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                    The objective of this research is to investigate design methods and solution including 
efficiency evaluation on the Thai traditional design process. This research focus on the 
architectural design in  the period of King Rama lll which shown the integration between Thai 
and foreign arts especially Chinese. This style become a pattern of royal of that period of time.  
             The 5 royal temples chosen as case studies in this research are Wat Rajaorosaram 
(built by the king) Wat Paichayonponsep (build by the viceroy)  Wat Teptidaram (build by the 
king patronage) Wat Mahannaparam (build by the royal family) Wat Prodketchetaram. 
                    The analysis method used in this research is comparison of important componant 
among the 5 royal temples which are lay-out, building plans, building foundation, gable, symbolic 
building ornaments. 
                    The research found out that: 
                    1. The architectural design of King Rama lll style is related to the builder’s status 
especially. The one that build by the king will be larger in size with extra decorative ornaments. 
for example: double height base, symbol of a dragon with 5 fingernails are used to indicate status 
of the builder. 
                    2. The architectural design by using the mixture of both Chinese and foreign arts is a 
cultural integration which aim to unite among of diversity population of that time.  
                    3. The use of Chinese and foreign arts in Thai Architecture is only in level of 
ornamental and decoration composition to building. All others design strategy still remain in Thai 
traditional way which response properly to Thai way of  life.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของการศึกษา 
                งานวิจัยนี้เปนการศึกษาในสวนของเนื้อหาวาดวยการออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยซึง่
ก็คือ การศึกษาถึงกระบวนการออกแบบหรือกระบวนการแกปญหาในโครงการนั้นอยางมีเปาหมาย 
มีคุณภาพ สุนทรียภาพทางสถาปตยกรรม1 และเปนการออกแบบสรางภาวะแวดลอมในระดับตางๆ
ที่มีสัญลักษณของรูปทรงและที่วางตามแบบแผนของกลุมวัฒนธรรมนั้นๆ2 ภายใตเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตรและเกณฑกําหนดทางกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม  และเปนการวิเคราะห
เชิงประเมินคาความสัมฤทธิ์ผลเพื่อพิสูจนใหแจงทางภูมิปญญาในการสรางสรรค    ซ่ึงมักจะปรากฏ
ขึ้นอยางโดดเดนเมื่อมีแรงกระตุนใหเกิดพัฒนาการดานสถาปตยกรรมในหนาประวัติศาสตรไทย   
ดังมีตัวอยางที่นักวิชาการทั้งหลายไดพิสูจนใหเห็นไดแลว เชน การออกแบบสถาปตยกรรมเมื่อไทย
ริเร่ิมสรางสรรคภายใตพื้นฐานวัฒนธรรมอินเดียและลังกาในสมัยอูทองและในสมัยอยุธยาตอนตน   
และสถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตกแหงอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ  เปนตน 
               งานสถาปตยกรรมที่ผูวิจัยสนใจทําการศึกษาในกรอบโครงของการออกแบบตาม
การศึกษานี้ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของปรากฏการณทางการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทย ซ่ึงได
เกิดขึ้นดวยแรงกระตุนทางวัฒนธรรมภายหลังจากเหตุการณประวัติศาสตรครั้งที่กรุงศรีอยุธยาพาย
แพจากสงครามเมื่อป  พ.ศ.2310   ตอเนื่องกับเหตุการณครั้งที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรง
กูบานกูเมืองและสรางกรุงธนบุรีขึ้นเปนเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทยอยูชวงระยะเวลาอีก 15 ป 
และเหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงไดริเร่ิมสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหเปนราชธานีที่มั่นคงของคนไทยแลวเมื่อป พ.ศ.2325  
___________________________                     
                    1อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  ปราสาทเมืองต่ํา:การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2541 ),30. 
                          2อนุวิทย  เจริญศุภกุล,“การอนุรักษคานิยมทางประเพณีในอาคาร”, อาษา:วารสาร
สถาปตยกรรม   9 , 6 (มิถุนายน  2536) :66.    
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                    การสรางสรรคทางสถาปตยกรรมครั้งสําคัญนี้อาจกลาวไดวาเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ประมาณชวงปลายแหงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ ( รัชกาลที่ 2 ) ที่วัดราช
โอรสารามฯ ซ่ึงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร(รัชกาลที่ 3 ดํารงพระยศขณะนั้น)ไดทรงสถาปนาขึ้นเปน
พระอารามหลวงสวนพระองคในรูปแบบที่ผิดแปลกกวาพระอารามโดยทั่วไป  และกลายเปน
รูปแบบที่สังคมโดยทั่วไปยอมรับและนิยมสรางอยางตอเนื่องมาจนตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ( รัชกาลที่ 3 )  รูปแบบสถาปตยกรรมที่กลาวถึงนี้มีคําจํากัดความเรียกกันใน
วงวิชาการวาสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว3 
                    สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ มีลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณที่โดดเดนแตกตาง
ไปจากสถาปตยกรรมไทยแบบดั้งเดิมกลาวคือ ครูชางผูออกแบบไดถอดความงามศิลปะอยุธยาออก
โดยสอดใสส่ิงใหมๆและความคิดเห็นของตนเขาไป4   ประกอบกับความกลาที่จะแสดงการคลี่คลาย
ไปสูแนวทางการออกแบบในรสนิยมใหม5  อีกทั้งมีการปรับปรุงและผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมจากชาติตางๆโดยเฉพาะจากจีนอยางเดนชัด ทั้งในเรื่องการออกแบบที่วาง 
(space) และรูปทรง (form)  โดยยังคงสัมผัสไดถึงเคาโครงตามแนวความคิด (concept) ของการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมตามแนวพุทธปรัชญาซ่ึงเปนแมบทของงานสถาปตยกรรมไทย แตก็มี
เอกลักษณโดดเดนจากการเลือกใชรูปสัญลักษณใหมในรูปแบบสัญลักษณมงคลจีนแทนที่หรือใช
สัญลักษณมงคลจีนผสมผสานกับรูปสัญลักษณแบบไทยเดิม    
                 นอกจากนั้นการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ แตละแหงที่ผูสรางมี
ฐานะที่ไมเทาเทียมกัน เชน เปนงานสถาปตยกรรมที่พระมหากษัตริยทรงสรางและเปนงาน
สถาปตยกรรมที่ขุนนางชั้นผูใหญสรางยังมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยซ่ึงแสดงใหเหน็ 
 
___________________         
                     3ที่เรียกวาสถาปตยกรรมพระราชนิยมก็คือ ในแตละรัชกาลหรือในแตละสมัยที่พระเจา
แผนดินปกครองบานเมือง อาจมีความนิยมชมชอบและสนับสนุนสงเสริมงานดานศิลปกรรม
ตางกัน      ถาแตกตางกันนอยอาจมองไมเห็น สวนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีความ
เดนชัดเนื่องจากทรงโปรดศิลปะจีนมากเพราะทรงใกลชิดสนิทสนมกับพอคาชาวจีนจึงมีความ
สนใจและมีความรูทางศิลปวัฒนธรรมจีนเปนอยางดี 
                     4อนุวิทย  เจริญศุภกุล, “การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม:การวางแผนผังอาคาร
ในกรณีของพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,”ใน รวมบทความการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),39.   
             5เรื่องเดียวกัน, 43. 
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วามีความพยายามแกไขปญหาจากการออกแบบในเรื่องฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์สถาปตยกรรม
ดวยรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่ผสมผสานจีนและตะวันตก    อันเปนรูปแบบใหมที่แตกตางแบบ
ประเพณีดังที่กลาวถึงตอนตน    เพื่อใหสถาปตยกรรมนั้นสัมพันธกับตัวผูสราง   จึงทําให
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนี้เกิดระเบียบแบบแผนใหมขึ้นตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง   
ดวยวิธีการสรางสรรคที่วาง (space) อยางเปนระบบและแสดงลําดับขั้นตามลักษณะพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทยเพื่อใหสนองความตองการของสังคม ทั้งทางกายภาพและทางวัฒนธรรมตลอดจน
สัมพันธกับภาวะการณหรืออิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงโดยที่การออกแบบยังคํานึงถึงเนื้อหาและ
ระบบสัญลักษณอยางไทย ไวไดดวยความสัมฤทธิผลตัวอยางของการออกแบบงานสถาปตยกรรม
ดังกลาวนี้      ไดแก   สถาปตยกรรมวัดราชโอรสารามฯ , วัดเทพธิดารามฯ , วัดมหรรณพารามฯ ,
วัดไพชยนตพลเสพฯ , วัดโปรดเกศเชษฐารามฯ     เปนตน                                 
                    โดยลักษณะดังกลาวงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมจึงเปนกรณีศึกษาที่มีความ
พิเศษทั้งในสถานะที่เปนผลงานซึ่งแสดงความเปนเอกอยางยิ่งทางภูมิปญญาในการสรางสรรคจาก
พัฒนาการในการออกแบบและการแกปญหาดวยเทคนิควิธีการที่แยบคาย และเปนปรากฏ การณที่
บงบอกไดถึงจิตวิญญาณในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมตามกระบวนการทางวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนั้นในความสําคัญของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ นี้เองก็ไดรับการยอมรับวา
เปนตัวแทนหนึ่งของงานสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซ่ึงก็คือตัวแทนของงาน
สถาปตยกรรมไทยที่รุงโรจนรุนสุดทายในประวัติศาสตรและเปนตัวตนที่สมบูรณที่สุดกวาทุกสมัย
ที่ผานมา  

