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กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการศกึษาเฉพาะบุคคลฉบบัน้ีไมอ่าจส าเรจ็ลุล่วงไปได ้หากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีด่จีาก
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 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบบันี้มคีวามมุ่งหมายในการศกึษารูปแบบศิลปกรรมที่มอีิทธพิล
ตะวนัตก ภายในวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม โดยมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายของการศกึษาไปทีก่ารตกแต่งภายใน
พระอุโบสถ เพื่อให้ทราบถงึการรบัรูปแบบงานตะวนัตกมาประยุกต์ใช้กบังานแบบไทยประเพณี ตลอดจน
อทิธพิลหรอืปจัจยัต่างๆ ที่เขา้มามสี่วนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานศลิปกรรม ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 จากผลการศกึษาพบว่ารปูแบบงานศลิปกรรมทีม่อีทิธพิลตะวนัตกภายในพระอุโบสถและพระวหิาร 
วดัราชบพธิ ปรากฏรปูแบบงานตะวนัตกส่วนใหญ่มาจากศลิปะสมยักอธคิ มลีกัษณะเด่นเช่น เพดานท าซุ้ม
โค้งปลายแหลม (Pointed Arch) เสาตดิผนัง (Pilaster) บรเิวณเหนือหน้าต่างท าช่องประดบัลวดลาย 
(Frieze) และเป็นการน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัความเป็นงานแบบไทยประเพณี เช่นการที่เพดาน
หลงัคาพระอุโบสถยงัคงท าเป็นเครือ่งไม ้และการปิดระนาบดว้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ แสดงใหเ้หน็ว่าการท าซุม้โคง้
ปลายแหลมแบบกอธคิเป็นเพยีงแค่ลกัษณะเลยีนแบบเท่านัน้ โดยรูปแบบงานศลิปกรรมแบบไทยประเพณี
ส่วนใหญ่ มลีกัษณะทีส่บืเนื่องมาจากงานสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่4 เช่นการท า
หน้าบนัเป็นตราประจ ารชักาล หรอืแผนผงัของวดัที่มีต้นแบบมาจากพระปฐมเจดยี์ จงัหวดันครปฐม การ
ผสมผสานงานเช่นนี้ เกดิจากการเขา้มาของประเทศมหาอ านาจจากตะวนัตก ไทยจงึต้องพยายามแสดงให้
ชาวต่างชาตเิหน็ถงึความเจรญิกา้วหน้าของไทย เพื่อใหม้คีวามทดัเทยีมกบัชาตติะวนัตก โดยงานศลิปกรรม
วดัราชบพธินัน้เป็นงานช่วงแรกๆ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ความเป็นตะวนัตกจงึไม่
ปรากฏเด่นชดัมากนกั เป็นเพยีงแค่การพยายามสอดแทรกองคป์ระกอบเลก็ๆ น้อยๆ เนื่องจากยงัอยู่ในช่วง
ที่ไทยค่อยๆ ปรบัตัวเพื่อแสดงออกถึงความเจรญิก้าวหน้า อีกทัง้ยงัมกีลุ่มขุนนางหวัเก่าที่ยงัไม่เปิดรบั
แนวคดิแบบตะวนัตกมากนัก นอกจากนี้บนัทกึหลกัฐานเกี่ยวกบังานประดบัตกแต่งผนังภายในพระอุโบสถ 
ที่มกีารกล่าวถึงความพยายามในการประดบัภาพโมเสค ยงัแสดงนัยยะทางการเมอืงระหว่างไทยกบัชาติ
มหาอ านาจจากตะวนัตกอยา่งองักฤษและฝรัง่เศส เนื่องจากภาพทีจ่ะน ามาตดิแสดงออกถงึความสมัพนัธท์ีด่ ี
ต่อกนั ซึ่งในช่วงเวลานัน้ไทยและทัง้ 2 ประเทศนี้ มคีวามสมัพนัธ์ทางการเมอืงเป็นอย่างมาก ท าใหเ้หน็ว่า
การเปลีย่นแปลงรปูศลิปกรรม เป็นผลมาจากการยอมรบัวฒันธรรมตะวนัตก และการตดิต่อสมัพนัธ ์ทีเ่ขา้มา
มอีทิธพิลกบัไทยเป็นอยา่งมากในช่วงเวลานัน้ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของเน้ือหา 

 อทิธพิลรปูแบบงานศลิปกรรมแบบชาตติะวนัตกทีผ่สมผสานกบังานศลิปกรรมของไทย มปีรากฏให้

เหน็มาตัง้แต่สมยัอยธุยาแลว้ และมพีฒันาการต่อมาเรื่อยๆ เนื่องจากการตดิต่อสมัพนัธก์บัชาตติะวนัตก แต่

งานที่มอีิทธพิลแบบตะวนัตกก็หยุดลงครัง้เสยีกรุงศรอียุธยา จนกระทัง่ช่วงสมยัรชักาลที่ ๓ อารยธรรม

ตะวนัตกเริม่แพรก่ระจายเขา้มามากขึน้ ท าใหร้ปูแบบงานศลิปะแบบตะวนัตกเขา้มามอีทิธพิลในการผลติงาน

ของช่างไทย สงัเกตไดจ้ากรปูแบบงานสถาปตัยกรรมทีเ่ริม่มลีกัษณะของงานแบบตะวนัตกเขา้มาปรากฏอยู่

ประปราย สบืเนื่องมาถงึสมยัรชักาลที่ 5 เป็นช่วงเดยีวกนักบัยุคล่าอาณานิคมของชาตติะวนัตกทีพ่ยายาม

ขยายอ านาจ ท าใหไ้ทยกบัชาตจิากยโุรปมคีวามสมัพนัธต์ดิต่อกนัอยา่งใกลช้ดิมากขึน้ รปูแบบงานศลิปกรรม

ในช่วงนี้มกีารเปลี่ยนผ่านจากงานแบบไทยดัง้เดมิสู่งานทีน่ิยมเรยีกกนัว่า สยามใหม่1 ยุคนี้มกีารเขา้มาเจอื

ปนของศลิปะตะวนัตกในไทยค่อนขา้งมากไมว่่าจะเป็น จติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปตัยกรรม  

 วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม ซึง่เป็นวดัประจ ารชักาลที่ ๕ เป็นวดัในธรรมยุตกิาย ไดร้บัการขนาน

นามว่าเป็นอารามหลวงทีส่วยงามแห่งหน่ึง รวมน าเอาองคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรมแบบไทยประเพณีและ

แบบตะวนัตกเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นเอกภาพ แมร้ปูแบบงานศลิปกรรมภายในพระอุโบสถและพระวหิารของ

วดัจะปรากฎเป็นงานประยกุตแ์บบตะวนัตก หากแต่ผูอ้อกแบบและนายช่างทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนด

รปูแบบลว้นแต่เป็นคนไทย ทีป่รากฏในประวตัแิละขอ้มลูเอกสารที่มกีารบนัทกึไว้2 เช่น พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมหมื่นทวิากรวงศ์ประวตั ิหม่อมเจ้าประวชิ ชุมสาย พระอาจารย์แดง พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ ท าใหม้คีวามน่าสนใจในการสรา้งงานยโุรปแบบทีค่นไทยท า ทัง้น้ีรปูแบบสถาปตัยกรรมวดั 
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 “สยามใหม่” เป็นค าที่ถูกใช้เรยีกสงัคมสยาม ในช่วงที่เกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม บ้านเมอืง เศรษฐกจิ และการเมอืง ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และเด่นชดัยิง่ขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั มกีารพฒันาในแนวทางตะวนัตก โดย
มกีลุ่ม “สยามหนุ่ม” ในช่วงตน้รชักาลที ่5 ประกอบดว้ยโอรสของรชักาลที ่4 ทีพ่ยายามปฏริูปการคลงัและการศกึษา โดยมจีุดสุดยอดของความ
เปลีย่นแปลงทีพ่ยายามปฏริูปการปกครองในปี 2435 ทีท่ าใหอ้ านาจสูงสุดมารวมอยู่ทีส่ถาบนักษตัรยิ์ ยุคสยามใหม่โดยสยามหนุ่มเป็นยุคแห่ง 
“แรกมใีนสยาม” วทิยาการทีก่า้วหน้าและการปรบัปรุงแกไ้ขจารตีประเพณลีา้หลงัต่างๆ ไดร้บัการรเิริม่ในยุคนี้มากมาย. 
 สุธ ีคุณาวชิยานนท.์ จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. (กรุงเทพฯ : บา้นหวัแหลม, 2546.), หน้า 16. 
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 ตามรายชือ่ทีไ่ดม้กีารกล่าวถงึใน กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531),  
หน้า 20. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ราชบพธิฯ ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านงานศิลปะในช่วงเวลานัน้ แม้รูปแบบภายนอกตัวอาคาร

อุโบสถ วหิารจะเป็นแบบไทยประเพณี แต่งานภายในตวัอาคารอุโบสถ วหิารกลบัเป็นรูปแบบงานตะวนัตก

แบบยุโรป ลกัษณะเช่นนี้แสดงถงึความเป็นช่วงการเปลีย่นแปลงส าคญัของงานศลิปกรรมทีจ่ะเขา้สู่ช่วงงาน

แบบอทิธพิลตะวนัตก ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั การทีส่ถาปตัยกรรมวดัราชบพธิฯ มี

รูปแบบงานตะวนัตกดูจะไม่ใช่แค่เพยีงเพราะรชักาลที่ 5 มพีระราชนิยมชื่นชอบในศลิปะตะวนัตก หากแต่

เป็นการปรบัตัวตามสภาพบ้านเมอืงขณะนัน้3 เนื่องจากวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาในไทย จงึเกิดการรบั

อทิธพิลใหม่ๆ เขา้มาผสมกบัของเก่า การสอดแทรกรปูแบบงานตะวนัตกจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ในทีจ่ะการ

ยกความศวิไิลซข์องประเทศขึน้มา ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามส าคญัในงานศลิปกรรม ทีป่รบัตวัใหเ้ขา้

กบัอทิธพิลที่เขา้มามผีลต่อการออกแบบงานศลิปกรรม นอกจากรปูแบบตะวนัตกแลว้ยงัปรากฎการตกแต่ง

ดว้ยกระเบื้องเคลอืบเขยีนสแีบบศลิปะจนี ซึ่งเป็นงานที่ได้รบัความนิยมอย่างสูงสุดในสมยัรชักาลที่ 3 งาน

สถาปตัยกรรมวดัราชพธิฯ กลายเป็นงานที่รวมเอางานแบบไทยผสมกบังานตะวนัตก และยงัมกีารตกแต่ง

แบบงานพระราชนิยมสมยัรชักาลที ่3 ทีต่กคา้งลงมาเขา้ไว้ดว้ยกนั นอกจากนี้ยงัปรากฎหลกัฐานทีก่ล่าวถงึ

แผนจะน าเอางานประดบัแบบโมเสคเขา้มาประดบัภายในตวัอาคาร ซึ่งรูปภาพโมเสคที่จะน ามาประดบัถอื

เป็นรปูภาพทีม่คีวามส าคญัทางการเมอืงในช่วงเวลานัน้อย่างมาก เช่นภาพนโปเลยีนที่สามเสด็จรบัราชทูต

ไทย แต่งานประดบัโมเสคก็มอีนัยุตไิป4  หากมกีารประดบัขึน้จรงิก็จะท าให้วดัราชพธิฯแห่งนี้ ดูจะมคีวาม

เน้นและเพิม่ความส าคญัของวดัในฐานะวดัประจ ารชักาลที่ 5 ให้มากขึน้ เนื่องจากภาพโมเสคเหล่านี้เป็น

ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับฝรัง่เศสและอังกฤษ ความน่าสนใจอีกอย่างคือชาติ

ตะวนัตกที่พูดถงึมาตัง้แต่แรกนัน้ดูจะหมายถงึ ฝรัง่เศส เสยีมากกว่าชาตอิื่นๆ เนื่องจากรูปแบบงานก็เป็น

การน างานศลิปะแบบกอธคิซึง่มจีุดเริม่ต้นจากประเทศฝรัง่เศส หรอืความคลา้ยคลงึทีเ่หมอืนพระราชวงัแวร์

ซายน์ แม้กระทัง่ภาพโมเสดที่มแีผนจะประดบัอาคาร ก็แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางการเมอืงอย่าง

ชดัเจน ซึง่ช่วงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ฝรัง่เศสมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัไทยมากขึน้ 

ทัง้ทางการค้าและการเมอืง ในงานที่ปรากฏสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิฯ แสดงถึงอิทธพิลที่มาจากสภาพ

สงัคมบ้านเมอืงในช่วงเวลาดงักล่าวเข้ามาเป็นตัวแปรส าคญัในการออกแบบสถาปตัยกรรม นอกจากน้ี

รปูแบบงานสถาปตัยกรรมทีว่ดัราชบพธิฯ ยงัส่งอทิธพิลสู่งานสถาปตัยกรรมทีส่รา้งขึน้ต่อมาในภายหลงั 
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 สุธ ีคุณาวชิยานนท.์ จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. (กรุงเทพฯ : บา้นหวัแหลม, 2546.), หน้า 26 
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 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ  : คณะกรรมการจดั

งานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ  (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 51-52 
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ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1.เพื่อศกึษาถงึวธิกีารผนวกงานศลิปกรรมไทยประเพณีกบังานตะวนัตกให้เกดิความกลมกลนืและ

สอดรบักนัอยา่งไร  

 2.เพื่อศกึษาถงึอทิธพิล ปจัจยัในการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิฯ จากสภาพทางการเมอืง 

บา้นเมอืง การตดิต่อสมัพนัธก์บัชาตยิโุรป ในเวลานัน้ 

 3.ศึกษาถึงการเปลี่ยนผ่านรูปแบบงานศิลปะไทยประเพณีสู่งานศิลปะแบบไทยอิทธพิลตะวนัตก 

ผ่านงานสถาปตัยกรรม 

สมมติฐานของการศึกษา 

 วดัราชบพธิสถิตมหาสมีารามถือได้ว่าเป็นสถาปตัยกรรมที่มกีารออกแบบผสมงานแบบไทยและ

ตะวนัตกเขา้รวมกนัไวไ้ดอ้ย่างไม่ขดัต่อสายตา แมง้านจะเป็นฝีมอืของช่างไทยกต็าม  ไดร้บัการกล่าวถงึว่า

เป็นสถาปตัยกรรมทีม่คีวามเป็นเอกภาพในการน างานทีแ่ตกต่างมาอยู่ร่วมกนั อกีทัง้ยงัเป็นสถาปตัยกรรมที่

แสดงให้เหน็ถงึการเปลี่ยนผ่านยุคสมยัของงานศลิปกรรมในประเทศไทย จะมกีารน าเอาองค์ประกอบงาน

ศลิปกรรมจากตะวนัตกเขา้มา เนื่องจากมกีารพวัพนักบัชาตติะวนัตกมากขึน้ มกีารตดิต่อกบัชาตติะวนัตก

อยา่งใกลช้ดิขึน้ ท าใหอ้ทิธพิลจากภายนอกเขา้มามผีลต่องานช่าง จนเกดิการพฒันารปูแบบงาน จนเกดิงาน

ทีม่รีปูแบบไทยที่ปรากฏร่วมกบัอทิธพิลตะวนัตก การเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่น าเอาองคป์ระกอบแบบ

ตะวนัตกมาใชเ้ช่นนี้ กเ็ป็นการเปลีย่นแปลงทีช่่างต้องมกีระบวนการคดิมาแลว้อย่างถี่ถ้วน อกีทัง้ยงัปรากฏ

หลกัฐานความตงึเครยีดระหว่างช่างวงัหลวงกบัช่างวงัหน้า ที่มกีารกล่าวถงึวดัราชพธิฯ จากหนังสอืโครง

กระดูกในตู้ของ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ทีม่กีารเขยีนถงึเสดจ็กรมพระปวเรศวรยิาลงกรณ์เล่าเหตุการณ์ใน

วงัหน้าขณะนัน้ ที่มีการส่งลูกหลานไปเรียนที่ยุโรป มีชาวต่างชาติเข้ามาแต่งกับช่างวังหน้า กล่าวถึง

พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้จะผลกัดนัช่างวงัหน้าขึน้มาเป็นใหญ่ พูดถงึการท าบุญฉลองวดัราชประดษิฐแ์ละ

วดัราชบพธิในปีฉลู เพื่อการกุศลป้องกนัภยนัตราย เน่ืองจากว่าหากตวัเองสิน้ไปกก็ลวัจะไม่มใีครมาท าต่อ5  

วดัราชบพธิฯ จงึเป็นงานสถาปตัยกรรมทีส่ะทอ้นถงึการออกแบบของช่างไทยในสมยัอกีดว้ย ในช่วงหวัเลีย้ว

หวัต่อทีอ่ทิธพิลตะวนัตกเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้เรือ่ยๆ ในการช่างไทย 

 

                                                           
 5 อ่านเพิม่เตมิ. ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปาโมช. โครงกระดกูในตู้. (กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์ยัฤทธิ,์ 2514). หน้า 62-66. 
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ขอบเขตการศึกษา 

 1.ศกึษารปูแบบงานสถาปตัยกรรมบนในเขตพุทธาวาสของวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม  

 2.ศกึษาวธิกีารผนวกงานแบบไทยประเพณีและงานแบบตะวนัตก ท าอย่างไรถงึเกดิความกลมกลนื 

ในงานสถาปตัยกรรม 

 3.ศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออกแบบงานศิลปกรรม จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็น

หลกัฐานยนืยนัการออกแบบ 

 

ขัน้ตอนการศึกษา 

 1.คน้ควา้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร บทความ และบนัทกึต่างๆ แผนผงั แผนที ่และภาพเก่า ทีม่ ี

รายละเอยีดเกีย่วขอ้ง  

 2.ท าการส ารวจจากภาคสนามโดยการเกบ็ขอ้มลูและภาพถ่าย 

 3.คดักรองและจดัระเบยีบขอ้มูลทัง้หมดที่ได้จากการคน้คว้า ศกึษาวเิคราะห์และตคีวามจากขอ้มูล

และหลกัฐานทีพ่บ 

 4.สรปุผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหต์คีวามขอ้มลู 

 5.น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้โดยการจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่ม 

 

แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 

 - ขอ้มลูภาคสนาม ทีว่ดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม 

 - หอ้งสมดุกลางและหอ้งวารสาร มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 

 - หอสมดุแห่งชาต ิ
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บทท่ี 2  

ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

ท่ีตัง้ของวดั 

 วัดราชบพิธเป็นอารามหลวงชัน้ เอก ชนิดราชวรวิหาร มีฐานะเป็นวัดประจ ารัชกาล
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ตัง้อยู่แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดา้น
ตะวนัออกจดถนนเฟ่ืองนคร ดา้นตะวนัตกจดถนนอษัฎางค์ รมิคูเมอืงเดมิ(คลองหลอด) ด้านเหนือจด
ถนนราชบพธิ ดา้นใตจ้ดคลองวดัราชบพธิ1 แต่เดมิบรเิวณทีต่ัง้ของวดัราชบพธิเป็นวงัของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมืน่อกัษรสาสน์โสภณ  ทางทศิใตข้องวดัเป็นบา้นขา้ราชการและราษฏร สว่นทางทศิตะวนัออก 
เดมิเป็นที่สปับุษรประชุมท าบุญเทศนา มบีุตรหลานพระยาสงิหเทพเป็นเจ้าของ จากนัน้จงึถวายเป็น
ศาลาหลวง ภายหลงัมกีารโปรดใหร้ือ้สิง่ปลูกสรา้งออก เพื่อน าพืน้ทีม่าสรา้งวดั2 สถานทีท่ ัง้หมดน้ีจงึท า
ใหข้นาดของวดัยาวไปดา้นตะวนัออกตามแนวถนนเฟ่ืองนคร 2 เสน้ 19 วา 2 ศอก กวา้งไปทางทศิใต้
ตามคลองตะพานชา้ง 2 เสน้ 16 วา ยาวไปทางทศิตะวนัตกตามแนวคลองหลอด 2 เสน้ 19 วา 2 ศอก 
กวา้งไปทางทศิเหนือตามถนนรมิวงัพระเจา้ราชวงศเ์ธอ กรมหมื่นผลพลูสวสัดิ ์ 2 เสน้ 8 วา ก าหนดดว้ย
เสาศลิาทัง้ 8 ทศิเป็นส าคญั ต่อมาภายหลงัมกีารขยายดา้นทศิเหนือเพิม่อกี 1 วา รวมกบัทีเ่ดมิตามดา้น
ยาวทางทศิตะวนัออกและตะวนัตกและทศิใต ้3 เสน้ 6 ศอก เทา่กนั (ภาพที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 1 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 5. 
 2 อนุวทิย ์เจรญิศุภกุล. “วดัราชบพิธ” .ใน อาษา. ปีที ่3, ฉบบัที ่3(2517), หน้า 69. 
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ภาพที ่1 ทีต่ ัง้วดัราชบพธิและเสน้ทางคมนาคมของกรงุรตันโกสนิทรส์มยัรชักาลที ่5 
ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 

คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 73. 

