ  และศาลาราย   ดา้นหนา้มีมุขเด็จ รอดใตข่ื้อ  มีเสาส่ีเหล่ียมยอ่มุม  
ไมสิ้บสอง  2 ตน้รองรับ  ส่วนดา้นขา้งท าเป็นเสาพาไลรองรับชายคาปีกนกตลอดแนวของอาคาร  
โดยพระอุโบสถมีขนาดอาคารกวา้ง  17.70 เมตร  ยาว  21.65 เมตร  (ไม่รวมพาไลและมุขเด็จ)  
แบ่งเป็น 7 หอ้ง เสาสูงถึงข่ือ 9.80 เมตร 

 

2. หลงัคา 
ทรงจัว่ซอ้นกนั  3 ชั้น มุขลดหนา้-หลงั ดา้นละ  2 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาแบบ

เกลด็ปลาเคลือบสีประดบัส่วนหลงัคาดว้ยช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์  

                                                
1 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ย  ศกัดิ์ศรี , มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

กรุงเทพ, 2537), 103. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. หน้าบัน 
ประดบัดว้ยไมจ้  าหลกัเป็นรูปพระเก้ียวบนพานแว่นฟ้า   รองรับดว้ยชา้ง  7 เศียร

ขนาบดว้ยฉตัร  มีราชสีห์และคชสีห์ประคองสองขา้ง   หนา้บนัมุขเด็จเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ
ลอ้มรอบดว้ยลายกนก  ส่วนคูหาหนา้บนัประดบัดว้ยไมจ้  าหลกัลายเป็นรูปช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์
นาคสะดุง้ ใตก้ระจงัฐานพระรับหนา้มุขเด็จ เป็นไมจ้  าหลกัรูปสาหร่ายรวงผึ้งปิดทองประดบักระจก 

 
4. ซุ้มประตูหน้าต่าง 

เป็นซุม้ปูนป้ันทรงยอดมณฑปจอมแห ปิดทองประดบักระจกประตูทางเขา้ดา้นหนา้
ทั้งหมดมี 3 ช่อง  ช่องกลางอยูต่รงแนวมุขเด็จมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 ช่อง อนัขนาบอยูส่องขา้ง  โดยการ
ประดบับานประตูและหนา้ต่างน้ี  ท่ีดา้นนอกเป็นบานประดบัมุขลาย เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูง 
ส่วนดา้นในเขียนเป็นลายรดน ้ าพุ่มขา้วบิณฑ ์

 

5. ผนัง 
เป็นผนงัก่ออิฐถือปูนตามแบบระบบก าแพงรับน ้ าหนกั   ท่ีผวิผนงัดา้นนอกประดบั

กระเบ้ืองเคลือบสีเบญจรงคเ์ต็มไปทัว่ทั้งอาคาร  ทั้งเสารับมุขเด็จ  พนกัระเบียง  ตลอดจนอาคารอ่ืน
ทุกหลงับนฐานไพที  ไม่ว่าจะเป็นพระวิหาร พระเจดีย ์ศาลาราย ก็ลว้นแต่มีการประดบัผวิดว้ย
กระเบ้ืองเบญจรงค ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นจนไดช่ื้อว่าเป็นพระอารามแห่งเคร่ืองเบญจรงคโ์ดยแท้2 

 

6. ภายในพระอุโบสถ 
ท าเป็นโถงโล่งไม่มีเสาร่วมใน และมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม  ซ่ึงมีความพิเศษ

กว่าพระอุโบสถทัว่ไป กล่าวคือ  ไดม้ีการประยกุตศ์ิลปกรรมตะวนัตกมาใชใ้นการประดบัตกแต่ง
ภายใน  (ภาพท่ี  38)  โดยมีจุดเด่นอยูท่ี่การน าซุม้โคง้ แหลม หรืออาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม 
(pointed arch) มาใชใ้นการตกแต่งภายในพระอุโบสถ   ตลอดจนยงัมีการตกแต่งในส่วนลาย
ละเอียดต่างๆ เช่น การตกแต่งดว้ยเสาอิง  (pilaster)  แถบลวดลายปูนป้ัน  (frieze)  และการประดบั
ดว้ยโคมแกว้ระยา้ดวงใหญ่กระถาง และแจกนัหินอ่อนจากตะวนัตก ช่วยใหภ้ายในของพระอุโบสถ
มีบรรยากาศแบบตะวนัตกมากข้ึนไปอีกดว้ย 
  

                                                
2 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ย  ศกัดิ์ศรี , มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

กรุงเทพ, 2537), 226. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 37 ลกัษณะอยา่งไทยประเพณีภายนอกพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
 

 
 

ภาพที่ 38 การตกแต่งแบบตะวนัตกภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
ที่มา: เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2555 จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=284520   
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จะเห็นไดว้่าการประดบัตกแต่งภายนอกพระอุโบสถวดัราชบพิธยงัคงเป็นแบบไทย
ประเพณีไม่เปล่ียนแปลง  โดยมีตน้แบบทางศิลปกรรมมาจากในสมยัรัชกาลท่ี 4  หากแต่พฒันาการ
ท่ีเปล่ียนไปคือไดม้ีการประยกุตศ์ิลปกรรมตะวนัตกมาใชใ้นการประดบัตกแต่ง  โดยเฉพาะ  
การประดบัตกแต่งภายใน   พบว่าไดม้ีการน าลกัษณะทางศิลปกรรมตะวนัตกมาใชต้กแต่งอยา่ง  
เห็นไดช้ดั  เช่น  การใชซุ้ม้โคง้ปลายแหลมรองรับดว้ยเสาอิง  ลวดลายปูนป้ัน  ตลอดจนการตกแต่ง
ดว้ยโคมแกว้ระยา้ ฯลฯ   ซ่ึงการประดบัตกแต่งภายในดงักล่าว  ลว้นแต่ท าใหพ้ระอุโบสถแห่งน้ี  
มีรูปแบบเฉพาะตวัพิเศษท่ีไม่เหมือนใคร  

ดงันั้นจากลกัษณะพิเศษ ต่างๆ  ท่ีพบเก่ียวกบัการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ  
วดัราชบพิธดงักล่าวขา้งตน้   จึงไดน้ ามาใชเ้ป็นหวัขอ้ในการศึกษาและท าการวิเคราะห์  ในบทท่ี  4 
โดยการศึกษาและวิเคราะห์นั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบส าคญัภายในพระอุโบสถ  คือ 
การประดบัส่วนเพดาน การประดบัส่วนผนงั และการประดบัส่วนพ้ืน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

 
การประดับตกแต่งส่วนเพดานภายในพระอุโบสถ 

ลกัษณะเพดานภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  พบว่ามีการท าใหเ้ป็นซุม้โคง้แหลม
รองรับดว้ยเสาอิง   ท่ีบริเวณแนวกลางของเพดานดา้นบนมีการตกแต่งเป็นระนาบส่ีเหล่ียมผนืผา้
แลว้แบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมจตุัรัสวางห่างกนัเป็นระยะ จ านวน 5 ช่อง  โดยท่ีตรงกลางของแต่ละช่อง
จะประดิษฐเ์ป็นดาวดอกไมด้วงใหญ่  แลว้หอ้ยโคมไฟลงมาจากศนูยก์ลางลาย   ส่วนฝ้าเพดานขา้ง
และส่วนโคง้จะตกแต่งดว้ยลวดลายพรรณพฤกษาปูนป้ันบนพ้ืนสีทองแพรวพราวทัว่ทั้งเพดาน 
(ภาพท่ี 39-40) 
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ภาพที่ 39 ภาพลายเส้นแบบเพดานพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
ที่มา : สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ,”

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลยัศิลปากร 
บณัฑิตวิทยาลยั, 2536), 143. 
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ภาพที่ 40  ลกัษณะเพดานภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

 
การประดบัตกแต่งส่วนเพดานภายในพระอุโบสถน้ี  พบว่าไดน้ าลกัษณะพิเศษของ

ศิลปกรรมตะวนัตกแบบสมยัโกธิคมาใชใ้นการตกแต่ง   กล่าวคือ  โดย การท าซุม้โคง้แหลม 
หรืออาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม  (pointed arch)   รองรับดว้ยเสาอิง  (pilaster)  (ภาพท่ี  41) 
ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีนบัว่าเป็นระบบท่ีแพร่หลายในสถาปัตยกรรมโกธิค   และยงัถือว่าเป็น
เอกลกัษณ์ส าคญัมากท่ีศิลปะโกธิคพฒันามาจากสมยัโรมนัเนสก์  (Romanesque)  ซ่ึงศิลปกรรม
สมยัโกธิคจะนิยมใชช่้องโคง้ปลายแหลมน้ีเป็นองคป์ระกอบโครงสร้างส าคญัของอาคารเสมอ 3 
ต่างจากในสมยัโรมนัเนสกท่ี์จะนิยมใชช่้องวงโคง้กลม  (round arch) ในงานสถาปัตยกรรม  
(ภาพท่ี 42) 

 
ภาพที่ 41 ลกัษณะอาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม (pointed arch) ที่นิยมใชใ้นศิลปะโกธิค 

ที่มา: ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 
72. 

                                                
3 ก าจร   สุนพงษศ์รี,  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2,  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 2551), 72. 
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ภาพที่ 42  ลกัษณะอาร์ชแบบโคง้กลม  (round arch) ที่นิยมใชใ้นศิลปะโรมนัเนสก ์
ที่มา: ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 

72. 