                 เพื่อเปนการสรางความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของสถาปตยกรรมแบบพระราช
นิยมที่จะทําการศึกษา  จึงขออธิบายสรุปเปนขอมูลอยางยอเพื่อใหเห็นภาพรางดังนี้ 
            1. การจัดผังบริเวณ แผนผังพระอาราม   ไดรับการออกแบบอยางเรียบงายภายใตแบบ
แผนทางประเพณีที่มีมาแตเดิม กลาวคือ มีการจัดแบงแผนผังพระอารามออกเปน 2 สวน โดยเนน
สวนพุทธาวาสอันประกอบดวยอาคารสําคัญตางๆ อันไดแก   พระอุโบสถ  พระวิหาร  การเปรียญ 
และเจดีย เปนตน  โดยอาคารเหลานี้ไดถูกจัดระเบียบเพื่อเนนใหเกิดความสําคัญรวมกันทั้งผัง
บริเวณโดยมีการควบคุมตลอดจนการจัดระยะและลําดับของที่วางสัมพันธกันไปกับขนาดสวนและ
หนาที่ใชสอย      ทั้งการจัดผังบริเวณยังมีแนวโนมที่ผูออกแบบตองการแสดงออกถึงการสะทอนคติ
ความเชื่อบางประการอีกดวย  นอกจากนั้นเพื่อเปนการเนนความสําคัญของอาคารใหมากขึ้น
บางพระอารามจึงออกแบบสรางศาลารายคั่นที่กําแพงแกวหรือสรางครอมกําแพงแกวรอบพระ
อุโบสถหรือวิหารรวมทั้งศาลาการเปรียญ และสรางพระปรางขนาดเล็กเพิ่มเติมขึ้นที่มุมของกําแพง
แกว บางแหงเนนเฉพาะดานหนา ตัวอยางไดแก วัดราชโอรสารามฯ และวัดเทพธิดารามฯ    เปนตน                 
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            2. การสรางสรรคพื้นที่วางตามการใชงาน     ทั้งในงานผังบริเวณและแผนผังอาคารได
ถูกปรับปรุงขึ้นโดยใหความสําคัญกับการใชพื้นที่ของตัวโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญในระดับ
เทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทําใหขนาดของอาคารไมแตกตางกวากันมากนักและมักวางอยูใน
ตําแหนงระนาบเดียวกันหรือวางอยูในตําแหนงที่ใกลกันเปนกลุมกอน โดยอาคารเหลานี้ถูก
ออกแบบใหมีความตอเนื่องและสัมพันธกันตามลักษณะการใชสอยใหเปนอาคารหลักและอาคาร
รองอยางสมบูรณแบบและเพิ่มองคประกอบของอาคารที่จําเปนทั้งในดานคติและการใชงานรวมเขา
มา  
            3.รูปอาคารมีการใชโครงสรางของระเบียบพื้นฐานอยางไทย แตแบบอาคารทําทีวา
เลียนแบบจีน ลวดลายการตกแตง เชน ลายหนาบันจะพยายามออกแบบที่ใชองคประกอบตัวลาย
และวัสดุที่มีรสนิยมเปนจีน    ผสมผสานกับลายแบบฝรั่ง หรือทรงหลังคาซึ่งมีลักษณะคลายกับ
หลังคาแบบจีนแตไดออกแบบใหมีกันสาดโดยรอบแบบอาคารไทย   
               4.การออกแบบตั้งใจที่จะใชรูปสัญลักษณที่เปนลวดลายมงคลแบบจีน  ทั้งที่เปนลาย
ดอกไม    ลายรูปทิวทัศนผสมกับลายดอกไม    สัตว  เทพ  เครื่องมงคลหรือเครื่องบูชาตามแบบจีน 
ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการใชรูปสัญลักษณในลักษณะใหมแทนที่รูปสัญลักษณแบบไทยเดิม แตมิได
เปลี่ยนแปลงหรือลดคุณคาของสถาปตยกรรมซึ่งยังคงรักษาความเปนสัญลักษณที่สัมพันธกับวิถี
การดําเนินชีวิต คติเชื่อในสังคมไทยไวไดอยางเหมาะสม 
            อยางไรก็ตามผลงานการศึกษาทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมแบบพระ
ราชนิยมฯ  เทาที่สํารวจกอนหนาที่จะเสนองานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยพบวามีผูสนใจไดทําการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรมมาบางแลวทั้งในลักษณะของตํารา   งานวิจัยและบทความทางวิชาการและ
เอกสารอางอิงตางๆ  เชน  
            สมใจ  นิ่มเล็ก  ทําสาระนิพนธ เร่ือง  “ สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว”     เพื่อนําเสนอแกบัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปการศึกษา 2516  ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะสถาปตยกรรมและองคประกอบตางๆ ของ
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมและมูลเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงแบบอยางศิลปะ 
            ไขแสง    ศุขะวัฒนะ  ทําการศึกษาเรื่อง “วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลจีนในสมัยตน
กรุงรัตนโกสินทร ” โดยผูทําการวิจัยมุงที่จะเนนอธิบายถึงอิทธิพลสถาปตยกรรมจีนที่มีตองาน
สถาปตยกรรมไทย ในแงของรูปทรงอาคารทั้งภายในภายนอก ตลอดจนการประดับตกแตงอาคาร
และอาณาบริเวณดวยศิลปะแบบจีน และมีการวิเคราะหถึงมูลเหตุในการรับอิทธิพลแบบจีน 
            วงศฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา  ทําวิทยานพินธเร่ือง “การศึกษาสถาปตยกรรมในเขต
พุทธาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร ”  เพื่อนําเสนอแกบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปการศึกษา 2535 ทําการศึกษาเกีย่วกับ รูปแบบ ลักษณะทางศิลปะสถาปตยกรรม และองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะแบบพระราชนิยมฯในรัชกาลที่ 3 โดยเปนการ 
ศึกษาววิัฒนาการตลอดจนการรับอิทธิพลและการเปรียบเทียบรูปแบบ 
               นอกจากนั้นก็เปนผลงานที่เขียนขึ้นวิเคราะหตามแงมุมทางวิชาการซึ่งมีอยูอยางกระจัด
กระจายเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ตามการศึกษาดังกลาวก็ยังไมครอบคลุมประเด็นในแงมุมของการ
ออกแบบสถาปตยกรรม กลาวคือ เปนการศึกษาทางประวัติศาสตร วิวัฒนาการทางรูปแบบและ
ศิลปะเสียเปนสวนใหญ  ในขณะที่การศึกษาการสรางสรรครูปทรง ที่วาง คติสัญลักษณหรือการ
ออกแบบตามกระบวนการชางในงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมและการประเมินคุณคาความ
สัมฤทธิ์ผล ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักในการวิจัยเร่ืองนี้ยังเปนงานที่ไมมีผูใดทําการศึกษาคนควาและ
ไดกระทําไวอยางจริงจัง 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  
             ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้มีความมุงหมายและวตัถุประสงคดังนี้ 
             1. เพื่อศึกษาการออกแบบพระอารามหลวงที่สรางขึ้นตามแบบสถาปตยกรรมแบบพระ
ราชนิยม ซ่ึงมีเปาหมายยอย 2 ประเด็น คือ 
                  1.1 เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงคในการออกแบบสรางสรรคงานสถาปตยกรรมแบบ
พระราชนิยม ฯ ภายใตกระบวนทัศน(paradigm)ทางสังคมสมัยตนรัตนโกสินทร 
                  1.2  เพื่อใหทราบถึงเทคนิควิธีในการแกปญหาซึ่งในงานวิจัยนี้มุงประเด็นไปที่ 
กระบวนการในการออกแบบงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมโดยตรง และเพื่อใหสะดวกใน
การดําเนินการวิจัยจึงไดแบงหัวขอที่จะพิจารณาแยกออกตามลําดับขั้นตอนทางการออกแบบ
สถาปตยกรรมดังนี้ 
                            1.2.1   การเลือกและกําหนดตําแหนงที่ตั้ง( site selection)                     
                            1.2.2   การออกแบบรูปทรงตัวอาคารที่เกี่ยวของกับฐานานุศักดิ์ของผูสราง 
                         1.2 .3  สัญลักษณในงานสถาปตยกรรม 
             2.  เพื่อศึกษาความสัมฤทธิผลในงานออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ ตาม
กระบวนการทางการออกแบบสรางคุณคาในดานตางๆโดยกําหนดกรอบดังนี้   
                   2.1  คุณคาทางสังคม  หมายถึง คุณคาที่ตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิตทางสังคม 
เชน การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ เปนตน  ซ่ึงเปนคุณคาที่ผูกพันตอการใชชีวิตทางกายภาพใน
ระบบสังคมศักดินา 
                   2.1 คุณคาทางวัฒนธรรม  หมายถึงการสนองตอความพึงพอใจซึ่งก็คือความ
ตองการทางจิตใจ ทั้งในดานความเชื่อ  คานิยม  ความงาม  ซ่ึงเปนคุณคาทางมโนธรรม                   
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                                       2.2.1   ดานศิลปะ  ไดแก  แบบอยางศิลปะอันยึดถือเปนแบบปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม                   
                            2.2.2   ดานสุนทรียศาสตร  ไดแก ศิลปะในการจัดสรรคที่วางใหเปนไป
ตามความประสงค อาทิเชน ความสัมพันธดานขนาดสวน  ชองไฟหรือที่วางระหวางอาคาร  การ
นําเขาไปสูสวนตางของอาคารและกลุมอาคาร   ความไดสมดุลยลงตัวทั้งผังอาคารและแผนผัง
อาคารในตัวเอง   
                            2.2.3 คุณคาทางคติสัญลักษณ  ไดแก การสื่อสารดวยตัวแทนทางกายภาพ
บางอยางเพื่อใหผูสัมผัสไดรับทราบความหมายที่เหนือรูปธรรมนั้น  
วิธีการศึกษา  
            เนื่องจากการศึกษาสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาที่มุงเนน
ใหเห็นถึงการพัฒนาการการออกแบบสถาปตยกรรม ซ่ึงก็คือการศึกษาถึงความเจริญทางอารยธรรม
ของสังคม  ดังนั้นวิธีการศึกษาจะตองอาศัยการวิเคราะหโดยเนนขอมูลหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบและประเมินคาผลงานโดยใชพื้นฐานจากเนื้อหาในวัฒนธรรมตามพื้นที่ (space)   และ
เวลา ( time) ในขณะนั้นเปนเครื่องมือวิเคราะห และอธิบาย 
            การศึกษาดังกลาวนี้จัดไดวาเปนการศึกษาเชิงคุณคา คือ การศึกษาการออกแบบและผล
ของการกอสรางซึ่งเปนคุณคาของงานสถาปตยกรรมโดยตรง ดังนั้นวิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้จึง
สามารถแยกไดเปนสองกรณี  คือ  
            กรณีแรกการศึกษาการออกแบบ  โดยใชขอมูลจากเอกสารและหลักฐานทางดานศิลปะ
สถาปตยกรรมเทาที่ปรากฏมาวิเคราะห ตีความ ตามหลักการทางสถาปตยกรรม  
            กรณีที่สองการศึกษาผลของการกอสราง   โดยการประเมินคุณคาหรือวัดขีด
ความสามารถในการแกไขปญหา  ในที่นี้หมายถึงการออกแบบซึ่งจะตองพิจารณาจากคุณภาพ
สถาปตยกรรม รูปสัญลักษณที่เกิดจากการออกแบบ และลักษณะทางสังคมของผูสราง กลาวโดย
สรุปก็คือ การศึกษาวางานสถาปตยกรรมนั้นสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมหรือ
แบบแผนของกลุมวัฒนธรรมนั้นอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
ขอบเขตของการศึกษา   
               ในการศึกษาทางสถาปตยกรรมนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาเฉพาะในเขตพทุธาวาสของพระ
อาราม โดยมากจะประกอบดวย พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญ พระปรางค เจดยี ฯลฯ  ที่มีการ
ออกแบบและสรางตามลักษณะของสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมโดยเฉพาะอาคารประธานและ
อาคารสําคัญทุกหลัง และจะศึกษาเฉพาะเขตพุทธาวาสพระอารามที่ไดสรางขึ้นใหมในชวงตนกรุง
รัตนโกสินทร ระหวางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ( รัชกาลที่ 2 )   จนถึงรัชกาล 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ( รัชกาลที่ 3 )  ดวยเหตุที่วาในชวงเวลาดังกลาวมีการสราง
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมอยางตอเนื่องและการศึกษาเฉพาะพระอารามที่สรางขึ้นใหมนั้นจะ
ทําใหเห็นถึงลักษณะของความเปนผลงานดานการออกแบบที่มีวัตถุประสงคที่สัมพันธกับสถานที่
และชวงเวลาขณะนั้นโดยตรงโดยมี่มีเงื่อนไขอื่นประกอบ 
            จากการศึกษาเบื้องตนพบวามีพระอารามหลวงที่สรางขึ้นใหมโดยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว ตลอดจนถึงเชื้อพระวงศ ขุนนาง  พอคา และประชาชน  ในชวงระยะเวลาดังกลาว
โดยมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมมีอยูจํานวนทั้งหมด 4 วัด ไดแก  วัดโปรดเกศเชษฐา
รามฯ  วัดไพชยนตพลเสพฯ วัดเทพธิดารามฯ วัดมหรรณพารามฯ     
            นอกเหนือจากกรณีดังกลาวแลวผูทําการศึกษาไดเลือกวัดราชโอรสฯเปนอีกกรณหีนึง่ใน
การทําการศึกษา  เนื่องจากวัดราชโอรสฯถือเปนสถาปตยกรรมไทยแหงแรกที่สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมพระราชนิยม ทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหขอมูลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําให
การศึกษาในหัวขอวิจัยนี้สามารถติดตอเรื่องราวไดชัดและครอบคลุมทุกประเด็นครบถวนตาม
วัตถุประสงค 
            ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีขอบเขตในการศึกษาพระอารามหลวงทั้งหมดรวม  5 แหงเปนตวั
แบบการศึกษาหลัก ไดแก   วัดราชโอรสารามฯ    วัดโปรดเกศเชษฐารามฯ  วัดไพชยนตพลเสพฯ  
วัดเทพธิดารามฯ  วัดมหรรณพารามฯ 
            นอกจากนั้นการศึกษายังเนนเฉพาะการออกแบบโดยพิจารณารูปทรงทางสถาปตยกรรม
และการจัดพื้นที่วาง ตลอดจนบทบาทหนาที่ของคติสัญลักษณในระดับโครงสรางผังและตัวอาคาร 
โดยไมเนนในการศึกษาแบบงานสถาปตยกรรมในเชิงเทคนิควิธีการกอสรางอันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดของเวลาในการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการศึกษา  
            1.ขั้นตอนการเก็บขอมูล  เปนการศึกษารวบรวมขอมูลที่นํามาใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษาแบงออกเปน 
                   1.1  ขอมูลทางดานเอกสาร ไดแก 
                               1.1.1   ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการกอสรางเกี่ยวของกับการกอสราง
และปฏิสังขรณวัดที่จะทําการศึกษา  เพื่อทราบถึงประวัติของการกอสราง ไดแก  พงศาวดาร  
จดหมายเหตุ ตลอดจนหนังสือรวบรวมประวัติของทางวัด 
                               1.1.2  ขอมูลเอกสารในเชิงประวัติศาสตร  สังคม  วัฒนธรรม  และคติ
ความเชื่อทางศาสนา ที่มีอิทธิพลและสงผลตอการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม  
เพื่อทราบคติสัญลักษณที่ เกิดขึ้นจากเงื่อนไขตางๆทางสังคมที่ เปนปจจัยผลักดันใหงาน
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สถาปตยกรรมปรากฏขึ้นมา ไดแก  ตํานาน  คัมภีรทางพุทธศาสนา  และวรรณกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนา 
                   1.2   ขอมูลภาคสนาม  เปนขอมูลทางกายภาพที่ไดจากตัวสถาปตยกรรมโดยการ
เก็บขอมูลรวบรวมบันทึกเปนภาพถาย  ภาพเขียนแบบและลายเสน  เพื่อใชเปนตัวแบบในการศึกษา 
            2. ขั้นตอนการจัดลําดับขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาประมวล แยกแยะและจัด
ระเบียบเพื่อสะดวกในการศึกษาและใชเปนโครงรางในการเตรียมสูการวิเคราะหตอไป โดยแบง
ออกเปน 
                   2.1 ขอมูลที่มีปจจัยในการกําหนดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระ
ราชนิยม ไดแก ประวัติ  สภาพสังคม  วัฒนธรรม ความสัมพันธกับอารยธรรมภายนอก และคติ
ความเชื่อ ฯลฯ 
                   2.2  ขอมูลที่เกี่ยวกับตัวงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม ไดแก แผนผัง  ตัว
อาคาร  และองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
                   2.3  ขอมูลที่เกี่ยวของกับคติการสรางคาและความหมายรวมถึงสัญลักษณในงาน
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม  เชน คัมภีรไตรปฎก  คัมภีรไตรภูมิฯ  และอื่นๆ 
            3.  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่จัดลําดับแลวมาวิเคราะห และวิจารณ
คุณคาของการออกแบบ (แนวคิดและเทคนิคและกลวิธีตางๆในการแกปญหาและคนหาสัญลักษณ
ทางวัฒนธรรม ) เพื่อเปนการประเมินความสามารถและขีดระดับภูมิปญญาทางการชางโดยการนํา
พระอาราทั้ง 5 แหง ซ่ึงสรางโดยผูสรางที่มีฐานานุศักดิ์แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบเอกลักษณเฉพาะ
ขององคประกอบงานสถาปตยกรรมที่ใชในการออกแบบ  
            4.  ขั้นตอนการสรุป คือการประมวลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห สรุปออกมาเปนการ
แนวทางการออกแบบและคติสัญลักษณ ( การสรางคาและความหมาย ซ่ึงก็คือความสัมฤทธิ์ผล )ใน
งานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม 
แหลงขอมูลในการศึกษา 
            ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนสามหมวดไดแก 
            1.ขอมูลทางสถาปตยกรรม ประกอบดวยขอมูลภาคสนาม และขอมูลภาคเอกสาร         
แหลงขอมูลภาคสนามในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  การสํารวจสภาพปจจุบันจากสถานที่ที่ทําการศึกษา  
ประกอบดวยขอมูลในลักษณะรูปถายและแบบแผนผัง  รูปแบบ  องคประกอบทางดาน
สถาปตยกรรม  รวมถึงขอมูลจากการสอบถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในแตละงานแตละสาขา 
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            2. ขอมูลทางประวัติศาสตร  สังคม  วัฒนธรรม ประกอบดวยขอมูลภาคเอกสารซึ่งอาจ
จําแนกไดเปนสองลักษณะไดแก  เอกสารประวัติศาสตรตนฉบับ  เชน  พงศาวดาร  จดหมายเหตุ  
จารึก  บันทึกการเดินทาง ตํานาน ฯลฯ  และเอกสารประวัติศาสตรเชิงวิเคราะหโดยนักวิชาการ 
            หมายเหตุ   แหลงขอมูลภาคเอกสารในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เอกสารรูปแบบตางๆ โดย
สามารถคนควาไดจากแหลงรวบรวมที่สําคัญไดแก 
                             2.1  หอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร 
                             2.2  หองสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                             2.3  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                             2.4  หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                             2.5  หองสมุดสวนบุคคล และหองสมุดของสถาบันตางๆ                                           
คํานิยามศพัทเฉพาะ  
            “การออกแบบ” หมายถึงกระบวนการออกแบบ หรือกระบวนการแกปญหาในโครงการ
นั้นอยางมีเปาหมาย  ที่มีคณุภาพหรือสุนทรียภาพทางสถาปตยกรรม  ซ่ึงจะมีสวนประกอบของ
รูปทรง   ที่วาง  กระบวนการและฝมือชางเปนปจจยัหลัก6   
            “สถาปตยกรรม” ก็คือ ศิลปะและวิทยาการของการกอสรางหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ศิลปะ
ของการจัดที่วาง(organizing Space)ตามความตองการของมนุษยนอกจากนั้น“ งานสถาปตยกรรม ” 
ก็คือ รูปทรงที่เกิดจากสภาพการดํารงอยูของมนุษย ทั้งในดานกายภาพและสัญลักษณ7  
            “สถาปตยกรรมแบบพระราชนยิมในรัชกาลที่ 3”หมายถึง รูปแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลของศิลปะจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 3)รูปแบบดังกลาวนี้ 
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานรศิรานุวัดวงศทรงเรียกวา “ วัดนอกอยาง ”8            