 

มลูเหตกุารสร้างวดั 

 ปลายปีพุทธศกัราช 2411 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ขึน้ครองสริริาชสมบตั ิ
ซึ่งตามประเพณีโบราณเมื่อขึน้ครองราชย์แล้วจะต้องสร้างวดัประจ ารชักาล  พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมา รามเป็นวัดประจ ารัชกาล ในปี
พทุธศกัราช 2412 โดยรชักาลที ่1 โปรดใหส้รา้งวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม รชักาลที ่2 โปรดใหส้รา้ง
วดัอรุณราชวราราม รชักาลที ่3 โปรดใหส้รา้งวดัราชโอรสาราม และรชักาลที ่4 โปรดใหส้รา้งวดัราช
ประดษิฐสถติมหาสมีาราม เมื่อถงึสมยัรชักาลที ่6 ไมพ่บหลกัฐานปรากฏว่าไดท้รงประกาศว่าวดัใดเป็น
วดัประจ ารชักาล3 หากแต่มกีารสถาปนาโรงเรยีนมหาดเลก็หลวงขึน้แทน4  ทัง้น้ีวดัราชบพธิยงัถูกจดัให้
เป็นวดัประจ ารชักาลที ่7 เน่ืองจากทรงบรูณะปฏสิงัขรณ์วดัในสมยัของพระองค ์

 

 

                                                            

 3 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 41. 
 4 ปจัจบุนัคอืโรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั. 
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หลกัการและแบบของวดั เป็นการสรา้งตามวดัราชประดษิฐส์ถติมหาสมีาราม วดัประจ ารชักาลที ่
4 เป็นวดัธรรมยุตกินิกาย แบบมหาสมีา ซึง่ชื่อวดัราชประดษิฐ ์และวดัราชบพธิ แปลเหมอืนกนัว่า วดั
กษตัรยิส์รา้ง รปูแบบทีเ่หมอืนกนัของทัง้ 2 วดัคอืเขตพุทธาวาสของวดัมกีารท าฐานไพท ีบนฐานไพทมีี
พระมหาเจดยีท์รงกลมเป็นหลกัของวดัเหมอืนกนั5  

ความหมายนามวดั 

 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานนามวดัว่า “วดัราชบพธิสถิตมหาสมีา
ราม” นามวดัแบ่งออกเป็น  2 ตอน ตอนทีเ่ป็นนามวดัไดแ้ก่ค าวา่ “ราชบพธิ” แปลว่า พระเจา้แผน่ดนิทรง
สรา้ง และตอนทีเ่ป็นสรอ้ยนามของวดัไดแ้ก่ค าว่า “สถติมหาสมีาราม” แปลว่า เป็นวดัทีม่มีหาสมีาหรอื
สมีาใหญ่ตัง้อยู่อนัตรงตามมูลเหตุและลกัษณะของวดัโดยตลอด กล่าวคอื วดัน้ีเป็นวดัทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสรา้ง และเป็นวดัทีม่สีมีาขนาดใหญ่ท าเป็นเสาศลิาจ าหลกัรปูสมีาธรรมจกัร์
อยูบ่นเสา ซึง่ตัง้อยูท่ีก่ าแพงวดัทัง้ 8 ทศิ วดัทีม่สีมีาแบบน้ีมอียูเ่พยีง 3 วดัเท่านัน้ คอื วดัราชบพธิ วดั
ราชประดษิฐ ์และวดับรมนิวาส เหตุทีต่ ัง้สมีาหรอืมหาสมีาในวดัเช่นน้ี กเ็พื่อเฉลีย่ลาภผลแก่สงฆผ์ูอ้ยูใ่น
สมีาเดยีวกนัโดยทัว่ถงึ และการท าสงัฆกรรมในวดั อาจท าไดภ้ายในมหาสมีา เช่นการบวชพระเป็นต้น 
แมไ้มท่ าในอุโบสถอยา่งวดัอื่น  แต่กท็ าในขอบเขตแหง่มหาสมีา กเ็ป็นองคพ์ระไดถู้กตอ้งตามพระธรรม
วนิัย ในเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากพระสงฆโ์ดยพรอ้มเพรยีงกนั6 เรื่องชื่อสรอ้ยของวดัน้ี สมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า “เน่ืองสร้างวดัราชบพธิเจรญิรอยตามวดัราชประดษิฐ์หมดทุกอย่าง
จนกระทัง่ท ามหาสมีา และชื่อวดัใหค้ลา้ยกนัชะรอยจะคดิเปลี่ยนชื่อสรอ้ยชื่อวดัราชประดษิฐ์เป็นสถติย์
ธรรมยุตกิาราม เอาสรอ้ยเดมิของวดัราชประดษิฐ์ไปใชว้ดัราชบพธิว่า สถติยม์หาสมีารามจะเป็นเหตุน้ี
ดอกกระมงั”7 

การสร้างวดั 

 เริม่สรา้งในปีมะเสง็ พ.ศ. 2412 โดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้ยูห่วัโปรดฯ ใหซ้ือ้ทีซ่ึง่
เป็นวงัเดมิของ กรมหมืน่อกัษรสาสน์โสภณ บา้นเรอืนขา้ราชการและราษฎร บรเิวณรมิคลองสะพานถ่าน 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า ได้ทรงนิพนธ์เรื่อง การ
ก่อสร้างถาวรวัตถุที่ส าคัญในขัน้แรกไว้ในเรื่อง ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในหนังสือ
แถลงการณ์คณะสงฆ ์เล่มที ่11 พ.ศ. 2466 ดงัน้ี8 

 

 

                                                            
 5 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 17. 
 6เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 19. 
 7 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ ์และสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 
สาสน์สมเดจ็. (พระนคร : คุรสุภา, 2505.), หน้า 94. 
 8 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 20. 
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วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2412 (วนัพฤหสับด ีแรม 12 ค ่า เดอืนอา้ย) ปีมะเสง็ เอกศก จ.ศ. 1231 เป็นปีที ่
2 แห่งรชักาลที ่5 เวลาบ่าย 3 โมง โปรดใหพ้ระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ประดษิฐวรการ ผูเ้ป็นแม่กอง
อ านวยการสรา้งพระอาราม จดัการปกักรยุถาวรวตัถุทีจ่ะสรา้ง ใชเ้วลาส าหรบัการน้ีเป็นเวลา 29 วนัเสรจ็ 
 วนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2412 (วนัเสาร ์แรม 6 ค ่า เดอืนยี)่ ปีมะเสง็ เอกศก เป็นวนัก่อพระฤกษ์ 
 วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2412 (วนัพุธ แรม 10 ค ่า เดอืนยี)่ ปีมะเสง็ เอกศก เป็นวนัเจรญิพระ
พทุธมนต ์ในการทรงพระราชอุทศิ พระราชทานวสิุงคาม รุง่ขึน้วนัที ่27 พระฉนัเชา้แลว้ พระราชทานวสิุ
งคาม (ท าพอเป็นพธิเีท่านัน้ เพราะมพีระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชทูศิ พระราชทาน ลงวนัที ่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 ปีมะเมยี โทศก จ.ศ. 1232 ดงักล่าวมาแลว้) 
 วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 (วนัองัคาร แรม 3 ค ่า เดอืนหก) ปีมะเมยี โทศก จ.ศ. 1232 
เริม่พระราชพธิสีวดมนตผ์กูสมีา 3 วนั ถงึวนัที ่19 พฤษภาคม (วนัพฤหสับด ีแรม 5 ค ่า เดอืนหก) เวลา
ยาม 1 กบั 30 นาท ีเป็นพระฤกษ์ผกูสมีาเตม็เน้ือทีว่สิุงคามทีม่กี าแพงตัง้สมีาศลิาทัง้ 8 ทศิ เป็นทีส่งัเกต 
สมีาของวดัน้ีจงึเป็นมหาสมีา พระสงฆป์ระชุมท าสงัฆกรรม ถอนมาก่อนประมาณ 32 วนั จงึเสรจ็ 
 วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 (วนัเสาร ์แรม 7 ค ่า เดอืนหก) ปีมะเมยี โทศก ลงมอืท ากุฏหิลงั
ใหญ่อนัจะเป็นต าหนกัของพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากรท าอยู ่40 วนั จงึเสรจ็ 
 วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 (วนัอาทติย ์ขึน้ 6 ค ่า เดอืนแปด) ปีมะเมยี  โทศก   โปรดใหแ้ห่
พระ 
วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร กบัพระสงฆ์ 20 รปู จากวดัโสมนสัวหิารมาจ าพรรษาอยูว่ดั
ราชบพธิสถติมหาสมีาราม 
 วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2415 (วนัพฤหสับด ีขึน้ 10 ค ่า เดอืนสบิ) แหพ่ระพุทธองัครีสซึง่ไดต้ัง้
ฉลอง ณ ทอ้งสนามไชยมาครบ 3 วนัแลว้ มาประดษิฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ และมมีหรสพฉลอง
อกี 
 วนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2415 (วนัพฤหสับด ีแรม 4 ค ่า เดอืนสบิเอด็) ปีมะเมยี โทศก จ.ศ. 1232 
มกีารแหพ่ระพทุธรปูส าคญั คอื พระนิรนัตราย มาประดษิฐานในพระอุโบสถ 
 วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2415 (วนัพฤหสับด ีขึน้ 4 ค ่า เดอืนยี)่ ปีวอก จดัวาศก ยกช่อฟ้าใบระกา
พระอุโบสถ 
 วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 (วนัพฤหสับด ีแรม 11 ค ่า เดอืนแปด) ปีจอ ฉศก ยกแกนยอด
พระเจดยีอ์งคใ์หญ่ระหวา่งพระอุโบสถและพระวหิารใหญ่ 
 เมื่อมีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ได้โปรดใหพ้ระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดษิฐวรการ เป็นแม่กองอ านวยการสร้าง แต่ได้

สิน้พระชนมใ์นปี พ.ศ. 2428 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จงึโปรดใหพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงสรรพสาตรศุภกจิเป็นแมก่องต่อ และสิน้พระชนมใ์นปี พ.ศ. 2462 ในขณะทีว่ดัยงัสรา้งไมเ่สรจ็
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จากนัน้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาธรรมาธกิรณาธบิด ีตัง้แต่ครัง้ทีย่งัด ารงต าแหน่งพระยาอนุรกัษ์ราช

มณเฑยีร เป็นแมก่องอ านวยการก่อสรา้งต่อมา9
 

 ในสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่7 พ.ศ. 2470 ทรงโปรดฯ ให ้สมเดจ็
เจา้ฟ้า กรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ เมื่อยงัทรงด ารงพระยศเป็นกรมพระนรศิรานุวตัตวิงศ์ทรงเป็น แม่
กองอ านวยการปฏิสงัขรณ์ซ่อมแปลงพระอุโบสถตามพระราชด าริ มกีารลบภาพเขยีนสภีายในพระ
อุโบสถออก และแกไ้ขรปูแบบภายในพระอุโบสถบางสว่น เป็นตามแบบทีเ่หน็ในปจัจุบนั 

การบรูณะปฏิสงัขรณ์ 

 การปฏสิงัขรณ์ ถอืตามพระนิพนธข์องพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราช
เจา้ ซึ่งทรงแยกไวเ้ป็นยุค  ตามล าดบัเจา้อาวาส และเอกสารบางฉบับของกองจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 
งานบูรณะปฏสิงัขรณ์ของวดัมกีารท ามาโดยตลอด หลงัการสรา้งวดัเสรจ็แล้ว แต่ไม่ได้มกีารปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงรปูแบบทางสถาปตัยกรรม มแีต่การแกไ้ของคป์ระกอบอาคารบางส่วน10  ในทีน้ี่จะกล่าวถงึ
งานบรูณะทีเ่ป็นงานเกีย่วกบัหมูอ่าคารบนฐานไพท ีในเขตพุทธาวาส และสว่นส าคญัของวดั  โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากหนงัสอื ประวตัริาชบพธิสถติมหาสมีาราม ของกรมศลิปากร 

ยคุท่ี 1 (พ.ศ. 2412 – 2444) พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าพระอรณุนิภาคณุากร 
 งานระยะแรกของยุคน้ีจะเป็นก่อสรา้งถาวรวตัถุ โดยงานก่อสรา้งภายในวดัมรีะยะเวลาประมาณ 
20 ปี เน่ืองจากงานก่อสรา้งมกีารหยุดบา้งท าบา้ง โดยระหว่างท ากพ็บว่าเกดิการช ารุดและจ าเป็นตอ้ง
ปฏิสังขรณ์ งานบูรณะในช่วงน้ียังอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรง
ครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 2411-2453)  มกีารซ่อมฝาผนัง และบวัใต้หน้าต่างวหิารน้อยในส่วนที่ช ารุด 
แตกรา้วพงัลง และป ัน้ซ่อมตามลายบวัรบัหวัเสาและกรอบหน้าต่างประตูพระอุโบสถทีช่ ารุด ป ัน้แลว้ปิด
ทองค าเปลวดงัของเดมิกบัโบกปนูใหม่    

ยคุท่ี 2 (พ.ศ. 2444 – 2480) พระเจ้าวรวงศเ์ธอ กรมหลวงสิริวฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 
 ในปี พ.ศ. 2449-2453 รายการซ่อมในระยะเวลาดงักล่าวน้ี เป็นรายการซ่อม ทีส่บืเน่ืองมาจาก
รายการ ซ่อมใน พ.ศ. 2448 เพราะการซ่อมครัง้นี้ถอืกนัว่าเป็นการซ่อมครัง้ใหญ่ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งใช้
เวลามาก ยิง่กวา่นัน้เมือ่พบเหน็สิง่ใดช ารุดทรุดโทรมกซ็่อมต่อเตมิเรื่อยจนสิน้รชักาลของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ว่ายังอยู่ในยุคพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรวิริว ัฒน์ สมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้ คอื ยงันบัวา่อยูใ่นยคุที ่2 
 

                                                            
 9 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 20. 
 10 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 61. 
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- รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (ทรงครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. 2453-2468) 
 ในปี พ.ศ. 2463 มกีารซ่อมหน้าบนัพระอุโบสถดา้นหลงั แกช้า้งสามเศยีรเป็นเจด็เศยีร ต่อมาใน
ปีพ.ศ. 2464 ไดส้ัง่ซือ้กระเบือ้งเคลอืบจากเมอืงจนี ส าหรบัใชป้ระดบัก าแพงแกว้ ฐานหอกลองและผนัง
วหิารในพระอาราม ต่อมา พ.ศ. 2465 ซ่อมบานประตูและหน้าต่างประดบัมุก น ามาตดิแทนบานประตู
สลกัของพระอุโบสถแลว้น าเอาบานประตูหน้าต่างเดมิมาตดิทีพ่ระวหิาร 

- รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (ทรงครองราชยร์ะหวา่งพ.ศ. 2468-2477) 
 ในปี พ.ศ. 2469-2470 ตดิกระเบือ้งลายประดบัพระมหาเจดยีท์ีห่ลุดจากเดมิ แกโ้พรงพระเจดยีท์ี่
ร ัว่ และเปลี่ยนช่อฟ้า กบันาคสะดุง้ หางหงส ์ปีกมุขเดจ็พระอุโบสถดา้นตะวนัตก ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 
2471-2472 สัง่ซือ้กระเบือ้งเคลอืบสจีากเมอืงจนีส าหรบัประดบัพระมหาเจดยีส์ว่นทีผุ่ 
 อน่ึงในระหว่างปีพ.ศ. 2470-2472 น้ี พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ให้
สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระนรศิรานุวตัตวิงศ์ (พระยศขณะนัน้) อ านวยการปฏสิงัขรณ์ซ่อมแซมแปลงพระ
อุโบสถดงัมหีนงัสอื ที ่3/417 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2470 ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถานวา่11 

 ทลู สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมนรศิรานุวตัตวิงศ ์ดว้ยหมอ่มฉนัมคีวามปรารถนาจะปฏสิงัขรณ์ ซ่อมแปลง
พระอุโบสถวดัราชบพธิใหง้ามขึ้น เหน็ว่าผูท้ีจ่ะท าไดถู้กใจกม็แีต่พระองคท์่านจงึขอถวายอ านวยการน้ี. 
สว่นรปูทีเ่ขยีนไวต้ามผนังภายในพระอุโบสถกอ็ยากเขยีนใหเ้สรจ็แต่ใหเ้ขยีนเป็นลาย mosaic ไมเ่ขยีน
ดว้ยสอีย่างของเดมิ และใหเ้ขยีนเป็นเรือ่งพระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ ซึง่กรม
พระด ารงราชานุภาพรับว่าจะทรงคิดและประทานรูปให้ขอให้ทรงติดต่อกับกรมพระด ารงฯ. การ
ปฏสิงัขรณ์น้ีขอใหแ้ลว้เสรจ์ทนังานฉลองพระชนมพ์รรษาครบ 3 รอบ ซึง่จะเป็นทีเ่ฉลมิศรทัธาแก่หมอ่ม
ฉนัยิง่นกั. 
       (พระบรมนามาภไิธย) ประชาธปิก ปร. 

 โดยเหตุที่โปรดเกล้าฯ ให้ท าโมเสครูปพระราชประวตัิแทนการเขยีนสขีองเดิมนัน้มพีระราช
กระแสว่า เป็นพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั  ซึง่สมเดจ็กรมพระนรศิฯ ไดท้รง
รบัสนองพระราชประสงคด์ าเนินการซ่อมแปลงพระอุโบสถโดยแกไ้ขรายละเอยีดในบางสว่น เวน้แต่การ
ท าโมเสครปูพระราชประวตั ิซึง่ไมอ่าจทรงท าถวายได ้และยงัเวน้คา้งไวด้งัปจัจุบนั โดยเหตุทีไ่มอ่าจทรง
ท าถวายไดน้ัน้ ไดท้รงชีแ้จงไวใ้นหนงัสอืลงวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 ณ บา้นปลายเนิน คลองเตย ถงึ
เจา้พระยามหธิร กรมราชเลขาธกิาร มขีอ้ความบางตอนดงัน้ี 

ความวติกของฉนันัน้หาไดว้ติกในการท าโมเสคไม ่ถา้มตีวัอยา่งสง่ไปเขากท็ าสง่มาใหด้ัง่ประสงค์
มไิดย้ากเลย ซึง่เป็นขอ้วติกอนัหนกัของฉนั 

 

                                                            
 11 “เร่ืองปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ์และวดัราชบพิธ,” เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รชักาลที ่7 กระทรวงศกึษาธกิาร, ร.7 ศ.
9.1/1, กองจดหมายเหตุแหง่ชาต,ิ กรมศลิปากร. 
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รปูชนิดนัน้ของเราเวลานี้มอียู ่4 แผน่ คอื 

1. รูปพระเจา้นโปเลยีนที ่3 เสดจ็ออกรบัราชทูตไทย เป็นของบรรณาการฝีมอืเจโรม ช่างเอก
เมอืงฝรัง่เศสเป็นผูเ้ขยีน ความยากอยู่ทีเ่ขยีนรูปพระราชประวตัทิีส่ าหรบัส่งไปเป็นตวัอย่างให้
เขาท าโมเสคนัน้ ซึง่เป็นขอ้วติกอนัหนกัของฉนั 
2. ถดัมากร็ปูพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ออกรบัราชทูตฝรัง่เศส รปูน้ีใครเป็น
คนเขยีนทีไ่หนฉนัไมท่ราบ แต่ผูด้กูช็มวา่ดเีหมอืนกนั 
3. รปูพระเจา้หลุยสท์ี ่14 เสดจ็ออกรบัราชทตูไทย เขยีนถ่ายมาจากรปูครัง้เก่าครัง้โน้น ซึง่อยู่ที ่
เมอืงบาวาเรยี รปูน้ีจะเขยีนถ่ายมาเหมอืน หรอืไมน่ัน้ไมท่ราบ แต่คนดูมไิดพ้ดูว่ากระไรคงจดัได้
วา่เป็นรปูปานกลาง 
4. รปูพระราชนีิวกิโตเรยี เสดจ็ออกรบัราชทูตไทย รปูน้ีราชทูตสยามประจ าเมอืงองักฤษจดัให้
ช่างเขยีนผูกขึ้น ใครเหน็กต็ิว่าไม่ดทีุกคน จนมเีสยีงถึงว่าควรเอาไปทิ้งน ้ าเสีย เอาไวข้ายพระ
เกยีรตยิศ ตอ้งจดัวา่รปูแผน่น้ีเป็นอยา่งเลว 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะทรงปฏสิงัขรณ์พระอุโบสถวดัราชบพธิ ให้
งามให้ดีเป็นทีเ่ชิดชูพระปรมาภิไธยอยู่เป็นเกียรติยศชัว่กาลนาน ทรงไว้วางพระราชหฤทัยใน
ความสามารถของฉนัทีจ่ะท าการสนองพระเดชพระคุณไดส้มพระราชประสงค ์อนันัน้เป็นพระเดชพระคุณ
ลน้เกลา้ฯ หาทีส่ดุมไิด ้ฉนักต็อ้งตัง้ใจสนองพระเดชพระคุณสุดก าลงั ทีจ่ะไมใ่หใ้ครตเิตยีนอยา่งเช่นกล่าว
มาขา้งต้นแลว้กจ็ะเป็นความผดิของฉันอย่างหนักทเีดยีว เพราะฉนัน้เมือ่รูส้กึว่าไรส้ิง่พน้ความสามารถ
แหง่ตนกต็อ้งกราบบงัคมทลูใหท้รงทราบ... 
 ...จรงิอยู่ การงานทีไ่ม่จ าเป็นฉันต้องลงมอื อาจบงการใหช้่างท ากไ็ดฉ้นัน้กด็ ีแต่การบงการนัน้ 
ถา้ค าพดูไม่พอทีจ่ะใหช้่างเขา้ใจได ้กต็อ้งลงมอืท าใหเ้หน็ความคดิ แทจ้รงิตอ้งเขยีนความคดิใหช้่างเหน็
ก่อนเสมอ จงึจะท าไปได้สะดวก ก็การเขยีนรูปประวตัิฉันไม่ได้ฝึกตวัมา เขยีนก็ไม่ได้ ท าอย่างไรจะดี
ความคดิกไ็มพ่อ ใครจะสามารถท าไดก้แ็ลไมเ่หน็ เมือ่เป็นอยูด่งันัน้ความสามารถทีจ่ะบงการใหเ้ป็นไปได้
ดว้ยด ีจงึเป็นทีว่ติกขดัขอ้งในใจตอ้งน าความขึน้กราบบงัคมทลูใหท้ราบฝา่ละอองธุลพีระบาท  
 ในสมยัน้ี มคีนหดัเขยีนรูปคนอย่างทีเ่รยีกว่าปอเตรตกนัขึ้นมากประมาทไม่ได ้บางทจีะมใีครที ่
สามารถท ารูปโมเสคสนองพระเดชพระคุณขึ้นไดก้เ็อามาตดิเขา้ หรอืเป็นแต่เพยีงผูน้ัน้จะเขยีนแบบขึ้น
ทลูเกลา้ฯ ถวาย พระราชทานใหฉ้นัสัง่ท าโมเสคมาตดิกไ็ดเ้หมอืนกนั  

 การทีไ่มอ่าจสนองพระราชประสงคไ์ดน้ัน้สมเดจ็เจา้ฟ้า กรมพระนรศิฯ ทรงเสนอว่า “ถา้จะท าให้

เป็นแลว้ไว ้เพยีงทาสเีขยีนลวดลายประกอบตามสมควรก่อน กจ็ะดกีว่าเป็นการคา้ง”  โดยการก าหนด

รปูแบบพระราชประวตันิัน้เมื่อ สมเดจ็พระด ารงราชานุภาพไดท้รงทราบว่ากรมพระนรศิฯ ทรงขดัขอ้งใน

การทีจ่ะท าเป็นรปูอนัถ่ายใหเ้หมอืนเช่นทีท่ีเ่ป็นจรงิ จงึไดค้ดิผกูพระคุณ 10 ประเภท เท่าช่องผนงั โดย

การเสนอใหม้พีระบรมรูปติดอยู่ในกรอบเป็นประธาน คดิภาพหรอืลวดลายเขา้กบัพระคุณเป็นเครื่อง

ประกอบ แทนทีจ่ะท าเรื่องพระราชประวตั ิโดยมรีายละเอยีดตามหนงัสอืลงวนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2470 

ณ วงัวรดศิ ถงึสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนรศิฯ 
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แต่จากหลักฐานการปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธของกองจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ปรากฏ
ความกา้วหน้า ในเรือ่งของการท ากระเบือ้งโมเสคแต่อยา่งใด ประกอบกบัมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง
ใน พ.ศ. 2475 พระราชวงศท์ีเ่กีย่วขอ้งในราชการต่าง  บางพระองคต์อ้งเสดจ็ไปอยูต่่างประเทศ รวมทัง้
สมเดจ็กรมพระยาด ารงฯ ดว้ย จงึอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้รื่องน้ียุตลิง และไม่ปรากฏว่ามกีารน าพระด ารน้ีิ
มาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏสิงัขรณ์ต่อในสมยัหลงัแต่อยา่งใด12 
 สว่นการปฏสิงัขรณ์ภายใตก้ารอ านวยการของสมเดจ็พระนรศิฯ ทีไ่ดก้ระท านัน้มรีายละเอยีดโดย
สรุปตามรายงานการปฏสิงัขรณ์ ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2472 ณ ราชบณัฑติยสภาถงึเจา้พระยา
มหธิร ราชเลขาธกิาร ดงัน้ี งานภายนอกพระอุโบสถ ผนังภายในซุม้ประตูทีเ่ป็นรปูเซีย่วกาง แต่เดมิปิด
ทองหมดจนถงึขัน้บนัได เมื่อเชด็ถูบนัไดกถ็ูกทองในทีต่ ่าลอกไป ซ ้าถูกคนนัง่พงิท าใหเ้ปรอะเป้ือนด้วย 
ทรงเหน็ว่าถา้ท าตามแบบเก่าจะไมถ่าวรจ าท าการเปลีย่นแปลงใหม ่โดยประดบักระเบือ้งเคลอืบสเีหลอืง
เป็นบวัเชงิผนงัแทน นอกจากน้ีไดซ้่อมลายมุกโดยถมพืน้รกัขดัใหมใ่หเ้รยีบรอ้ยทุกบานและเขยีนลายรด
น ้าเชงิบานใหมด่ว้ยเพราะวา่การขดัลายมุกทีเ่ชงิบานท าใหล้ายรดน ้านัน้เสยีไป 
 งานภายในพระอุโบสถ ผนงัเบือ้งบนพระอุโบสถทาสฟ้ีา เขยีนลายสทีองเป็นดอกมณฑารว่ง พืน้
ผนังเบื้องล่าง ท าลวดลายปูนติด ปิดทองทาสเีขยีนลายประกอบ บวัหลงัแนวหน้าต่างท าลายปูนเป็น
กระจงัตดิเตมิขึน้ทาสปิีดทองใหม ่และซ่อมสทีีล่ายเก่าทัว่ไปดว้ย มชี่องระหว่างลายเหนือหน้าต่างว่างอยู่
เดมิทเีหน็จะคดิบรรจุศลิาจารกึบอกเรื่องที่เขยีนผนัง ไดเ้กบ็เอาศลิาแตกที่คดัปูนออกเปลี่ยนใหม่ จาก
พระทีน่ัง่อนันตสมาคมมาตดับรรจุเขา้ ผนังดา้นหลงัไดต้ดับวัซึ่งขวางหลงัพระประธานออกเสยี ก่อเป็น
เสาในเบื้องล่าง ท าเป็นกรอบไวเ้บื้องบน ปิดทองทาสเีขยีนลายประกอบ ในช่องทาสนี ้าเงนิแก่ เพื่อให้
เหน็องค์พระประธานใหเ้ด่นงาม ช่องหน้าต่างประตู ไดท้าสธีรณีบานแผละ และเพดานในช่องปิดทอง
ลายฉลุใหม่ เพดานใหญ่นัน้ได้ป ัน้ซ่อมดอกลายปูนป ัน้ ซ่อมสซี่อมทองตามสมควร ฐานชุกชขีองเดมิ
ประดบัศลิาไว้โดยทัว่แลว้ กบัรอยทีต่ดัอาสนสงฆอ์อกต้องประดบัศลิาใหม่ ไดค้ดัเอาศลิาทีเ่สยีแลว้จาก
พระทีน่ัง่อนนัตสมาคมมาประดบัให้สมบูรณ์ อาสนสงฆท์ีท่ าใหมด่ว้ยไมท้าสปิีดทอง ท าเป็น 2 ชัน้ใหย้ก
รือ้เปลีย่นแปลงได ้เวลาปกตทิอดชัน้เดยีวกลางพระอุโบสถแทนอาสนะปนูของเดมิ เวลากฐนิยกัยา้ยไป
ทอดรมิฝาซอ้นกนั 2 ชัน้ 