 
 

ภาพที่ 43 ซุ้มโคง้ปลายแหลมแบบโกธิคภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

 

 
 

ภาพที่ 44 ซุ้มโคง้แหลมแบบโกธิคภายในวิหารแห่งโบเวส์ (Beauvais  Cathedral)  ประเทศฝร่ังเศส 
ที่มา: เขา้ถึงเม่ือ 13 กรกฎาคม 2555  จาก http://archive.cyark.org/pointed-arches-cathedral-of-beauvais-media   
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จากการเปรียบเทียบลกัษณะการใชอ้าร์ชปลายแหลม ( pointed arch) ของการตกแต่ง
ภายในอุโบสถวดัราชบพิธ  (ภาพท่ี  43)  กบัลกัษณะของอาร์ชปลายแหลมแบบโกธิคภายใน  
มหาวิหารแห่งโบเวส์ (ภาพท่ี 44)  พบว่ามีลกัษณะท่ีเหมือนกนัมากอยา่งชดัเจน   อีกทั้งวิวฒันาการ
ของการใชอ้าร์ชแบบโคง้ปลายแหลมในขา้งตน้ ยงัท าใหเ้กิดระบบโครงสร้างรับน ้ าหนกัของหลงัคา
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในศิลปะโกธิคอีกดว้ย   คือมีการใชโ้วลท์เช่นเดียวกบัอาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม
เรียกว่า Ribbed groined Vaulting4  เป็นเทคนิคการก่อสร้างในการรับน ้ าหนกัและการกระจายแรงกด
ของหลงัคาไปยงัส่วนอ่ืน โดยการท าโครงสร้างของหลงัคาข้ึนจากปลายหวัเสาแต่ละตน้  ลกัษณะ
คลา้ยดัง่ก่ิงกา้นของตน้ปาลม์ท่ีแผก่ิ่งกา้นข้ึนไปเป็นโครงสร้างของหลงัคาโคง้  (Vault rib)  แลว้ไขว้
สลบัตดักนัเป็นรูปกากบาทท่ีก่ึงกลางของเพดาน  (Ribbed cross Vaults)  จนเกิดเป็นความผสาน
สมัพนัธก์นัอยา่งดีของรูปร่างท่ีเป็นแบบคณิตศาสตร์กบัความงาม 5  ซ่ึงปราศจากการตก แต่งใดๆ  
ท่ีส าคญัการใชร้ะบบหลงัคาแบบ  Ribbed groined Vaulting  ยงัท าใหส้ถาปัตยกรรมโกธิค  
สร้างอาคารไดค้วามสูงมากกว่าสมยัก่อน   ตลอดจนยงัท าใหภ้ายในมีความกวา้งขวางแลดูโอ่โถง  
สง่างาม และมีแสงสว่างภายในมากข้ึนอีกดว้ย6 (ภาพท่ี 45-46) 

 

 
 

ภาพที่  45 ภาพลายเส้นของระบบ   Ribbed groined Vaulting  ถือว่าโครงสร้างที่ส าคญัของสถาปัตยกรรมโกธิค  
ท่ีช่วยในการรับน ้าหนกัและกระจายแรงกดของหลงัคาไปยงัส่วนอื่นๆ 

ที่มา: ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  2, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 
72.  

                                                
4 ก าจร   สุนพงษศ์รี,  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2,  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 2551), 72. 
5 เร่ืองเดียวกนั. 
6 เร่ืองเดียวกนั. 
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.  
 

ภาพที่ 46 เพดานรูปโคง้กากบาทท่ีเกิดจากโวลท์ปลายแหลมหลายๆอนัมาไขวส้ลบักนั หรือเรียกว่า  Ribbed cross 
Vaults7 จากภายในของมหาวิหารโนเตรอดามแห่งปารีส (Notre  Dame of  Paris) 

ที่มา : เขา้ถึงเม่ือ 13 กรกฎาคม 2555  จาก  http://getthatprosound.com/the-10-best-reverb-plugins-in-the-world-
2013/notre-dame-cathedral-interior-1/   

 
ส าหรับเพดานภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าถึงจะมีการท าซุม้  

โคง้แหลม  (pointed arch) หรืออาร์ชแบบโคง้ปลายแหลมตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค  แต่กลบั  
ไม่พบการท าโครงสร้างของหลงัคาโคง้ท่ีไดน้ าโวลท์ปลายแหลมหลายๆ  อนัมาวางไขวส้ลบัตดักนั
จนเป็นรูปกากบาทท่ีก่ึงกลางของเพดาน ( Ribbed cross Vaults)  หากแต่ไดอ้อกแบบโดยตกแต่ง
เพดานใหเ้ป็นระนาบส่ีเหล่ียมผนืผา้ปิดโครงสร้างของหลงัคา  และมีการตกแต่งอยา่งมากมายดว้ย
ลวดลายพรรณพฤกษาแทน  (ภาพท่ี  40)  ซ่ึงจะต่างกบัเพดานอาคารในสถาปัตยกรรมโกธิค  ท่ีจะมี
ลกัษณะเปลือยใหเ้ห็นถึงโครงสร้าง จนเห็นโวลท์ท่ีข้ึนจากปลายเสาแต่ละตน้มาไขวส้ลบักนัจนเป็น
รูปกากบาทท่ีก่ึงกลางของเพดานอยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 46)  โดยความแตกต่างกนัน้ีอาจเป็นเพราะว่า
โครงสร้างของหลงัคาภายในของพระอุโบสถวดัราชบพิธไม่ไดใ้ชร้ะบบการสร้างเดียวกบั
สถาปัตยกรรมโกธิค  หากแต่สร้างตามลกัษณะอาคารอยา่งไทยประเพณี   ท่ียงัคงนิยมใชเ้คร่ืองไม้  
ท าเป็นโครงสร้างลกัษณะเป็นแบบจัว่สามเหล่ียมท่ีประกอบดว้ยทั้งเสาดั้ง และส่วนของข่ือหรือคาน
วางพาดขวางอยูก่ลางช่องของเพดาน  เป็นผลใหอ้าคารในสถาปัตยกรรมไทยจึงไม่สามารถท่ีจะเปิด
ช่องว่างบริเวนกลางเพดานจนเห็นโครงสร้างหลงัคา   หรือท าใหส่้วนเพดานเวา้ข้ึนสูงเหมือนกบั
อาคารในสถาปัตยกรรมโกธิคได ้(ภาพท่ี 47)    
                                                

7เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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ดงันั้นจากลกัษณะของความแตกต่างท่ีสงัเกตไดน้ี้   จึงเป็นส่วนช่วยท าใหท้ราบไดว้่า
พระอุโบสถวดัราชบพิธนั้นไดน้ าลกัษณะเด่นของศิลปกรรมตะวนัตกสมยัโกธิคมาใชใ้นการ
ประดบัภายใน คือการเอาลกัษณะอาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม  (pointed arch) มาใชต้กแต่งเพื่อความ
สวยงามเท่านั้น  หากแต่ส่วนโครงสร้างของหลงัคายงัคงเป็นแบบไทยประเพณีเช่นเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ก)  (ข) 

ภาพที่ 47 การเปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างกนัของเพดานภายในพระอุโบสถ วดัราชบพิธ  (ก)  กบัลกัษณะ
เพดานที่สร้างโดยการใชร้ะบบ  Ribbed groined Vaulting ในสถาปัตยกรรมโกธิคจากภายในของ  
มหาวิหารโนเตรอดามแห่งปารีส (ข) 

 
 
การประดับตกแต่งส่วนผนังภายในพระอุโบสถ 

ผนงัภายในพระอุโบสถมีลกัษณะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ผนงัตอนล่าง  และผนงั
ตอนบน (ดูภาพท่ี 48-49)  ซ่ึงการประดบัตกแต่งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ท่ีผนงัตอนล่างมีการเจาะช่องประตูและหนา้ต่างลกัษณะเป็นอยา่งไทยประเพณีทัว่ไป
คือลกัษณะเป็นช่องส่ีเหล่ียมสอบข้ึนเลก็นอ้ย   ซ่ึงส่วนของผนงัระหว่างประตูหนา้ต่างน้ี  
มีการประดบัตกแต่งดว้ยปูนป้ันเป็นกรอบวงรี   ตรงกลางท าเป็นรูปกลีบบวัลอ้มรอบรูปอุณาโลม  
ซ่ึงเป็นพระราชสญัลกัษณ์รัชกาลท่ี  1 สลบักบัอกัษร “จ” ซ่ึงเป็นพระราชสญัลกัษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรอบพระอุโบสถ   ส่วนหลงัของหนา้ต่างข้ึนไปประดบั
ดว้ยแถบลวดลาย (frieze) ปูนป้ันทาสีปิดทองอยา่งแพรวพราว  มีลกัษณะเป็นลวดลายพรรณพฤกษา
อยา่งตะวนัตกผสมไทย อาทิ การท าตวัอกัษร “จปร.”  กลางลวดลายพรรณพฤกษาแลว้ออกดอกเป็น
ตวัราชสีห์ คชสีห์ สลบักบัรูปเทวดาสวมชฎาอยา่งไทย  (ภาพท่ี  50)  ยกเวน้บริเวณเหนือช่องประตู
กลางทางเขา้ดา้นหนา้  ท่ีท าเป็นรูปลอยตวัรูปพระราชลญัจกรประจ ารัชกาลของพระ บาทสมเด็จ  