 

 

 

                       
_________________ 
                    6อนุวิทย  เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา:การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 256. 
                    7เรื่องเดียวกัน. 
                    8หมอมราชวงศหญิง แนงนอย  ศักดิ์ศร, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพกรุงเทพ, 2527), 59, อางจาก สมเด็จพระบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ,สาสนสมเด็จ เลม 25 (พระนคร:องคการคาคุรุสภา, 2505), 2-3. 
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               “เขตพุทธาวาส”  หมายถึง  พืน้ที่อันเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสิ่งสําคัญของวัด
และใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  โดยมากจะประกอบดวย พระอุโบสถ พระวหิาร  เจดีย  
ปรางค  การเปรียญ  กําแพงแกว  ระเบียงคด  ศาลาราย ฯลฯ9 
            “ความสัมฤทธิ์ผล”  คือ  การสรางคาและความหมายตามวฒันธรรมของมนุษย10 
                       “กระบวนทัศน” (paradigm) หมายถึง ทรรศนะพื้นฐาน อยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยางอันกําหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัติในประชาชนหนึ่งๆ11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________      
             9โชติ   กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช, 2537), 91. 
               10อนุวิทย   เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา:การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 256.                
                     11อมรา  พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2543), 92.    
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บทท่ี 2 
การศึกษางานสถาปตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 

ความหมายของการออกแบบและมุมมองในการศึกษางานวิจัยเร่ืองการออกแบบ 

                    โดยความหมายแลวการออกแบบ หรือกระบวนการออกแบบ(สถาปตยกรรม) ก็คือ 
การศึกษา และดําเนินการเพื่อสรางแบบตามรายการกําหนดของวัตถุประสงคในการสรางอาคารนั้น 
ภายใตเงื่อนไขและภาวะการณ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนถึง
ความรูและเทคนิควิทยาการที่มีอยูในขณะนั้น1                     
                    เปนธรรมชาติของการออกแบบที่สถาปนิกทุกยุคทุกสมัยตองสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมขึ้นจากพื้นฐานของบริบทแวดลอมทางสังคม ซ่ึงเปนปจจัยแวดลอมตัวสถาปตยกรรม 
ณ เวลาที่มันไดถูกสรางขึ้น ซ่ึงเมื่อใดก็ตามที่บริบททางสังคมเปลี่ยน วิถีชีวิต ความเชื่อ คานิยมและ
อุดมคติของผูคนเปลี่ยนไป รูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรมยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
เชนกัน 
                 แนวทางการศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรม จึงตองเปนมุมมองที่ตองศึกษาทุกๆเรื่อง
ดังกลาวสัมพนัธกันเปนองครวม (horistic) หมายถึง เปนการมองครอบทุกประเดน็สัมพันธกันใน
ลักษณะโครงขายสามมิติหรือระบบจีโอเดสิค (geodasic) ซ่ึงสงอิทธิพลตอกันทั้งหมด ซ่ึงมุมมอง
เชนนี้กเ็ปนธรรมชาติของการออกแบบอยูแลวเชนเดียวกนั  เมื่อเปนเชนนีแ้ลวจึงไมควรพิจารณา
งานสถาปตยกรรมในแงรูปกายภาพอนัเปนผลผลิตสุดทายแตเพียงอยางเดียว แตจะตองเปนศึกษาถึง 
กระบวนการกอรูปตั้งแตตนลงมาจนถึงรูปแบบสุดทายที่ปรากฏขึ้น หรือกลาวโดยสรุปก็คือจะตอง
พิจารณางานสถาปตยกรรมในลักษณะของกระบวนการทางวัฒนธรรม2  ดวยการศึกษาความจริง
ของสังคมและทฤษฎีความรูของคนในสังคม  โดยผานงานสถาปตยกรรม และศีลธรรมจริยธรรม 
 
_____________________________ 
               1อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา:การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 1. 
                2อนุวิทย เจริญศุภกุล, “แนวทางการศึกษาและวิจัยสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย,” ใน รวมบทความการศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 82.   