ยคุท่ี 3 (พ.ศ. 2480 – 2489) พระศาสนโสภณ (ภา ภาณโก) 
 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันนทมหดิล (ทรงครองราชยร์ะหว่าง พ.ศ. 2477-
2489) มกีารปฏสิงัขรณ์แต่ไมไ่ดแ้ยกวนัเดอืนปี งานสว่นใหญ่เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ่อมแซมในสว่น
สังฆาวาส และบริเวณสุสานหลวง ซึ่งเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกับไฟฟ้าและประปา การปรับ
สภาพแวดลอ้มของวดัใหด้ดูขี ึน้ 

 

                                                            
 12 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 53. 
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ยคุท่ี 4 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเดจ็พระสงัฆราช  
 ส่วนใหญ่เป็นงานบูรณะซ่อมก าแพงและซุ้มประตูรอบวดั ซ่อมแซมประตูพระอุโบสถและพระ
วหิาร เปลี่ยนพืน้หนิอ่อนใหม่ทัง้หมด ท าเสาใหม่เป็นแบบแท่งคอนกรตีเสรมิเหลก็ ช่วงปี พ.ศ. 2519-
2520 บรูณะปฏสิงัขรณ์วหิารมขุ ดา้นทศิตะวนัตก โดยกรมศลิปากรออกรปูแบบและรายการบรูณะ มกีาร
เปลีย่นกระเบือ้งมุงหลงัคา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ลงรกัปิดทองประดบักระจก ท าบวัหวัเสา ท ารกัรอ้ย 
เขยีนภาพบานประตูใหมท่ัง้หมด  
 - พ.ศ. 2522-2523 ซ่อมแซมและเขยีนลายรดน ้าบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถขึน้ใหม่ แทน
ของเดมิทีล่บหายไปจากการซ่อมแซมบานมุก รวมทัง้เขยีนลายซ่อมแซมดา้นหลงัทีล่บเลอืนเป็นบางสว่น 
 - พ.ศ. 2522-2523 บูรณะปฏสิงัขรณ์พระอุโบสถ ตามรปูแบบและรายการของกรมศลิปากร และ
จดัเปลีย่นโคมไฟฟ้าแกว้เจยีระไนทัง้หมด ของเก่าซ่อมแลว้น าไปตดิทีพ่ระวหิาร 
 - พ.ศ. 2523-2524 บูรณะปฏสิงัขรณ์พระวหิาร ตามรปูแบบและรายการของกรมศลิปากร ซึง่ใน
การบูรณะปฏสิงัขรณ์พระวหิารครัง้น้ี สมเดจ็พระสงัฆราช (วาสนมหาเถระ) มรีบัสัง่ว่าสมควรจะไดท้ า
และเขยีนลายดอกไมร้่วง ตลอดถึงลายอกัษรย่อพระปรมาภไิธย “จ” กบัเครื่องหมายอุณาโลม ที่ผนัง
ดา้นล่าง มกีารบูรณะปฏสิงัขรณ์พระมหาเจดยี ์ซึ่งไดช้ ารุดทรุดโทรมเกดิการแตกรา้วเป็นบางส่วนและ
กระเบื้องสบีางส่วนประดบัช ารุดแตกรา้วหลุดร่วง โดยกรมศลิปากรด าเนินการส ารวจออกรูปแบบและ
รายการบูรณะปฏสิงัขรณ์ ตลอดจนควบคุมงาน 

 

ยคุท่ี 5 สมเดจ็พระพทุธปาพจนบดีฯ (ทองเจือ จินตากโร)  
 ท าซุม้จระน าประดษิฐานพระพุทธรูปหล่อสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาฯ (วาสมหาเถระ) สมเดจ็
พระสงัฆราชฯ ทีฐ่านทกัษณิพระมหาเจดยีด์า้นตะวนัออก 

 

นายช่างท่ีส าคญั 

 1. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหมื่นทวิากรวงศป์ระวตั ิเป็นนายดา้นประดบัมุกบานประตูและบาน
หน้าต่าง 
 2. หมอ่มเจา้ประวชิ ชุมสาย เป็นชา่งเขยีนและชา่งประดบัภายในอุโบสถ 

 3. พระอาจารยแ์ดง แห่งวดัหงสร์ตันาราม เป็นผูอ้อกแบบลายกระเบือ้งเคลอืบเบญจรงคป์ระดบั
หมูอ่าคารบนฐานไพท ี
 4. พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเป็นผู้ก าหนดเรื่องทีจ่ะท าภาพพระราช
ประวตัริชักาลที ่5 เมือ่คราวซ่อมแปลงพระอุโบสถ (แต่ยงัไมไ่ดท้ าจนถงึปจัจุบนั) 
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วดัราชบพธิประกอบดว้ยสว่นส าคญั 3 สว่น คอื เขตพุทธาวาส เขตสงัฆาวาส และสว่นสสุานหลวง 

เขตพทุธาวาส (ดา้นเหนือของวดั) 

 เป็นพืน้ทีท่ีใ่ชป้ระกอบพธิสีงัฆกรรม ลักษณะคอืมอีาคาร เช่น พระอุโบสถ พระวหิาร หรอืเจดยี์
ตัง้อยู่ แต่วดัราชพธิสามารถประกอบพธิสีงัฆกรรมไดทุ้กพืน้ทีภ่ายในเขตสมีา จงึเรยีกส่วนทีอ่ยู่ภายใน
ก าแพงทางดา้นเหนือของวดั ซึง่มอีาคารทีก่ล่าวมาวา่อยูใ่นเขตพทุธาวาส  โดยภายในเขตพุทธาวาสของ
พระอาราม มหีมูอ่าคารและสิง่ก่อสรา้งอยูบ่นฐานไพท ี

แผนผงั 

 แผนผงัวดัราชบพธิประกอบไปดว้ยสว่นส าคญั 3 สว่น ภายในก าแพงลอ้มรอบคอื สว่นพทุธาวาส 
สว่นสงัฆาวาส และสว่นสุสานหลวง (ภาพที ่2) แบ่งแยกพืน้ทีอ่อกจากกนัอยา่งชดัเจน ในสว่นพุทธาวาส
มกีารวางอาคารหลกับนฐานไพท ีมพีระอุโบสถและพระวหิารตัง้อยู่ในแนวแกนเหนือ-ใต้ และวหิารทศิ
ตัง้อยูใ่นแกนตะวนัออก-ตะวนัตก มศีาลารายตัง้อยู่ทางซา้ยและขวาของอาคารหลกัทุกหลงั รวมจ านวน 
8 หลงั มพีระเจดยีเ์ป็นประธาน ตัง้ตรงกลางโดยมอีาคารหลกัทัง้ 4 อาคารลอ้มรอบ ในสว่นสงัฆาวาสมี
ต าหนกัอรุณและพระทีน่ัง่สตีลาภริมยอ์ยูใ่นแนวแกนเหนือ-ใต ้ 
 ในสว่นพทุธาวาสมลีกัษณะการวางผงัอาคาร 4 ทศิลอ้มพระเจดยี ์(ภาพที ่3) ซึง่การวางผงัเช่นน้ี

มปีรากฏก่อนหน้าน้ีแล้วที่วดัพระปฐมเจดยี ์ต่างกนัที่อาคารทัง้ 4 ทศิ ที่วดัพระปฐมเจดยีเ์ป็นวหิาร

ประดษิฐานพระพุทธรปูทุกหลงั โดยมพีระอุโบสถแยกออกมาต่างหาก การทีพ่ระปฐมเจดยีม์กีารก าหนด

ผงัทีส่อดคลอ้งกนักบัวดัราชบพธิ อนัเน่ืองมาจากวดัพระปฐมเจดยีเ์ป็นวดัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั พระราชชนกของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสถาปนาขึน้ดว้ยการสรา้งพระ

มหาเจดีย์ครอบซากองค์พระเจดีย์เดิม ซึ่งพระองค์มีพร ะราชด าริว่าเป็นมหาสถูปแรกตัง้ใน

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัพระสถูปถูปารามทีก่รุงอนุราธปุระประเทศศรี

ลงักา โดยลกัษณะของแผนผงัสถูปถูปารามอยู่ในผงัพื้นรูปวงกลม มอีาคารล้อมเป็นวง การถ่ายแบบ

แผนผงัพืน้วงกลมและรปูทรงเจดยีส์ถูปถูปาราม มาใชใ้นองค์พระปฐมเจดยีจ์งึเป็นเรื่องมคีวามสอดคลอ้ง

กนั และการทีว่ดัราชบพธิสรา้งหลงัจากพระปฐมเจดยีก์ม็ผีงัอาคารเป็นวงกลมและมอีาคารลอ้มทัง้ 4 ทศิ

เชน่เดยีวกนั ยอ่มมาจากความตัง้ใจทีจ่ะใหม้คีวามหมายต่อเน่ืองกนั  โดยในช่วงเวลานัน้พระปฐมเจดยีม์ี

ความส าคญัอย่างมากต่อศาสนาพุทธในประเทศไทยช่วงสมยัรชักาลที ่4 หากแต่อยูใ่นทีท่ีห่า่งไกลความ

เจรญิ ไม่ได้ตัง้อยู่ในเมอืงหลวง ไม่สะดวกต่อการเดนิทางไปนมสัการ การที่มกีารจ าลององค์เจดยีท์ี่มี

ความคลา้ยกนัมาตัง้ไวย้งักรุงรตันโกสนิทร ์จงึมาปรากฎขึน้ทีว่ดัราชบพธิ โดยช่างไดด้ดัแปลงขนาดองค์

พระเจดยี์ในมขีนาดเลก็ลงมาให้เหมาะสมกบัพื้นที่ แมอ้งค์พระเจดยี์จะไม่มขีนาดสูงเด่นเช่นพระปฐม

เจดยี ์แต่ใชว้ธิกีารยกพระเจดยีต์ัง้บนฐานทกัษณิสงูขึน้แทน นอกเหนือไปจากน้ีความหมายขององคพ์ระ

เจดยีท์ีว่ดัราชบพธิ พอ้งกบัความเป็นเจดยีท์ีส่รา้งเพื่อระลกึถงึพระโอรสขององคอ์คัรศาสนูปถมัภก ผูน้ า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ความรุ่งเรอืงกลบัมายงัพระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกนักบัสถูปถูปาราม และถอืไดว้่าพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเป็นผูน้ านิมติใหม่มาสู่พระพุทธศาสนาในเมอืงไทย ดว้ยการตัง้ธรรมยุตกินิกาย

ขึน้13 

 

 
ภาพที ่2 แสดงแผนผงัของวดั 

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 76. 

                                                            
 13 สมคดิ จริะทศันกุล. พระอโุบสถและพระวิหารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. (กรงุเทพฯ : เมอืงโบราณ
, 2547), หน้า 295. 



 
ภาพที ่3 องคป์ระกอบแผนผงัเขตพุทธาวาส 

 

อาคารบนฐานไพที 

 มลีกัษณะเป็นพืน้ยกสงูกว่าพืน้ธรรมดา ปดูว้ยหนิอ่อนทัง้หมด มถีาวรวตัถุ คอื พระอุโบสถ พระ
เจดยี ์พระวหิาร วหิารมุข วหิารคดและศาลาราย ทัง้หมดน้ีอยู่ภายในก าแพงสูงประมาณ 1 เมตร14 
ประดบัดว้ยกระเบือ้งเคลอืบลายเบญจรงค ์ ซึง่สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานิศรานุวตัติ
วงศ ์ทรงกล่าวไวว้า่เป็นฝีมอืพระอาจารยแ์ดง ช่างเขยีนซึง่เกดิในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั และมชีื่อเสยีงมากในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นผูอ้อกแบบลาย แลว้
สง่ไปท าเป็นกระเบือ้งเคลอืบทีเ่มอืงจนีน าเขา้มาประดบั15 บนฐานไพท ีประกอบไปดว้ย 

 1. พระอุโบสถขนาด 5 หอ้ง ทศิเหนือและทศิใต้พระอุโบสถมวีหิารทศิขนาด 4 หอ้ง ทศิ
ตะวนัออกมพีระวหิารขนาด 5 หอ้ง หลงัคาลดมุขเดจ็ทัง้ 4 หลงั ระยะห่างระหว่างทางเดนิของพระ
อุโบสถพระวหิารใหญ่และพระวหิารทศิมพีระระเบยีงคดตดิต่อกนัและเหน็ดา้นนอกขนาด 9 หอ้ง เหน็ขา้ง
ในขนาด 5 หอ้งทุกตอน 

 

                                                            
 14 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 31. 
 15 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ ์และสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
สาสน์สมเดจ็ เล่ม 2. (พระนคร : องคก์ารคา้คุรสุภา, 2425.), หน้า 114. 



 2. พระเจดยีใ์หญ่อยูร่ะหวา่งถาวรวตัถุทีก่ล่าวมาในขอ้ 1 
 3. ศาลาเลก็ขนาด 2 หอ้ง บนก าแพงแกว้ทศิละคู ่รวม 8 หลงั 

พระอโุบสถ 

 มขีนาดกวา้ง 17.70 เมตร ยาว 1.65 เมตร สงูจากพืน้จดขือ่ 9.80 เมตร แบ่งเป็น 7 หอ้ง หนั
หน้าทางทศิเหนือสู่ถนนราชบพธิ รูปทรงภายนอกเป็นงานสถาปตัยกรรมแบบไทยประเพณี มเีครื่อง
ล ายอง คอืหลงัคามกีารท าลดหน้าลดหลงั มุงด้วยกระเบื้องเคลอืบส ีติดช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ มตีบั
หลงัคาซอ้นกนั 4 ชัน้ โดยตบัก่อนสุดทา้ยยื่นออกมาตัง้เสาพาไล ส่วนตบัสุดทา้ยเป็นตบัสัน้  มคีนัทวย
ยดึตดิกบัเสาพาไลเพื่อรองรบัพาไลแบบแพ สามารถเดนิไดต้ลอดแนวพระระเบยีงดา้นนอก (เฉพาะทศิ
เหนือ) (ภาพที่ 4) งานไทยประเพณีในสมยัรชักาลที ่4 น้ีมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบงาน เช่นที่วดัราช
ประดิษฐ์ซึ่งเป็นวดัประจ ารชักาลที่ 4 ที่แต่เดิมนิยมใช้รูปเทพเจ้าเปลี่ยนท าหน้าบนัเป็นตราพระราช
ลญัจกรประจ าพระองคม์าประดบั พอมาในสมยัรชักาลที ่5 ทีว่ดัราชบพธิ หน้าบนัมุขเดจ็แกะสลกัเป็นรปู
นารายณ์ทรงครุฑ สว่นหน้าบนัอาคารแกะสลกัเป็นรปูจุลมงกุฎ หรอืพระเกีย้วประจ ารชักาลที ่5 (ภาพที ่
5) พรอ้มเครื่องประกอบ ป้านลมท านาคสะดุง้ประดบัดว้ยกระจกสทีัง้หมด ส่วนประตูและหน้าต่างมซุีม้
ยอดมณฑปครึง่ซกีตดิลวดลายปนูป ัน้ปิดทอง บานประตู 10 บาน หน้าต่าง 28 บาน ดา้นในเป็นลายรด
น ้าพุม่ขา้วบณิฑ ์ดา้นนอกประดบัดว้ยมกุเป็นลวดลายจ าลองเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ เฉพาะตราชัน้ทีห่นึ่ง
รวม 5 ดวง16 (นบัจากดวงบนลงมา) คอื 

 - นพรตันราชวราภรณ์ 
 - มหาจกัรบีรมราชวงศ ์
 - ปฐมจุลจอมเกลา้ 
 - ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 
 - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 เฉพาะทีบ่านประตู เครื่องอสิรยิาภรณ์ทัง้ 5 มสีายสระพายลอ้มรอบวงกลมและมสีรอ้ยทบัอยูบ่น
สายสระพาย พรอ้มกบัมโีบวห์อ้ยดวงตราอยูอ่กีชัน้หน่ึง เหนือดวงตราดวงที ่1 เป็นภาพพรหมจตุรพกัตร ์
และมภีาพเรยีงเป็นคู ่ ใตด้วงตราลงมาตามล าดบั (ภาพที ่6) 

 ใตด้วงตราดวงที ่1 เป็นภาพเทวดาพนมมอื 
 ใตด้วงตราดวงที ่2 เป็นภาพเทพธดิาฟ้อน 
 ใตด้วงตราดวงที ่3 เป็นภาพกนินรร า 
 ใตด้วงตราดวงที ่4 เป็นภาพหนุมานเหาะ 
 ใตด้วงตราดวงที ่5 เป็นภาพอนิทรชติเหาะ 

 

                                                            
 16 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 32-41. 



ระหวา่งภาพและตราเป็นลายกระหนกเปลว ขอบรอบทัง้ 4 ดา้นประดบักระหนกและลายประจ า
ยามกา้มป ูการประดบัมกุชิน้เลก็  ยงัท าเป็นสรอ้ยทบับนเพชรแถบทีม่อีกัษร “จ.ป.ร.” ไขว ้และมตีรา
จกัรคีัน่เป็นระยะ มสีรอ้ยลกูโซ่รอ้ยทัง้สองขา้งชายแถบแพรผกูหกูระต่าย มตีราหอ้ยตรงกลางแบบของ
จรงิ ดา้นขา้งของซุม้ประตูแต่ละดา้นเป็นรปูเซีย่วกางถอืงา้ว ยนือยู่บนหลงัสงิห ์(ภาพที ่7) สว่นดา้นขา้ง
ของซุม้หน้าต่างแต่ละดา้นเป็นรปูเทวดาถอืพระขรรคย์นือยูก่ลางลายกระหนก ฝีมอืประดบัมกุดงักล่าวนี้
ตามหลกัฐานกล่าววา่เป็นฝีพระหตัถพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหมืน่ทวิากรวงศป์ระวตั ิ
 ภายในระหวา่งช่องหน้าต่างเป็นรปูอุณาโลมมอีกัษร “จ” สลบั เหนือซุม้ประตูกลางภายในป ัน้เป็น
รูปพระราชลญัจกรประจ ารชักาลของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ที่เรยีกว่าตราแผ่นดนิ
หรอืตราอารม์ (ภาพที ่8)  โดยจ าลองแบบตรางาประจ ารชักาลของพระองคอ์นัประกอบดว้ยเครื่องหมาย
ส าคญัต่าง  รวมกนั คือ พระมหาพิชยัมงกุฎ จกัร ตรี โล่ ช้างไอยราพต ช้างเผือก กฤช พระมหา
สงัวาลยน์พรตัน์ พระสายสรอ้ย เครื่องราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกลา้ ฉตัรตัง้มรีาชสหีค์ชสหีป์ระคองฉลอง
พระองคค์รุยและเครื่องหมายเบญจราชกกุธภณัฑ ์กบัมภีาษติค าว่า “สพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺค ีวุฑฺฒิ
สาธกิา” ประกอบอยู่ดว้ย มกีารปิดทองภายในบางแหง่  ทีผ่นังชัน้บนระหว่างเสาคูหาเขยีนเป็นภาพพระ
พุทธประวตั ิ โดยการตกแต่งภายในเป็นฝีพระหตัถข์องหมอ่มเจ้าประวชิชุมสายทัง้สิน้ ในปีพ.ศ.2472 มี
การลบภาพพระพุทธประวตัอิอกและท าลายดอกไมร้ว่งสทีองแทน และในปีพ.ศ.2525 มหามงคลสมโภช
กรุงรตันโกสนิทรค์รบรอบ 200 ปี ไดบู้รณะปฏสิงัขรณ์ทัง้พระอาราม พระอุโบสถ และพระวหิาร เขยีน
ลายดอกไมร้่วงสทีองเตม็ผนังภายใน  มกีารประกอบพธิยีกช่อฟ้าพระอุโบสถ ในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ.
252517 

 ภายในพระอุโบสถเป็นงานตะวนัตก แบบกอธิค เช่นส่วนของเพดาน งานประดบัผนังและ

ลวดลายต่าง  ประดิษฐานพระพุทธอังคีรส (ภาพที่ 9) เป็นพระพุทธรูปประธาน ลักษณะเป็น

พระพุทธรูปหล่อปางสมาธ ิจวีรเป็นริว้ หน้าตกักวา้ง 2 ศอกคบื กะไหล่ทองค าทัง้องค์ เป็นทองค าที่

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงใชแ้ต่งพระองคเ์มื่อทรงพระเยาว ์ประดษิฐานบนฐานชุกชี

หนิอ่อน พระพุทธรปูองคน้ี์เดมิท ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้

หล่อขึน้เพือ่จะทรงน าไปประดษิฐานไวท้ีพ่ระปฐมเจดยี ์แต่สิน้รชักาลเสยีก่อน18 นอกจากพระพุทธองัครีส

แล้ว ยงัมพีระนิรนัตรายประดษิฐานบนฐานชุกชเีบญจาด้านหน้า ต ่าจากพระพุทธองัคีรสลงมา พระ

นิรนัตรายเป็นพระพุทธรูปนัง่ขดัสมาธเิพชร หล่อดว้ยทองสมัฤทธิก์ะไหล่ทอง มเีรอืนแก้วเป็นพุ่มมหา

โพธิย์อดเรอืนแกว้มรีปูพระมหามงกุฏ ตวัเรอืนแกว้ตดิกบัฐานชัน้ล่างขององคพ์ระพุทธรปู มอีกัษรขอม

จารกึพระคุณนามแสดงพระพุทธคุณลงบนกลบีบวัดา้นหน้า 9 ดา้นหลงั 9 คอืตัง้แต่ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

ถงึภควา ทีฐ่านล่างสดุมทีีส่ าหรบัรองน ้า 
                                                            
 17 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ์ สยาม
มกุฏราชกุมาร เสดจ็พระราชด าเนินแทนพระองคใ์นพธิยีกชอ่ฟ้าพระอุโบสถ. 
 18 พระธรรมจนิดาภรณ์. ปาฐกถาเร่ืองพระจอมเกล้าฯ เก่ียวข้องกบัพทุธศิลปะอย่างไร. (ไมท่ราบทีพ่มิพ,์ พมิพ ์พ.ศ. 
2512), หน้า 35. 