58 

พระจุลจอมเกลา้  ซ่ึงในสมยันั้นจะเรียกตราดงักล่าวว่าตราอาร์ม 8  อนัประกอบดว้ยเคร่ืองหมาย
ส าคญัต่างๆ  รวมกนั  คือ  พระเก้ียวตั้งอยูบ่นพานแว่นฟ้ารองรับดว้ยชา้งเอราวณัอยูใ่นกรอบรูป
ส่ีเหล่ียม โดยมีราชสีห์ และคชสีห์ประคองฉตัร 2 ขา้ง แลว้รองดว้ยพระมหาสงัวาลนพรัตน์  พร้อม
กบัมีภาษิตภาษามคธ ก ากบัว่า “สพฺเพส สงฺฆภูตาน สามคคีวุฑฺฒิสาธิกา” (ภาพท่ี 51)  

ส าหรับผนงัตอนบนคือผนงัเหนือหนา้ต่างและประตูข้ึนไป มีลวดบวัหรือค้ิว  
ขนาดใหญ่  (cornice) (ภาพท่ี  52)  ประดบัดว้ยลวดลายปูนป้ันทาสีปิดทองลกัษณะเดียวกบั  
ส่วนกรอบบนหนา้ต่าง  แต่มีจุดเด่นอยูท่ี่การยกท าเป็นกระเปาะรูปเศียรชา้งรองรับเสาอิงของซุม้  
โคง้แหลมจากบนเพดาน   ซ่ึงลวดบวัดงักล่าวน้ี  จะมีลกัษณะเป็นตวัแบ่งหรือคัน่ระหว่าง  
ผนงัตอนล่างกบัตอนบนนัน่เอง   ส่วนสุดทา้ยเป็นผนงัตอนบนเหนือลวดบวัข้ึนไปจนสุดเพดาน  
มีการท าเสาอิงรองรับซุม้ปลายแหลมจากดา้นบน  ลกัษณะแบ่งเป็นช่องๆ  ยาวตลอดผนงัทั้ง  4 ดา้น
โดยมีประวติัว่าแต่เดิมเม่ือแรกสร้างช่องผนงัระหว่างเสาอิงน้ี   ไดม้ีการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนงั
เร่ืองพุทธประวติั 9 ประดบัอยูโ่ดยรอบผนงัภายในพระอุโบสถ  (ภาพท่ี  13-14)  แต่ไดถ้กูลบออก  
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในพ.ศ. 2472  แลว้ไดแ้กไ้ขโดยการเขียนลายดอกไม้
ร่วงสีทองบนพ้ืนสีเขียวดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั10 

 

 
 

ภาพที่48 ภาพลายเส้นแบบผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
ที่มา : สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ,”

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536), 250.  

                                                
8 วิวฒัน์  เตมียพนัธ์,“วดัราชบพิธ,”อาษา3,3(2517):72. 
9 พระพรหมมุนี (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ า

รัชกาลที่ 5, (กรุงเทพฯ:  บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 61. 
10 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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ภาพที่ 49 การประดบัตกแต่งผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

 

 
 

ภาพที่ 50 ลวดลายประดบับริเวณกรอบเหนือช่องหนา้ต่างภายในพระอุโบสถ 

 

 
 

ภาพที่  51 ตราพระราชลญัจกรประจ ารัชกาลของพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หรือตราอาร์มประดบัอยูเ่หนือ  
ซุ้มประตูกลางทางดา้นหนา้ภายในพระอุโบสถ  
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ภาพที่ 52 ลวดบวัประดบัเหนือหนา้ต่างและประตูภายในพระอุโบสถ 
 

ส าหรับการวิเคราะห์การประดบัตกแต่งส่วนผนงัภายในของพระอุโบสถวดัราชบพิธ
จะแบ่งตามลกัษณะของผนงัคือตอนล่างและตอนบนดงัน้ี 

1. ผนังตอนบน  
ลกัษณะโดยรวมยงัคงเป็นในลกัษณะเดียวกบัการประดบัตกแต่งของส่วนเพดาน

กล่าวคือ   ไดม้ีการน าลกัษณะทางศิลปกรรมตะวนัตกโดยเฉพาะสมยัโกธิคมาประยกุตใ์ชใ้น  
การประดบัตกแต่ง   หากแต่รูปแบบและองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมยงัไม่ครบถว้นนกั  
ซ่ึงลกัษณะการน าศิลปะสมยัโกธิคมาประยกุตใ์ช ้สามารถเห็นไดจ้ากบริเวณผนงัตอนบนเหนือช่อง
ประตูและหนา้ต่างข้ึนไป พบว่าไดมี้การน าลกัษณะโครงสร้างซุม้โคง้ปลายแหลมแบบโกธิคมาใช้
ตกแต่ง ประกอบดว้ยเสาอิงตั้งข้ึนไปรองรับซุม้โคง้ปลายแหลมจากบนเพดาน โดยเสาน้ีจะตั้งอยูบ่น
กระเปาะของลวดบวัท่ีวิ่งเป็นแนวยาวรอบผนงัตอนบนเหนือขอบหนา้ต่างและประตู ซ่ึงวางห่างกนั
เป็นระยะ  ยาวไปตลอดผนงัทั้ง  4 ดา้นของอาคาร  (ภาพท่ี  48)  ท าใหท่ี้ผนงัดงักล่าวมีลกัษณะเป็น  
ช่องคูหาโคง้ปลายแหลมเรียงรายเป็นแถวยาวต่อเน่ืองกนั เกิดเป็นความสวยงามตามแบบโครงสร้าง
ของสถาปัตยกรรมโกธิค  (ภาพท่ี  49)  และท่ีส าคญันอกจากจะมีการตกแต่งเลียนแบบโครงสร้าง
อยา่งโกธิคแลว้   ยงัพบอีกว่าในรายละเอียดการตกแต่งของเสาอิงดงักล่าว  ไดท้ าใหม้ีรูปแบบท่ี
ใกลเ้คียงกบัการประดบัส่วนต่างๆ  ของเสาในศิลปะโกธิคอีกดว้ย  เช่น  การประดบัส่วนหวัเสา

(capitals) ใหมี้ลกัษณะเป็นรูปกน้ถว้ยโคง้เวา้ข้ึนไปคลา้ยถว้ยใส่เหลา้องุ่น   แลว้ประดบัดว้ย
ลวดลาย อนัเรียบง่าย อยา่ง ลายพนัธุพ์ฤกษา  (ภาพท่ี  53)  ตลอดจนยงัไดม้ีการประดบัตกแต่งท่ี  
ล าเสา(shaft) ตามลกัษณะเสาในศิลปะโกธิค   คือไดม้ีการยอ่ยล าตน้ของเสาขนาดใหญ่ใหดู้คลา้ย  
กบัเป็นเสาขนาดเลก็หลายตน้ติดรวมกนัเป็นตน้เดียวตามลกัษณะรูปแบบของเรดิเอชัน่สไตล์ 11 
(ภาพท่ี 54-55) 

                                                
11 ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2, 89. 
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ภาพที่ 53 การประดบัหวัเสาในศิลปะสมยัโกธิค  จากโบสถซ์าริสบูร่ี(Salisbury Cathedral) ประเทศองักฤษ 
ที่มา: เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2555  จาก http://www.ontarioarchitecture.com 

 
 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพลายเส้นแสดงการตกแต่งล าตน้ของเสาในสถาปัตยกรรมโกธิค โดยการยอ่ยล าตน้ของเสาใหดู้คลา้ย
กบัเสาขนาดเลก็หลายตน้ติดรวมกนั 

 ที่มา: เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2555 จาก http://etc.usf.edu/clipart/77000/77066/77066_column-goth.htm   
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ภาพที่  55 เสาอิงภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธที่มีการประดบัหวัเสา (capitals)  และการตกแต่งล าตน้เสา

(shaft)  ท่ีเหมือนกบัเสาในศิลปกรรมโกธิคแบบเรดิเอชัน่สไตลอ์ยา่งชดัเจน 

 

อน่ึงค าว่าเรดิเอชัน่สไตล ์( Radiation Stlye) หรือ แรยอนนองสไตล(์ Rayonnant Stlye) 
เป็นค าท่ีใชเ้รียกเฉพาะลกัษณะรูปแบบของสถาปัตยกรรมโกธิคในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13-14
โดยรูปแบบลกัษณะการตกแต่งน้ีมีจุดเร่ิมตน้ข้ึนในอาณาบริเวณของกรุงปารีส ก่อนท่ีจะไดรั้บความ
นิยมอยา่งแพร่หลายออกไปทัว่ฝร่ังเศส เยอรมนันี และองักฤษ12 

แต่อยา่งไรก็ตาม   ท่ีบริเวณผนงัตอนบนน้ีนอกจากการท าซุม้โคง้แหลมรองรับดว้ย 
เสาอิงแบบโกธิคแลว้  ยงัพบว่ามีการตกแต่งอยา่งไทยเขา้มาผสมผสานดว้ย   กล่าวคือ ตั้งแต่  
ในระยะแรกสร้าง ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัปรากฏว่าผนงัตอนเหนือ
ประตู และหนา้ต่างข้ึนไปนั้น  แต่เดิมเคยมีงานจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพุทธประวติั13 เขียนประดบัอยู่
อีกดว้ย (ภาพท่ี 56)  โดยมีประวติัการก่อสร้างว่า หม่อมเจา้ประวิช  ชุมสาย ทรงเป็นแม่กองควบคุม
งานเขียนจิตรกรรมและการตกแต่งภายในพระอุโบสถเม่ือเร่ิมสร้าง 14 แต่เมื่อถึงรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในพ.ศ. 2472  จึงโปรดเกลา้ฯ  ใหส้มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ
เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ์   เมื่อยงัด ารงพระยศสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระฯ  ทรงเป็นแม่กอง
อ านวยการปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถ และไดม้ีการลบภาพจิตรกรรมของเดิมออก โดยไดแ้กไ้ขรูปแบบ
บางประการภายในพระอุโบสถดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั15  
                                                

12 ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2, 90. 
13 พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ า

รัชกาลที่ 5, 61. 
14 เร่ืองเดียวกนั,29. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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ภาพที่ 56 ภาพขยายภาพถ่ายเก่าภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ ก่อนการบูรณะ ใน พ.ศ. 2472  ปรากฏว่าผนงัตอน
เหนือประตูและหนา้ต่างข้ึนไปนั้นแต่เดิมมีงานจิตรกรรมฝาผนงัประดบัอยู ่ 

ที่มา : พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ ารัชกาลที่ 5, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 26-27. 