11   
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กระบวนทัศนและอุดมการณทางสังคม : ภาพสะทอนวัฒนธรรมแหงการสรางสรรคผลงาน
สถาปตยกรรมไทย 
              กระบวนทัศน ( paradigm) หมายถึง ทรรศนะพื้นฐานอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
อันกําหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัติในประชาชนหนึ่งๆ3   
                   สวนอุดมการณ  หมายถึง ระบบคิดหรือระบบการใหความหมาย ซ่ึงถูกยกใหมีฐานะอยู
ในโครงสรางสวนบนที่สะทอนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมสวนลาง หรืออาจกลาวไดวา อุดมการณ 
คือ โลกทัศนหรือคานิยมที่คนในสังคมหรือผูมีอํานาจรัฐ (สวนบน) เลือกใหสังคม (สวนลาง) ยึดถือ
เปนแนวปฎิบัติ 4                                
                   ในงานวิจัยเรื่องนี้มุงประเด็นในการศึกษา”สถาปตยกรรมหลวง” ซ่ึงเปนสถาปตยกรรม
ที่เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลจากกรอบความคิดของกลุมผูปกครองในสังคมไทย โดยมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขสูงสุดและทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจเปนที่ลนพนเหนือผูใดในแผนดิน ดวยเหตุนี้
สังคมไทยจึงเปนสังคมที่ขึ้นอยูกับพระมหากษัตริยโดยตรง และศูนยกลางการใชอํานาจในการ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรมอยูที่องคพระมหากษัตริยในฐานะหัวหนาครอบครัวใหญ และเปน
ประมุขของรัฐทางการเมือง   การศึกษาถึงวัฒนธรรมแหงการสรางสรรคสถาปตยกรรมใน
สังคมไทยโดยเฉพาะเมื่อจะกลาวถึงสถาปตยกรรมหลวงดวยแลว จึงจําเปนตองกลาวถึงฐานะของ
พระมหากษัตริยในสังคมแบบไทยเดิมกอนอื่น แลวจึงกลาวถึงปจจัยอ่ืนซึ่งมีความสัมพันธแวดลอม
เปนลําดับใหเห็นความสัมพันธประกอบกันไป 
                   พระมหากษัตริยในสังคมไทยเดิม   ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนบันทึกเกาแก
ของไทย อันไดแกศิลาจารึกสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชแลว ไดมีการกลาวถึงพระราชานุกิจของ
องคพระมหากษัตริยในฐานะของผูนําของคนในชาติทางการปกครอง การเมือง การสงคราม การ
ศาสนาและการศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดวยทรงดํารงพระองคอยูในฐานะศูนยกลางทางกิจการ
บานเมืองอันเปนภาระสําคัญในราชกิจตางๆตลอดมา องคพระมหากษัตริยจึงนาจะทรงเปนบุคคล
เพียงผูเดียวที่มีอํานาจอยางแทจริงในราชธานี และอํานาจนั้นนาจะสืบทอดตอกันมาเปนเชื้อสายของ
ราชวงศ   แตเมื่อศึกษาจากหลักฐานพระราชพงศาวดารตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาแลวก็ปรากฏวา 
 
________________________________ 
               3อนุวิทย เจริญศุภกลุ, “แผนภาพตัวแบบการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในประเทศไทย,”
ใน  รวมบทความการศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 45 . 
                4อมรา  พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),  92  . 
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ตําแหนงพระมหากษัตริยนั้นเปนตําแหนงที่สามารถชวงชิงกันไดดวยอํานาจทางการทหาร5    ยิ่งผูใด
ที่มีกําลังไพลพลทหารมากที่สุดก็มักจะไดขึ้นเสวยราชสมบัติ  ดวยเหตุนี้ฐานะความมั่นคงของ
พระมหากษัตริยจึงตั้งอยูบนพระราชอํานาจเปนสําคัญ และมีความผูกพันอยูกับการดําเนินกุศโลบาย
ตางๆเพื่อรักษาไวซ่ึงพระราชอํานาจนั้นยิ่งกวาสิ่งอื่นใดทั้งส้ิน6    ดังนั้นลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางพระมหากษัตริยกับสังคมไทยเดิมโดยทั่วไปนั้นพระมหากษัตริยจึงทรงอยูในฐานะตางๆกัน
ดังตอไปนี้ 
                 ในประการแรก ทรงเปนเจาชีวติ ซ่ึงหมายความวาทรงมีพระราชอํานาจเหนือชีวิตคนทุก
คนในสังคมไมวาบุคคลนั้นจะอยูในฐานะสูงต่ําอยางไร จะสังเกตเหน็ไดจากกฎหมายตั้งแตคร้ังกรุง
ศรีอยุธยาวาอํานาจสั่งใหประหารชีวิตคนไดนั้นอยูในพระมหากษัตริยแตพระองคเดยีว บุคคลอื่นจะ
ใชอํานาจนัน้ไดก็ตอเมื่อไดรับพระราชทานอาญาสิทธิ์จากพระมหากษัตริย 
                 ในประการที่สอง พระมหากษตัริยทรงอยูในฐานะพระเจาแผนดิน ซ่ึงหมายความวาทรง
เปนเจาของแผนดินทัว่พระราชอาณาจักร จะพระราชทานแผนดนิเปนเนื้อที่เทาใดใหแกผูใดใชทํา
มาหากินก็ได หรือจะทรงเรยีกเนื้อทีน่ั้นคนืเสียเมื่อไรอกีก็ไดเชนเดียวกัน 
                  ในประการที่สาม พระมหากษตัริยทรงอยูในฐานะเปนธรรมราชาทรงอปุถัมภพระพุทธ 
ศาสนาและใชพระราชอํานาจทรงปกปองรักษาสถาบันแหงพระพุทธศาสนา ตลอดจนศีลธรรมแหง
ศาสนานั้น  ทรงตราพระราชกําหนดกฎหมายตางๆใหบคุคลในสังคมไดปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข 
วาจะตองทรงปฏิบัติตามพระราชกําหนดกฎหมายนั้นๆดวยพระองคเอง และทรงเปนผูชี้ขาดขั้น
สุดทายในขอพิพาทและความผิดถูกทั้งปวงที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือ   พระมหากษัตริยทรงเปนเทวราช
และทรงใชพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนสมมติเทพตามคติลัทธิเทวราชา อันเปนอิทธิพลทาง
ความคิดจากศาสนาฮินดูลัทธิไศเลนทรซ่ึงถือกันวากษัตริยเปนอวตารของเทพเจาหรือสืบเชื้อสายมา
จากเทพเจาหรือทั้งสองอยาง7 
 
 
_____________________________ 
                5หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์  ปราโมทย, “สถาบันพระมหากษัตริย,” ใน เอกสารคําบรรยาย
วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ตอน พื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2516), 3. 
                6เรื่องเดียวกัน, 5.    
                7โชติ  กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดมิ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานชิ,  
2525), 74 . 
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                    พระมหากษัตริยจึงเปนเทวราชสมมติทําใหพระราชกรณียกิจของพระองคผูกพันถึง
ระบบสัญลักษณ ระเบียบพิธีการและกฎเกณฑทางวัฒนธรรมที่ใชกําหนดการแสดงพระราชอํานาจ
และย้ําถึงฐานของพระองคในอาณาจักร  เมื่อมีพระบรมราชโองการแลวพระบรมราชโองการนั้นถือ
วาเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ผูใดจะขัดขืนมิได แมแตจะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นในทางใดๆก็ไมได
ทั้งสิ้น และฐานะเทวราชของพระมหากษัตริยนั้นเปนปจจัยเดียวที่ทําใหพระมหากษัตริยทรงมีพระ
ราชอํานาจเปนลนพนเมื่อพระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะดังที่กลาวมาแลวสังคมในสมัยนั้นจึงเปน
สังคมที่ขึ้นอยูกับพระราชอัธยาศัย และพระราชประสงคของพระมหากษัตริยแตละพระองคโดยไม
มีปญหาแตอยางใดเลย    
                    แตความจริงนั้นถึงแมวาพระมหากษัตริยจะมีพระราชอํานาจเปนลนพน แตพระราช
อํานาจนั้นก็ถูกจํากัดอยูภายในขอบเขตอยางกวางๆ ซ่ึงอาจแปรรูปและขนาดไปไดตามกาลสมัย  
ขอบเขตนั้นประกอบดวยหลักธรรมอันเปยมไปดวยความเมตตาของศาสนาพุทธอยางหนึ่ง โดย
ยึดถือความคิดเกี่ยวกับบุญบารมี ผลกรรม และการเวียนวายตายเกิด จึงทําใหพระมหากษัตริยคง
ฐานะเปนผูที่ส่ังสมบุญบารมีไวมากที่สุดและแสดงออกโดยสถานะของผูมีบุญ มีชีวิตที่ดีกวาผูอ่ืนใด
ในชาตินี้เปนการสรางความชอบธรรมใหกับผูครองประเทศ ตามหลักธรรมนี้พระมหากษัตริยจึง
ตองทรงดํารงพระองคอยูในทศพิศราชธรรม ซ่ึงหมายความวาการใชพระราชอํานาจอันลนพนนั้น
ควรจะประกอบดวย ศีล ดวยทาน ดวยพระเมตตาคุณและพระกรุณาคุณตลอดจนธรรมอื่นๆอีก
หลายอยางทั้งนี้เปนขอบเขตทางศีลธรรม  การละเลย”ธรรม”อาจหมายถึงการเสียสิทธิในราชบัลลังก
ซ่ึงผูที่แยงชิงอํานาจหรือตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองดวยเหตุผลใดก็ตาม มักจะยกคํากลาวหา
นี้ขึ้นอางอิงเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการครองราชสมบัติ8 ในการนี้พระมหากษัตริยจึงตองแสดง
พระองคในฐานะผูบํารุงศาสนาหรือองคอัครศาสนูปถัมภกดวยอีกฐานะหนึ่ง เพื่อย้ําสถานะที่ทรง
เปน “พระราชาที่ปกครองโดยธรรม” ใหเปนที่ประจักษกันโดยทั่วไป  
                    จะเหน็ไดวาพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตรยินั้น ดําเนินอยูในกรอบของอํานาจ
สูงสุดสอง ประการคือ หนึ่งอํานาจบารมีทางโลกหรือสถานภาพทางสังคม และอํานาจบารมีทาง
ธรรม ซ่ึงกษัตริยผูใดสามารถดํารงไวซ่ึงอํานาจทั้งสองประการนี้แลวประชาราษฎรก็จะพากันถวาย
พระนามวา“มหาราช” อันแปลวา พระราชาผูยิ่งใหญ  หากพระมหากษัตริยพระองคใดไมแสดงพระ
ปรีชาญาณในการดํารงไวซ่ึงอํานาจอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง      พระองคก็อาจถูกราชวงศ 
 
________________________________ 
                    8หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์    ปราโมทย, “ สังคมไทย ,”  ใน   ลักษณะไทย เลม 1 ภูมหิลัง 
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 2525), 6 . 
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หรือขุนนางผูที่มีบุญวาสนาบารมีอันโดดเดนกวาในขณะเวลานัน้โคนลมราชสมบัติได อีกทั้งยังได
ปรากฏเหตุการณเชนนีเ้กิดขึน้แลวหลายคราในหนาประวตัิศาสตรไทย  
                    และโดยที่สังคมไทยเดิมถือการปราบดาภิเษกนั้น เปนการกาวขึ้นสูราชบัลลังกโดยวิธีที่
ชอบธรรม9 องคพระมหากษัตริยจึงตองทรงระมัดระวังและคอยเอาใจคนบางหมูบางเหลาในสังคม
ไว เสมอเพราะเกรงวาจะเกิดกบฏขึ้นหากวาบุคคลเหลานั้นไมพอใจในพระองค  คนที่
พระมหากษัตริยตองคอยเอาใจเกลี้ยกลอมเอาไวนั้นก็ไดแก “ชนชั้นสูง” ซ่ึงมีทั้งเจานายในราชวงศ 
และพวกขุนนาง เพราะบุคคลเหลานี้มีพวกพองและมีผูคนอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก  หากไม
พอใจแลวอาจคิดการกบฏขึ้นเมื่อใดก็เปนได10  ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับบุคคล
เหลานี้จึงเปนไปในลักษณะถอยทีถอยอาศัย  
                 ดังนั้นขอที่สําคัญที่สุดในการดําเนินกุศโลบายตางๆก็คือ ความพยายามในการควบคุม
และรักษาน้ําใจของบุคคล ซ่ึงอาจจะตองใชทั้งพระราชอํานาจ พระราชบารมีหรือบุญ ดวยวิธีการทั้ง
ทางการเมืองและทางวัฒนธรรมหลากหลายประการ เพื่อพยายามรวบรวมอํานาจศนูยกลางทั้งทาง
ฝายอาณาจกัรและพุทธจักรมาไวที่พระองค  โดยเฉพาะการรวมอํานาจในระดับชนชั้นปกครองให
แข็งแรงเปนเอกภาพภายใตพระบรมโพธิสมภาร 
                 ระบบศักดินาและชนชั้นสูงในสังคมไทยเดิม  เมื่อไดกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริยอัน
เปนสถาบันสูงสุดในสังคมไทยแลว ก็ควรที่จะทําความเขาใจในระบบโครงสรางของสังคมไทยที่
เรียกวา”ระบบศักดินา” เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธแบบโยงใยทางวัฒนธรรมจากสังคมระดับสูง
จนถึงสังคมระดับลาง และเพื่อใหเปนการบูรณาการทางความคิดความเขาใจกระบวนการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมไทยไดอยางครอบคลุม  
                อยางไรก็ตามในหัวขอนี้จะขอกลาวถึงความสัมพันธของชนชั้นสูงกับพระมหากษัตริย
เปนรายละเอียดหลัก เหตุเนื่องมาจากชนชั้นสูงในสังคมไทยนั้นเปนอีกกลุมบุคคลหนึ่งซ่ึงมีกําลัง
สนับสนุนการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม เชน   การสรางพระอารามหลวงถวายพระเกียรติองค
พระมหากษัตริย  ชนชั้นสูงจึงมีบทบาทตอการสรางสรรควัฒนธรรมหลวงดวยเชนกันและเพื่อความ
เขาใจที่ตรงกันก็จะขอเริ่มตนอธิบายตั้งแตระบบศักดินาเปนปฐม 
 