ลงบนกลบีบวัดา้นหน้า 9 ดา้นหลงั 9 คอืตัง้แต่ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ถงึภควา ทีฐ่านล่างสุดมทีีส่ าหรบั
รองน ้าสรงพระ มที่อรูปศีรษะโค ซึ่งหมายความว่าพระพุทธองค์เป็นโคตมโครต พระนิรนัตรายเป็น
พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมพีระราชด ารแิบบอย่างสร้างขึ้น แล้วหล่อ
จ าลองพระราชทานพระอารามต่าง  ในคณะสงฆธ์รรมยุตกินิกาย ปจัจุบนัพระนิรนัตรายทีว่ดัราชบพธิ
เป็นองคท์ีท่ าขึน้ใหมเ่พราะองคท์ีไ่ดร้บัพระราชทานถูกลกัขโมยไป ฐานชุกชทีีป่ระดษิฐานพระนิรนัตราย
เป็นฐานเบญจาซกีเลก็ เคยเป็นทีท่รงพระโกศสมเดจ็พระนางเจา้สนุนัทากุมารรีตัน์ และสมเดจ็พระเจา้ลกู
เธอเจา้ฟ้ากรรณาภรณ์เพช็รรตัน์ 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่4 ดา้นหน้าพระอุโบสถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพที ่5 ตราพระเกีย้วประจ ารชักาลที ่5 
ท่ีมา: เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 จาก rakking.siam2web.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 บานประตปูระดบัมกุ พระอุโบสถ 
 

 

 

 

 



 

ภาพที ่7 เซีย่วกางถอืงา้ว บนหลงัสงิห ์บรเิวณดา้นขา้งซุม้ประตพูระอุโบสถ 
 
 
 

 

ภาพที ่8 ชอ่งหน้าต่างรปูอุณาโลมมอีกัษร “จ” ภายในพระอุโบสถ 
 



 

ภาพที ่9 พระพุทธองัครีส พระประธานภายในพระอุโบสถ 
 

 

พระวิหาร 

 มขีนาดกวา้ง 11.30 เมตร ยาว 21.65 เมตร สงูจดขือ่ 9.80 เมตร แบ่งเป็น 7 หอ้ง พระวหิารตัง้

หนัหน้าไปทางทิศใต้  รูปทรงเป็นแบบเดียวกนัพระอุโบสถทัง้ภายนอกและภายในคือ รูปแบบงาน

ภายนอกเป็นแบบไทยประเพณี มเีครื่องล ายอง หลงัคาท าลดหน้าลดหลงั ตบัหลงัคาซ้อนกนั 4 ชัน้ 

พาไลเป็นแบบแพ สามารถเดนิไดต้ลอดแนวพระระเบยีงดา้นนอก (เฉพาะทศิใต้) (ภาพที ่10) หลงัคา

ดา้นหน้ามุขเดจ็เป็นตบัซอ้น 2 ชัน้ ส่วนล่างของบนัท าสาหร่ายรวงผึง้ปลายเป็นรปูเทพพนม หน้าบนั

มุขเดจ็แกะสลกัเป็นรปูพระนารายณ์ทรงครฑุ สว่นหน้าบนัอาคารแกะสลกัเป็นรปูจุลมงกุฎ หรอืพระเกีย้ว

ประจ ารชักาลที่ 5 พรอ้มเครื่องประกอบ ป้านลมอาคารท านาคสะดุ้ง ประดบัด้วยกระจกสทีัง้หมด 

เช่นเดยีวกบับวัหวัเสา และซุม้ประตูหน้าต่าง ซุม้ประตูหน้าต่างมรีปูแบบเดยีวกนัคอื เป็นมณฑปครึง่ซกี

ตดิผนงั ประตูทางเขา้ดา้นหน้าทัง้หมด 3 ช่อง ประตูช่องกลางจะอยูต่รงกบัแนวมุขเดจ็และมขีนาดใหญ่

กวา่ประตูดา้นขา้ง สว่นหน้าต่างจะอยูร่ะหว่างหอ้งเสาของอาคารทัง้ 7 หอ้ง รวมมหีน้าต่าง 14 ช่อง บาน

ประตูและบานหน้าต่างสลกัดว้ยไมเ้ป็นลายเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ กล่าวกนัว่า ประตูและหน้าต่างของ

พระวหิารเดมิเป็นของพระอุโบสถ แต่เมื่อน าเอาบานมุกมาตดิทีพ่ระอุโบสถ จงึไดเ้อามาไวท้ี่พระวหิาร 

ส่วนภายในพระวหิาร มลีวดลายเฉพาะทีเ่พดาน บวักัน้ผนังชัน้ล่างและชัน้บน และกรอบประตูหน้าต่าง 

สว่นทีเ่หลอืเป็นสขีาว ไมม่ลีวดลายใด   ในปีพ.ศ.2525 

 

 



มกีารบูรณะปฏสิงัขรณ์วดัครัง้สมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 ปี สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสนมหา
เถระ) สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก โปรดฯ ใหเ้ขยีนลายดอกไมร้ว่งทีผ่นงั ป ัน้ตราอุณาโลม 
ตราพระนามย่อ จ ที่ช่องระหว่างหน้าต่าง ป ัน้ตราแผ่นดนิเหนือประตูกลาง เขยีนลายรดน ้าหลงับาน
ประตูทุกบาน เหมอืนกนักบัพระอุโบสถ พืน้ใชส้ชีมพูเพื่อใหต้รงกบัสเีดมิซึ่งเป็นสวีนัพระราชสมภพใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั19  

 ภายในพระวหิารเป็นงานแบบตะวนัตก แบบกอธคิ เช่นเดยีวกบัพระอุโบสถ ประดษิฐานพระ
ประทปีวโรทยั พระพุทธรูปปางมารวชิยัของเก่าทีซ่่อมขึน้มาใหม่ เป็นพระประธาน ประดษิฐานบนฐาน
ชุกช ีหลงัพระประธานเป็นตูพ้ระไตรปิฎกขนาดใหญ่ 3 ตู ้เป็นพระไตรปิฎกใบลาน บรรจุในกล่องไมส้กั 
บา้งทาน ้ามนั บา้งทาส ีมลีวดลายท าดว้ยเสน้ทองเหลอืงฝงัลงในเน้ือไม ้มตีราของหลวง บางท่านกล่าว
ว่า อาจเป็นพระไตรปิฎกสมยัรชักาลที่ 1 ทีย่งัเหลอือยู่ ตู้ไตรปิฎกน้ีมกีารบูรณะขึน้ใหม่ เมื่อครัง้
บรูณะปฏสิงัขรณ์วดัในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมศลิปากรไดอ้อกแบบตูใ้หม ่ดงัทีเ่หน็ในปจัจุบนั20 
 

 

 

ภาพที ่10 พระวหิาร 

 

 

 

 

 

                                                            
 19 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 44-45. 
 20 ผูอ้อกแบบคอื นาย อาวธุ เงนิชกูลิน่ สถาปนิก 7 กองสถาปตัยกรรม กรมศลิปากร. 



พระมหาเจดีย ์

 ตัง้อยู่บรเิวณหลงัพระอุโบสถ มรีูปแบบเป็นเจดยีท์รงระฆงั (ภาพที ่11, 12, 13) องคเ์จดยี์
ประดบักระเบือ้งเคลอืบลายเบญจรงคท์ัง้องค ์สงู 43 เมตร ฐานโดยรอบ 56.20 เมตร21 เหนือพระเจดยีม์ี
ซุ้มรอบ 14 ซุ้ม นับตัง้แต่ซุ้มที่ประดษิฐานพระพุทธรูปหล่อของพระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวร
สริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ และพระพุทธรปูยนืปางร าพงึ ตรงประตูวหิารทศิตะวันตก เป็นซุม้ที ่1 
แลว้เวยีนเป็นทกัษณิาวรรต (เวยีนขวา) ซุม้ที ่2 พระพุทธรปูยนืปางหา้มญาต ิซุม้ที ่3 พระพุทธรปูยนื
ทรงเครื่องปางหา้มญาต ิซุม้ที ่4 พระพุทธรปูยนืปางอุม้บาตร ซุม้ที ่5 พระพุทธรปูยนืปางประทานพร 
ซุม้ที ่6 พระพุทธรปูทรงเครื่องปางหา้มสมุทร ซุม้ที ่7 พระพุทธรปูลลีา ซุม้ที ่8 พระพุทธรปูปางมารวชิยั 
ซุม้ที ่9 พระพทุธรปูลลีา ซุม้ที ่10-13 พระพทุธรปูทรงเครือ่งปางหา้มสมทุร และซุม้ที ่14 พระพุทธรปูยนื
ปางหา้มญาต ิโดยเหนือซุม้พระพุทธรปู มชีานและก าแพงแกว้ส าหรบัเดนิรอบเจดยี ์โดยมบีนัไดขึน้จาก
ขา้งในองคพ์ระเจดยี์  บนัไดทางเขา้ดา้นในอยู่ทางทศิเหนือนดา้นพระอุโบสถ ภายในองคพ์นะเจดยีต์รง
กลางพืน้มฐีานชุกชปีระดษิฐานพระพุทธรปูศลิานาคปรกรปูแบบศลิปะลพบุร ี2 องค ์ตัง้หนัไปทางทศิ
เหนือ 1 องค ์และทางทศิใตอ้กี 1 องคแ์ละพระพุทธรปูนาคปรกขนาดยอ่มกว่าอกี 2 องค ์ตัง้หนัไปทาง
ทศิตะวนัออก 1 องค ์และทางทศิตะวนัตกอกี 1 องค ์ นอกจากน้ียงัมพีระพุทธรปูขนาดเลก็ประดษิฐาน
อยูอ่กีหลายองค ์และตามผนงัดา้นในยงัมชี่องประดษิฐานพระพุทธรปูขนาดยอ่มอกี 6 ช่อง ทางผนงัทศิ
ตะวนัออก ทศิตะวนัตก และทศิใต ้ทศิละ 2 ช่อง และมตีูพ้ระไตรปิฎก 1 ตู ้ยอดพระเจดยีบ์รรจุพระบรม
สารรีกิธาตุจ านวน 6,018 องค ์มสีว่นหน่ึงบรรจุอยูใ่นตลบัเงนิกะไหล่ทองฝงัพลอยสแีดง และอกีสว่นหน่ึง
บรรจุในตลบัเงนิ ตลบัทัง้ 2 ลูกน้ีบรรจุอยูใ่นโถเบญจรงคล์ายน ้าทอง การบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุน้ีทาง
วดัเป็นผูจ้ดังานขึน้เมื่อวนัที ่10 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 พรอ้มกบัยกลูกแกว้สูย่อดพระเจดยีท์ีไ่ด้
จดัท าขึน้ใหมด่ว้ย ในวนัที ่5 พฤศจกิายน 2528 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดชฯ และ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฏราชกุมาร ไดเ้สดจ็พระราชด าเนิน ประกอบพธิอีญัเชญิพระบรม
สารรีกัธาตุขึน้ประดษิฐาน ณ ปลยีอดพระเจดยี ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 21 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 42. 



 
ภาพที ่11 มมุมองพระมหาเจดยีจ์ากทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

 
ภาพที ่12 มมุมองพระเจดยีด์า้นทศิใต ้

 

 

 

 

 



 
ภาพที ่13 รปูตดัพระมหาเจดยี ์

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.),  

หน้า 112. 

 

 

 



พระวิหารทิศ 

 ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออก (ภาพที่ 14) และทศิตะวนัตก (ภาพที่ 15) ตรงกบัพระเจดยี์ใหญ่ 
ทางเขา้สู่บรเิวณภายในพระระเบยีงรอบพระเจดยี ์เป็นอาคารแบบมมีุขลดใตข้ื่อหน้าอาคาร ขนาดกวา้ง 
4.25 เมตร ยาว 10.00 เมตร สงูจดขื่อ 9.50 เมตร แบ่งเป็น 5 หอ้ง รปูแบบอาคารแบบไทยประเพณี 
หลงัคาท าลดหน้าลดหลงั ตบัหลงัคาซอ้นกนั 3 ชัน้ ปลายตบัหลงัคาผนืกลางอยูท่ีแ่นวเสาพาไล ตบัล่าง
เป็นตบัสัน้  มคีนัทวยตดิกบัเสาพาไล ฐานพาไลทศิเหนือต่อเน่ืองกบัพระอุโบสถ สว่นทศิใตต้่อเน่ืองกบั
พระวหิาร ดา้นหน้าหลงัคามุขเป็นตบัซอ้นกนั 2 ชัน้ สว่นล่างของหน้าบนัท าสาหรา่ยรวงผึง้ปลายเป็นรปู
เทพพนม บรเิวณหน้าบนัมุขชัน้บนเป็นรปูนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบนัมุขชัน้ล่างเป็นรปูชา้งสามเศยีรเทดิ
บุษบก ส่วนซุ้มประตูทางเขา้เป็นส่วนมณฑปครึ่งซกี แต่บานประตูเป็นภาพเขยีนสรีูปเซี่ยวกาง พระ
ระเบยีงคด มผีนงัประดบักระเบือ้งเคลอืบลายเบญจรงคเ์ชื่อมพระอุโบสถกบัวหิารทศิ และพระวหิารลอ้ม
องคพ์ระเจดยีใ์หญ่ ดา้นนอกมทีางเดนิปูดว้ยหนิอ่อน และมเีสาหนิกลมรบัเชงิชาย ส่วนดา้นในเป็นพืน้
สองชัน้ มเีสาก่ออฐิถอืปนูยอ่เหลีย่มรบัเครือ่งบนและเชงิชาย22 

 

       
 ภาพที ่14 พระวหิารทศิดา้นทศิตะวนัออก  ภาพที ่15 พระวหิารทศิดา้นทศิตะวนัตก 

 

 

 

 

 

                                                            
 22 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 46. 



ศาลาราย 

 ลกัษณะเป็นศาลาเลก็  2 หอ้ง รอบไพท ีมทีัง้หมด 8  หอ้ง บรเิวณดา้นหน้าพระอุโบสถ 2 หลงั 
(ภาพที ่16) ดา้นหน้าพระวหิาร 2 หลงั และดา้นหน้าวหิารทศิดา้นตะวนัออกและตะวนัตก ดา้นละ 2 หลงั 
เป็นอาคารโถงโล่งมปีีกนกรอบ ขนาดกวา้ง 3.13 เมตร ยาว 5.00 เมตร สงูจดขือ่ 3.50 เมตร แบ่งเป็น 2 
หอ้ง อาคารเป็นแบบไทยประเพณี มคีนัทวยยดึตดิกบัเสารบัชายคาปีกนก ป้านลมท านาคสะดุง้ประดบั
กระจกสทีัง้หมด ผนังภายนอกประดบัดว้ยกระเบือ้งเบญจรงคเ์ขยีนสเีป็นลวดลายทีอ่อกแบบเฉพาะกบั
ต าแหน่งทีป่ระดบั บรเิวณหน้าบนัของศาลาเป็นรปูเทพพนมทา่มกลางลายกระหนก23 

 

 
ภาพที ่16 ศาลารายดา้นทศิเหนือ 

 

อาคารและส่ิงก่อสร้างตามระดบัพืน้ทัว่ไป 

 1. ศาลาใหญ่ตดิก าแพงวดัหน้าพระอุโบสถขนาด 5 หอ้ง ระเบยีง 3 ดา้น 2 หลงั 
 2. ศาลาใหญ่ตดิก าแพงวดัทัง้ 2 ขา้งพระอุโบสถขนาด 3 หอ้ง ระเบยีง 3 ดา้น ขา้งละ 1 หลงั 
 3. ก าแพงรอบวดัและสมีาหนิทีต่อนบนท าเป็นรปูเสมาธรรมจกัรประกอบกบัก าแพงวดัทัง้ 8 ทศิ 
 4. ซุม้ประตูตามก าแพงวดัทัง้ 4 ดา้น ดา้นละ 2 ประตู รวมเป็น 8 ประตู 
 5. ก าแพงกัน้เขตพุทธาวาสและสงัฆาวาสอนัเป็นทีจ่ าพรรษาของพระภกิษุสามเณร 1 สาย มซุีม้
     ประตู 4 ประตู 
 

 

                                                            
 23 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 46. 



6. มุมดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ มพีลบัพลาเปลือ้งเครือ่งและเกย 1 หลงั 
 7. การเปรยีญ การสรา้งการเปรยีญขึน้น้ี โปรดใหส้รา้งหลงัจากทีไ่ดพ้ระราชทานกปัปิยภูมคิรัง้ที ่
1 เป็นตกึ 5 หอ้ง 2 ชัน้ มรีะเบยีงรอบ มุงกระเบือ้งเคลอืบ มชี่อฟ้าใบระกาป ัน้อยา่งศาลาใหญ่ สรา้งตดิ
ก าแพงวดัดา้นในทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ตรงขา้มกบัพลบัพลาเปลือ้งเครื่อง มบีนัไดขึน้ลงวดัและทางใน
สวน พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ เน่ืองจากทรงใช้
เป็นทีป่ระดษิฐานพระองัคารของเจา้นายทีพ่ระราชทานเพลงิแลว้ เพือ่ทรงบ าเพญ็พระราชกุศลก่อนบรรจุ 
และต่อมาไดใ้ชเ้ป็นทีท่รงบ าเพญ็พระราชกุศลในการพระราชทานเพลงิพระศพพระเจา้ลูกเธอ พระองค์
เจ้าประไพพรรณพิลาศ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้โปรดให้ท าพระเมรุบรรพตที่สนามหญ้าเป็นที่
พระราชทานเพลงิและต่อสะพานถงึการเปรยีญชัน้บน 

 

เขตสงัฆาวาส (ดา้นทศิใตข้องวดั)24 (ภาพที ่17) 

 1. คณะนอก มกุีฏขินาด 4 หอ้ง 2 หลงั ขนาด 10 หอ้ง 2 หลงั มผีนงักัน้ระหว่าง 2 หอ้งทุกระยะ 
กุฏเิหล่าน้ีมรีะเบยีงดา้นหน้า และมหีอฉนั 3 หอ้ง ระเบยีงรอบ 1 หลงั หน้าคณะมศีาลาท าบุญ 5 หอ้ง มี
ระเบยีงและฝารอบ 1 หลงั ขา้งหน้าศาลาท าบุญมสีระน ้า หอระฆงั ขา้งหลงัมกุีฏิ 2 หอ้ง มรีะเบยีง
ดา้นหน้าและหนัหน้าเขา้หากนัขา้งละ 1 หลงั ถาวรวตัถุในคณะน้ีเป็น 2 ชัน้ทัง้นัน้ 
 2. คณะใน มถีาวรวตัถุเหมอืนคณะนอก แปลกกนัแต่ละคณะน้ีมหีอกลอง ไมม่หีอระฆงั 
 3. คณะกลาง มกุีฏหิลงัใหญ่ 5 หอ้ง 3 ชัน้ระเบยีงรอบส าหรบัเจา้อาวาสอยู ่มกุีฏิ 2 หอ้ง 2 ชัน้ 
ระเบยีงหน้าขา้งละ 2 หลงั และกุฏ ิ 3 หอ้ง 2 ชัน้ ระเบยีงขา้งหน้าอกีขา้งละ 1 หลงั ภายหลงั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ใหร้ือ้พระทีน่ัง่สตีลาภริมยม์าสรา้งในคณะน้ี เป็นกุฏเิก๋ง 
3 หอ้ง 3 ชัน้ ต่อจากกุฏหิลงัใหญ่ อนัเป็นกุฏเิจา้อาวาสและกุฏเิก๋ง 2 ชัน้ 

 ต าหนักอรณุ 

 อยู่บรเิวณคณะกลาง พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงโปรดเกล้าฯ  ใหส้รา้งขึน้ 
เพื่อเป็นทีป่ระทบัของพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร  ต าหนกัอรุณม ี5 หอ้ง ก่อผนัง
รอบระเบยีงตลอด 3 ชัน้ หนัหลงัต าหนกัตรงหน้าพระวหิารในหอสมุดของวดั25 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 24 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 22-23. 
 25 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 52. 



พระท่ีนัง่สีตลาภิรมย ์

 พระทีน่ัง่องคน้ี์เดมิ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่4 โปรดใหส้รา้งเป็นพระที่
นัง่เยน็ในพระราชฐานชัน้ใน บรเิวณต าหนักของสมเดจ็พระเทพศรินิทราบรมราชนีิ  ใกลป้ระตูสนามราช
กจิ เป็นตกึจนีสูง 3 ชัน้ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัโปรดใหร้ือ้มาปลูกเป็นเสนาสนะ
ส าหรบัเจา้อาวาสวดัราชบพธิ26 
 หอระฆงั 

 ตัง้อยูบ่รเิวณทศิตะวนัออก ลกัษณะเป็นหอระฆงั 2 ชัน้ ชัน้ล่างก่ออฐิถอืปนู ชัน้บนท าซุม้โปรง่ทัง้ 
4 ดา้น ตรงมุมย่อเหลีย่มไมส้บิสอง ยอดเป็นรปูพระเกีย้วประจ ารชักาลที ่5 ประดบัดว้ยกระเบือ้งลาย
เบญจรงค ์

 หอกลอง 

 มลีกัษณะเชน่เดยีวกนักบัหอระฆงั แต่มกีระจกส ี3 ดา้น ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ กบัศาลาท าบุญคณะ
ใน 

 

 
ภาพที ่17 องคป์ระกอบแผนผงัเขตสงัฆาวาส 

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรื่องการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 91. 

 

 

                                                            
 26 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 52. 



ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 

 เกยและพลบัพลาเปลือ้งเครื่อง 

 ตัง้อยู่บรเิวณมุมก าแพงวดัทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เกยอยูด่า้นหน้าตวัพลบัพลา หลงัคามุง
กระเบื้องเคลือบส ีมชี่อฟ้าใบระกา หน้าบนัเป็นตราวลัลภ คอื มชี้างสามเศียรเทดิพาน 2 ชัน้ที่
ประดษิฐานพระเกีย้ว มรีศัม ีมรีาชสหีแ์ละคชสหีถ์อืฉตัร 7 ชัน้ ทางซา้ยและทางขวา บานหน้าต่างประตู
ประดบัด้วยกระจกส ีเกยและพลบัพลาที่สรา้งไว้น้ีส าหรบัพระเจ้าแผ่นดนิเสดจ็ราชด าเนินมาโดยทาง
สถลมารค (ทางบก) จะทรงฉลองพระองคด์ว้ยขตัตยิาราชภูษติาภรณ์ ทรงสวมมงกุฎทีเ่รยีกว่า พระชฎา
มหากฐนิ ประทบับนพระราชยานมพีนักงานเจา้หน้าทีห่ามมาเทยีบทีเ่กย เสดจ็ขึน้พลบัพลาทรงเปลื้อง
เครือ่งขตัตยิาราษภษูติาภรณ์ แลว้แต่งพระองคใ์หม ่แลว้เสดจ็น าผา้พระกฐนิไปพระราชทานแก่พระสงฆ์
ในพระอุโบสถ ดงันัน้จงึเรยีกกนัวา่ พลบัพลาเปลือ้งเครือ่ง27  

ก าแพงรอบวดัและสีมา (ภาพท่ี 18) 

 ลกัษณะเป็นก าแพงก่ออฐิถอืปนูทัว่ไป มซุีม้ใบสมีาแบบโปรง่ตัง้อยูบ่นก าแพง มหีลกัศลิาจ าหลกั
เป็นสมีาธรรมจกัรเบือ้งบน ตัง้อยูต่ามก าแพงวดัทัง้ 8 ทศิ คอื ทศิเหนือ ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือและทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ทศิใต ้ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ทศิตะวนัตกและทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ก าแพงวดัต่อเน่ืองกบัหลกัศลิารอบวดัทัง้ 4 ดา้น เรยีกว่า มหาสมีา นอกจากก าแพง
รอบวดัแลว้ยงัมกี าแพงอกี 1 สาย กัน้เขตพุทธาวาสและเขตสงัฆาวาส ลกัษณะเป็นแบบเดยีวกนักบั
ก าแพงรอบวดั 

 ซุม้ประตูก าแพงวดั มทีัง้หมด 12 ซุม้ เฉพาะก าแพงรอบวดัม ี8 ซุม้ แบ่งเป็นดา้นละ 2 ซุม้ และที่

ก าแพงกัน้เขตระหวา่งพุทธาวาสกบัเขตสงัฆาวาสอกี 4 ซุม้ โดยซุม้ประตูทัง้ 12 ซุม้ มลีกัษณะเหมอืนกนั

ทัง้หมด คอืคลา้ยซุม้จระน ายอ่เหลีย่มประดบัดว้ยลายปนูป ัน้ โดยเฉพาะตรงหน้าซุม้ดา้นนอกและดา้นใน

ท าเป็นรปูพาน 2 ชัน้ ประดษิฐานพระเกีย้วมรีศัม ีมรีาชสหีค์ชสหีถ์อืฉตัร 5 ชัน้อยู่ขา้งละตวั โดยรูป

จ าลองมาจากตราประจ ากองทหารมหาดเลก็ราชวลัลภ ขาดแต่ไม่มชีา้งสามเศยีรเทดิพานเหมอืนกบัที่

หน้าบนัของพลบัพลาเปลื้องเครื่อง ตามบานประตูซุม้เป็นรูปทหารแต่งตวัแตกต่างกนัไปสลกัตดิไว ้รูป

ทหารเหล่าน้ีเขา้ใจว่าเป็นทหารมหาดเลก็ซึง่จดัตัง้มาตัง้แต่ต้นรชักาลที ่5 ตัง้แต่มหาดเลก็เดมิ 24 คน 

หรอืทีเ่รยีกว่า ทหารสองโหล และมาเป็นทหารมหาดเลก็หลวง 72 คน เรื่อยมาจนตัง้เป็นกรมทหาร

มหาดเล็กเป็นหลกัฐานในปีพ.ศ. 2416 เมื่อตัง้กรมทหารมหาดเล็กจนถึงปีพ.ศ. 2419 ได้มกีาร

                                                            
 27 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 49. 



เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหารมหาดเล็ก28  ซึ่งรูปทหารมหาดเล็กที่ได้น ามาสลกัไว้ที่บานประตูน้ีอาจ

แสดงถงึการเปลีย่นแปลงเครือ่งแต่งตวัดงักล่าวกเ็ป็นได้29
 

 

 
ภาพที ่18 นิมติสมีาและก าแพงวดั 

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 79. 

 

 สสุานหลวง (ภาพท่ี 19) 

 บรเิวณทีจ่ดัเป็นสุสานหลวง คอืบรเิวณทีต่ดิกบัก าแพงวดัดา้นตะวนัตก ขนาบไปกบัคลองตลอด
ก าแพงวดั ซึง่อนุเสาวรยีเ์หล่าน้ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสรา้งไวบ้า้ง พระบรมวงศา
นุวงศ์สรา้งขึน้ในชัน้หลงับ้าง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหพ้ระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศ
ธ ารงศกัดิเ์ป็นแม่กองจดัท า อนุสาวรยีท์ี่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ เป็นพระบรมราชทูศิพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทว ีพระราชเทวเีจา้จอมมารดา พระ
ราชโอรส และพระราชธดิาในพระองค ์เป็นรปูพระเจดียบ์า้ง รปูปรางคบ์า้ง เป็นวหิารแบบไทย แบบขอม 
และแบบกอธคิ30 

 

                                                            
 28 ต านานทหารมหาดเลก็. ไมท่ราบทีพ่มิพ,์ 2496, หน้า 65-71. 
 29 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 50. 
 30 กรมศลิปากร. ประวติัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2531), หน้า 56. 



 
ภาพที ่19 องคป์ระกอบแผนผงัเขตสสุานหลวง 

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 93. 

 



บทท่ี 3 

รปูแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอิทธิพลตะวนัตก วดัราชบพิธฯ 

 รูปแบบงานสถาปตัยกรรมอิทธิพลตะวันตกนัน้ ปรากฏมาตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เริม่มกีารเจาะช่องหน้าต่างเป็นอารช์โคง้แบบศลิปะกอธคิ1  มลีายแบบศลิปะโรโกโก2 เน่ืองจาก
สมยันัน้ฝรัง่เศสส่งสถาปนิกและวศิวกรเขา้มาในอยุธยา3 เช่นการสรา้งบา้นวชิาเยนทรท์ีล่พบุร ีเป็นตกึ
แบบฝรัง่ ต่อมาภายหลงัจากเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่2 เขา้สูส่มยัรตันโกสนิทร ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก มคีวามพยายามท าใหก้รุงรตันโกสนิทรม์คีวามคลา้ยคลงึกรุงศรอียุธยาอย่างมาก งาน
สถาปตัยกรรมคงตามรูปแบบและคติไตรภูม ิเป็นไปตามประเพณีอย่างกรุงศรอียุธยา จนกระทัง่สมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ชาติตะวนัตกเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทในไทย เห็นได้จาก
นโยบายต่างประเทศและแนวทางปรบัปรุงประเทศให้เป็นแบบตะวันตก4 และเริ่มมีบทบาทต่องาน
จติรกรรม เช่น ภาพจติรกรรมฝาผนังของขรวัอนิโข่ง ที่ใชก้ฏเกณฑท์ศันียวทิยาแสดงความลกึแบบ 3 
มติ ิการเขยีนที่แสดงลกัษณะศลิปะแบบอุดมคตแิละศลิปะแบบเรยีลลสิท์5 ภาพบ้านเรอืนที่เป็นอาคาร
แบบยุโรป ซึ่งแตกต่างจากภาพจติรกรรมในสมยัก่อนหน้าที่มกัจะเป็นภาพพุทธประวตัิ ภาพเกี่ยวกบั
พุทธศาสนา ผลงานชิ้นส าคญัเช่นภาพเขยีนฝาผนังภายในพระอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาส พระ
อุโบสถวดัมหาพฤตฒาราม กรุงเทพมหานคร จนกระทัง่มาถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั งานสถาปตัยกรรมและงานจิตรกรรมแสดงถึงอิทธิพลตะวันตกอย่างชัดเจน ทัง้อาคาร 
บา้นเรอืน และถนนหนทาง 
 

 

                                                            
 1 ศลิปะกอทกิเป็นศลิปะทีเ่กดิในยุโรปชว่งระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที1่2-15 มศีนูยก์ลางทีฝ่ร ัง่เศส ค าว่า"กอธคิ" เริม่ใชค้รัง้แรกโดย
นกัวจิารณ์ศลิปะสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาตอนปลายของอติาล ี เรยีกรปูแบบของศลิปะ ทีเ่กดิในยุโรปในชว่งเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ทีเ่ป็นผลงาน
ของพวกกอท แฟรงก ์ ลอมบารค์ สลาฟ และแซกซนั ซึง่ต่างเป็นชนเผา่ปา่เถื่อน ไรค้วามเจรญิทางศลิปวทิยาการ ประการส าคญั เป็นชน
เผา่ทีท่ าลายจกัรวรรดโิรมนัและถงึพรอ้มดา้นศลิปวทิยาการ.  
 แหล่งทีม่า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557. 
 2 ศลิปะโรโคโค (องักฤษ: Rococo) หรอืบางครัง้กเ็รยีกกนัวา่ "ศลิปะแบบหลุยสท์ี ่14" ศลิปะโรโคโคเริม่พฒันามาจากศลิปะ
ฝรัง่เศส และการตกแต่งภายในเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่18 หอ้งทีอ่อกแบบแบบโรโคโคจะเป็น เอกภาพ คอืทุกสิง่ทุกอยา่งในหอ้ง จะออกแบบ
เพือ่ใหก้ลมกลนืกนัอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัมใิชจ่ะอสิระต่อกนั. 
 แหล่งทีม่า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557. 
 3 ประยรู อุลุชาฎะ. ถาม-ตอบศลิปะไทย / น. ณ ปากน ้า. (กรุงเทพฯ : เมอืงโบราณ, 2549). หน้า 159. 
 4นฤมล ธรีวฒัน์. พระราชด ารทิางการเมอืงของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั. (วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรม์หาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2525). หน้า 338. 
 5 ศลิปะเรยีลลสิม ์หรอื ศลิปะสจันิยม โดยทัว่ไปหมายถงึ การสรา้งงานทีเ่หมอืนจรงิดงัทีป่รากฏอยู่ในธรรมชาต ิรวมถงึ การ
สรา้งสรรคภ์าพงานในเชงิวพิากษ์วจิารณ์สงัคม ศลิปินกลุ่มเรยีลสิมม์คีวามเชื่อว่าความจรงิทัง้หลายคอืความเป็นอยู่จรงิ ๆ ของชวีติมนุษย ์
ดงันัน้ ศิลปินกลุ่มนี้จงึเขยีนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชวีติ เช่น ความยากจน การปฏวิตัิ ความเหลื่อมล ้าในสงัคม โดยการเน้น
รายละเอยีดเหมอืนจรงิมากทีสุ่ด. 
 แหล่งทีม่า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557. 
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องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอิทธิพลตะวนัตกภายในวดัราชบพิธ 

 แมล้กัษณะภายนอกจะเป็นอยา่งไทยประเพณี แต่ภายในพระอุโบสถและพระวหิารของวดั มกีาร

ตกแต่งอย่างงานแบบตะวนัตกคลา้ยโบสถ์ในศลิปะกอธคิ (ภาพที ่20) เช่น การตกแต่งผนังภายในและ

รปูแบบโครงสรา้งเพดาน (ภาพที ่21) 

เพดาน 

 เพดานของพระอุโบสถและพระวหิารของวดัราชบพธิมลีกัษณะเฉพาะตวัคอื มกีารประดบัเป็น
ซุม้โคง้แหลมแบบกอธคิ (ภาพที ่22) ซึง่กรมพระยานรศิฯ ตัง้ขอ้สงัเกตไวใ้นเอกสารเรื่องการซ่อมแปลง
พระอุโบสถวดัราชบพธิวา่ “พระอุโบสถวดัราชบพธินัน้ ภายนอกท าแบบไทยแทง้ามไมม่ทีีต่ ิภายในคดิท า
เป็นแบบใหมไ่ทยเจอืฝรัง่ เพราะเหน็ว่าแบบไทยภายในยอมท าแต่เกลี้ยงๆ ไมง่ดงามพอ”6  ซุม้โคง้แหลม
แบบกอธคินัน้มชีื่อเรยีกว่า Pointed Arch (ภาพที ่23) โดยการท าเพดานเป็นวงโคง้แหลมเช่นน้ีเป็น
ลกัษณะเด่นของสถาปตัยกรรมแบบกอธคิ (Gothic) โดยศลิปะกอธคิเป็นรูปแบบงานทีพ่ฒันามาจาก
ศลิปะโรมาเนสก์7 (Romanesque) ถดัจากอารค์โคง้ปลายแหลมลงมารองรบัดว้ยเสาตดิผนัง (Pilaster) 
(ภาพที ่24) ซึง่เป็นระบบทีนิ่ยมใชใ้นงานสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตก แมว้่าเพดานพระอุโบสถจะท าเป็น
ซุม้โคง้แหลมแบบกอธคิ แต่โครงสรา้งตวัอาคารกย็งัเป็นแบบไทย สงัเกตไดจ้ากการทีเ่พดานมลีกัษณะ
เรยีบ เน่ืองจากการท าเพดานแบบซุ้มโคง้แหลมเช่นน้ี ตามแบบงานสถาปตัยกรรมแบบกอธคิแล้ว จะ
ปรากฏลกัษณะการไขว้กนัเป็นรูปกากบาทบรเิวณกึ่งกลางเพดาน แต่เพดานพระอุโบสถวดัราชบพธิ
ยงัคงท าเป็นเครื่องไม ้มลีกัษณะเป็นจัว่สามเหลี่ยมประกอบดว้ยเสาตัง้ และส่วนของขื่อวางพาดกลาง
ช่องเพดาน ท าให้ไม่สามารถเปิดให้เห็นโครงสร้างของอาคารได้ จึงต้องท าการปิดเป็นระนาบ
สีเ่หลีย่มผนืผา้โดยแบ่งเป็น 5 ช่อง กึง่กลางแต่ละช่องตกแต่งดว้ยลายดอกไมข้นาดใหญ่ มกีารหอ้ยโคม
ไฟลงมาจากกึง่กลางลาย การท าเพดานแบบ Pointed Arch จงึเป็นแค่การท าลกัษณะเลยีนแบบรปูแบบ
หลงัคาศลิปะกอธคิ ไมไ่ดน้ าโครงสรา้งในการท าหลงัคามาใชก้บัตวัอาคารจรงิๆ  
 บรเิวณเหนือหน้าต่างมกีารท าช่องประดบัลวดลาย หรอื Frieze (ภาพที ่25) คอืการท าช่องใส่
ภาพเล่าเรื่องหรอืลวดลายต่างๆ การท าลกัษณะน้ีเป็นองค์ประกอบอกีอย่างหน่ึงในงานสถาปตัยกรรม
แบบตะวนัตก ประกอบกบัลวดลายทีป่รากฏเป็นลายพรรณพฤกษาแบบไทยผสมตะวนัตก โดยการท า
อกัษร “จปร.” กลางลวดลายพรรณพฤกษาออกดอกเป็นราชสหี ์คชสหี์ สลบักบัเทวดาสวมชฎาอย่าง

                                                            
 6 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 214. 
 7 ศลิปะโรมาเนสก ์(Romanesque art) หมายถงึศลิปะทีเ่กดิขึน้ในยุโรป ราวครสิตศ์ตวรรษที ่11 ถงึปลายครสิตศ์ตวรรษ 12 
ศลิปะแบบโรมาเนสก์พื้นฐานของศิลปะกอธคิ ซึ่งเริม่มบีทบาทเมื่อประมาณครสิต์ศตวรรษ 13 การศึกษาเรื่องศิลปะยุคกลาง เมื่อต้น
ครสิต์ศตวรรษ 19 ท าใหม้กีารจดัแบ่งศลิปะเป็นสมยัๆ ค าว่า โรมาเนสก์ เป็นค าทีใ่ชบ้รรยายศลิปะตะวนัตกโดยเฉพาะ สถาปตัยกรรมที่
เกดิขึน้ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษ 11 ถงึ 12. 
 แหล่งทีม่า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557. 
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ไทย8 ถดัจากช่อง Frieze ขึน้ไป มกีารท าลวดบวัขนาดใหญ่ (Cornice) (ภาพที ่25) ประดบัลายปนูป ัน้
ทาสปิีดทอง และมกีารท ากระเปาะรปูเศยีรชา้งรองรบัเสาตดิผนัง อกีทัง้ลวดบวัยงัช่วยแบ่งชัน้ระหว่าง
ผนังตอนล่างและผนังตอนบน โดยแบ่งพืน้ทีเ่ท่าๆ กนั ถดัขึน้ไปเป็นเสาตดิผนังแบ่งเป็นช่องยาวตลอด
ผนงัสว่นบน (ภาพที ่26) (ภาพที ่27)  ลกัษณะของเสาเป็นเสากลมแบบ semi-column (ภาพที ่28)  คอื
การน าเสากลมตน้เลก็สามตน้มารวมกนั โดยหวัเสาเป็นรปูกน้ถว้ยโคง้เวา้ขึน้ไปคลา้ยถว้ยใสเ่หลา้องุน่ 
ประดบัดว้ยลายพรรณพฤกษา ซึง่เสาตดิผนงัลกัษณะน้ีจะช่วยท าใหต้วัอาคารภายในดูโปร่งขึน้ และการ
วางเสาเรยีงไปร่วมกบัเสน้ลวดบวัทีย่าวตลอดผนังของอาคาร ยงัช่วยท าใหอ้งคป์ระกอบมคีวามต่อเน่ือง 
ลื่นไหล ไมส่ะดุดทางสายตา ซึง่เป็นวธิกีารท าแบบงานสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตก องคป์ระกอบเหล่าน้ี 
Frieze, Cornice และ เสาผสม semi-column ลว้นเป็นองคป์ระกอบสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตก ทีถู่ก
น ามาปรบัใช้กบัรูปแบบงานอย่างไทย ท าโดยการหยบิยกองค์ประกอบเหล่าน้ีมาใช้ร่วมกบัลวดลาย
ประดบัตกแต่งแบบไทย ซึง่ลวดลายทีใ่ชก้เ็ป็นลวดลายทีพ่ฒันาขึน้มาในสมยันัน้เป็นการน างานไทยแบบ
ใหม่มาผสมผสานกับงานตะวันตก แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆ และการประยุกต์ของงาน
สถาปตัยกรรมไทยในสมยันัน้ไดเ้ป็นอย่างด ีภายในพระอุโบสถและพระวหิารจะแตกต่างกนัทีส่พีืน้หลงั 
โดยสพีืน้หลงัพระอุโบสถจะทาเป็นสฟ้ีา สว่นสพีืน้หลงัของพระวหิารจะทาเป็นสชีมพ ู(ภาพที ่29) 

 

 

 

 

ภาพที ่20 โบสถแ์บบกอธคิ Amiens Cathedral, France 
ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2557 จาก portacaeli.blogspot.com  

 

                                                            
 8 ศุภชยั เสรมิสุขเจรญิชยั. งานตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม: การปรบัเปล่ียนสู่ศิลปะ
ตะวนัตกในสมยัรชักาลท่ี 5. (วทิยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), หน้า 57.  



 
ภาพที ่21 แบบเพดานพระอุโบสถ 

ทีม่า: สดุจติ สนัน่ไหว. การศกึษาเรือ่งการออกแบบสถาปตัยกรรมวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. (กรงุเทพฯ : 
คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 

143. 
 
 

 
 

 
ภาพที ่22 โครงสรา้งภายในพระอุโบสถ 

ทีม่า: นนทชยั ทองพุม่พฤกษา. รายงานการศกึษาวเิคราะหค์ุณคา่ทางสนุทรยีภาพ วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม. 
(สาขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2541), หน้า 46. 

 

 

 

 



 
ภาพที ่23 Pointed Arch 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2557 จาก www.media.rmutt.ac.th 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่24 เสา Pilaster 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2557 จาก christopheronstad.com 
 

 

 

 

http://www.media.rmutt.ac.th/


 
ภาพที ่25 Cornice 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2557 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cornice 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่26 เพดานพระอุโบสถวดัราชบพธิ 

 

 

 

 



 
ภาพที ่27 ชอ่งประดบัลวดลาย, เสน้ลวดบวั และเสาตดิผนงั ภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ 

 

 

 

 
ภาพที ่28 Semi-Column 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2557 จาก www.digilibraries.com 
 

 

http://www.digilibraries.com/


 
ภาพที ่29 ภายในพระวหิาร 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่25 มกราคม  2557 จาก  myfreesteps.com 
 

 

งานตกแต่งภายในพระอโุบสถแบบอิทธิพลตะวนัตก  

 ก่อนหน้าที่การตกแต่งภายในพระอุโบสถที่ปรากฏใหเ้หน็ในปจัจุบนั แต่เดมิเคยเป็นภาพพุทธ
ประวตัมิาก่อน (ภาพที ่30) ซึง่ภาพพระพทุธประวตัทิีเ่คยปรากฏอยู ่หากพจิารณาดีๆ  แลว้จะเหน็ไดว้่ามี
การใชเ้ทคนิคทศันียวทิยา มกีารผลกัระยะใกลไ้กล  ซึง่เป็นเทคนิคแบบศลิปะตะวนัตก โดยการเขยีน
ภาพจติรกรรมฝาผนงัทีน่ าเทคนิคเชน่น้ีมาใชป้รากฏชดัตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รชักาลที่ 4 โดยในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัราชบพิธปรากฏลกัษณะของท้องฟ้า 
ตน้ไม ้และธรรมชาตแิบบสมจรงิ แบ่งภาพตามแต่ละช่วงเสาเขยีนเตม็พืน้ที ่ลกัษณะการเขยีนภาพเช่นน้ี
น่าจะมแีบบอยา่งมาจากงานสมยัรชักาลที ่4 เช่นงานเขยีนภาพจติรกรรมของขรวัอนิโขง่ (ภาพที ่31) ที่
ปรากฏภาพลกัษณะคลา้ยกนั ซึ่งการน าเทคนิคทศันียวทิยามาใชใ้นการเขยีนภาพเช่นน้ี น่าจะเกดิจาก
การที่หม่อมเจา้ประวชิ ชุมสายไดเ้หน็ภาพพมิพจ์ากฝรัง่ที่ส่งมาขายในไทยตัง้แต่ช่วงรชักาลที ่49 หรอื
จากการที่พระองค์ทรงศกึษางานศลิปกรรมตะวนัตก ภาพจติรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ีสะทอ้นถึง
แนวความคดิทีแ่ตกต่างกนัไปตามยุคสมยั และยงัสะทอ้นความคดิวิธกีารของช่าง เมื่ออทิธพิลตะวนัตก
เขา้มางานจติรกรรมจงึมพีฒันาการตามแนวจติรกรรมตะวนัตก 

 

 

 

 

                                                            
 9 วริณู ตัง้เจรญิ. ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 2534). หน้า 42. 



ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้ฟ้า กรม
พระนรศิรานุวตัวิงศ์ ปฏสิงัขรณ์พระอุโบสถใหท้ าโมเสครูปพระราชประวตัแิทนภาพจติรกรรมของเดิม 
โดยรูปโม-เสคนัน้โปรดใหก้รมพระด ารงราชานุภาพทรงคดิและประทานรปูให ้รูปโมเสคทีม่โีครงการจะ
น ามาประดบันัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่เกี่ยวกบัสมัพนัธไมตรรีะหว่างไทยกบัชาติยุโรป มทีัง้หมด 4 
ภาพ ภาพแรกคอืรปูพระเจา้นโปเลยีนที ่3 เสดจ็ออกรบัราชทตูไทย เป็นของบรรณาการฝีมอืเจโรม จติร
กรเอกของฝรัง่เศส  (ภาพที ่32) ถดัมารูปพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั เสดจ็ออกรบัราชทูต
ฝรัง่เศส น่าจะเป็นภาพเมื่อครัง้เสดจ็ออกรบัราชทูต ณ พระทีน่ัง่อนันตสมาคมองคเ์ก่า (ภาพที่ 33) รูป
พระราชนีิวกิโตเรยี เสดจ็ออกรบัราชทตูไทย  (ภาพที ่34) และภาพสุดทา้ย รปูพระเจา้หลุยสท์ี ่14 เสดจ็
ออกรบัราชทูตไทย (ภาพที่ 35) (ภาพที่ 36)  3 ภาพแรกเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในช่วงสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั สว่นภาพสดุทา้ยเป็นเหตุการณ์สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ลว้นเป็นภาพแสดงมติรไมตรรีะหวา่งไทยกบัองักฤษและฝรัง่เศส ซึง่เขา้มามบีทบาททางการเมอืงกบัไทย
มากขึ้น เน่ืองจากชาติตะวนัตกในช่วงเวลานัน้พยายามแสวงหาล่าอาณานิคม และเพื่อประโยชน์ใน
การคา้ขาย หากแต่สุดทา้ยแล้วงานประดบัโมเสคกรมพระนรศิฯ ไม่อาจท าถวายได้ กรมพระนรศิฯ จงึ
เสนอให้พระบรมรูปติดอยู่ในกรอบประธาน คดิภาพหรอืลวดลายเข้ากบัพระคุณเป็นเครื่องประกอบ 
แทนทีจ่ะท าเรือ่งพระราชประวตั ิพระคุณ 10 ประการทีม่กีารวางแผนจะเขยีนประกอบมดีงัน้ี10 

 1. พระเกยีรตคิุณ คอือุภโตสุชาต ิรอบรูว้ชิาคุณ ทรงรบัรชัทายาทเป็นพระเจา้ชา้งเผอืก เป็นเอก
อคัรพทุธสาสนูปถมัภก 
 2. พระอุปถมัภคุณ คอืทรงอุปถมัภ์พระพุทธศาสนา เสดจ็ออกผนวช สรา้งพระพุทธรูปแลพระ
อาราม พมิพพ์ระไตรปิฎก จดัระเบยีบปกครองคณะสงฆ ์อุปถมัภ์พระราชวงศ์ใหรุ้่งเรอืงพระเกยีรตยิศ
และคุณธรรม 
 3. พระกรุณาคุณ คอืเลกิทาส เลกิประเพณีหมอบคลานลดหน่อนพระราชอาญา ตัง้โรงพยาบาล
แลจดัการบ าบดัโรคภยั 
 4. พระเมตตาคุณ คอืทรงจดัการศกึษา และท าพระองคใ์หคุ้น้เคยกบัประชาชนทุกหมูเ่หล่า 
 5. พระอุปการะคุณ คอืทรงสรา้งทางรถไฟ โทรเลข ไปรษณีย ์ท าถนน ขุดคลอง ประปา ทดน ้ า 
บ ารุงพาณิชยกรรม 
 6. พระวริยิคุณ คอืทรงพระอุสาหะ เสดจ็เทีย่วตรวจกจิการต่างประเทศ แลตามหวัเมอืงในพระ
ราชอาณาเขตต ์
 7. พระอภปิาลคุณ คอืทรงแกร้ะเบยีบรฐับาลการปกครองพระราชอาณาจกัร ์และระเบยีบทาง
ยตุธิรรม 

 

 

 

 

                                                            
 10 สุดจติ สนัน่ไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 53. 