 

โดยงานจิตรกรรมท่ีวดัราชบพิธดงักล่าวนั้นยงัไม่เคยมีผูก้ล่าวถึงมากนกั ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่างานจิตรกรรมดงักล่าวไดถ้กูลบจนศนูยห์ายไปจากวดัราชบพิธแลว้นัน่เอง   แต่อยา่งไรก็ดี
หากพิจารณาจากภาพถ่ายเก่าจะพบว่า  งานจิตรกรรมดงักล่าวมีรูปแบบลกัษณะการเขียนท่ี  
ผลกัระยะใกลไ้กลตามทฤษฎีทศันียวิทยา (Perspective)  อีกทั้งยงัมีการเขียนแบบสมจริง เช่น มีการ
เขียนเสน้ขอบฟ้ากนัระหว่างผนืดินกบัทอ้งฟ้า โดยส่วนของทอ้งฟ้ามีลกัษณะของเมฆท่ีสมจริง
แมแ้ต่ภาพตน้ไมห้รือแม่น ้ าล  าคลองก็มีลกัษณะตามธรรมชาติ   โดยการจดัองคป์ระกอบของ  
งานจิตรกรรมดงักล่าวจะมีการเขียนภาพเต็มทั้งพ้ืนท่ีในแต่ละช่วงเสา   และไม่นิยมใชเ้สน้สินเทา
แบ่งเน้ือเร่ืองเหมือนในงานจิตรกรรมของยคุก่อนแลว้ 

ส่วนรายละเอียดของภาพมีการเขียนภาพสถาปัตยกรรมอยา่งตะวนัตกในงานจิตรกรรม
เป็นตึก  2 ชั้น  ขนาดใหญ่  มีภายในท่ีโอ่โถง และมีการเขียนภาพผูค้นพกัอาศยัหรืออยูใ่นอาคาร  
ขนาดใหญ่  ส่วนตวัภาพท่ีเป็นบุคคลในงานจิตรกรรมนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได ้เพราะยงัขาดความ
ชดัเจนในส่วนของรายละเอียดท่ีเพียงพอ   แต่จะสงัเกตไดว้่ายงัคงนิยมเขียนภาพในอุดมคติ  
คือหมู่เทวดาท่ีมีลกัษณะอยา่งไทยประเพณีเหาะอยูใ่นกลุ่มเมฆ  
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จากลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้่างานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ  
วดัราชบพิธ เป็นงานจิตรกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกเขา้มาผสมผสานนัน่เอง  โดยลกัษณะท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมนั้น เมื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัลกัษณะเด่นของงานจิตรกรรมในช่วง
สมยัรัชกาลท่ี  4 ท่ีเขียนข้ึนในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั  เช่น  จิตรกรรมจากวดับวรนิเวศวิหารหรือวดั  
มหาพฤฒาราม  เป็นตน้   จะพบว่ามีลกัษณะท่ีเหมือนกนัหลายประการ  โดยจะยกตวัอยา่ง  
ท่ีส าคญัมาเสนอดงัน้ี 

1.1 การเปรียบเทียบลกัษณะโดยรวมระหว่างงานจติรกรรมฝาผนังวดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม กบังานจติรกรรมที่เขียนขึน้ในช่วงสมยัรัชกาลที่ 4 
 

 
ภาพที่ 57 ภาพขยายงานจิตรกรรมจากผนงัพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

ที่มา : พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ ารัชกาลที่ 5, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 26-27. 

 

 
ภาพที่ 58 งานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที่ 4 จากผนงัพระอุโบสถวดับวรนิเวศวิหาร 

 

จะเห็นไดว้่างานจิตรกรรมฝาผนงัทั้งสองระหว่างงานจิตรกรรมฝาผนงัจาก
ภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  (ภาพท่ี  57)  กบังานจิตรกรรมจากวดับวรนิเวศวิหาร  (ภาพท่ี 58) 
ต่างมีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ การจดัองคป์ระกอบของงานจิตรกรรมจะมีการเขียนภาพเล่าเร่ืองเต็มพ้ืนท่ี
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โดยไม่ใชเ้สน้สินเทาแบ่งคัน่เร่ือง  หรือตอนต่างๆ  อีกต่อไป   และมกัจะเขียนใหภ้าพมีบรรยากาศ
เหมือนจริง  อาทิ บนทอ้งฟ้ามีเมฆและมีแสงเรืองรอง  คลา้ยกบัแสงอาทิตยท่ี์สาดส่อง   หรือแมแ้ต่  
ผนืน ้ าก็มีการตกกระทบของแสงจากทอ้งฟ้าเหมือนในธรรมชาติ   อยา่งไรก็ดีแมว้่าภาพถ่ายเก่าจาก
วดัราชบพิธจะไม่เห็นสีสนั  แต่ภาพไดแ้สดงความเขม้ของสีท่ีต่างกนัท าใหท้ราบว่าท่ีส่วนบนของ
ภาพตรงบริเวณหลงัพุ่มไมมี้สีขาววาบอยูน่ัน่คือแสงเรืองๆ ของพระอาทิตยท่ี์สาดส่อง  เพื่อสร้างให้
เกิดบรรยากาศในภาพนัน่เอง   และจะเห็นไดว้่างานจิตรกรรมทั้งสองภาพต่างนิยมเขียนภาพ  
วิวทิวทศัน์ประกอบในงานจิตรกรรมอยูเ่สมอ  และจะมีลกัษณะท่ีสมจริงคือมีทั้งแม่น ้ าล  าคลองรวม
ไปถึงภาพตน้ไมต่้างๆ อยา่งเป็นธรรมชาติ  ท่ีส าคญัเทคนิคการเขียนภาพโดยเฉพาะภาพตน้ไมช่้าง
จะมีการเขียนใหม้ีลกัษณะเป็นธรรมชาติ ไม่คดงอหรือเป็นลกัษณะของไมด้ดัอยา่งในงานจิตรกรรม
รัตนโกสินทร์ตอนตน้อีกต่อไป 

 

1.2 ลกัษณะการปรากฏอทิธิพลอย่างตะวนัตกในงานจติรกรรมระหว่างงาน
จติรกรรมฝาผนังวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม กบังานจติรกรรมที่เขียนขึน้ในช่วงสมยัรัชกาลที่ 4 

 

 
ภาพที่ 59 ภาพขยายงานจิตรกรรมจากผนงัพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

ที่มา : พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ ารัชกาลที่ 5, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 26-27. 

 

 
ภาพที่ 60 งานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที่ 4 จากฝาผนงัวดัมหาพฤฒาราม  
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นอกจากบรรยากาศของงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเปล่ียนไปแลว้   ในรายละเอียด
ของส่วนประกอบต่างๆ ของงานจิตรกรรมดงักล่าวก็ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมดว้ย  ส่ิงท่ีพบเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนคือการเขียนภาพสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก  ซ่ึงจากภาพแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่า
ภาพเขียนของสถาปัตยกรรมทั้งสองแห่ง   ทั้งงานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ
(ภาพท่ี  59) และงานจิตรกรรมจากวดัมหาพฤฒาราม  (ภาพท่ี  60)  ต่างก็ไม่ไดเ้ขียนภาพอาคาร
บา้นเรือนอยา่งไทยประเพณี   หากแต่กลบัไดเ้ขียนเป็นรูปอาคารแบบตะวนัตก  โดยมีลกัษณะเป็น
ตึก  2 ชั้น  มีความโอ่โถงหรูหรา   บา้งก็มีการประดบัส่วนบนของบนประตูหนา้ต่างท าเป็น  
รูปสามเหล่ียมแบบโรมนั  (Pediment)16 อยา่งสวยงาม   นอกจากลกัษณะรูปแบบอาคารแลว้  
ยงัพบลกัษณะของเทคนิคในการวาดเป็นอยา่งตะวนัตกอีกดว้ย  กล่าว คือลกัษณะการน าหลกั  
ทศันียวิทยา (Perspective)  หรือจะเป็นเทคนิคการใชเ้สน้และแสงเงา ท าใหภ้าพเกิดความลึกเหมือน
ของจริง  จะเห็นไดว้่าเป็นวิธีการเขียนท่ีไทยไดรั้บจากตะวนัตกอนัเป็นรูปแบบท่ีพบเป็นลกัษณะ
เด่นเฉพาะของงานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา   โดยการเขียนภาพอยา่งฝร่ังหรือ
ภาพสถาปัตยกรรมอยา่งตะวนัตกดงักล่าวนั้น ช่างอาจไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพพิมพท่ี์ส่งมา
จากยโุรปเป็นแม่แบบ  แลว้ขยายต่อเติมตามความรู้สึกนึกคิดของช่างในยคุนั้นซ่ึงไม่ไดไ้ป  
พบเห็นเองจากของจริง 17  ดงันั้นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัราชบพิธในเร่ืองของอิทธิพลตะวนัตก  
ท่ีเป็นงานสถาปัตยกรรมนั้น ก็ยงัคงมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นไปตามอยา่งงานจิตรกรรมฝาผนงัในรัชกาล
ท่ี 4 นัน่เอง 

 

1.3 ลกัษณะพเิศษที่พบในงานจติรกรรมสมยัรัชกาลที่ 4 

 
 

ภาพที่ 61 ภาพขยายงานจิตรกรรมจากผนงัพระอุโบสถวดัราชบพิธ 
ที่มา : พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ ารัชกาลที่ 5, 

(กรุงเทพฯ: บริษทัแปลนพร้ินต้ิงจ ากดั, 2555), 26-27.  