_________________________ 
                              9อมรา  พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, พิมพคร้ังที่2 ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),  92  . 
                    10หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์  ปราโมทย, “สังคมไทย,”  ใน ลักษณะไทย เลม 1 ภูมิหลัง 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 2525),  7 . 
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                 “ระบบศักดินา”  เปนการจัดลําดับฐานะของบุคคลทั้งหมดในราชอาณาจักร โดยมีการ
กําหนดคาเปนตัวเลขขึ้นมาสําหรับบุคคลในสถานะหรือตําแหนงตางๆ   และตัวเลขของศักดินานี้ 
จะใชเปนเครื่องชี้บอกความสัมพันธระหวางผูที่อยูเหนือกวาและผูที่อยูต่ํากวา11  โดยแสดงถึง ศักดิ์ 
หรือ เกียรติยศ ของผูถือครอง   มีกําหนดไวชัดเจนในพระอัยการซึ่งบรรจุไวใน“กฎหมายตราสาม
ดวง” ในรัชกาลพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน12นอกจากนั้นศักดินาที่ทุก
คนมีประจําตัวอยูนั้นก็เปนเครื่องกําหนดสิทธ์ิและหนาที่ในสังคมอยางแนนอน บุคคลใดจะมีสิทธิ์
หรือมีหนาที่ในสังคมมากนอยเทาไร ก็มีศักดินาของบุคคลนั้นเองเปนเครื่องกําหนด 
                  ในสังคมแบบไทยเดิมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ที่สืบทอดกระบวนทัศนและอุดมการณ
รัฐโดยตรงมาจากสังคมสมัยอยุธยา  ซ่ึงไดกลาวถึงนี้ มกีารแบงคนในสงัคมออกเปนสองชั้น คือ ผูที่
มีศักดินาตั้งแต 400ไรขึ้นไปจะจดัอยูในกลุมบุคคลที่เรียกวา “ผูดี” สวนผูที่มีศักดินาต่ํากวานั้นจะจดั
อยูในกลุมที่เรียกวา “ไพร” สําหรับผูที่เปนผูดีมีศกัดนิาตั้งแต 400 ไรขึ้นไปนั้น มีสิทธิ์ตางๆบาง
ประการที่เหนอืผูที่มีศักดินาต่ํากวานั้น อาทิเชน สิทธิ์ที่ตนเองและบคุคลในครอบครัวไมตองถูก
เกณฑไปใชงานในราชการในฐานะที่เรียกกันวาเลข สิทธิ์ที่ตนเองจะมไีพรและผูติดตามหรือเสมียน
ทนายอยูภายใตการปกครอง        สิทธิ์ในการไดใชเครื่องประกอบเกยีรติยศเปนพเิศษกวาไพรทั่วไป
*เปนตน สิทธิ์เหลานี้ยอมเปนเครื่องย้ําถึงอํานาจ  เกยีรติยศ  บุญบารมี และความมั่งมีที่ตนเปน
เจาของ ทําใหทุกคนที่มีโอกาสตางแสวงหาและพยายามที่จะไดสิทธิ์นั้นมาครอบครองเสมอ  
                 ชนชั้นสูงสุดในสังคมไทยเดิมนั้นที่มีฐานะรองลงมาจากพระมหากษัตริย ไดแก พระบรม
วงศานุวงศโดยเฉพาะตําแหนงพระมหาอุปราช  ชนชั้นที่อยูระหวางพระราชวงศและราษฎรทั่วไป
นั้นก็ไดแกขุนนาง บุคคลในชนชั้นสูงทั้งสองนี้มีฐานะตั้งอยูบนหลักเกณฑ 3 ประการ คือ ศักดินา 
ยศหรือบรรดาศักดิ์ (ราชทินนาม) และตําแหนง ซ่ึงหลักเกณฑสําคัญนี้เปนรากฐานแหงความมี
อํานาจเกียรติยศและบุญบารมีทั้งสิ้น     และหากยิ่ง ผูใดมีศักดินามากก็จะมีสิทธิ์ที่จะเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทไดในขณะที่เสด็จออกขุนนาง13 
   
______________ 
                11หมอมราชวงศ อคิน  รพีพัฒน, “สังคมไทยในกฎหมายตราสามดวง : โครงสรางใน
กระดองกฎหมาย,” ใน กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา, 2524 ), 43.  
                 12หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์  ปราโมทย, “ สังคมไทย,” ใน  ลักษณะไทย เลม 1 ภูมิหลัง  
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 2525) , 8. 
                13อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรมศาสนาและชาติพันธุ, พิมพคร้ังที่ 2 ( กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541 ), 75.  
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                    อยางไรก็ตามคนทุกคนในสังคมแบบไทยเดิมตางก็มีฐานะเทาเทียมกันภายใตพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย ไมวาจะเปนเจาเปนขุนนางหรือเปนไพรยอมอยูในฐานะขาแผนดิน
เสมอกัน  ดังนั้นฐานะที่ตั้งอยูบนหลักเกณฑนี้จึงมีความไมแนนอนสามารถเปลี่ยนแปลงไดหาก
ประพฤติตนผิดพลาด ก็อาจถูกลดฐานะลงไปหรืออาจสิ้นบุญวาสนากลายเปนไพร และตองสูญเสีย
ทุกอยางที่ตนเห็นวาเปนความดีความเจริญ จึงเปนธรรมดาที่บุคคลเหลานี้ก็ตองพยายามในการรักษา
อํานาจที่ตนมีนี้ไว หรือพยายามเพิ่มอํานาจของตนเพื่อใหเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น   หนทางที่จะมุง
ไปสูความสําเร็จอยางนั้นไดก็ตองไดรับการสนับสนุนจากผูที่มีบุวาสนายิ่งกวาหรือปฏิบัติตนใหมี
ความดีความชอบในราชการเปนที่ตองพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริยเปนที่ตั้ง ก็จะไดรับ
พระราชทานศักดินาเพิ่มขึ้น ยิ่งผูที่อยูใกลชิดพระมหากษัตริยก็จะมีศักดินาสูงกวา นอกจากนั้น ยศ
และราชทินนามนั้น ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได ตามแตพระมหากษัตริยจะทรงโปรด  
                ความเชื่ อ เ ร่ืองยศศักดิ์ และบุญ   ดังไดกล าวมาแลวว าในสังคมแบบไทยเดิม
พระมหากษัตริยผูทรงเปน “พระเจาแผนดิน” ทรงเปนจุดสูงสุดในลําดับชั้นยศศักดิ์ในสังคม  และ
ทรงเปนผูพระราชทานศักดินา พระราชทานยศ ตําแหนง เบี้ยหวัด ตลอดจนเครื่องประกอบยศศักดิ์
ตางๆ ใหกับขุนนาง เจานาย ขาราชการ(รวมทั้งพระสงฆ)  พระเจาแผนดินมีพระราชอํานาจเต็มที่ใน
การเลื่อนยศ ถอดยศ และตั้งยศ ใหแกผูใดผูหนึ่ง จะตั้งขุนนางหรือพวกผูดีเปนเจาก็ได และมี
ตัวอยางเกิดขึ้นแลวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท  “ ทรงขอใหพระบรมเชษฐาธิราชตั้งหมอมเรืองซึ่งมิไดเปนพระ
ญาติวงศแตไดกระทําสัตยเปนพระภราดากับสมเด็จพระอนุชาธิราชตั้งแตเมื่อบานเมืองเปนจลาจล 
ใหเปนเจา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งทานผูนี้เปนเจาบําเรอภูธรแลวเล่ือนขึ้นเปนกรมหมื่น
สุนทรภูเบศรในภายหลัง ”   14 
                    ในขณะเดียวกันยศศักดิ์และอํานาจก็จะตองมีบุญบารมีสนับสนุนตามความเชื่อที่วาพระ 
มหากษัตริยคือผูที่ไดทํากรรมดีไวในชาติกอนจึงไดเกิดมาเปนผูมีบุญในชาตินี้ กษัตริยก็ตองยืนยัน
ถึงบุญบารมีที่เปนรากฐานของอํานาจราชศักดิ์ของพระองคดวยการบําเพ็ญพระราชกุศลจํานวนมาก
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพระองคสามารถดํารงพระองคในฐานะผูมีบุญญาธิการบารมีสูงสุดใน
แผนดิน ซ่ึงผูอ่ืนไมอาจมีหรือสรางสมบุญไดเสมอ 
 
___________________________ 
                    14 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1, พิมพคร้ังที่ 5
(พระนคร :โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2526 ), 16. 
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                 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย(รัชกาลที่ 2) พระเจาลูกเธอกรมหมื่น
เจษฎาบดนิทร(ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั) พระองค  
 

     ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงประติบัติเลี้ยงพระสงฆและมีพระธรรมเทศนาที่วังทุกวันมิได
ขาดและพระราชทานเงินเดือนใหอาจารยบอกพระคัมภีรพุทธวจนะแกพระภิกษุสามเณรเปนอัน
มาก แลวใหต้ังโรงทานไวที่วังสําหรับเลี้ยงยาจกวรรณิพกทั่วหนา ถึงวันพระก็ทรงปลอยสัตวและ
แจกเงินคนที่สูงอายุและคนจนยากเปนนิจมิไดขาด เปนพระราชกุสลนิพัทธทานเสมอมา  ความ
ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาไลย ก็ทรงอนุโมทนาและสรรเสริญเปนอันมาก แลว
ดํารัสวา แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนแตพระเจาลูกเธอยังทําทานอยูเนืองนิจดังนี้ 
ควรที่พระองคจะทรงบําเพ็ญทานใหยิ่งกวานั้นบาน จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาใหต้ังโรง
ทานหลวงเลี้ยงพระสงฆและยาจกวรรณิพกทั้งปวง แลวมีธรรมเทศนา แจกเงินคนชราพิการ15  
 

                  นอกจากนี้แลว การที่องคพระมหากษัตรยิจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงลงแรงดวย
พระองคเองในการพระราชกุศลที่สําคัญ เชน การตออายุสืบพระพุทธศาสนาโดยการสถาปนาพระ
อารามหลวงกค็งเปนสวนทีช่วยแสดงภาพของพระมหากษัตริยผูทรงมีพระราชศรัทธาอุตสาหะ และ
ทรงไวซ่ึงบุญญาธิการบารมี เชน ในการสถาปนาวัดมหาสุทธาวาส (วดัสุทัศนเทพวราราม) ใน
รัชกาลที่ 1 นั้น พระองคไดเสด็จทรงรวมอัญเชิญพระพทุธรูปสําริดองคใหญจากสุโขทัย ลงมาเปน
พระประธานในพระวิหารหลวงที่กาํลังกอสราง ดังปรากฏความในจดหมายเหตุความทรงจําของ
กรมหลวงนรนิทรเทวี ความวา  
 