8. พระอปัปมาทคุณ คอืทรงจดัทหารบกทหารเรอื และท าทางพระราชไมตรกีบัต่างประเทศ 
 9. พระวิจารณคุณ ตรวจค้นโบราณคดี ประเพณี แลพงศาวดาร ทรงพระราชนิพนธ์ให้เป็น
ประโยชน์       ความรู ้
 10. สนองพระคุณ ชาวสยามท าพระบรมรูปทรงมา้ แลถวายพระนามปิยมหาราช เมือ่รชัมงคล
สมยั 

 การท าภาพเช่นน้ีมลีกัษณะคลา้ยกบัภาพจติรกรรมเพดานโดม ณ พระทีน่ัง่อนันตสมาคม เป็น
ภาพเขยีนเรื่องราวทางประวตัศิาสตรข์องพระบรมราชวงศจ์กัรวีงศ ์ตัง้แต่รชักาลที ่1 ถงึ 6 ฝีมอืเขยีน
ภาพของ นายซ ีรโีกล ีและศาตราจารย ์แกลเิลโอ กนีิ ช่างชาวอติาลี11 มทีัง้หมด 6 ภาพคอื เพดานโดม
ดา้นทศิเหนือ เป็นภาพพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ครัง้ด ารงพระยศสมเดจ็
เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึกลบัจากราชการทพัเมอืงเขมร) ภาพจติรกรรมบนเพดานโดมทศิตะวนัออก 
เป็นภาพพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศินภาลยั และพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั ทรงอุปถมัภ์
งานศลิปะ ภาพจติรกรรมบนเพดานโดมทศิตะวนัตก เป็นภาพพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั 
ทรงท านุบ ารุงศาสนา ภาพจติรกรรมบนเพดานโดมทศิใต้ เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั ทรงเลกิประเพณีทาส (ภาพที ่37) สว่นภาพจติรกรรมฝาผนงัตดิกบัโดมทอ้งพระโรงกลาง เป็น
ภาพพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ออกประทบัพระทีน่ัง่บุษบกมาลา ณ มุขเดจ็พระทีน่ัง่
ดุสติมหาปราสาท ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เมื่อ พ.ศ. 2454 (ภาพที ่38) ซึง่ภาพทัง้หมดมพีระบรม
รูปเป็นหลกัผูกกบัพระราชกรณียกจิของแต่ละรชักาล ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิก็
ไม่ไดม้กีารท าทัง้โมเสคและภาพพระบรมรูป แต่เปลี่ยนมาทาสผีนังเป็นสฟ้ีา ลายดอกมณฑาร่วงเขยีน
ลายสทีองอย่างที่เหน็กนัในปจัจุบนั โดยการท าลวดลายประดบัผนังเช่นน้ี มคีล้ายคลงึกบัลกัษณะของ 
Wallpaper ทีนิ่ยมใชต้ดิผนงัอาคารกนัในประเทศแถบตะวนัตก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 11 ส านกัพระราชวงั, ผูจ้ดัท า. พระราชวงัดสิุต. (กรุงเทพฯ : ส านกัพระราชวงั, 2545). หน้า 209. 



 
ภาพที ่30 ภาพถ่ายเก่า ภาพพุทธประวตัภิายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ ก่อนการบรูณะ ใน พ.ศ. 2472 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2557 จาก http://jayanti2600.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่31 จติรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร ฝีมอืขรวัอนิโขง่ 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2557 จาก http://www.watbowon.com/ 
 

 

 

http://jayanti2600.wordpress.com/
http://www.watbowon.com/


 
ภาพที ่32 รปูพระเจา้นโปเลยีนที ่3 เสดจ็ออกรบัราชทตูไทย ฝีมอืเจโรม 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.thaimedals.com 
 
 
 
 

 
ภาพที ่33 รปูพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ออกรบัราชทตูฝรัง่เศส 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.space.mict.go.th 
 

  

http://www.thaimedals.com/
http://www.space.mict.go.th/


 

ภาพที ่34 รปูพระราชนีิวกิตอเรยี เสดจ็ออกรบัราชทตูไทย 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.thaimedals.com 

 

 

 

ภาพที ่35 ภาพพมิพจ์ าลองเหตุการณ์ครัง้ราชทตูไทยชุดโกษาปานเขา้เฝ้าฯ พระเจา้หลุยสท์ี ่14  

ณ พระราชวงัแวรซ์ายน์ 

 ทีม่า: เขา้ถงึเมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก bloggang.com : noksamui 
 

 

http://www.thaimedals.com/


 

ภาพที ่36 ภาพวาดราชทตูไทยคณะโกษาปานเขา้เฝ้าฯ พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ณ พระราชวงัแวรซ์ายน์ 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.alittlebuddha.com 

 

 

 

 

ภาพที ่37 จติรกรรม ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ภาพสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเลกิทาส 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก Bloggang.com : tui/Laksi 
 

 

http://www.alittlebuddha.com/


 

ภาพที ่38 จติรกรรม ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ภาพพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  

เสดจ็ออกประทบัพระทีน่ัง่บุษบกมาลา 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 จาก Bloggang.com : tui/Laksi 

 

 

การเปล่ียนแปลงรปูแบบแผนผงั จากรปูแบบแผนผงัเก่าสู่แผนผงัแบบใหม่ 

          แต่เดิมแผนผงัวดัมกัจะปรากฏร่วมกบัคติจกัรวาลแบบไตรภูมิ12 จกัรวาลแบบไตรภูมิน้ีเป็น

อทิธพิลทางความคดิและความเชื่อของสงัคมในอดตี อกีทัง้ยงัมอีทิธพิลต่อแนวคดิทางการเมอืงที่เป็น

อุดมคตขิองผูน้ า โดยพระมหากษตัรยิจ์ะมแีม่แบบทางอุดมคตสิงูสุดคอืเป็น พญาจกัรพรรดริาช ซึง่การ

จะเป็นไดต้้องเป็นผูท้ีท่ าบุญสรา้งบารมอีย่างยิง่ใหญ่ในอดตีมาก่อน13 ไตรภูมจิงึไม่ไดเ้ป็นแค่คมัภรีท์าง

ศาสนา แต่ยงัมคีวามหมายแฝงทางการเมอืงซ่อนอยู่14  เช่น  การออกแบบและวางผงัวดัสุทศัน์เทพวรา

ราม (ภาพที ่39) พระปรางคว์ดัอรณุราชวราราม วดัไชยวฒันาราม สว่นการวางอาคารมกัจะวางใหอ้ยูใ่น
                                                            
 12 ไตรภูมเิป็นค าอธบิายเกีย่วกบัโลกและจกัรวาลทีร่ากฐานมาจากคมัภรีท์างศาสนา ไตรภูมกิถา จกัรวาลแบบไตรภูมมิเีขาพระ
สุเมรุเป็นแกนกลาง มเีขาสตัตบรภิณัฑเ์ป็นบรวิาร 7 ชัน้ลอ้มรอบมคีวามสงูลดหลัน่กนัไป จากชัน้ในไปหาชัน้นอกสุดดงันี้ ยุคนัธร อสินิธร 
กรวกิ สทุศันะ เนมนิธร วนินัตกะและอสัสกณั ระหวา่งภเูขาแต่ละชัน้คัน่ดว้ยแมน่ ้าสทีนัดร ระหวา่งสทีนัดเีป็นทีต่ ัง้ของทวปีทัง้ 4 คอื อุตตรกุ
รทุวปี บุรพวเิทหทวปี อมรโคยานทวปี และชมพทูวปี.  
 ชาตร ีประกตินนทการ. การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มตชิน
, 2550).หน้า 139. 
 13 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 140. 
 14 สมบตั ิจนัทรวงศ.์ บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวติัศาสตร.์ (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540). หน้า 221-
236.  



แผนผงัสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืจตุรสั มเีจดยีห์รอืพระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวดั อาคารประธานมกัตัง้

หนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อทิธพิลงานแบบเรยีล

ลสิท ์เริม่เขา้มาในไทย รปูแบบงานทัง้สถาปตัยกรรมและจติรกรรมเริม่เปลีย่นไปจากของเดมิ 

แผนผงัวดัราชบพธินัน้จะเหน็ได้ว่าวางตวัอาคารอยู่ในผงักลม เป็นการวางแผนผงัที่รวมเขา้สู่

ศูนย์กลาง ทัง้ทางมุมมองและการรบัรู้เมื่อเดนิอยู่ในอาคาร วดัราชบพธิจงึไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่งาน

ประดบัตกแต่งตัวอาคาร แต่ยงัรวมถึงการวางแผนผงัที่แตกต่างไปจากขนบเดิม อีกทัง้ในหลายๆ 

บทความที่กล่าวถงึวดัราชบพธิมกัจะกล่าวว่าวดัราชบพธิเป็นวดัหน่ึงที่งานสถาปตัยกรรมมคีวามเป็น

เอกภาพทีส่ดุแหง่หนึ่ง อนัเน่ืองจากมาการวางแผนผงัไวเ้ป็นอยา่งด ีคลา้ยกบังานตะวนัตกทีพ่ยายามท า

ใหทุ้กสว่นสมัพนัธก์นั เช่น Centralize Plan15 (ภาพที ่40) แผนผงัโบสถท์ีร่วมทุกอยา่งเขา้สูศู่นยก์ลาง 

การท าใหพ้ืน้ทีม่คีวามสมดุลกนั โดยรปูแบบแผนผงัแบบ Centralize Plan เป็นรปูแบบเทคนิคทีม่มีานาน

แลว้ และนิยมใชเ้ป็นอยา่งมากในสมยัเรอเนสซองส ์การทีว่ดัราชบพธิมกีารวางแผนผงัเช่นน้ี อาจเพราะ

ช่างเคยเหน็ภาพร่างที่ช่างชาวต่างชาตนิ ามาใหดู้ หรอืไดร้บัความรูเ้ทคนิคมาจากช่างชาวต่างชาต ิซึ่ง

การวางแผนผงักลมน้ีท าใหทุ้กการเคลื่อนทีค่อ่ยๆ เผยมุมมองตวัอาคารทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอด หรอืการ

วางผงัอาคารทัง้ 4 ทศิลอ้มรอบพระเจดยี ์ท าใหทุ้กบรเิวณทีเ่ดนิเขา้จากดา้นหน้าอาคาร เป็นการเดนิสู่

องค์พระเจดยี์ แต่ยงัคงวธิกีารเดมิในการใชเ้จดยีเ์ป็นอาคารประธานของวดั ซึ่งการวางแผนผงัเช่นน้ีมี

ต้นแบบมาจากพระปฐมเจดยี์ นอกจากน้ีงานประดบัภายในพระอุโบสถที่มกีารกล่าวว่ามคีวามคล้าย

พระราชวงัแวรซ์ายน์ อาจไดร้บัอทิธพิลมาจากภาพครัง้ทีร่าชทูตไทยเขา้เฝ้าฯ พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ก็

เป็นได ้

          การเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีค่อยๆ ปรากฏมาตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดย

งานสถาปตัยกรรมไมไ่ดถู้กสรา้งภายใตก้รอบความคดิจกัรวาลเช่นในอดตี อกีทัง้การนับถอืพุทธศาสนา

แบบธรรมยุติกนิกาย แนวทางหลกัคือการตดัขาดจากกรอบค าอธิบายที่มไิด้ตัง้อยู่บนหลกัเหตุผลที่

สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์16เมื่อคติจกัรวาลแบบไตรภูมิสูญเสียไปจากงาน

สถาปตัยกรรมภาพจติรกรรมทีอ่ยูใ่นงานสถาปตัยกรรมกส็ญูหายไปดว้ย นอกจากน้ีหลงัการสรา้งวดัราช

บพธิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเคยมีพระราชด ารใินเรื่องภาพเขยีนภายในพระ

อุโบสถว่าเป็นเพยีงเพื่อแสดงความสวยงาม ซึ่งพระราชด ารดิงักล่าวปรากฏอยู่ในพระราชด ารเิรื่องการ

เขยีนรปูภายในพระอุโบสถวดัเบญจมบพติรตอนหน่ึง 

 

                                                            
 15 รูปแบบแผนผงัในการสรา้งโบสถ์และวหิาร มคีวามนิยมอย่างมากในศลิปะสมยัเรอเนสซองส ์เป็นแผนผงัทีพ่ยายามท าให้
องคป์ระกอบทุกสว่นสมัพนัธก์นั รวมเขา้สู่ศนูยก์ลางของอาคาร.  
 16 ชาตร ีประกตินนทการ. การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550).หน้า 59. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



“...ทัง้สองอย่างน้ีขอเลอืกเอาอย่างหลงัภาพอนังดงามมากกว่าทีจ่ะใหเ้ป็นการแสดงธรรม แต่ถา้

หากวา่จะเขยีนภาพไดง้ามเช่นน้ี แลมธีรรมในนัน้ดว้ยกย็ิง่ด ีแต่คงถอืรปูภาพเปนส าคญั เพราะถอืว่าเปน

แต่เครือ่งประดบัฝาผนงั ไมใ่ชเ่อาฝาผนงัเปนธรรมถกึ”17 

 หรอืพระราชด ารขิองรชักาลที ่5 อกีตอนหนึ่งทีก่ล่าวว่า “อกีอยา่งหนึง่เขยีนเรือ่งชาดก และปฐม

สมโพธิ ์ซึง่แสดงความอศัจรรยต์่างๆ หรอืแสดงอทิธปิาฏหิารยต์่างๆ รปูภาพมกัจะเขยีนไดง้าม แต่ไมสู่ม้ ี

ประโยชน์หรอืไมน่่าเชือ่”18 

          จากขอ้ความน้ีคลา้ยเป็นการปฏเิสธสญัลกัษณ์และความหมายของจกัรวาลไตรภูม ิทีแ่ฝงอยู่ใน

ภาพจติรกรรมฝาผนงั ท าใหค้วามหมายเชงิสญัลกัษณ์คอ่ยๆ เลอืนหายไป และเริม่มภีาพพระราชประวตั ิ

ภาพประวตัิศาสตร์ ภาพการเดนิทาง ปรากฏขึน้มากเรื่อยๆ ท าใหภ้าพเขยีนเกี่ยวกบัจกัรวาลไตรภูมิ

หมดความนิยมไป การเปลีย่นแปลงนี่กลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัในการเปลีย่นโลกทศัน์แบบไตรภูมมิาสู่

โลกทศัน์แห่งความจรงิเชงิประจกัษ์ทางวทิยาศาสตร์19 แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าจกัรวาลไตรภูมหิายไป

จากความคิดของชนชัน้น าอย่างสิ้นเชิง เน่ืองจากยงัมีพระราชประเพณีบางอย่างในสมยันัน้ยงัคง

ความคดิทีอ่งิกบัจกัรวาลไตรภูมอิยูบ่า้ง อกีทัง้ความคดิแบบวทิยาศาสตรท์ีเ่ขา้มายงัมอีทิธพิลจ ากดัอยูแ่ค่

ในหมูช่นชัน้น า ไมไ่ดแ้พรก่ระจายไปยงัสงัคมชาวบา้น ฉะนัน้ฐานะของกษตัรยิท์ีต่อ้งสื่อสารกบัคนทุกชน

ชัน้ จึงยังคงอยู่ในสถานะของ สมมติเทพ เพื่อเป็นผลเชิงอ านาจในการปกครองราษฎร 20งาน

สถาปตัยกรรมทีย่งัคงเหลอืรปูแบบจกัรวาลจงึเป็นงานทีเ่กีย่วพระราชพธิใีนสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เช่น 

พระราชพธิโีสกนัตแ์ละพระราชพธิลีงสรง หรอืการสรา้งพระเมรุมาศ แต่กรอบความคดิจะไม่ปรากฏมาก

เท่าในอดตีและเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณอกีดว้ย ในการสรา้งพระเมรุมาศทีท่ าถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเคยมพีระราชด ารวิา่ 

“จงึขอใหย้กเลกิงานพระเมรใุหญ่นัน้เสยี ปลกูแต่ทีเ่ผาพอสมควร ในทอ้งสนามหลวง”21 (และพระ

เมรมุาศในครัง้นัน้กลายมาเป็นรปูแบบในปจัจุบนั)22 (ภาพที ่41) 

                                                            
 17 ประมวลพระนิพนธ ์สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชหตัถาเลขา – ลายพระหตัถ.์ พมิพ์
ในงานมกาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วนัสิน้พระชนมแ์ห่งสมเดจ็พระสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรส วนัที ่1-7 สงิหาคม 2514, หน้า 
329. 
 18 ประมวลเอกสารส าคญัเน่ืองในการสถาปนาวดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม ธรรมบรรณาการในงานฉลองชนมายุ
ครบ 6 รอบสมเดจ็พระพทุธชินวงศแ์ละพระพรหมจริยาจารย ์5 มิถนุายน 2535. (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
2535),หน้า 329. 
 19 ชาตร ีประกตินนทการ. การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 55. 
 20 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 56.  
 21 สมภพ ภริมย.์ พระเมรมุาศ พระเมร ุและเมร ุสมยักรงุรตันโกสินทร.์ (กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพอ์มรนิทร,์ 2539), หน้า 168. 
 22 ตดัลดทอนรปูแบบลง แต่การก่อสรา้งกย็งัคงยดึถอืเป็นแบบแผนเก่าอย่างเคร่งครดั การก่อสรา้งยงัคงความสมบูรณ์งดงาม 
เป็นพระเมรมุาศแบบบุษบก. 
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 ฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิจงึเป็นอกีตวัอย่างหน่ึงทีไ่ม่ปรากฏภาพเขยีนจติรกรรมที่

เกีย่วกบัคตไิตรภมูจิกัรวาล ทีป่รากฏเป็นภาพพทุธประวตัใินช่วงแรก หรอืการพยายามน าภาพโมเสคมา

ประดบั การคดิเขยีนลายใหมโ่ดยการน าพระคุณ 10 ประการมาประกอบพระบรมรปู จนทา้ยทีสุ่ดกลาย

มาเป็นภาพเขยีนสทีองลายดอกมณฑาร่วง นอกจากน้ีบรเิวณหน้าบนัทีเ่คยนิยมท าเป็นรปูเทพเจา้ หรอื

เป็นลวดลายที่สื่อถึงคติความเชื่อทางศาสนา เช่นการท ารูปนารายณ์ทรงครุฑหรอืพระอนิทร์ทรงช้าง

เอราวณั (ภาพที ่42) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนกษตัรยิห์รอืสมมตเิทพ ไดก้ลายมาเป็นหน้าบนัทีป่ระดบัตรา

ประจ าองคพ์ระมหากษตัรยิห์รอืตราสญัลกัษณ์ เพื่อเป็นการสื่อถงึว่าใครเป็นผูส้รา้ง โดยหน้าบนัทีว่ดัราช

บพธิเป็นตราพระราชลญัจกร23ประจ ารชักาลที ่5 มาประดบั (ภาพที ่43)  เพื่อสื่อว่าพระองคท์รงเป็น

ผูส้รา้ง ซึง่การท าหน้าบนัเชน่น้ีปรากฏมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่4 ทีว่ดัราชประดษิฐท์ าหน้าบนัเป็นตราพระ

มหาพชิยัมงกุฎ ตราประจ ารชักาลที ่4 อกีทัง้การน าตราอารม์มาประดบัผนังภายในพระอุโบสถ อาจ

ได้รบัอิทธิพลมาจากงานแบบตะวนัตก เพื่อย ้าถึงความเป็นสญัลกัษณ์ประจ ารชักาล ในรชัสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช 

ชุมสาย พระโอรสในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ชุมสาย กรมขนุราชสหีวกิรม ผกูตราประจ าประเทศ

ขึน้เป็นครัง้แรกใน พ.ศ. 2416 โดยองิกบัหลกัการผกูตราของทางยุโรปทีเ่รยีกกนัว่า Heraldry (หม่อม

ราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมช เคยแปลค าน้ีลงในหนังสอืเรื่อง ฝรัง่ศกัดนิา เอาไวว้่า “มุทราศาสตร์”) ตราน้ี

เรยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ ตราแผน่ดนิหรอืตราอารม์ ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ของ

ประเทศไทย ไดใ้หนิ้ยามของค าวา่ "อารม์" ไวด้งัน้ี 

"อาร์ม [อาม] น. เครือ่งหมายมกัเป็นรูปโล่ทีภ่ายในผูกเป็นลวดลาย ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของวงศ์

ตระกลู สถาบนัต่าง ๆ เป็นตน้, เรยีกเตม็วา่ ตราอารม์. (อ. arm)." 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั งานสถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึน้ภายหลงัวดั

ราช-บพธิ เชน่วดั พระราชวงั และอาคารอื่นๆ กป็รากฏอทิธพิลงานอยา่งตะวนัตก ตวัอยา่งเช่น วดันิเวศ

ธรรมประวตัิ (ภาพที่ 44) ด้านตะวนัตกของพระราชวงับางปะอนิ มรีูปแบบสถาปตัยกรรมแบบกอธิค 

                                                            

 23 พระราชลญัจกร คอื พระตราส าหรบัใชป้ระทบัของพระเจ้าแผ่นดนิ  ตน้รากของตรา เหน็ว่า อย่าง
เสน้ชาดนัน้มาทางตะวนัออก ถา้จะวา่ไปกเ็ป็นมาแต่จนี จงึใชแ้ค่ตราเปล่า เพราะจนีเขาไม่เซน็ชื่อ ส่วนตราครัง่
นัน้มาทางตะวนัตก มทีางอนิเดยีเป็นตน้ จงึมคี าว่า "มุทรา" อนัแปลว่า แหวนตรา แต่เขาจะเซน็ชื่อดว้ยหรอืไม่
นัน้ไมท่ราบ แต่ฝรัง่นัน้เหน็เซน็ชื่อและประทบัตราครัง่ดว้ย ทีปิ่ดตราดุนนัน้เป็นสมยัใหม่ (ลางทจีะเป็นเก่ากไ็ด ้
จงึมคี าว่า "ปิดตรา") แต่ก่อนเราใชป้ระทบัตราและเขยีนชื่อบอกต าแหน่งดว้ย แต่จะเป็นลายเซน็ใครกไ็ด ้ดัง่มี
ตวัอยา่งในทอ้งตราของเก่า 

 พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐยีรโกเศศ). พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง. (พระ
นคร : โรงพมิพพ์ระจนัทร ์ทา่พระจนัทรม์, 2493), หน้า 1.  
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สรา้งปี พ.ศ.2450 ซึง่พระองคม์พีระราชด ารใิหส้รา้งเป็นแบบตะวนัตก ปรากฏในหลกัฐานจารกึประกาศ

ถวายที่ภูมสิถานจงัหวดัรอบขอบเขตพระอาราม ไดท้รงบรจิาคโภคทรพัยใ์หเ้จา้พนักงานรบัเหมาช่าง

ชาวตะวนัตกคอื นาย กราซ ีถวายแผนทีแ่ละแผนผงัของวดั และสรา้งถาวรวตัถุภายใน ดว้ยพระองคม์ี

ความประสงค์จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของประหลาด เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ชมเล่นเป็นของ

แปลกในสมยันัน้24 โดยรูปแบบพระอุโบสถมยีอดโดมปลายแหลมเหมอืนโบสถ์ในครสิต์ศาสนางพระ

อุโบสถ ดา้นหน้าทางเขา้พระอุโบสถมมีุขยื่น ลกัษณะแบบสามเหลีย่มหน้าจัว่ซ้อนกนัขึน้ไป 2 ชัน้ รอบ

ผนังเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปโคง้ปลายแหลมทุกดา้นของอาคาร  ภายในมเีพดานและช่องหน้าต่างเป็น

ซุม้ยอดแหลมแบบ Pointed Arch เชน่เดยีวกนักบัภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ บานประตูและหน้าต่าง