                                                
16 น.ณ  ปากน ้า , จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย /วัดมหาพฤฒาราม , (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธา  

การพิมพ,์ 2526), 6.  
17 “ภาพเขียนอยา่งฝร่ังสมยัรัชกาลท่ี 4,” ศิลปวัฒนธรรม5,4(กุมพาพนัธ์ 2527): 42. 
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ภาพที่ 62 งานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที่4 จากผนงัพระอุโบสถวดัมหาพฤฒาราม 

 
ภาพเทวดาแบบไทยประเพณีท่ีมีเทคนิคการกระทบเสน้ปิดทอง และมีท่วงท่า

ท่ีอ่อนชอ้ยสวยงามอยา่งอุดมคติของไทย  ในงานจิตรกรรมสมยัรั ชกาลท่ี  4 ก็ยงัคงนิยมเขียนสืบมา  
ถึงแมใ้นสมยัน้ีจะมีวิทยาการสมยัใหม่  และแนวความคิดจากตะวนัตกแพร่หลายมาอยา่งมากมาย
แลว้ก็ตาม  แต่ลกัษณะดงักล่าวก็ยงัพบไดเ้สมอในงานจิตรกรรม  ท าใหเ้กิดเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมในสมยัรั ชกาลท่ี  4 คือ  รูปเทวดาอยา่งไทยเหาะอยูบ่นทอ้งฟ้า
ท่ามกลางกลุ่มเมฆและหมู่ดาว (ภาพท่ี 62) ท าใหเ้กิดความสมจริง   ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวยงัไดพ้บใน
งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธดว้ย (ภาพท่ี 61)  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยแสดง
ใหเ้ห็นว่างานจิตรกรรมในพระอุโบสถวดัราชบพิธนั้นมีอิทธิพลของงานศิลปกรรมสมยัรัชกาลท่ี  4
ผสมผสานอยูด่ว้ยอยา่งชดัเจน 

จากลกัษณะต่างๆ  ขา้งตน้ ท่ียกมาเสนอ  ระหว่างงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบภายใน  
พระอุโบสถวดัราชบพิธ กบังานจิตรกรรมฝาผนงัจากวดัต่างๆ  ท่ีเขียนในสมยัรั ชกาลท่ี  4  ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นว่ามีลกัษณะหลายประการท่ีเหมือนกั น  ดงันั้นจากการศึกษาในคร้ังน้ี  จึงกล่าวไดว้่างาน
จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธเป็นรูปแบบเดียวกบังานจิตรกรรมแบบพระราช
นิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  4  ท่ีมีลกัษณะเด่นคือเป็นงานจิตรกรรม
ไทยแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกมาประยกุตใ์ชน้ัน่เอง 

อยา่งไรก็ดี  จากการศึกษางานจิตรกรรมดงักล่าวยงัมีส่วนช่วยแสดงใหเ้ห็นว่า  ถึงแม้ 
ในสมยัน้ีอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมอยา่งตะวนัตกจะเขา้มามีบทบาทกบัศิลปกรรมของไทย  
อยา่งมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการน าองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมตะวนัตกมาใชใ้นการประดบั
ตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ หากแต่การตกแต่งแบบขนบประเพณีไทยอยา่งการเขียนงาน
จิตรกรรมอนัเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพุทธศาสนา   ก็ยงัคงไดรั้บความนิยมสืบทอดต่อมา  
ไม่ไดข้าดหายไป  ถึงแมจ้ะมีลกัษณะการเขียน ตลอดจนมุมมองท่ีเปล่ียนไปตามสมยันิยมแลว้ก็ตาม 
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2. ผนังตอนล่าง 
การประดบัตกแต่งผนงัตอนล่างตั้งแต่บริเวณใตล้วดบวัลงมานั้น   พบว่าลกัษณะ  

ทางศิลปกรรมยงัคงเป็นในท านองเดียวกบัการตกแต่งส่วนผนงัตอนบน  คือ ไดม้ีการน าศิลปกรรม
ตะวนัตกมาประยกุตใ์ชใ้นการประดบัตกแต่ง  โดยมีจุดเด่นอยูท่ี่การประดบัลวดลายปูนป้ัน  พบว่า
ตั้งแต่บริเวณใตล้วดบวัขนาดใหญ่ลงมาจนถึงส่วนหลงัช่องประตูและหนา้ต่าง  มีการประดบัดว้ย
แถบลวดลายปูนป้ันทาสีปิดทองอยา่งแพรวพราวยาวไปตลอดผนงัทั้ง 4 ดา้นของอาคาร  ซ่ึงเขา้ใจว่า
นอกจากใชเ้พื่อการประดบัตกแต่งใหเ้กิดความสวยงามแลว้   การประดบัตกแต่งดว้ยลวดบวัและ
แถบลวดลายท่ีคาดโดยรอบผนงัดงักล่าว ยงัเป็นความพยายามของช่างผูอ้อกแบบ  ท่ีตอ้งการท าเพื่อ
เนน้ใหผ้นงัของพระอุโบสถนั้นแลดูเป็น  2 ชั้น  อยา่งตึกแบบตะวนัตกอีกดว้ย   หากแต่เป็น  
ท่ีน่าสงัเกตว่าลวดลายปูนป้ันท่ีใชป้ระดบัตกแต่งส่วนดงักล่าว  พบว่าไม่มีลกัษณะของการน าระบบ
การสลกัช่องลวดลาย หรือลวดลายท่ีมีลกัษณะเป็นภาพสญัลกัษณ์ทางตวัเลขอยา่งท่ีมีความนิยมใน
ศิลปกรรมโกธิคมาใช ้แต่ลวดลายท่ีน ามาใชใ้นการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ
กลบัมีลกัษณะเป็นลวดลายแบบผสมผสานระหว่างลกัษณะอยา่งตะวนัตกกบัไทยอยา่งชดัเจน  
(ภาพท่ี  63)  เช่น   การน าตวัอกัษรยอ่พระนาม จปร.   รูปสตัวหิ์มพานต์   หรือรูปเทพพนม  
โดยจะแทรกอยูก่บัลวดลายพนัธุพ์ฤกษาแบบท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในงานตกแต่งแบบคลาสสิค
(classicism) ของตะวนัตก   ตวัอยา่งเช่น  เถาลวดลายท่ีมีช่อใบอาแคนธสัหรือใบองุ่น เป็นตน้ 
(ภาพท่ี 64-66)  ซ่ึงความแตกต่างท่ีพบน้ี  อาจเป็นเพราะว่าพ้ืนท่ีใชป้ระดบัลวดลายมีขนาดท่ีเลก็  
และแคบ  ประกอบกบัคติความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่างกนั   เน่ืองจากในศิลปกรรมโกธิค 
มกัจะนิยมลวดลายท่ีมีลกัษณะผกูประดิษฐจ์ากจินตนาการ หรือลวดลายรูปสญัลกัษณ์ท่ีมีพ้ืนฐาน  
มาจากเร่ืองราวทางคริสตศ์าสนามากกว่าใหเ้หมือนจริงตามธรรมชาติ 18  จึงท าใหไ้ม่เหมาะสม  
ท่ีจะมาใชป้ระดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธท่ีเป็นวดัในพุทธศาสนา   ดงันั้น  
ช่างผูอ้อกแบบจึงตอ้งลดทอนองคป์ระกอบทางศิลปกรรมแบบโกธิคลงแลว้หนัมาใชล้วดลาย  
ท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในศิลปะตะวนัตกอยา่งลวดลายพนัธุพ์ฤกษาแบบคลาสสิค  มาผสมผสานกบั
รูปสญัลกัษณ์ต่างๆ ของไทยแทน เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัประเภทของอาคาร 
  

                                                
18 ก าจร  สุนพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2, 93. 
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ภาพที่ 63 ลวดลายปูนป้ันตั้งแต่บริเวณใตล้วดบวัลงมาจนถึงส่วนหลงัช่องประตูและหนา้ต่าง 

 

 
 

ภาพที่ 64 ลายจปร. และราชสีห์คชสีห ์

 

 
 

ภาพที่ 65 ลายเทพพนม 

 

 
 