      พระโองการรับสั่งใหสรางวัดขึ้นกลางพระนครใหสูงเทาวัดพนัญเชิง ใหพระพิเรนทรเทพขึ้น
ไปรับพระใหญ ณ เมืองสุโขทัย ชะลอเลื่อนลงมากรุงประทับทาสมโภช 7 วัน ณ เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ํา 
ยกทรงเลื่อนชักตามทางสถลมารค พระโองการตรัสใหแตงเครื่องนมัสการพระทุกหนาวัง หนาบาน 
หนารานตลาด ตลอดจนถึงที่ประชวรอยูแลว แตทรงพระอุตสาหะเพิ่มพระบารมีหวังที่หนวง
โพธิญาณจะโปรดสัตว ทํานุบํารุงพระศาสนา เสด็จพระราชดําเนินตามกระบวนแหพระ หาทรงฉลอง
พระบาทไมจนถึงพลับพลาเสด็จขึ้นเซพลาด เจาฟากรมขุนกษัตรารับทรงพระองคไว16 

 
_____________ 
                    15พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2531), 40. 
                    16 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1 (พระนคร:
โรงพิมพคุรุสภา, 2507), 279. 
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                 หนาที่ที่สําคัญของกษัตริยนอกจากจะตองทรงปกครองดวยยศศักดิ์ อํานาจ บุญบารมี
สูงสุดในแผนดินแลวก็ยังทรงตองควบคุมการกระจายของยศศักดิ์และบุญเหลานั้นดวย17   นอกจาก
จะออกราชนิยมในการจัดสรรควบคุมแลว ในการนี้พระมหากษัตริยก็จําเปนตองแสดงพระองควา 
ทรงเปนผูทรงไวซ่ึงพระราชอิสสริยยศเปนที่ลนพน พระองคเทานั้นที่จะใหสรางหรือประทับใน
พระมหาปราสาทได พระองคเทานั้นจะทรงเปนเจาของชางเผือก พระราชพิธีตางๆที่แวดลอม
พระองคในชวงเวลาตางๆ ในรอบปก็จะประกอบดวยผูคนแหแหนแวดลอมจํานวนมาก ขั้นตอนที่
ละเอียดปราณีต สัญลักษณที่ซับซอนและเครื่องประกอบอิสสริยยศอันเหลือคณานับ  
                 ในขณะที่กษัตริยแสดงพระองคเปนจุดสุดยอดของยศศักดิ์ อํานาจและบุญกุศล ใหปรากฏ
แกเจานาย  ขุนนาง  ตลอดจนอาณาประชาราษฎรที่รายลอมและประกอบดวยยศศักดิ์ อํานาจและ
บุญกุศลที่ลดหล่ันกันลงมานั้น บรรดาเจาขุนมูลนายตางๆ ก็ลวนแตตองการจะแสดงและยืนยันยศ
ศักดิ์อํานาจและบุญกุศลของตนใหปรากฏแกบริวารบาวไพรของตนรวมทั้งสังคมทั่วไป ดวยการ
ประกาศยศศักดิ์หรือบุญบารมีของเจานาย ขุนนาง ก็กระทําโดยผานสื่อทํานองเดียวกันกับที่กษัตริย
ใชแตเปนในระดับที่ลดหล่ันกันลงไป  จึงเกิดการประกวดประชันหรือการแขงขันกันแสดงยศศักดิ์
ปรากฏขึ้นทั่วไปในกลุมขุนนาง เจานาย เพราะในบรรดาขุนนางเจานายนั้นก็จะมีกลุมที่มียศศักดิ์
ใกลเคียงกันอยูมากตางคนก็ตางตองการยืนยันยศศักดิ์บุญกุศลของตนใหปรากฏแกสายตาของสังคม      
ดังนั้นก็จะเกิดการแขงขันการทุมเททรัพยากรลงไปในกิจกรรมตางๆเพื่อแสดงความเหนือกวาผูอ่ืน
หรืออยางนอยก็ตองไมนอยหนากวาคนอื่น ตัวอยางของความพยายามที่จะไมนอยหนาใครนี้จะเห็น
ไดจากการสรางเกงจีนในรัชกาลที่ 3 โดยเริ่มจากอาคารในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึง 
 

............................................                  ดังหนึ่งเมืองอินทรามานิมิต 
นาลดเลี้ยวเที่ยวเลนเหน็ตางๆ                ลวนยักอยางยิ่งยงทรงประดิษฐ 
ผูใดไดเห็นเขมนพิศ                               ใหตองติดตาชมนิยมยล 
พระวงศวังทั้งหลายมาถายอยาง             เลียนไปสรางตั้งแตงทุกแหงหน 
ทั้งขุนนางสรางเลียนเจยีนทกุคน           ทัว่ตําบลหนาหลังส้ินทั้งปวง18 

_________________ 
                 17ศรันย ทองปาน,“ชีวิตทางสงัคมของชางในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทรกอน
พ.ศ.2448” (วทิยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา   
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2534), 30.   
           18มี [หมื่นพรหมสมพัตสร] , กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้งกรุป, 2531), 41-45. 
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สถาปตยกรรมเครื่องประกอบยศศักดิ์ในสังคมศักดินา 
                 ในสังคมแบบไทยเดิม โดยเฉพาะชนชั้นสูงแลวตางก็ถือ ยศ ศักดิ์ เปนเรือ่งสําคัญในการ
ดําเนินชวีิตทางสังคมและพยายามที่จะแสวงหาและเพิ่มพนู ยศ ศักดิ์ นั้นใหมากขึน้ทวตีามแตโอกาส
จะอํานวยให เพราะในสังคมแบบไทยเดิมนั้นคนมี ยศ ศักดิ์ ยอมเปนเปนผูที่มีสิทธิพิเศษมีความสขุ
สบายในการดาํรงชีวิตและเปนที่เกรงกลัวของประชาราษฎร19 อีกทั้ง ยศ ศักดิ์ ยังบอกถึงหนาที่และ
ความสําคัญของตนในสังคมซึ่งแตกตางจากบุคคลโดยทั่วไป 
                    ยศและเครื่องประกอบยศเปนของคูกันและเครื่องยศก็เปนสัญลักษณสําคัญที่แสดงใหรู
ถึงสภาพหรือฐานะของผูที่มี ยศ ศักดิ์ ผูนั้น       ผูที่จะไดรับอภิสิทธิ์ในการใชหรือประดับเครื่องยศที่ 
สําคัญนั้นจะตองไดรับพระบรมราชานุญาติเปนกรณีพิเศษ   ดวยผูนั้นกระทําความดีความชอบใน
ราชการและทําประโยชนใหบ านเมือง  หรือปฏิบัติตนเปนที่ตองพระประสงคขององค
พระมหากษัตริยก็อาจจะไดรับพระราชทานยศและเครื่องประกอบยศใหเปนเกียรติ แมกษัตริย
อาจจะมิไดพระราชทานใหบุคคลตางๆไดทั้งหมด แตก็อาจกลาวไดวาทรงควบคุมการครอบครอง
และการใชสอยเครื่องประกอบยศศักดิ์เหลานั้น   ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางตั้งแตแบบแผนของอาคาร
บานเรือน เสื้อผาเครื่องนุงหม เครื่องประดับ ภาชนะบรรจุอาหารและหมาก ยานพาหนะ มหรสพที่
จะพึงมีไวในครอบครอง หรือแมแตลักษณะของสถาปตยกรรมและเครื่องประดับตกแตงอันพึงมีได
ในวัดที่มิใชพระอารามหลวง ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการละเมิดยศศักดิ์ของหลวง และเขาอยางตองหาม
เกินบรรดาศักดิ์เปนสําคัญ   ดังมีธรรมเนียมตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาที่พระมหากษัตริยทรง
พระราชทานบานหลวงใหแกขุนนางในราชสํานัก   เปนการสรางงานสถาปตยกรรมเพื่อใหตองกับ
บรรดาศักดิ์ของขุนนางซึ่งอาจกลาววาบรรดาขุนนางจะอาศัยอยูในเรือนเครื่องสับ และองค
พระมหากษัตริยไดพระราชทานใหเปนเครื่องประกอบยศศักดิ์ โดยทรงสรางบานขึ้นหลายหลังไว
ใหพวกขุนนางขาราชบริพารและขุนนางผูใหญแหงราชสํานักอยูเปนเรือนไมทั้งหลัง   กลาวไดวา
รูปรางดังตูใบใหญๆซ่ึงแตกตางจากชาวบานซึ่งเปนเรือนหลังยอมๆแตมีอาณาบริเวณกวางขวาง
พอใช พื้นเรือนนั้นก็ใชไมไผมาสับเปนฟากและเรียงไวไมคอยถ่ีนัก แลวยังจักตอกขัดแตะเปนฝา
และใชเปนเครื่องบนหลังคาเสร็จไปดวยในตัว20 
_____________________ 
                  19หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์  ปราโมทย, “สังคมไทย,” ใน ลักษณะไทย เลม 1 ภูมิหลัง
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2525),10.  
                     20รสิตา สินเอกเอี่ยม , “ การศึกษาวัฒนธรรมการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจากพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 119. 
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                    นอกจากนี้ในกรณีของการสรางวัดเทพธิดารามครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหสรางอารามหลวงพระราชทานเปนพระเกียรติ 
ยศแกพระราชธิดาของพระองค คือ พระองคเจาวิลาศซึ่งตอมาโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นทรงกรมเปน 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพฯ ก็แสดงใหเห็นถึงประเพณีการสรางงานสถาปตยกรรมเพื่อแสดงศักดิ์และ
ประกอบเกียรติยศไดอยางชัดเจนเชนกัน   งานสถาปตยกรรมจึงมีความสําคัญเปนพิเศษในสังคม
ศักดินา ในฐานะที่เปนเครื่องยืนยันถึง ยศ ศักดิ์ อํานาจ และบุญกุศลของผูครอบครองในทํานอง
เดียวกับเครื่องประกอบยศศักดิ์ดวยเชนกันดังตัวอยางที่แสดงใหเห็นแลวขางตน และถึงแม
การศึกษาจะไมพบวาไดมีพระอัยการหรือพระราชบัญญัติฉบับใด ระบุถึงการใหใชและหามใชงาน
สถาปตยกรรมในลักษณะที่เปนเครื่องประกอบยศศักดิ์ก็ตาม    แตก็มีความนิยมแบงประเภทการใช
งานและการตกแตงตามเกียรติและฐานะของเจาของจนถือเปนเรื่องอันเปนสาระสําคัญในการ
ออกแบบสรางสรรคงานสายประเพณีไทยและยังมีธรรมเนียมปฏิบัติในการสรางไวมากมาย  เชน    
การกําหนดรูปแบบของสถาปตยกรรม      การใชสัญลักษณและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
บางประการ     ขนาดของงานสถาปตยกรรม    วัสดุกอสราง      การตกแตงและการใชสี   เปนตน 
ดังมีตัวอยางในการสรางตําหนักของเจาสมัยกรุงเทพฯยุคตนซ่ึงมีทั้งสรางดวยไมและกออิฐถือปูน     
ถาฝาเปนไมก็ทาสีแดง เปนสัญลักษณบอกใหรูวาเปนตําหนักของเจา   ผูที่มีศักดิ์เปนขุนนางและ
ราษฎรจะใชสีแดงทาบานของตนไมไดเปนอันขาด หลังคาตําหนักของเจาก็มักจะทําอยางวิจิตร
พิสดาร มีชอฟาใบระกาหางหงส นาคสะดุง จรนําลํายอง  แตจะปดทองหรือประดับกระจกเหมือน
อยางพระที่นั่งของพระเจาแผนดินไมได ไดแตทาสีและจะทําหลังคาใหมียอดหรือมีจัตุรมุขก็ไมได
อีกเหมือนกัน ยกเวนแตเจาซึ่งมีตําแหนงเปนพระมหาอุปราชเทานั้น21 และยิ่งถางานสถาปตยกรรม
นั้นเปนสถาปตยกรรมสําหรับพระราชวงศที่ดํารงพระยศสําคัญดวยแลว ยิ่งตองมีรูปแบบที่
สมเกียรติตามชั้นพระยศ  หรือตามหนาที่ราชการที่ทรงกรม   วังซึ่งพระเจาแผนดินและพระมหา
อุปราชจัดใหไวเปนที่ประทับของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาที่ทรงกรมนั้นไมไดใหเปน
กรรมสิทธิ์ตลอดไป  เพราะเมื่อส้ินบุญของผูเปนเจาของวังแลวหากลูกหลานมิไดดํารงซึ่งเกียรติและ
ยศศักดิ์ที่สมควรก็จะตองยายไปอยูวังนอกหรือบานเดิมของมารดาหรือญาติ  สวนวังเดิมนั้นก็จะ
พระราชทานใหเชื้อพระวงศองคอ่ืนที่สนองงานสําคัญตอบานเมืองเปนการเชิดชูเกียรติหรือ
เหมาะสมแกฐานานุศักดิ์ตอไป  
 