ประดบัดว้ยกระจกสลบัสี25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 24 บรรเจดิ อนิทุจนัทรย์ง. จดหมายเหตุพระราชวงับางปะอินและวดันิเวศธรรมประวติั. (กรุงเทพฯ : อมรนิทรพ์ริน้ติ้ง 
แอนด ์พบับลสิชิง่, 2537), หน้า 150. 
 25 อ่านเพิม่เตมิ, ภรูดา จรงิจติร. วดันิเวศธรรมประวติั. (สารนิพนธ ์(ศศ.บ. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)) -- มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2548), หน้า 7. 
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ภาพที ่39 แผนผงัวดัสทุศัน์ 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.wikipedia.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่40 แผนผงัแบบ Centralize plan 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.answers.com 
 

 

http://www.answers.com/


 

ภาพที ่41 พระเมรมุาศพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นพระเมรมุาศทรงบุษบกองคแ์รกของ 

 

กรงุรตันโกสนิทร ์

ทีม่า: ศลิปสถาปตัยกรรมไทยในพระเมรมุาศ. (กรมศลิปากร, 2539) 

 

 

 

ภาพที ่42 หน้าบนัรปูพระอนิทรท์รงชา้งเอราวณั วดัสทุศัน์เทพวราราม 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2557 จาก BlogGang.com : : addsiripun 
 



 
ภาพที ่43 หน้าบนัพระอุโบสถ วดัราชบพธิ 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.dhammajak.net 

 

 

 

 

 

ภาพที ่44 วดันิเวศธรรมประวตั ิพระรางวงับางประอนิ 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่ 14 กุมภาพนัธ ์2557 จาก campaign.edtguide.com 
 

http://www.dhammajak.net/


บทท่ี 4 

ประวติัศาสตรท่ี์มีส่วนเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงงานศิลปกรรม  

(สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั) 

 

นายช่างไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวักบัเทคนิคแบบตะวนัตก 

 การที่ช่างไทยเริ่มท างานมเีทคนิคอย่างตะวนัตกในช่วงแรกจะน่าเป็นผลพวงมาจาก การที่

ชาวต่างชาติน าภาพจติรกรรม หรอืภาพสถาปตัยกรรมจากตะวนัตกเขา้มาขายในไทย ท าใหช้่างไทย

อย่าง ขรวัอนิโข่ง น าภาพที่เหน็มาท าตามในการเขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังของไทย ท าให้เกิดการ

สรา้งสรรคง์านจติรกรรมแบบใหม ่จากนัน้เมื่อถงึสมยัพระบาทพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

การสรา้งสรรค์งานแบบใหม่กแ็ผ่มาถงึงานสถาปตัยกรรม เน่ืองดว้ยความต้องการที่จะใหอ้าคารถูกใช้

สอยแบบตะวนัตก1 ช่างไทยจงึจ าเป็นตอ้งเรยีนรูร้ปูแบบและเทคนิควธิกีารแบบตะวนัตก ตัง้แต่การวาง

แผนผงั ออกแบบอาคาร และงานประดบัตกแต่ง อกีทัง้เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ทรง

เสดจ็ประพาสยุโรปครัง้ที ่2 ทรงน าสถาปนิกชาวอติาลเีขา้มาท างานในไทย และในครัง้น้ีพระสรลกัษณ์

จติรกรในสมยัรชักาลที ่5 ไดต้ามพระองคไ์ปศกึษาจติรกรรมทีอ่ติาล ีเมื่อกลบัมากไ็ดเ้ขยีนภาพบุคคล

ส าคญัๆ ไวห้ลายภาพ การเสด็จประพาสครัง้ที ่2 น้ี ท าใหช้่างไทยกบัช่างตะวนัตกเกดิการแลกเปลีย่น

เทคนิคและแนวความคดิการท างานซึ่งกนัและกนั2  ในงานตกแต่งภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิกไ็ด ้

หม่อมเจ้าประวชิ ชุมสาย (ภาพที่ 45) ผู้เป็นทัง้สถาปนิก จติรกร และประติมากร เขา้มาควบคุมการ

ท างาน โดยพระองคเ์ป็นผูท้ีม่คีวามสามารถเป็นเยีย่มในการท างานทัง้แบบไทยและตะวนัตก งานภายใน

พระอุโบสถวดัราชบพธิในครัง้แรกกไ็ดห้ม่อมเจา้ประวชิ ชุมสายมาเขยีนภาพฝาผนังให ้นอกจากงาน

ภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิแล้ว ยงัมผีลงานเด่นๆ เช่น ภาพผนังบางหอ้งในพระระเบยีงวดัพระศรี

รตันศาสดาราม ทรงออกแบบอนุสาวรยีส์มเดจ็พระนางเจา้สนุนัทา-กุมารรีตัน์ทีพ่ระราชวงับางปะอนิ ช่าง

เอกอกีพระองคใ์นสมยัรชักาลที ่5 คอื สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ (ภาพที ่46) ทรง

ศกึษาศลิปวทิยาการสมยัใหม่เพื่อน ามาประยุกต์ศลิปกรรมไทย พระองคท์รงไดร้บัอทิธพิลวธิกีารเขยีน

ภาพแบบตะวนัตกครัง้แรกจากนายไปยา ชา่งเขยีนชาวออสเตรยี3 พระองคท์รงสรา้งสรรคง์านศลิปกรรม 

ตัง้แต่รชักาลที ่5 จนถงึสิน้รชักาลที ่8 พระองคท์รงมสีว่นในงานออกแบบภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ

ในยุคหลงั ในงานประดบัโมเสค พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็ฯ เจา้

                                                            
 1 รณู ตัง้เจรญิ. ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 2534). หน้า 53. 
 2 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 59. 
 3 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 66. 



ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ เป็นผูอ้ านวยการสรา้ง อนัเน่ืองมาจากความสามารถอนัเป็นเลศิของ

พระองค์ ในการออกแบบลวดลายโดยเอาแบบอย่างของยุโรปมาผสมกบัไทย และยงัดดัแปลงให้ถูก

กาลเทศะของสิง่นัน้ ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าสถาปตัยกรรมไทยแบบเก่าเข้าสู่ยุคการก่อสร้างด้วยเฟโร

คอนกรตี4 เช่นทีพ่ระอุโบสถวดัราชาธวิาส สะพานขา้มคลองหน้าพระปฐมเจดยี ์ผลงานสถาปตัยกรรมที่

ถอืเป็นผลงานชิน้เอกของพระองค ์เช่น พระอุโบสถวดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม (ภาพที ่47) ทรงร่าง

แบบปฏสิงัขรณ์ อนุสาวรยีบ์รรจุอฐัเิจา้นายฝ่ายใน วดัราชบพธิ พระเมรุมาศพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏ

เกลา้เจา้อยู่หวั  พระองคย์งัทรงศกึษาทางสรรีวทิยาตามวธิขีองตะวนัตกจากช่างอติาเลยีน และน ามาใช้

กบัจิตรกรรมไทย เช่น ภาพคลองจกัษุที่ทรงใช้หลกัทศันียวิทยาได้อย่างถูกต้อง ทรงมลีายเส้นเป็น

ลกัษณะเฉพาะของพระองค ์โดยเฉพาะภาพคนจะเน้นสดัสว่นและกลา้มเน้ืออยา่งกายวภิาคอยา่งสมบูรณ์ 

นอกจากน้ียงัมจีติรกรไทยอยา่ง ขนุปฏภิาคพมิพล์ขิติ ทีม่สีว่นในการเปลีย่นแปลงของงานจติรกรรมไทย

ในสมยัรชักาลที่ 55ขุนปฏิภาคพมิพ์ลิขติเป็นครูสอนจติรกรรมแสดงความเหมอืนจรงิแบบตะวนัตกที่

โรงเรยีนเพาะชา่ง ลกัษณะงานจติรกรรมของท่านจะเป็นแบบอมิเพรสชัน่นิสซมึ6 อกีทัง้ยงัเคยเคยใชช้วีติ

เป็นจติรกรอยูใ่นยโุรปถงึ 30 กวา่ปี เป็นผูน้ าวชิาการท าบลอ็กแมพ่มิพม์าเผยแพรใ่นไทย 

 ด้วยเหตุที่ช่างไทยได้รบัอทิธิพลงานจากตะวนัตกอย่างมากมาย น่าจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้

รปูแบบงานสถาปตัยกรรมตัง้แต่ตน้รชักาลที ่5 เรื่อยมา ปรากฏลกัษณะงานแบบอทิธพิลตะวนัตกมาก

ขึน้ตามช่วงเวลา จงึเหน็ไดว้่างานช่วงแรกอย่างทีว่ดัราชบพธิ รปูแบบงานอย่างตะวนัตกยงัเป็นแค่งาน

ประดบัภายใน ต่อมาช่วงกลางรชักาลเช่นที่วดันิเวศธรรมประวตัิ และวดัเบญจมบพติร เริม่มคีวาม

ชดัเจนมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่ยุคหลงัเช่นทีพ่ระที่นัง่อนนัตสมาคม ทีส่ถาปนิกเป็นช่างชาวต่างชาตปิรากฏ

งานแบบตะวนัตกอย่างชดัเจน รูปแบบงานทีเ่ปลี่ยนไปเช่นน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึแนวทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของ

ชา่งไทยในสมยันัน้ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากงานตะวนัตกทีห่ลัง่ไหลเขา้มาในไทย 
 

 

 

 

 

 

                                                            
 4 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 68. 
 5 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 55. 
 6 อมิเพรสชนันิสซมึ (impressionism) เป็นขบวนการศลิปะทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่19 ลกัษณะของภาพวาดแบบอมิเพรสชนันิซมึ
คอืการใชพู้่กนัตวดัสอีย่างเขม้ ๆ ใชส้สีว่าง ๆ มสี่วนประกอบของภาพทีไ่ม่ถูกบบี เน้นไปยังคุณภาพทีแ่ปรผนัของแสง (มกัจะเน้นไปยงั
ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรือ่งธรรมดาๆ และมมีุมมองทีพ่เิศษ. 



 

ภาพที ่45 หมอ่มเจา้ประวชิ ชุมสาย 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.philipmagicschool.com 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่46 สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ ์

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2557 จาก th.wikipedia.org 
 

 

 

 

 

http://www.philipmagicschool.com/


 
ภาพที ่47 พระอุโบสถวดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม 

ทีม่า: เขา้ถงึเมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2557 จาก www.holidaythai.com 

 

 

 

เหตกุารณ์ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อแนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 จุดเปลีย่นทีส่ าคญัทีน่ับไดว้่าเป็นจุดเริม่ตน้ทีท่ าใหช้นชัน้น าในไทย จ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจต่อ

วฒันธรรมตะวนัตกคอื ชยัชนะของกองทพัองักฤษในสงครามกบัพมา่ พ.ศ.2368 และชยัชนะของกองทพั

องักฤษต่อจนีในสงครามฝ่ิน พ.ศ.23837 ในสมยัพระบาทสมเดจ็นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เป็นช่วงสุดทา้ยในการ

ฟ้ืนฟูวฒันธรรมไทย ภายหลงัจากเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่2 ถอืว่าวฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมทีส่งูส่ง 

และยอมรบัเพยีงความเจรญิของวฒันธรรมจนี แต่เมื่อกองทพัองักฤษสามารถเขา้ชนะจนีไดใ้นสงคราม

ฝ่ิน ท าใหร้าชส านักหนัมาทบทวนแนวคดิน้ี8ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมี

แนวพระราชด าริทางการเมือง ในเรื่องนโยบายต่างประเทศ และการปรบัปรุงประเทศให้เป็นแบบ

ตะวนัตก9 อกีทัง้พระองคเ์องกท็รงสนพระหฤทยัในวทิยาการสมยัใหมจ่ากตะวนัตกเป็นอยา่งยิง่ ต่อมาใน

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู ่ทรงเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศ ทรงศกึษาวชิาการ

ต่างประเทศ เสดจ็ประพาสสงิคโปร ์อนิเดยี ยุโรป ทรงน าประสบการณ์มาแกไ้ขปรบัปรุงประเทศในดา้น

                                                            
 7 ชาตร ีประกตินนทการ. การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 111. 
 8 วไิลเลขา ถาวรธรสาร. ชนชัน้น าไทยกบัการรบัวฒันธรรมตะวนัตก. (กรุงเทพฯ : เมอืงโบราณ, 2545), หน้า 25-26. 
 9 นฤมล ธรีวฒัน์. พระราชด าริทางการเมืองของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. (นครสวรรค ์: ส านักศลิปะและ
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2551), หน้า 338. 

http://www.holidaythai.com/


ต่างๆ เช่น ทรงเลกิทาส ทรงแกไ้ขการศกึษา ตัง้กระทรวงขึน้ 12 กระทรวง เปิดกจิกาจรถไฟ ไปรษณีย ์

และโทรเลข เป็นตน้  วฒันธรรมตะวนัตกไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของความกา้วหน้า ความศวิไิลซ ์อกี

ทัง้ชาตติะวนัตกอยา่งองักฤษและฝรัง่เศสกพ็รอ้มคุกคามความมัน่คงของไทยอยูต่ลอดเวลา องักฤษและ

ฝรัง่เศสยงัแก่งแย่งชงิพืน้ที่ประเทศทางตะวนัออกกนัอย่างไม่มใีครยอมใคร ความสมัพนัธ์กบัประเทศ

ต่างๆ จงึถอืเป็นเรื่องส าคญัมาก  ไทยยงัต้องสรา้งภาพลกัษณ์ใหท้ัดเทยีมกบัโลกตะวนัตกใหม้ากทีสุ่ด 

ทัง้การรบัวฒันธรรม การจดัระเบยีบสงัคมไทย และงานศลิปะ สถาปตัยกรรม จติรกรรม พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ ทรงส่งราชทูตไปประจ าประเทศต่างๆ ส่งบุตรหลานและขา้ราชบรพิารไปศกึษา

ต่อยงัต่างประเทศ และยงัเสดจ็พระราชด าเนินไปต่างประเทศดว้ยพระองคเ์องอกีหลายครัง้  

ในการสรา้งถนนสายแรกในปี พ.ศ. 2404 ยงัเหน็ไดว้่าชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาในไทยมอีทิธพิลอยา่งมากใน

การพฒันาประเทศ ซึง่การสรา้งเป็นไปตามค าขอรอ้งของชาวต่างชาต ิเจา้พระยาทพิากรวงศไ์ดก้ล่าวไว้

ในพระราชพงศาวดารว่า “พวกกงสุลเขา้ชือ่กนัมหีนังสอืถวายว่าชาวยุโรปเคยขีร่ถขีม่า้เทีย่วตากอากาศ 

ไดค้วามสบายไมม่ไีข ้เขา้มาอยูท่ีก่รุงเทพมหานครไม่มถีนนหนทางทีจ่ะขีร่ถ ขีม่า้ ไปเทีย่ว พากนัเจบ็ไข้

เนืองๆ ไดท้รงทราบหนังสอืแลว้ทรงพระราชด ารเิหน็ว่าพวกยุโรปเขา้มาอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆ ปี ดว้ย

ประเทศบา้นเมอืงเขามีถนนหนทางทีเ่รยีบรืน่สะอาดไปทุกบ้านทุกเมอืง บา้นเมอืงของเรามแีต่รกเรี้ยว 

หนทางกเ็ป็นตรอกเลก็ซอยน้อย หนทางใหญ่กเ็ป้ือนไม่เป็นทีเ่จรญิตาขายหน้าแก่ชาวนานาประเทศเขา

ว่าเขา้มา เป็นการเตอืนสตเิพือ่จะใหบ้้านเมอืงงดงามขึ้น จงึโปรดเกลา้ฯ ให ้ฯพณฯ ท่าเจา้พระยาศรสีุริ

ยวงศ์ ทีส่มุหพระกลาโหมเป็นแม่กอง จงึใหพ้ระอนิทราธบิดสีหีราชรองเมอืงเป็นนายงาน ไดจ้บัการท า

ตัง้แต่ ณ วนัพุธ เดอืน 3 ขึ้น 6 ค า่ และท าทางก่อนถนนทีส่ะพานเหลก็รมิวงัเจา้เขมรออกไป” (เจา้พระยา

ทพิากรวงศ์, 2506: 601-602)  หลงัจากเสดจ็ประพาสประเทศใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ สงิคโปร ์พ.ศ. 2413 

อนิเดยีและพมา่ พ.ศ.2414 ทรงมพีระราชด ารเิปลีย่นแปลง การแต่งกายและทรงผม ใหเ้ป็นแบบสากล10 

ใหแ้ต่งกายแบบราชการ  เปลีย่นแปลงขนบธรรมเนียมภายในราชส านกัและชาวบา้น เหตุการณ์ทีส่ าคญั

ทีสุ่ดคอืการเลกิทาส เน่ืองจากพระองคท์รงเหน็ว่าประเพณีการมทีาสเป็นการขัดต่อความเจรญิในการจะ

พฒันากจิการดา้นต่างๆ ของประเทศ อกีเหตุการณ์หน่ึงคอื การเลกิระบบไพร่ โดยเปลี่ยนมาเป็นการ

สมคัรเขา้รบัราชการทหารแทน พฒันาการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ มกีารตัง้โรงเรยีนหลวงขึน้ใน

พระบรมมหาราชวัง ถือเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก ต่อมาโปรดให้ตัง้โรง เรียนหลวงส าหรับสอน

                                                            
 10 ใชเ้สือ้นอกแบะคอผกูเนคไทหรอืโบแบบหูกระต่าย แต่ยงัคงนุ่งผา้ม่วงและสวมถุงเทา้รองเทา้  ผูช้ายใหต้ดัผมรองทรงแบบ
ตะวนัตก เจา้นายและสตรชีัน้สงูนิยมสวมถุงเทา้และรองเทา้ สว่นราษฎรทัว่ไปทัง้ชายและหญงินิยมสวมเสือ้กระบอกเรยีบๆ และนุ่งผา้พืน้. 
 พรทพิย์ จนัทรพศุิทธิ.์ การเสดจ็ประพาสในรชักาลท่ี 5 : นัยยะของปรากฏการณ์ความเป็น "สมยัใหม่". (สารนิพนธ ์
(ศศ.บ. (มานุษยวทิยา))--มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2547), หน้า 29. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ภาษาองักฤษขึน้อกีโรงเรยีน มกีารพฒันาระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา การสาธารณสุข

และการสขุาภบิาล การคมนาคมและการโทรศพัท์11  

ถงึแมก้ารปรากฏของสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกจะไม่ไดม้รีูปแบบและองคป์ระกอบทีถู่กต้อง

ตามแบบตะวนัตกอยา่งแทจ้รงิ แต่กเ็พยีงพอทีจ่ะสะทอ้นถงึภาพพจน์ใหมข่องไทยในขณะนัน้ นอกจากน้ี

ยงัไดว้า่จา้งช่างจาก เยอรมนัและอติาล ีเขา้มาก่อสรา้งอาคารสถานทีร่าชการ ตกึรามบา้นช่อง ใหเ้หน็ถงึ

ความเจริญก้าวหน้าสู่สายตาชาวต่างชาติ สถาปตัยกรรมตะวันตกที่สร้างในยุคน้ีเช่น อาคาร

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศ เป็นรูปแบบ นีโอ-ปลัลาเดยีน (Neo-Palladian) พระที่นัง่

บรมพมิานและพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม เป็นรปูแบบ นีโอ –เรอเนสซองส ์(Neo-Renaissance) พระทีน่ัง่

จกัรมีหาปราสาท เป็นรปูแบบ วกิตอเรยีน-เรอเนสซองส ์(Victorian-Renaissance) พระทีน่ัง่อมัพรสถาน

และพระทีน่ัง่วมิานเมฆ เป็นรปูแบบ โรมแมนตกิ (Romanticism) พระอุโบสถวดันิเวศธรรมประวตั ิเป็น

รปูแบบ กอธคิ (Gothic) วงับางขนุพรหม เป็นรปูแบบ เยอรมนั-บาโรค (German Baroque) รปูแบบ

สถาปตัยกรรมแบบ จารตีผสมตะวนัตกน้ีจงึท าหน้าที่เสมอืนฉากแห่งความเจรญิก้าวหน้าตามแบบ

ตะวนัตกเสนอต่อสายตาชาวต่างชาติ12 แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถยกความเป็นตะวนัตกมาอย่าง

เบด็เสรจ็ได ้เพราะอาจขดักบัจารตีและความเชื่อแบบเก่า ซึง่ไมอ่าจเปลีย่นแปลงไดใ้นทนัทจีงึตอ้งท าการ

แทรกเขา้ไปในงานสถาปตัยกรรมแบบจารตี เช่นวดัราชบพธิทีใ่ชก้ารประดบัดว้ยกระจกส ีหรอืการตก

แต่งงานแบบตะวนัตกให้อยู่ภายในอาคาร เป็นความพยายามทดลองผสมผสานรูปแบบตะวนัตกเขา้

มาร่วมกบัการใช้สอยแบบจารตีประเพณีไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงน้ีอนัท าให้เกิดการต่อต้านได้

โดยงา่ย พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จ าเป็นตอ้งรบัเอาวฒันธรรมใหม่เขา้มาใหด้ าเนินไป

อยา่งคูข่นานกบัจารตีดัง้เดมิ  

ในปลายปีพ.ศ.2417เกดิกระแสต่อต้านจากกลุ่มขุนนางจนเกดิ วกิฤตการณ์วงัหน้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่

ท าใหพ้ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเสยีพระทยัเป็นอย่างมาก ท าใหพ้ระองคต์อ้งชะลอ

การปฏริปู พระองคท์รงตระหนกัดวี่าความมัน่คงและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวยงัตอ้งอาศยัเสนาบดหีวัเก่าอยู่

มาก13 พระองค์ทรงมพีระราชด ารสับางส่วนที่นิพนธ์ไว้ในพระบรมราชธบิายว่าดว้ยความสามคัคตีอน

หน่ึงว่า “จะเพลนิถอืเอาความคดิของพวกทีเ่ป็นผูค้ดิราชการในประเทศยุโรปนัน้ๆ มาถอืเป็นความคดิ

ของตวัมาจดัการในเมอืงไทยกจ็ะเป็นการไม่ถูกกนัเลย ดว้ยพื้นเพการงานทัง้ปวงไม่เหมอืนกนั เหมอืน

                                                            
 11 อ่านเพิม่เตมิ, เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 29-40. 
 12 ชาตร ีประกตินนทการ. การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั ไทยประยกุต ์ชาตินิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 147. 
 13 หมอ่มราชวงศ ์เทพ เทวกุล. ปาฐกถาเรือ่ง การปฏริปูสยามกบัอทิธพิลของจกัรวรรดติะวนัตก, การประชุมทางวิชาการชุด
โครงการวิจยัเร่ือง ยุโรปกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : โอกาส ความขดัแย้ง และการเปล่ียนแปลง. 
(กรุงเทพฯ : คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), หน้า 4. 
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หนึง่จะไปลอกเอาต าราท านาปลูกขา้วสาลใีนเมอืงยุโรปมาปลูกขา้วเจา้ขา้วเหนียวในเมอืงไทย กจ็ะไม่

ไดผ้ลอนัใด ด้วยภูมพิื้นราชการในเมอืงไทยแต่ก่อนมา เมือ่ยงัไม่ไดค้บกบัฝรัง่เป็นอย่างหนึง่ทเีดยีว ”14  

และยงัทรงมพีระราชนิพนธ์ถงึแนวการพฒันาบา้นเมอืงว่า “บา้นเมอืงเราเป็นเวลาทีต่้องท านุบ ารุง การ

อนัใดควรจะตดัเลกิเสยีกจ็ะตอ้งตดัเสยี การอนัใดควรจะเพิม่ขึ้นกจ็ะตอ้งเพิม่ขึ้น จะเทเลกิหกความในครัง้

หนึง่คราวเดยีวกไ็มไ่ดม้เีมอืงใดจะท าได ้ทีจ่ะไปคา้หาธรรมเนียมเมอืงอืน่ หมายแต่จะเอาอยา่งให้เหมอืน

เขาอยา่งเดยีวไมด่กูารในเมอืงตวัใหรู้ช้ดัก่อนนัน้ไมไ่ด้”15 จะเหน็ไดว้่าจากพระราชนิพนธท์ัง้ 2 ประโยคน้ี 