ภาพที่ 66 ลายพนัธ์ุพฤกษาอยา่งตะวนัตก  
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แต่อยา่งไรก็ดี  ในการประดบัลวดลายภายในพระอุโบสถน้ียงัมีการประดบัพิเศษท่ีเป็น
ตวัอยา่งของการดดัแปลงรูปสญัลกัษณ์ของไทยกบัตะวนัตกท่ีส าคญัมากอีกส่ิงหน่ึง คือ ลวดลาย  
ปูนป้ันลอยตวัท่ีตกแต่งอยูเ่หนือช่องประตูกลางภายในพระอุโบสถ   ซ่ึงป้ันเป็นรูปตราพระราช
ลญัจกรประจ ารัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  5  หรือเรียกว่าตรา
อาร์ม(Coat of Arms)19  อนัประกอบดว้ยเคร่ืองหมายส าคญัต่างๆ รวมกนั คือ จุลมงกุฎหรือพระเก้ียว
ตั้งอยูบ่นพานแว่นฟ้ารองรับดว้ยชา้งเอราวณัอยูใ่นโล่ห์ท่ีเป็นกรอบรูปส่ีเหล่ียม  มีราชสีห์และคชสีห์
ประคองฉตัรขนาบอยู ่2 ขา้ง แลว้รองดว้ยพระมหาสงัวาลนพรัตน์  พร้อมกบัมีแถบภาษิตภาษามคธ
ก ากบัว่า  “สพฺเพส สงฺฆภูตาน สามคคีวุฑฺฒิสาธิกา ”  (ภาพท่ี  67)   ซ่ึงมีประวติัว่าหม่อมเจา้  
ประวิ ช  ชุมสาย   ทรงเป็นผูอ้อกแบบ   โดยลกัษณะของตราอาร์มน้ีสนันิษฐานว่าไทยอาจได้
แบบอยา่งมาจากตราแผน่ดินของประเทศองักฤษ  ซ่ึงมีปรากฏอยูท่ี่หวักระดาษพระราชสาส์น  และ
เงินเหรียญต่างๆ  เพราะไทยและองักฤษมีความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 420 

 

 
 

ภาพที่ 67 ปูนป้ันรูปตราพระราชลญัจกรประจ ารัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่  5
หรือตราอาร์ม  (Coat of Arms)  โดยใชต้กแต่งอยูท่ี่เฉพาะบริเวณเหนือช่องประตูกลางภายใน  
พระอุโบสถ 

  

                                                
19 ทรงสรรค ์ นิลก  าแหง, “พระประวติั หม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย,” ศิลปากร 15, 4(2515): 64. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 67 
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ภาพที่ 68 ตราแผ่นดินประเทศองักฤษ (the Royal Coat of  Arms of the United Kingdom)   
ภาพสลกันูนต ่าจาก covent  garden  london 

ที่มา: เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2555  จาก http://www.flickr.com/photos/godutchbaby/4807456922  
 

อน่ึง  รูปแบบอยา่งตราอาร์มท่ีพบในการประดบัภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธน้ี
นอกจากจะใชเ้ป็นตราพระราชลญัจกรประจ ารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ยงัใชเ้ป็นตราประจ าแผน่ดินอีกดว้ย   โดยสนันิษฐานว่าใชเ้ป็นตราประจ าแผน่ดินอยูช่ัว่ระยะหน่ึง  
ในราว ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)21  จนถึงในตอนปลายของรัชกาลท่ี  5 จึงไดมี้การสร้างตราครุฑข้ึน  
และโปรดใหใ้ชเ้ป็นตราแผน่ดินสืบมาจนถึงปัจจุบนั22  ซ่ึงการใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ  มาตกแต่งในงาน
สถาปัตยกรรมดงักล่าวนั้น  พบว่าไม่ใช่ส่ิงใหม่ท่ีพ่ึงเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี  5  หากแต่เป็น
แนวความคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากรัชกาลก่อน23  ท่ีเร่ิมมีการแสดงสญัลกัษณ์ส่ือถึงบุค คลผูส้ร้าง  บูรณะ
หรือปฏิสงัขรณ์อาคารนั้นๆ มาประดบัตามอาคาร ไม่ว่าจะเป็นหนา้บนั ซุม้หนา้ต่าง ประตู เป็นตน้ 

ดงันั้นในส่วนของการประดบัส่วนผนงัน้ี   นอกจากรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนงัแลว้
การประดบัดว้ยตราพระราชลญัจกรประจ ารัชกาล   จึงเป็นอีกรูปแบบงานศิลปกรรมไทย  ท่ีไดรั้บ
ความนิยมสืบเน่ืองมาจากในสมยัรัชกาลท่ี  4  ซ่ึงเป็นความพยายามของช่างผูอ้อกแบบท่ีตอ้งการ  
จะแสดงสญัลกัษณ์ส่ือใหเ้ห็นถึงบุคคลผูส้ร้างพระอุโบสถแห่งน้ีนั้นเอง 

จากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการประดบัตกแต่งส่วนผนงัภายใน 
พระอุโบสถนั้น มีลกัษณะการผสมผสานกนัระหว่างตะวนัตกกบัไทยอยา่งเห็นไดช้ั ด  โดยเฉพาะ
ลกัษณะอยา่งศิลปกรรมไทยท่ีพบนั้น  ลว้นแต่มีลกัษณะทางศิลปกรรมท่ีไดรั้บความนิยมสืบทอด  
มาจากสมยัก่อนหนา้แทบทั้งส้ิน  
                                                

21 ปทุมรัตน์,  “หม่อมเจา้ประวิช   ชุมสาย ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ”ความรู้คอืประทีป  1, 
(2540): 14. 

22 ทรงสรรค ์ นิลก  าแหง, “พระประวติั หม่อมเจา้ประวิช ชุมสาย,” 67. 
23 ดวงกมล  บุญแกว้สุข, วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิบหมู่  200 ปี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2554), 133. 
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การประดับตกแต่งส่วนพืน้ภายในพระอุโบสถ 
พ้ืนภายในหอ้งพระอุโบสถอยูใ่นผงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อย

เป็นแบบอุโบสถทัว่ไป กล่าวคือ จากทางเขา้ดา้นหนา้ต่อไปเป็นโถงใหญ่ของพระอุโบสถ เมื่อเขา้มา
จนถึงกลางโถงจะเป็นท่ีตั้งของอาสนะสงฆเ์พ่ือใชส้ าหรับประกอบพิธีทางศาสนา  ท าดว้ยไมท้าสี  
ปิดทอง โดยมีลกัษณะยกเป็นแท่นสูงจากพ้ืนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดใหญ่  (ภาพท่ี  69-70) 
ส่วนปลายสุดบริเวณทา้ยพระอุโบสถจะเป็นต าแหน่งท่ีตั้งของฐานชุกชี  ประดิษฐานพระพุทธรูป
ประธานนามว่า  “พระพุทธองัคีรส ” (ภาพ ท่ี 71)  ซ่ึงฐานชุกชีภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธน้ี  
จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากการท าฐานชุกชีท่ีมีการประดบัตกแต่งอยา่งไทยประเพณีทัว่ไปหากแต่มี
ความพิเศษกว่า คือ เป็นฐานชุกชีท าดว้ยหินอ่อนท่ีสัง่จากประเทศอิตาลี 24 ท่ีมีการออกแบบใหเ้ป็น
แท่นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสเพ่ิมมุม  ซอ้นลดหลัน่กนัข้ึนไปจ านวน  3 ชั้น คลา้ยกบัโต๊ะหมู่บูชาขนาด
ใหญ่   ซ่ึงในแต่ละชั้นของฐานดงักล่าว  จะใชเ้ป็นท่ีตั้งวางส่ิงของส าคญัหรือเคร่ืองบูชาต่างๆเช่น 
กระถาง  แจกนั หรือเชิงเทียน  เป็นตน้  โดยความส าคญัของฐานชุกชีดงักล่าว  นอกจากจะใชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานแลว้  ฐานชุกชีหินอ่อนน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมราช
สรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  7  และพระบรมราชสรีรางคาร  
สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณีพระบรมราชินีอีกดว้ย25 
  

                                                
24 พระพรหมมุนี  (สุชิน   อคฺคชิโน)  และคณะ , วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจ า

รัชกาลที่ 5, 29. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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ภาพที่ 69 ภาพลายเส้นแบบพื้น  และลวดลายประดบัพื้นภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

ที่มา : สุจิตร   (เศวตจินดา)  สนัน่ไหว,  “ศึกษาเร่ืองการออกแบบ สถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม  บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2536), 140. 

 

 
 

ภาพที่ 70 พื้นภายในพระอุโบสถ  และลวดลายหินอ่อนประดบัพื้นภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  
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ภาพที่ 71 พระพุทธรูปประธานนามว่า “พระพุทธองัคีรส” ประดิษฐานอยูบ่นฐานชุกชีหินอ่อนภายในพระอุโบสถ
วดัราชบพิธ 

 
ส าหรับส่วนพ้ืนภายในหอ้งพระอุโบสถวดัราชบพิธ   ทั้งลกัษณะโดยรวมและการแบ่ง

พ้ืนท่ีใชส้อยภายใน  ตั้งแต่ประตูทางเข้ า ต  าแหน่งของอาสนะสงฆ์  และท่ีตั้งของฐานชุกชีนั้น  
อาจกล่าวไดว้่ายงัคงเป็นไปตามแบบแผนประเพณี  หรือเหมือนกบัการจดัพ้ืนท่ีภายในของ  
พระอุโบสถโดยทัว่ไปไม่เปล่ียนแปล ง  หากแต่ลกัษณะส าคญัท่ีท าใหส่้วนพ้ืนภายในพระอุโบสถ  
มีความโดดเด่นและแตกต่างจากพระอุโบสถทัว่ไป คือลกัษณะการประดบัตกแต่งต่างๆ  โดยเฉพาะ
บริเวณส่วนของฐานชุกชีท่ีใชส้ าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ   ซ่ึงฐาน
ชุกชีดงักล่าว พบว่าไม่ไดส้ร้างและประดบัตกแต่งใหเ้ป็นไปตามลกัษณะรูปแบบอยา่งไทยประเพณี
เหมือนกบัฐานชุกชีอ่ืนๆ  หากแต่ไดม้ีการออกแบบและตกแต่งใหม้ีลกัษณะพิเศษกว่า  คือ เป็นฐาน
ชุกชีหินอ่อนยกเป็นแท่นในผงัรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสเพ่ิมมุม   ซอ้นลดหลัน่กนัข้ึนไปจ านวน  3 ชั้น 
จนคลา้ยกบัโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่  ในแต่ละชั้นของฐานดงักล่าว  จะใชเ้ป็นท่ีตั้งวางส่ิงของส าคญั
หรือเคร่ืองบูชาต่างๆ เช่น กระถาง แจกนัเชิงเทียน และโคมไฟ เป็นตน้ (ภาพท่ี 72) 