_____________________   
            21เนตรนภิศ นาควชัระ, ปยนาถ บุนนาค และ จุลทรรศน พยาฆรานนท, วดัในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525), 14. 
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                    อยางไรก็ตามเครื่องประกอบยศที่เปนงานสถาปตยกรรมนี้ก็ยังคงเปนสิทธิขาดขององค
พระมหากษัตริยอยูดีมิไดเปนสิทธิของผูที่ไดรับโดยถาวร   และหากผูมีบรรดาศักดิ์นั้นถูกลดเกียรติ
ลง เชน กรณีลดพระอาทิตยวงศลงจากยศเปนสามัญชน ในรัชสมัยพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรี
อยุธยาฯ  พงศาวดารระบุไววา“ใหไปปลูกเรือนไมไผ 2 หอง  2 หลัง” 22    ก็จะตองใชงาน
สถาปตยกรรมอันเปนเครื่องประกอบเกียรติยศใหเหมาะสมกับศักดิ์ที่ลดลงมาแลวดวยเชนกัน ยิ่ง
ไปกวานั้นหากผูนั้นไดกระทําผิดรายแรง  ตองพระราชอาญาดวยเหตุทางใดทางหนึ่ง องค
พระมหากษัตริยอาจเรียกคืนงานสถาปตยกรรมที่เปนเครื่องประกอบยศนั้นไดเชนกัน ซ่ึงโทษมี
กําหนดไวใหเห็นไดเสมอในพระอัยการหลักและมาตราตางๆในกฎหมายตราสามดวงอาจถึงขั้น 
“ริบทรัพยถอดยศ”และ“ฟนคอริบเรือน”23 ดังมีตัวอยางแลวในชวงกอนการเปลี่ยนแผนดินใน
รัชกาลที่ 1 โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  (รัชกาลที่ 2 กอนเขาพิธี
ราชาภิเษก) ไดเปนผูสําเร็จราชการแผนดินและทรงโปรดใหพระเจาลูกเธอพระองคใหญกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร(รัชกาลที่ 3 ขณะยังดํารงพระยศในเวลานั้น) ชําระความกบฏ   โทษฐานจัดเตรียมการ
จะแยงชิงราชบัลลังค ความมีดังนี้ 
 

       ดวยกรมขุนกระษัตรานุชิตอันเปนบุตรเจากรุงธนบุรีกับพี่นองรวมบิดาเดียวกันอีกสองคน คือ 
นายหนูดําคนหนึ่ง จอมมารดาสําลีในพระบัณฑูรนอยกับขุนนางเปนหลายคนและขาในกรมอีกทั้ง
ชายทั้งหญิงอีกรวมสี่สิบคน เมื่อไดตัวมาชําระความเปนสัตยแลว จึงมีพระบัณฑูรดํารัสสั่งใหถอด
กรมขุนกระษัตรานุชิตออกจากตําแหนงที่ เรียกตามชื่อเดิมวาหมอมเหม็น ลงพระราชอาญากบฏ
คณะนี้แลวนําตัวไปประหารชีวิต แตหมอมเหม็นนั้นใหเอาตัวไปสําเร็จโทษดวยทอนจันทรตาม
เกียรติแหงชาติตระกูล สวนที่วังแลทรัพยสิ่งของผูคนขาไทยของหมอนเหม็นใหริบเสีย แลว
พระราชทานใหพระเจาลูกเธอพระองคใหญทั้งสิ้น24 

 
 
 
____________________ 
                    22รสิตา สินเอกเอี่ยม , “ การศึกษาวัฒนธรรมการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจากพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 119. 
                 23หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน, “สังคมไทยในกฎหมายตราสามดวง : โครงสรางใน
กระดองกฎหมาย,” ใน กฎหมายตราสามดวงกับสังคมไทย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา, 2524 ), 47.  
                  24เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 2 เลม 1 (ม.ป.ท. : 
โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 24. 
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หลวงกับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม 
                 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา “หลวง” ไววา เปน
ใหญ , ใหญ ; ของผูเปนใหญคือพระเจาแผนดิน เชน ศาลหลวง วังหลวง ;สาธารณะ เชน ถนนหลวง
ดังนี้ความหมายของคําวา “หลวง” จึงเปนคํากลาวโดยหมายถึงพระเจาแผนดินและเรื่องที่เกี่ยวกับ
พระองคเปนหลัก   
                    ดังไดกลาวแลววาหลวงหรือกษัตริยนั้นก็คือผูยิ่งใหญในแผนดินในทุกๆดาน ไมวาจะ
เปนอํานาจ ยศศักดิ์หรือบุญบารมี หรือแมแตในดานงานศิลปกรรมก็เชนกัน เปนราชประเพณีแต
โบราณแลววาพระองคจะตองเปนผูสนับสนุนและคอยผลักดันสรางสรรครวมทั้งสืบทอดงาน
ศิลปกรรมของชาติอยูเสมอดวยการสงเสริม ชุบเลี้ยง สนับสนุนชางและศิลปนสาขาตางๆ ให
ผลิตผลงานศิลปะซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังตองเปนผูนําในการสรางและทํานุ
บํารุงงานศิลปวัฒนธรรมอันเปนแบบอยางอันยิ่งใหญ และที่สําคัญอยางยิ่งคือ พระองคจะตองทรง
กําหนดแนวทางสําหรับผูปฏิบัติซ่ึงดํารงตนอยูในฐานานุศักดิ์ที่มีความแตกตางกัน เพื่อควบคุมการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมใหอยูในกรอบราชประเพณีหรือพระราชนิยมอยูเสมอและมิใหเกิดการล้ํา
บรรดาศักดิ์แกกัน    
                 นอกจากนั้นพระราชกรณียกิจหลักอีกอยางหนึ่งของพระมหากษัตริยไทย ในการดํารงตน
เปนองคอัครชูปถัมภกทางศิลปวัฒนธรรมก็คือ พระองคมักทรงสนับสนุนให เชื้อพระวงศ ขาราช
บริพาร รวมทั้งประชาราษฎรของพระองคไดมีสวนรวมใจกันสรางศิลปวัฒนธรรมของไทยใหเฟอง
ฟูขึ้นมาอีก โดยโปรดเกลาฯใหสรางหรือบูรณะปฏิสังขรณศิลปะวัตถุขึ้นใหม ตามกําลังของ
เศรษฐกิจ และตามความสามารถของชางและศิลปนที่จะทําขึ้นไดในขณะนั้น  
                    ในการแสดงออกของศิลปวัฒนธรรมนั้นสามารถแสดงออกไดหลายทาง  งาน
สถาปตยกรรมก็เปนสิ่งที่แสดงออกของศิลปะทางหนึ่ง  สําหรับชาติไทยเราสิ่งกอสรางเพื่อศาสนา
และสิ่งกอสรางเพื่อพระมหากษัตริยเปนสิ่งหนึ่งที่มีการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมอันเปนผล
สะทอนจากกระบวนการทางสังคมในระดับหลวงมากที่สุดประเภทหนึ่ง   ดังนั้นงานสถาปตยกรรม
ที่พระมหากษัตริยทรงสรางนั้นจึงเรียกวา  “ สถาปตยกรรมหลวง” ซ่ึงมักจะมีความยิ่งใหญและเปน
แหลงรวมของงานศิลปะและงานฝมือเชิงชางชั้นสูง   แตทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับปจจัยทางสังคมและ
การเมืองในขณะนั้นประกอบดวย 
                    โดยทั่วไปงานสถาปตยกรรมหลวงซึ่งสรางโดยพระมหากษัตริยนั้นจะมีการออกแบบที่
มีลักษณะพิเศษประกอบดวย สัญลักษณ และเครื่องประดับเกียรติยศอันเปนองคประกอบเฉพาะ 
ทั้งหมดจึงเปนการออกแบบเพื่อแสดงฐานานุศักดิ์ของงานสถาปตยกรรม อันเปนประเพณีของการ
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ออกแบบสรางสรรคงานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมไทย ที่จะตองสรางใหสัมพันธกับบุคคลอัน
เปนผูสรางดวยซ่ึงจะขอกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอถัดไป 
                    สําหรับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น หลวงมี
บทบาทอยางสําคัญยิ่งตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติขึ้นมาใหม โดยเฉพาะในชวง
เริ่มแรกของการสรางบานแปลงเมืองขณะนั้น ราษฎรจําเปนที่จะตองไดพระมหากษัตริยที่ทรงมี
ความวิริยะอุตสาหะและทรงความสามารถเอาใจใสกิจการงานบานเมืองรอบดาน เพื่อเปนแบบอยาง
และสรางขวัญกําลังใจใหกับราษฎร และรวบรวมน้ําในของผูคนในราชอาณาจักรใหเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน จึงเกิดเปนพระราชกรณียกิจหลักอยางหนึ่งขององคพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสนิทร
นับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1)    “ทรงดูแลและ
กํากับงานชางดวยพระองคเองอยางใกลชิด   ซ่ึงถามีการกอสรางซึ่งโปรดใหมหาดเล็กตรวจ ก็ให
รายงานกราบบังคมทูลในเวลาค่ําหลังจากเสวยพระกระยาหารแลวเสด็จออกทองพระโรง” 25 
                  คร้ันเมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที ่ 2) ไดเสวยราชผานพิภพตอ
จากพระบรมราชชนกของพระองคก็ทรงประพฤติพระราชานุกิจคลายกนั คือ หลังจาก  “เสด็จออก
ขุนนางวาราชการแผนดินในตอนเวลาตอนเชา 1 เวลาในระหวางนัน้ เมื่อเสด็จขึ้นแลว (เขาใจวาทรง
การชางตางๆสมเด็จพระเจาอยูหวัในรัชกาลที่ 2 มีฝพระหัตถในการชาง ยังมีส่ิงของที่ไดทรงทําเอง
หลายอยาง) เวลาบาย 5 โมงเสด็จออกทรงฟงรายงานการกอสราง”26  และเชนเดยีวกันในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 3)  ภายหลังจากทีพ่ระองคทรงออกวาราชการจน
เวลาเที่ยงและเสด็จขึ้นเสวยแลว “เวลาบาย 1 โมงจึ่งเสด็จออก  เวลานั้นทรงการชางตางๆ เจาและขุน
นางที่เปนนายงานถวายตวัอยางปนและเขยีนทอดพระเนตรแกไขแลวจึ่งไดไปกระทํา”27  
 
 
 
 
 