แสดงให้เห็นว่าแม้ในสมยัของพระองค์จะรบัเอาอิทธิพลตกเข้ามาเช่น งานศิลปกรรม ธรรมเนียม 

วฒันธรรม แต่กเ็ป็นการรบัเขา้มาพรอ้มๆ กบัการรกัษาความเป็นไทยเอาไวด้ว้ย 

ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัชาติตะวนัตกในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

หากแผนการทีจ่ะประดบัโมเสคภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิส าเรจ็ คงเป็นอกีหน่ึงตวัอย่างทีส่ าคญัที่

แสดงถงึความสมัพนัธ์ของไทยกบัชาตยิุโรปอย่างองักฤษและฝรัง่เศส เน่ืองจากภาพทัง้ 4 ภาพทีจ่ะ

น าเอามาประดบัลว้นเป็นภาพทีแ่สดงสมัพนัธไ์มตร ีในการเดนิทางไปมาหาสูก่นัของราชทูตทัง้ 2 ฝา่ย 

แมช้่วงเวลาที่จะน ามาประดบัจะอยู่ในช่วงรชักาลที่ 6 แต่เหตุการณ์ในภาพเป็นช่วงรชักาลที่ 4 ซึ่ง

ช่วงเวลาตัง้แต่รชักาลที ่4-6 นัน้ เกดิเหตุการณ์ทีส่่งอทิธพิล เกดิการเปลีย่นแปลงในประเทศไทยอย่าง

มาก ไมว่่าจะในดา้นใดๆ โดยเฉพาะปญัหาทางการเมอืง ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ได้มกีารท าสญัญากบัองักฤษมเีซอร์จอนห์เบาว์ริง่เป็นราชทูตพเิศษ และมกีารท าสญัญากบัฝรัง่เศส 

อเมรกิา และชาตยิุโรปอื่นๆ นอกจากน้ียงัส่งราชทูตไปเขา้เฝ้าสมเดจ็พระราชนีิวคิตอเรยี และอกีคณะ

หน่ึงไปเขา้เฝ้าสมเดจ็พระจกัรพรรดิห์ลุยสน์โปเลยีนที ่3 ซึง่เหตุการณ์ทัง้ 2 เหตุการณ์มชี่างไดว้าดภาพ

เอาไว้ ภาพเหล่าน้ียงัคงประเดน็ที่สื่อถึงเรื่องทางการเมอืงระหว่างไทยกบัองักฤษและฝรัง่เศสได้เป็น

อย่างด ีและเป็นภาพต้นแบบที่จะท าเป็นโมเสคประดบัภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ ในช่วงเวลานัน้

องักฤษกบัฝรัง่เศสก็มกีารแย่งชงิพื้นที่กนัในทวปีตะวนัออกเพื่อเป็นอาณานิคมและเพื่อการค้าขาย 16 

ประเทศไทยในขณะนัน้กถ็อืเป็นเมอืงทีฝ่ร ัง่ต่างชาตกิอ็ยากไดไ้วใ้นอาณตัขิองตวัเอง เป็นพืน้ทีแ่ขง่ขนักนั

ระหว่างอ านาจขององักฤษและฝรัง่เศส ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  เกดิ

เหตุการณ์ทีส่ าคญัอยา่งมากระหวา่งไทยกบัฝรัง่เศสคอื ร.ศ.112 ซึง่เหตุการณ์น้ียงัสง่ผลถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างไทยกบัองักฤษอกีดว้ย ร.ศ.112 เป็นการเผชญิหน้าระหว่างกองทพัไทยกบักองทพัฝรัง่เศส ใน

                                                            
 14 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั “พระบรมราชาธบิายวา่ดว้ยความสามคัคี”. หนังสืออ่านประกอบพืน้ฐานอารย
ธรรมไทย ตอน พืน้ฐานทางประวติัศาสตร ์สงัคม และการเมือง. (กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2516), หน้า 175. 
 15 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 177. 
 16 อ่านเพิม่เตมิ, พระนิพนธส์มเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. พระราชพงศาวดารรชักาลท่ี 5. (กรุงเทพฯ : ส านกั
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร, 2556), หน้า 265-266. 
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ปญัหาเรือ่งดนิแดนบนฝ ัง่ซา้ยของแมน่ ้าโขง ปจัจยัทีน่ าไปสูภ่าวะคบัขนันอกจากทางฝา่ยฝรัง่เศสแลว้ ยงั

อาจเกดิมาจาก การกรองสถานการณ์ทีผ่ดิพลาดของไทย การคาดหวงัความช่วยเหลอืจากต่างชาตมิาก

ไป และความไม่ลงรอยกนัในราชส านักไทย17 อกีทัง้ปฏบิตักิารทางการทูตของพระองคเ์จา้วฒันานุวงศ ์

(ราชทตูไทยในกรุงปารสี) ยงัประสบความลม้เหลวในทุกดา้น ท าใหไ้ทยในตอนนัน้อ่อนแอและโดดเดีย่ว 

เน่ืองจากถูกองักฤษและพนัธมติรยุโรปทอดทิง้ รฐับาลองักฤษเมื่อเหน็ว่าอทิธพิลของฝรัง่เศสบนฝ ัง่ซา้ย

แมน่ ้าโขงกบัหลวงพระบางอาจจะสรา้งความเดอืดรอ้นแก่รฐัฉานขององักฤษบรเิวณแมน่ ้าโขงตอนบน ก็

รรีอทีจ่ะเป็นตวักลางในการเจรจาใหฝ้รัง่เศสก าหนดเงือ่นไขทีรุ่นแรงน้อยลง ในทา้ยทีสุ่ดรชักาลที ่5 ทรง

เลง็เหน็วา่คงไมม่ทีางทีจ่ะต่อสูเ้พือ่ปกป้องดนิแดนได ้และทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดคอื การเจรจากบัฝรัง่เศสเพื่อ

รกัษาดนิแดนสว่นใหญ่ 

หลงัเหตุการณ์ ร.ศ.112 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงยกประเดน็ในการเสดจ็ประพาส

ยโุรปเพือ่สานสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจต่างๆ โดยก าหนดการเดนิทางไวช้ว่ง พ.ศ. 2437 หรอื พ.ศ. 

2438 หากแต่พระองค์ยงัทรงกงัวลถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา เน่ืองจากความขดัแย้งท าง

การเมอืงกบัฝรัง่เศสกย็งัไม่ยุตดิ ีและท่าทขีองรฐับาลองักฤษทีม่ตี่อแผนการเสดจ็ประพาส 18เมื่อราชทูต

องักฤษทีก่รงุเทพฯ ไดร้บัการทาบทามบอกกล่าวจากเจา้พระยาอภยัราชา เกีย่วกบัแผนเสดจ็ประพาส ก็

มที่าทีสงสยัต่อจุดมุ่งหมายในการเสด็จประพาสว่าอาจเป็นเพื่อการส าราญพระหฤทัยส่วนพระองค ์

มากกว่าเพื่อผลประโยชน์ของบา้นเมอืง ท าใหพ้ระองคท์รงกริว้และตรสักบัเจา้พระยาอภยัราชาว่า  “หาก

ฉันต้องการความสนุกสนาน จะมทีีไ่หนทีน่่าสนุกไปกว่ากบัเมยีๆ ลูกๆ ในบ้านเมอืงฉันเอง ”19  ซึ่งท่าที

และความสงสยัของรฐับาลองักฤษสบืเน่ืองมาจากประสบการณ์จากการเสด็จประพาสของกษตัรยิแ์ละ

เจ้านายเอเชยีหลายองค์ ปรากฏในความลายพระหตัถ์กราบบงัคมทูลของพระองค์เจ้าสวสัดโิสภณ ที่

กล่าวถึงพระเจ้ากรุงตุรกีและพระเจ้ากรุงเปอร์เซีย ต้องจดักระบวนแบบตะวนัออกแท้ๆ (Oriental) 

กระบวนตอ้งใหญ่โต และท าอะไรดเูหมอืนไมเ่กรงใจเจา้บา้น ท าใหอ้งักฤษรูส้กึไมพ่อใจ ท าใหเ้กดิชื่อเสยี

แก่ชาวตะวนัออกในสายตาชาวตะวนัตกในขณะนัน้20 แต่แผนการเสดจ็ประพาสยุโรปช่วงปี พ.ศ.2437 

เป็นอนัตอ้งถูกยกเลกิไปโดยปรยิาย เพราะความกดดนัจากวกิฤตการณ์ความขดัแยง้กบัฝรัง่เศส และการ

                                                            
 17 อ่านเพิม่เตมิ, ไกรฤกษ์ นานา. การเมือง "นอกพงศาวดาร" รชักาลท่ี 5 เบื้องหลงัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัเสดจ็ประพาสยโุรป. (กรุงเทพฯ : มตชิน, 2549), หน้า 415. 
 18 อาจารยฉ์ลอง สุนทราวณิชย.์ การเมอืงเบือ้งหลงัการเสดจ็ประพาสยุโรป, การประชุมทางวิชาการชุดโครงการวิจยัเร่ือง 
ยุโรปกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : โอกาส ความขดัแย้ง และการเปล่ียนแปลง. (กรุงเทพฯ : คณะ
รฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), หน้า 6. 
 19“ หนังสือกราบบงัคมทลูของพระเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จ้าสวัสดิโสภณ ราชทูตไทยประจ ากรงุลอนดอน ลงวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ ์  ร.ศ.115 เร่ืองปัญหาความล่าช้าในการเจรจากบัรฐับาลองักฤษในการให้การต้อนรบัการเสดจ็พระราชด าเนิน” ใน
การเสดจ็ประพาส..., หน้า 43. 
 20 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 45. 
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สญูเสยีในพระราชวงศห์ลายต่อหลายครัง้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 มกีารก าหนดแผนการเสดจ็ประพาส

ยโุรปขึน้อกีครัง้ โดยไดม้กีารทาบทามรฐับาลองักฤษเกีย่วกบัการเสดจ็ประพาสอกีครัง้ โดยครัง้แรกจะให้

เหตุผลในการเสด็จประพาสว่าเป็นการเสด็จไปเพื่องานพระราชพธิเีฉลิมฉลองวชัรภิเษกสมโภชของ

สมเดจ็พระราชนีิวคิตอเรยี แต่กป็ระสบปญัหาเพราะองักฤษปฏเิสธทีจ่ะรบัเสดจ็มาทรงร่วมการพระราช

พธิี ด้วยเหตุผลว่า พระราชนีิทรงพระชรา การต้อนรบักษัตรยิ์ทัง้หลายคงต้องงด 21 รฐับาลจงึเปลี่ยน

เหตุผลการเสดจ็ประพาสเป็นการเสดจ็พระราชด าเนินเพื่อเยีย่มเยยีนพระราชโอรสทีท่รงรบัศกึษาอยู่ใน

ยุโรป จากเหตุการณ์ต่างๆ น้ี สะทอ้นให้เหน็ถงึอทิธพิลขององักฤษทีม่ตี่อนโยบายต่างประเทศของไทย

ในช่วงเวลานัน้เป็นอย่างมาก อกีทัง้การเสดจ็ในครัง้น้ียงัมุ่งผลใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที่ดขีองไทยต่อยุโรป 

และมุง่หวงัเสดจ็เยอืนฝรัง่เศสเพือ่สรา้งความสมัพนัธใ์หด้ขีึน้ระหว่าง 2 ประเทศ และน าไปสูข่อ้ตกลงเพื่อ

ยุตปิญัหาขอ้ขดัแยง้ทางการเมอืงทีย่งัมอียู่22  และในการเสดจ็ประพาสยุโรปในครัง้ที ่2 พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงน าสถาปนิก จติรกร และประตมิากรชาวตะวนัตก เขา้มาท างานทีไ่ทย  

จงึอาจเป็นไดว้่าในภายหลงัซึ่งตรงกบัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจา้อยุ่หวั ที่มกีารจะน าภาพ

ราชทูตไทยเขา้เฝ้านโปเลยีนที่ 3 ภาพพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็รบัราชทูตฝรัง่เศส 

และภาพพระราชนีิวคิตอเรยีเสดจ็รบัราชทตู มาประดบัทีว่ดัราชบพธิ เป็นภาพทีแ่สดงนยัยะทางการเมอืง

ระหว่างไทยกบัฝรัง่เศสและองักฤษนัน้ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั เพื่อลดเรื่องความขดัแยง้กนัในอดตีที่

ผา่นมา และดว้ยความทีใ่นชว่งเวลานัน้องักฤษและฝรัง่เศสเขา้มามอีทิธพิลอยา่งมากในทางการเมอืงของ

ไทยภาพทีถู่กกล่าวถงึวา่จะมกีารน ามาประดบั จงึลว้นเป็นภาพทีพ่ดูถงึสมัพนัธไมตรขีองไทยกบัฝรัง่เศส

และองักฤษ  
 

 

                                                            
 21 อาจารย์ฉลอง สุนทราวณิชย์. การเมืองเบือ้งหลงัการเสดจ็ประพาสยุโรป, การประชุมทางวิชาการชุดโครงการวิจยั
เร่ือง ยุโรปกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : โอกาส ความขดัแย้ง และการเปล่ียนแปลง. (กรุงเทพฯ : คณะ
รฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), หน้า 10. 
 22 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 14. 
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บทท่ี 5 

บทสรปุ 

 งานศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถือเป็นงานแรกๆ ที่มอีิทธิพลงานตะวนัตกเข้ามา

ผสมผสาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาติตะวนัตกอย่างอังกฤษและฝรัง่เศสเข้ามามบีทบาทในสงัคมไทย

ขณะนัน้มากขึน้เรือ่ยๆ ท าใหไ้ทยตอ้งรบัเอาวฒันธรรมอย่างตะวนัตกเขา้มาอย่างเสยีมไิด ้อกีทัง้พระราชด าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ ทีม่แีนวทางในการปฏริปูประเทศให้เป็นแบบตะวนัตก เพื่อให้มี

ความเจรญิก้าวหน้า งานสถาปตัยกรรมจงึถูกน าใชแ้สดงออกในการพฒันาบา้นเมอืง เพื่อใหช้าวต่างชาตไิด้

เหน็ถงึความเจรญิกา้วหน้าของประเทศ 

 วดัราชบพธิมอีงคป์ระกอบอย่างตะวนัตก เช่น โครงสรา้งของอาคารเพดานภายในพระอุโบสถและ

พระวหิาร ทีไ่ดแ้บบอย่างมาจากศลิปะกอธคิ โดยการใช ้Pointed arch มาเป็นโครงสรา้งของเพดานภายใน 

ส่วนผนังมกีารประดบั Frieze, Cornice และ Semi-Column ซึง่เป็นองคป์ระกอบตกแต่งทีน่ิยมอย่างมากใน

งานสถาปตัยกรรมตะวนัตก ส่วนงานจติรกรรมภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิยงัเปลี่ยนแปลงไปจากขนบ

จารตีเดมิ โดยมกีารทาพื้นผนังเป็นสฟ้ีา เขยีนสทีองลายดอกมณฑาร่วง นอกจากน้ีแผนผงัการวางตวัของ

อาคารยงัวางเป็นผงักลม มตี้นแบบมาจากพระปฐมเจดยีท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่4 แตกต่างจากสมยัก่อน

ที่มกันิยมวางอาคารให้อยู่ในผงัสี่เหลี่ยม องค์ประกอบเหล่านี้จงึเป็นส่วนส าคญัในการแสดงออกถึงความ

เปลี่ยนแปลงของงานสถาปตัยกรรมและศิลปกรรมไทย และการน าเทคนิคแบบตะวนัตกในผสมผสานกบั

อาคารแบบไทยประเพณ ีหรอืการปรบัเปลีย่นประยกุตง์านไทยประเพณ ีเช่นส่วนของหน้าบนัทีใ่ชต้ราประจ า

รชักาลมาประดบัแทนรูปเทพเจา้ การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัในงานศลิปกรรม

ไทย แมว้ดัราชบพธิจะไม่ปรากฏรายชื่อช่างชาวต่างชาตเิขา้มาเกี่ยวขอ้ง แต่นายช่างคนส าคญัอย่าง หม่อม -

เจา้ประวชิ ชุมสาย และสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ ทัง้ 2 พระองคเ์ป็นนายช่างทีม่ฝีีมอืใน

การผสมผสานงานไทยเขา้กบังานตะวนัตกได้อย่างดเียีย่ม โดยเฉพาะสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุ- 

วตัตวิงศ์ พระองคท์รงศกึษาศลิปวทิยาการอย่างตะวนัตกและฝึกฝนจนมผีลงานชิ้นเอกมากมาย ทัง้นี้หาก

งานประดบัโมเสคภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิส าเรจ็ลุล่วง กอ็าจจะกลายมาเป็นผลงานชิน้เอกอกีชิ้นของ

พระองคก์เ็ป็นได ้

 ภาพโมเสคทีม่โีครงการจะมาประดบัภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ ลว้นแลว้แต่เป็นภาพทีแ่สดงถงึ

ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัองักฤษและฝรัง่เศส ซึง่หากน ามาตดิภาพกแ็สดงนัยยะทางการเมอืงอยู่ไม่น้อย 

เนื่องในช่วงเวลาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่4-5 ไทยกบัองักฤษและฝรัง่เศสมคีวามสมัพนัธต์ดิต่อกนัอยู่ตลอดเวลา 
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และเหตุผลส าคญัคอืเรื่องทางการเมอืง ประเทศไทยในเวลานัน้เปรยีบได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แข่งขนักนัระหว่าง

อ านาจขององักฤษและฝรัง่เศส และเมอืงโดยรอบกล็ว้นแต่เป็นอาณานิคมของทัง้ 2 ประเทศ ซึง่ประเทศไทย

ตอ้งพยายามใหต้วัเองรอดพน้จากการตกเป็นประเทศภายในอาณานิคมใหไ้ด ้ เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศพรอ้ม

ทีจ่ะคุมคามไทยอยู่ตลอดเวลา ไทยจงึต้องพฒันาประเทศชาตบิ้านเมอืงใหเ้ทยีบเท่ากบัประเทศตะวนัตกให้

ไดม้ากที่สุด การแผ่ขยายอทิธพิลของชาตติะวนัในครัง้นัน้ ท าใหต้้องยอมรบัระเบยีบปฏบิตัแิละกฏเกณฑท์ี่

บรรดาชาตติะวนัตกได้ก าหนดขึน้เพื่อปฏบิตัริะหว่างกนั รวมถงึระบบการเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศก็ต้องเป็นไปตามรปูแบบตะวนัตก ทัง้นี้ในช่วงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เกดิ

เหตุการณ์ ร.ศ.112 ซึง่เป็นปญัหาความขดัแยง้ระหว่างไทยกบัฝรัง่เศส ท าใหไ้ทยในช่วงเวลานัน้อ่อนแอเป็น

อย่างมาก และต้องยอมเสียสละพื้นที่ให้แก่ฝรัง่เศสเพื่อยุติข้อพิพาทนี้ ในเหตุการณ์ครัง้นัน้ยงัส่งผลถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัองักฤษอกีดว้ย ภายหลงัจากเหตุการณ์ ร.ศ.112 พระบาทสมเดจ็จุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ทรงมพีระราชด ารใินการเสดจ็ประพาสยุโรปถงึ 2 ครัง้ เพื่อเสรมิสมัพนัธไมตรทีีต่่อกบัอังกฤษและ

ฝรัง่เศส ท าให้ภาพที่ปรากฏมกัเป็นภาพเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับองักฤษและ

ฝรัง่เศส ที่ถอืว่าเป็นประเทศที่มอีทิธพิลกบัไทยในหลายๆ ด้าน รูปโมเสคนี้จงึแสดงนัยยะทางการเมอืง อนั

เนื่องมาจากทัง้หมดลว้นเป็นภาพเหตุการณ์จรงิที่เคยเกดิขึน้ เช่น ภาพนโปเลยีนที ่3 เสดจ็รบัราชทูตไทย 

และภาพพระราชินีวิคตอเรียเสด็จรับราชทูตไทย โดยทัง้ 2 ภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระองคม์พีระราชด ารสิ่งคณะทูตทัง้ 2 คณะไปองักฤษและฝรัง่เศส 

พรอ้มดว้ยพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการส่งไปถวาย เพื่อแสดงให้เหน็ถงึความพรอ้มของประมุข

ของไทยทีจ่ะตดิต่อคา้ขายกบัชาตมิหาอ านาจของยุโรป การกระท านี้ถอืเป็นความชาญฉลาดของรชักาลที ่4 

เพื่อปกป้องไมใ่หป้ระเทศอยูภ่ายใตก้ารปกครองแบบอาณานิคมของชาตติะวนัตก แมภ้าพน้ีมกีารวางแผนจะ

น ามาประดบัภายในพระอุโบสถวดัราชบพธิ ช่วงงานบูรณะสมยัรชักาลที่ 6 แต่ประเทศไทยก็ยงัตดิต่อกบั

ประเทศมหาอ านาจจากตะวนัตกอยา่งองักฤษและยโุรปอยูต่ลอดเวลา  

 ในช่วงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่ เป็นช่วงเวลาที่ชดัเจนที่สุดถงึอทิธพิลจากชาติ

ตะวนัตกที่ท าใหเ้กดิการพฒันามคีวามเปลี่ยนแปลง และพระองคย์งัเสดจ็ประพาสทัง้ประเทศใกล้เคยีงและ

ยุโรปอยู่บ่อยครัง้ เพื่อศึกษาและน าเอาแนวทางจากชาติต่างๆ มาพฒันาและปฏริูปประเทศไทย เพื่อให้

ทดัเทยีมกบัชาตอิื่นๆ ทัง้เรื่องการเมอืงการปกครอง ระบบการศกึษา การสาธารณสุข สาธารณูปโภค การ

ประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย ์และการคมนาคม อกีทัง้ยงัทรงน าสถาปนิกชาวต่างชาตเิขา้มาท างานในไทย 

ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูก้นัระหว่างช่างไทยและต่างชาต ิปรากฏผลงานสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตก
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มากมาย เช่น พระทีน่ัง่อนันตสมาคม พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท เป็นต้น ซึง่เป็นผลงานฝีมอืทัง้ช่างไทยและ

ช่างชาวต่างชาต ิ

 แมว้่าอทิธพิลงานแบบตะวนัตกจะเอามาผสมผสานกบังานศลิปกรรมแบบไทย แต่กไ็ม่ไดถู้กน ามาใช้

อย่างเบด็เสรจ็เสยีทเีดยีว เช่นพระอุโบสถวดัราชบพธิที่ยงัคงรูปแบบภายนอกอย่างไทยประเพณีอยู่ หรอื

อาคารอื่นๆ ที่ยงัคงความเป็นจารตีขนบแบบไทยเอาไว้ เนื่องมาจากว่าการน าเอารูปแบบงานตะวันตกไม่

สามารถน ามาใช้ได้เลยทีเดียว เพราะยงัมกีลุ่มชนชัน้น าที่ยงัหวงขนบธรรมเนียมแบบเดิม โดยรูปแบบ

สถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่เฉพาะกบัอาคารทีม่กีารใช้สอยแบบตะวนัตกอย่างเดยีว 

หรอืหากถ้าเป็นอาคารทีม่กีารใชส้อยแบบไทย เช่นวดั กม็กัจะเป็นการน าเทคนิคและองคป์ระกอบบางอย่าง

เขา้มาแทรกเท่านัน้ แมห้ลงัคาพระอุโบสถวดัราชบพธิจะมกีารท าซุ้มโค้งแหลมแบบศิลปะกอธคิมาใช้ แต่

โครงสรา้งของอาคารยงัเป็นแบบไทยประเพณีท าให้เพดานนัน้เรยีบ ซึ่งหากน ามาใช้จรงิๆ เพดานจะต้องมี

ลกัษณะไขว้กนัเป็นกากบาท อกีทัง้ยงัเป็นการน างานตะวนัตกมาผสมแบบซ่อนรูป คอืต้องเขา้มาภายใน

เท่านัน้จงึจะเหน็ว่ามกีารประดบัตกแต่งอย่างตะวนัตก  ฉะนัน้การจะน าอิทธพิลตะวนัตกเข้ามาใช้กบังาน

อยา่งไทยจงึจ าตอ้งพจิารณาอย่างด ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยในขณะนัน้ 
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