จากลกัษณะการประดบัตกแต่งขา้งตน้   จะเห็นไดว้่ามีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก  
การประดบัตกแต่งฐานชุกชีโดยทัว่ไปอยา่งมาก  แต่อยา่งไรก็ดีหากน าลกัษณะของฐานชุกชีดงักล่าว
มาพิจารณาประกอบกบัลกัษณะทางศิลปกรรมตะวนัตก  จะพบว่าลกัษณะดงักล่าวท่ีปรากฏในการ
ประดบัตกแต่งฐานชุกชีนั้น  มีความคลา้ยคลึงกบัการจดัแท่นบูชา  หรือ  Altar เป็นอยา่งมาก 
(ภาพท่ี  73)  ซ่ึงแท่นบูชา  (Altar) ดงักล่าวนั้น  จะสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในโบสถค์ริสตศ์าสนา

http://www.bloggang.com/data/a/addsiripun/picture/1323668685.jpg
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ตลอดจนยงัถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับใชต้ั้งบูชาในโถงสงัฆกรรม  หรือมุขทาง
ตะวนัออกของมหาวิหาร  เพื่อใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆ  ภายในคริสตศ์าสนสถาน   ลกัษณะของ
แท่นบูชาดงักล่าว มกัจะท าใหเ้ป็นชั้นๆ เพื่อใชส้ าหรับวางเคร่ืองบูชาและประติมากรรมรูปนกับุญ
และมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวดลายสลกัอยา่งวิจิตร เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที่ 72  ฐานหินอ่อนใชป้ระดิษฐานพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ 

 

 
 

ภาพที่  73 แท่นบูชา หรือ  Altar ภายในโบสถค์ริสตศ์าสนา  ภาพจากแท่นบูชาหลกัภายในมหาวิหารลีซีเออ  
ประเทศฝร่ังเศส (The main altar of the Cathedral in Lisieux) 

ที่มา: เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 5 ธนัวาคม 2555  จาก http://www.flickr.com/photos/apomark/6468160445 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบขา้งตน้   จะเห็นไดว้่าฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป
ประธานภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ   ไดม้ีการออกแบบฐานประดิษฐานพระพุทธรูปใหเ้ป็น  
แท่นซอ้นชั้นจนมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัแท่นบูชา หรือ Altar ของคริสตศ์าสนาเป็นอยา่งมาก  ตลอดจน
ลกัษณะส าคญัท่ีปรากฏก็คือ ฐานชุกชีดงักล่าวนอกจากจะใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานรูปเคารพเป็นหลกั  
ยงัมีการจดัวางเคร่ืองบูชาบนชั้นต่างๆ  ของฐานเหมือนกบัการจดัแท่นบูชาอยา่งชดัเจน   หากแต่
พบว่าฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานวดัราชบพิธนั้นจะมีการปรับเปล่ียนบางอยา่งเพ่ือให้
มีความเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน  และคติความเช่ือทางศาสนา  ตวัอยา่งเช่น  เปล่ียนจากการ
ประดิษฐานรูปเคารพ หรือรูปสญัลกัษณ์ต่างๆ ตามความเช่ือทางคริสตศ์าสนา   ใหเ้ป็นพระพุทธรูป
ประธานแทนรูปพระเยซูเจา้26  หรือมีการปรับเปล่ียนจ านวนของชั้นใหม้ากกว่า  โดยเนน้ทรวดทรง
ของฐานใหมี้ความสูงชะลดูเพ่ือใชป้ระดิษฐานพระพุทธรูปนัน่เอง 

อยา่งไรก็ดี  การออกแบบและตกแต่งฐานชุกชีภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  
ใหม้ีลกัษณะคลา้ยกบัแท่นบูชาหรือ  Altar นั้น   สนันิษฐานว่าคงจะเป็นการออกแบบข้ึนมา
โดยเฉพาะของสถาปนิกเพื่อใหส่้วนประกอบภายในพระอุโบสถเกิดความสวยงาม   และมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของการตกแต่งท่ีมีการเลียนแบบลกัษณะทางศิลปกรรมตะวนัตกเป็นส าคญั
นัน่เอง 

นอกจากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ในส่วนของฐานชุกชี ยงัพบอีกว่าในการประดบั
ตกแต่งท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยเลก็นอ้ย  อยา่งเช่น  เคร่ืองบูชาท่ีใชว้างบนฐานแต่ละชั้น  ลว้นแต่
เป็นส่ิงของเคร่ืองใชพิ้เศษท่ีสัง่น าเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  ไม่ว่าจะเป็นภาชนะ
หินอ่อน  เช่น  กระถาง  พานรอง  หรือแจกนั   ตลอดจนโคมไฟโลหะหล่อคู่ใหญ่บริเวณดา้นหนา้  
พระประธาน   ซ่ึงเคร่ืองบูชาเหล่าน้ีจะมีรูปแบบและการแกะสลกัลวดลายตามแบบศิลปกรรม
ตะวนัตกทั้งส้ิน (ภาพท่ี 74-76) 

 
ภาพที่ 74  แจกนัหินอ่อนประดบับริเวณส่วนมุมของฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน  

                                                
26 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ง  ศกัดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์,  223. 
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ภาพที่ 75 โคมไฟโลหะหล่อประดบับริเวณบนส่วนฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน 

 

 
 

ภาพที่ 76 ลวดลายตกแต่งบริเวณฐานโคมไฟประดบับนส่วนฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน โดยมีอกัษร
พระปรมาภิไธยอ่ จปร.  พร้อมเขียนก ากบัว่า “ ราชสักการะในการเสดจ็พระราชด าเนินกลบัจากยโุรป 
รศ.126” 
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อยา่งไรก็ตาม  การประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองบูชาเหล่าน้ี  เขา้ใจว่านอกจากจะเป็นการ
ตกแต่งใหค้ลา้ยกบัการจดัแท่นบูชา (Altar) ตามแบบอยา่งของโบสถใ์นคริสตศ์าสนาแลว้   ส่ิงของ
เคร่ืองบูชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหินอ่อน หรือเคร่ืองใชป้ระดบัตกแต่ง  ท่ีมีลกัษณะรูปแบบและ
ลวดลายตามแบบศิลปกรรมตะวนัตก   เป็นความตั้งใจของสถาปนิกผูอ้อกแบบท่ีตอ้งการตกแต่ง  
ใหภ้ายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ  มีบรรยากาศท่ีใกลเ้คียงกบัอาคารท่ีตกแต่ งอยา่งตะวนัตก  
และเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์งามพร้อมของทุกรายละเอียดในการตกแต่งภายในของพระอุโบสถ 

 
จากผลการศึกษาทั้งหมดในขา้งตน้   สรุปไดว้่าพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหา  

สีมาราม  มีลกัษณะทางศิลปกรรมท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวัแตกต่างจากพระอุโบสถทัว่ไป  เน่ืองจาก
พระอุโบสถวดัราชบพิธไดม้ีลกัษณะการผสมผสานกนัระหว่างศิลปกรรรมไทย และตะวนัตก
กล่าวคือ  ลกัษณะภายนอกของพระอุโบสถทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดบัตกแต่งนั้น  
เป็นแบบไทยประเพณีครบถว้นทุกประการ   ส่วนภายในไดม้ีการออกแบบและตกแต่งตามอยา่ง
ศิลปกรรมตะวนัตก  และจากการศึกษาการประดบัตกแต่งภายในของพระอุโบสถ พบว่าไดม้ีการน า
ลกัษณะพิเศษของศิลปกรรมตะวนัตกสมยัโกธิคมาใชใ้นการประดบัตกแต่งเป็นหลกั   ดงัจะเห็น  
ไดจ้ากลกัษณะรูปทรงของเพดานภายในพระอุโบสถท่ีไดม้ีการท าซุม้โคง้ปลายแหลม  หรืออาร์ช
แบบโคง้ปลายแหลม (pointed arch) แลว้รองรับดว้ยเสาอิง  (pilaster) มาใชใ้นการประดบัตกแต่ง
ทัว่ทั้งบริเวณเพดานและผนงัภายในพระอุโบสถ  หากแต่ทั้งซุม้โคง้ปลายแหลมและเสาอิงดงักล่าว  
ท่ีพบ เป็นเพียงแต่การน าองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมสมยัโกธิคมาใชใ้นการประดบัตกแต่ง  
เพ่ือความสวยงามเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น   โดยไม่ไดใ้ชเ้ป็นส่วนช่วยรองรับน ้ าหนกัของโครงสร้าง
หลงัคา ฝ้าเพดาน หรือเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารแต่อยา่งใด 

การน าองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมโกธิคมาใชป้ระดบัตกแต่งดงักล่าว  ถึงจะท าให้
ภายในของพระอุโบสถนั้นมีลกัษณะรูปแบบอยา่งตะวนัตก   หากไดพ้ิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ
ประกอบร่วมดว้ย  จะพบว่ายงัคงมีความเป็นไทยอยูม่ากเช่นกนั   ดงัจะเห็นไดจ้ากทั้งลกัษณะ
โครงสร้างหลกัภายในของอาคารและการแบ่งพ้ืนท่ีการใชส้อยภายในท่ียงัคงเป็นแบบไทยประเพณี
ไม่เปล่ียนแปลง   อีกทั้งลกัษณะของการประดบัตกแต่งในรายละเอียดปลีกยอ่ย  อยา่งเช่น 
งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเคยปรากฏ หรือการประดบัลวดลายปูนป้ันต่างๆ ไดม้ีการผสมผสานระหว่าง
ลกัษณะอยา่งตะวนัตกกบัไทยอยา่งชดัเจน   ซ่ึงจากลกัษณะดงักล่าวท่ีปรากฏนั้น  เป็นส่วนส าคญั  
ท่ีช่วยแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบงานศิลปกรรมตะวนัตกท่ีพบภายในพระอุโบสถนั้น  ท่ีแทจ้ริงแลว้เป็น
เพียงแต่โครงร่างภายนอก ท่ีสถาปนิกผูอ้อกแบบไดพ้ยายามดึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตลอดจน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลวดลายตกแต่งท่ีพบในงานศิลปกรรมตะวนัตก   โดยน ามาประยกุตใ์ชผ้สมผสานในการประดบั
ตกแต่งภายในพระอุโบสถท่ีมีกระบวนการสร้างอยา่งไทยประเพณีนัน่เอง 

แต่อยา่งไรก็ดี ลกัษณะการประดบัตกแต่งภายในของพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิต  
มหาสีมารามท่ีมีการผสมผสานระหว่างไทยและตะวนัตกดงักล่าว   นบัว่าเป็นตวัอยา่งส าคญัของ  
การประดบัตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมของไทยในช่วงตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั   ท่ีมีส่วนช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีก  าลงัไดรั้บความนิยม  
อยา่งแพร่หลายในขณะนั้นแลว้   ยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการ
ปรับปรุงประเทศในดา้นศิลปวฒันธรรมของไทยไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึงดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  จะเห็นไดว้่าพระองค์  

ทรงด าเนินพระบรมราโชบายเช่นเดียวกบัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระบรมชนกนาถ  ดว้ยการ
มีนโยบายพฒันาประเทศบา้นเมืองใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ทุกดา้น ตลอดจนการเปิดสมัพนัธ ไมตรี
กบันานาอารยประเทศ อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะกบัชาติมหาอ านาจท่ีมาจากตะวนัตก  
ซ่ึงชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อกบัประเทศไทยในช่วงเวลาดงักล่าว ไดน้ าความรู้  วิทยาการสมยัใหม่
ตลอดจนศิลปวฒันธรรมต่างๆ  เขา้มาเผยแพร่   ซ่ึงมีผลท าใหว้ิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวไทย  
ในสงัคมไดม้ีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปสู่ความเจริญตามกาลสมยัอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ส าหรับงานศิลปกรรมในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   โดยภาพรวม
แลว้ก็จะสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในขณะนั้น กล่าวคือ ไดเ้ร่ิมแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงจากศิลปะแบบไทยประเพณีท่ีมีแนวความคิดและรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
สืบทอดต่อกนัมาอยา่งยาวนาน กลายมาเป็นแบบท่ีไดรั้บการผสมผสานอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม
ตะวนัตก   ตลอดจนในสมยัน้ียงัไดรั้บแนวความคิดและเทคนิควิทยาการต่างๆ  ในการสร้างงาน
ศิลปกรรมจากตะวนัตกอยา่งสมบูรณ์แบบอีกดว้ย  ซ่ึงความเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดป้รากฏ  
อยา่งชดัเจนในงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึน ทั้งอาคารในราชส านกั วงัเจา้นาย  วดั  ตลอดจนอาคาร
ทางราชการ  หรือแมก้ระทัง่บา้นเรือนของขา้ราชการและคหบดีเป็นจ านวนมากต่างก็พากนัสร้าง
และตกแต่งตามแบบศิลปะตะวนัตกแทบทั้งส้ิน   อาคารท่ีสร้างตามแบบอยา่งศิลปะตะวนัตกนั้น
นอกจากจะใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความเจริญสมยัใหม่ตามความนิยมทัว่ไปในขณะนั้นแลว้
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมอยา่งตะวนัตกท่ีสร้างข้ึนยงัไดท้  าหนา้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความ
มัน่คงของชาติ  และการเท่าเทียมกนัทางวฒันธรรมระหว่างประเทศไทยและโลกตะวนัตกท่ีเป็น
เสมือน “ฉาก”  หรือ “เวที”  ท่ีใชแ้สดงออกถึงภาพแห่ง “ความศิวิไลซ์ ” ของประเทศไทยแก่สายตา
ชาวโลกอีกดว้ย1 

ในการศึกษาพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบถึง
รูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของการประดบัตกแต่งของพระอุโบสถวดัราชบพิธ   ตลอดจน  

                                                
1 สมใจ   น่ิมเลก็ , “การสร้างความศิวิไลซ์ในงานสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที่  5,”หน้าจั่ว  ฉบับ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  และสถาปัตยกรรมไทย3,4  ( กนัยายน 2549): 47. 
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ยงัเป็นตวัอยา่งของงานสถาปัตยกรรมส าคญัท่ีสร้างข้ึนในช่วงตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  อนัเป็นช่วงเวลาท่ีงานศิลปกรรมของไทยไดรั้บผลกระทบจากอิทธิพล
ศิลปวฒันธรรมตะวนัตกท่ีไดห้ลัง่ไหลเขา้มาอยา่งมากมาย   เป็นผลท าใหล้กัษณะทางศิลปกรรม  
ของพระอุโบสถ  โดยเฉพาะการประดบัตกแต่งภายในไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมตาม  
แบบแผนประเพณีนิยมท่ีไดรั้บสืบทอดมาอยา่งยาวนาน  ไปเป็นแบบผสมผสานระหว่างงาน
ศิลปกรรมแบบไทยกบัอิทธิพลศิลปะแบบตะวนัตกท่ีก  าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย  
ในขณะนั้นอยา่งชดัเจน  ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทางศิลปกรรมของพระอุโบสถ  พบว่า
ลกัษณะภายนอกของพระอุโบสถวดัราชบพิธยงัคงมีรูปแบบอาคาร  โครงสร้าง  และการประดบั
ตกแต่งอยา่งไทยประเพณีครบทุกประการ   ลกัษณะรูปทรงภายนอกน้ีสามารถเปรียบไดก้บั  
พระวิหารของวดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม  พระอารามส าคญัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี  4 
หากแต่มีขนาดท่ีใหญ่และสูงกว่ามาก  ส่วนภายในพระอุโบสถกลบัมีการออกแบบและการประดบั
ตกแต่งอยา่งพิเศษท่ีแตกต่างออกไป  คือ ไดม้ีการประยกุตล์กัษณะทางศิลปกรรมกรรมตะวนัตก  
มาใชผ้สมผสานในการประดบัตกแต่งภายในอยา่งสวยงาม  โดยมีจุดเด่นอยูท่ี่การตกแต่งเลียนแบบ
โครงสร้างซุม้โคง้ปลายแหลมแบบโกธิค (pointed arch) มาใชใ้นการประดบัตกแต่งทัว่ทั้งบริเวณ
เพดานและผนงัภายในพระอุโบสถ  ตลอดจนการประดบัตกแต่งในส่วนรายละเอียดต่างๆ  อยา่งเช่น
ในส่วนของฐานชุกชี  หรือในส่วนของลวดลายปูนป้ันประดบั   ก็ไดม้ีการน าลกัษณะรูปแบบงาน
ศิลปกรรมอยา่งตะวนัตกมาประยกุตใ์ชแ้ทบทั้งส้ิน  

อาจกล่าวไดว้่าลกัษณะการผสมผสานกนัระหว่างศิลปกรรมไทยและตะวนัตกท่ีพบใน
การประดบัตกแต่งของพระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามน้ี   นอกจากจะเป็นตวัอยา่งของ
การปรับเปล่ียนคร้ังส าคญัในงานศิลปกรรมของไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัแลว้  พระอุโบสถวดัราชบพิธยงัเป็นเสมือนส่ือท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลศิลปวฒันธรรม
ตะวนัตก ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยในสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี   เน่ืองจากวดัราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม  รวมทั้งพระอุโบสถ   ถือไดว้่าเป็นงานศิลปกรรมแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   ซ่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั  
ในงานศิลปกรรมของไทยต่อการรับอิทธิพลศิลปะตะวนัตก   ดงันั้นการศึกษางานศิลปกรรมท่ีได้
สร้างข้ึนหลงัจากน้ี  ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทเดียวกนัอยา่งงานดา้นสถาปัตยกรรม  หรืองาน
ศิลปกรรมอ่ืนๆ  ท่ีสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี  5  จึงเป็นเร่ืองท่ีควรท าการศึกษาต่อไป  เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจถึงพฒันาการ  และการคล่ีคลายรูปแบบจากงานศิลปกรรมประเพณีของไทยสู่การสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมดว้ยวิธีทางแบบใหม่ตามสมยันิยมในอนาคต 
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