______________________________ 
                 25เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่1, พิมพคร้ังที่ 5
(พระนคร :โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 208. 
                 26เจาพระยาทิพากรวงศ,   พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่  2  เลม 3 
(พระนคร :โรงพิมพคุรุสภา , 2504 ), 217. 
                   27เจาพระยาทิพากรวงศ,    พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 3   เลม 2  
(พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 203. 
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                 จากพระราชานุกจิที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารนั้น ทาํใหทราบความไดกระจางวา
องคพระมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ทรงมีบทบาทอยางยิ่งตอการสรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมภายในพระราชอาณาจกัร28 และยิ่งไปกวานัน้ในกรณีงานชางของหลวงหรือทีม่ี
หลวงเปนเจาภาพ พระมหากษัตริยก็อาจทรงเขามีบทบาทในการเลือกสรรออกแบบ หรือคิดคน
นวัตกรรมใหม ดังที่มีบันทกึไวในพระราชานุกิจในสมยัรัชกาลที่ 3 ขางตน หรืออยางนอยที่สุดแบบ
แผนของงานชางนั้นก็จะตองเปนที่พอพระราชหฤทัยของพระองค29 
                นอกจากนั้นในประเด็นของการกําหนดแบบแผน และความเปลี่ยนแปลงของงานชางนี้ก็
จะเห็นไดวา ขึ้นอยูกับขนาดขององคกรและความซับซอนของความสัมพันธในการทํางานนั้น เชน 
ในงานสถาปตยกรรมหลวง โดยเฉพาะงานขนาดใหญที่ตองใชแรงงานมาก ก็จะมีผูควบคุมอัน
ไดแกเจานาย ขุนนาง ในระดับตางๆกันจํานวนมาก การกําหนดแบบแผนหรือความเปลี่ยนแปลง
ของงานก็อาจจะมาจากพระมหากษัตริยซ่ึงอยูในลําดับสูงสุดของความสัมพันธ สงตอผานเจานาย
และขุนนางลงไปยังชางเปนลําดับ30 
ฐานานุศักดิแ์ละฐานานุรูปแหงสถาปตยกรรม 
                   ฐานานุศักดิ์ มีความหมายถึง “ฐานนันดรศักดิ์”  “ศักดินา” หรือ “เกียรติยศ”  ซ่ึงก็คือ
ลําดับฐานะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมหรือในอาณาจักร  ฐานานุศักดิ์ของงานสถาปตยกรรม
จึงหมายถึง ฐานะของงานสถาปตยกรรม เปนการแสดงออกทางนามธรรม  
                 ฐานานุรูป หมายถึง รูปที่สัมพันธกับฐานานศุักดิ์ ดังนั้นฐานานุรูปของงานสถาปตยกรรม
จึงหมายถึง รูปทรงและที่วางของงานสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงศักดินาหรือเกียรติยศแหงผูเปน
เจาของ เปนการแสดงออกทางรูปธรรม31 
 
___________________ 
           28วมิลสิทธิ์  หรยางกูร, พัฒนาการแนวความคดิและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม : อดีต  
ปจจุบัน  อนาคต  (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 31. 
                    29ศรันย   ทองปาน, “ ชีวิตทางสังคมของชางในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร 
กอนป พ.ศ.2448” (วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2534), 72.   
                              30เร่ืองเดียวกัน, 118. 
                   31จุลทัศน  พยาฆรานนท, “ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปตยกรรมไทย,” ใน ที่ระลึกงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525  (กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2525), 479-490. 
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                    หากพิจารณาแยกอาคารออกเปนประเภท ตามสถานะของบุคคลแบบประเพณีนิยมแลว
นาจะแบงอาคารไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ บาน วัดและวัง แตหากพิจารณาแบงใหกระชับลงไป
อีกนาจะเหลือเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือ สถาปตยกรรมราษฎร กับสถาปตยกรรมหลวง ทั้งนี้ 
โดยรวมเอาบานและวัดซ่ึงราษฎรสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนกันเองในหมูไวเปนกลุมเดียวกัน โดย
แยกออกจากกลุมวังและวัดหลวงซึ่งสรางขึ้นเพื่อเชิดชูสถานะอันสูงของพระมหากษัตริย  ในฐานะ 
สมมุติเทพซึ่งยอมตองตางไปจากหมูไพรฟาโดยทั่วไปเพราะมีฐานานุศักดิ์ไมเทาเทียมกันการแบง
เชนนี้จึงสอดคลองกับการดํารงอยูของฐานานุศักดิ์แหงสถาปตยกรรม32   

                 เรื่องฐานานุศักดิ์นีไ้ดถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ หากแตไมปรากฏวามีขอกําหนด
กฏเกณฑไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อใหเห็นจริงอาจพิจารณาไดจากลักษณะอาชญาหลวงใน
กฎหมายตราสามดวง ตั้งแตเมื่อคร้ังรัชกาลที่ 1 ในมาตราหนึ่ง บัญญัติไวตอนหนึ่งดังนี้ “ ผูใดใจโลภ
มักทําใจใหญใฝสูงใหเกินศกัดิ์ มักใครกระทําตนใหลนพนลํ้าเหลือบันดาศักดิ์อันทานใหแกตนและ
ทะนงองอาจมยิํากลัวและมิจาํพระราชนิยมพระเจาอยูหวับัญญัติไว” 33 
                 การดํารงอยูของฐานานุศักดิ์แหงงานสถาปตยกรรมนั้น แมจะมีขอบัญญัติมาตราหนึ่งใน
กฎหมายตราสามดวงเปนขอรองรับความถูกตองแตกไ็มไดแสดงรายละเอียดไว  ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติพระเจาแผนดินจึงตองทรงเปนผูตัดสินพระทัย  โดยอาจขอคําปรึกษาจากขุนนางผูใหญซ่ึง
รอบรูประเพณีลึกซึ้งและเคยสนองพระเดชพระคุณผานมาแลวหลายรัชกาลใหรวมพจิารณาดวยก็ได 
เพื่อวินจิฉัยช้ีถูกผิดควรมิควรในประเด็นฐานานุศักดิ์แหงสถาปตยกรรม เมื่อเกิดมีกรณีตัวอยางขึ้น
แลวก็จะใชเปนขออางอิงและยึดถือเปนแนวปฏิบัติกันตอไป34 เกิดเปนกฎหมายในรปูแบบประเพณี
ขึ้นโดยไมตองบัญญัติเปนลายลักษณอักษร35 
 
 
 
_____________________ 
                             32โชติ  กัลยาณมติร,  สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช, 2525 ) , 61 . 
                 33กฎหมายรัชกาลที่ 1 ฉบับตราสามดวง,ลักษณะอาชญาหลวงแลลักษณะอาชญาราษฎร 
(ม.ป.ท. :พิมพตามตนฉบับแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ, 2474), 5-7. 
                 34จุลทัศน  พยาฆรานนท, “ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปตยกรรมไทย,” ใน ที่ระลึกงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525  (กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2525), 479-490. 
                 35เรื่องเดียวกัน. 
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                 พระราชวินิจฉัยอันเกี่ยวแกฐานานุศักดิ์นี้ ยอมตองตั้งอยูบนพื้นฐานของขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ  แต ถึงกระนั้นก็ยอมตองเจือดวยมติสวนขององค
พระมหากษัตริยเอง ซ่ึงนาจะโยงถึงพระราชประสงค พระราชนิยม อันเปนการพิเศษเฉพาะแตละ
พระองคดวย นอกเหนือไปจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทัง้หมด
นี้ยอมทําใหเกิดทิศทางของรูปลักษณอาคารสถาปตยกรรมขึ้นเปนการเฉพาะ อันสะทอนถึงยุคสมัย
ของแตละรัชกาลไดเปนอยางดีอีกดวย โดยเฉพาะในการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม36 
                 สําหรับสถาปตยกรรมหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แมวาจะไดรับการกอสรางขึ้น
โดยถือตามขนบนิยมและคตนิิยมอันสืบทอดมาแตสมัยอยธุยาก็ดี แตก็ยังไดมีการออกแบบสราง
สถาปตยกรรมหลวงที่แตกตางกันออกไปตามฐานันดรศกัดิ์ของผูสราง อันไดปฏิบตัิตอกันมาเปน
โบราณราชประเพณี ดวยเหตุผลทางความเชื่อเรื่องบุญวาสนาของบุคคล ที่มิควรพึงครอบครองหรือ
ถือครองสิ่งของขามศักดิ์ของตนเอง  นัยวาเกินกวาวาสนาจะนํามาซึ่งความวิบัต ิ  หรือเพศภัย โชค
รายมาให   นอกจากนัน้มีหลักฐานอางอิงในสมัยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช ดังนี้    
                 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (พระมหาอุปราชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช) จะทรงสรางปราสาทเหมือนอยางพระทีน่ั่งบรรยงกรัตนาศนที่กรุงศรี
อยุธยา สรางยงัไมทันเสร็จมเีหตุเกดิขึ้น 
 

         เมื่อ ณ วันศุกร เดือน 5 แรม 2 ค่ํา ปเถาะ พ.ศ. 2346 อายบัณฑิต 2 คนคิดขบถลอบเขาไปในวัง
หนา ไปแอบพระทวารดานหลังพระราชมนเทียร คอยจะทํารายกรมพระราชวังบวรฯ เวลาเสด็จลง
ทรงบาตร แตเผอิญเชาวันนั้นจะเสด็จลงมาเฝาฯสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชที่พระราชวังหลวง 
เสด็จออกทางพระทวารดานหนา อายขบถจึงทํารายไมได...เจาพนักงานผูรักษาหนาที่พากันเขาไป
จับไดคน1ไลไปฟนตายลงตรงที่สรางปราสาทคน1 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทมีรับสั่งวา 
ที่วังจันทรเกษมซึ่งเปนวังหนาครั้งกรุงศรีอยุธยาไมมีปราสาท พระองคมาทรงสรางปราสาทขึ้นใน
วังหนาเห็นจะเกินวาสนาไปจึงมีเหตุ จึงโปรดใหงดการสรางปราสาทนั้นเสียใหเอาตัวไมที่ปรุงไว
ไปสรางพระมณฑป (เกา) ที่วัดนิพพานาราม(วัดมหาธาตุ)37   

 
_____________________ 
                 36วมิลสิทธิ์  หรยางกูร, พัฒนาการแนวความคดิและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม : อดีต 
ปจจุบัน  อนาคต  (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 32. 
                3 7สมภพ   ภิรมย ,  กุฎาคาร  (กรุง เทพฯ  : ราชบัญฑิตสถาน ,  2545),11,  อางจาก                     
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1, พิมพคร้ังที่ 5 (พระนคร:
โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 208. 
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                 ประจักษพยานอกีแหงหนึ่ง เหตุเกดิในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วัง
หนา คือ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ จะสรางพุทธสถานแกบน โดยสรางพุทธสถานวัง
หนาเปนปราสาททรงมณฑป แตก็จําตองงด พงศาวดารกลาวไวดังนี ้
 

          สิ่งสําคัญซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพฯ ทรงสรางขึ้นใหมในพระราชวังบวรฯ มี
อีกสิ่งหนึ่ง คือ วัดบวรสถานสุทธาวาส เรียกกันเปนสามัญแตกอนวา วัดพระแกววังหนา เพราะอยู
ในวังเหมือนกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชวังหลวง ทรงอุทิศที่สวนกระตายเดิมสรางวัด
ถวายเปนพุทธบูชา เหตุที่จะสรางวัดบวรสถานสุทธาวาส เลากันมาเปนหลายอยาง แตไมยุติวาจะ
เปนความจริงไดแน กลาวกันวาทรงสรางแกบนครั้งเสด็จยกกองทัพไปปราบขบถเวียงจันทน เลา
กันอีกอยางหนึ่งวา แตเดิมจะทรงสรางเปนยอดปราสาท จนปรุงตัวไมแลวพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวทรงทราบ มีรับสั่งใหไปหามวาในพระราชวังบวรฯ ไมมีธรรมเนียมที่จะมีปราสาท 
กลาวกันวาเปนเหตุใหกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพนอยพระทัยมาก จึงโปรดใหแกเปน
หลังคาจัตุรมุขอยางเชนปรากฏอยูทุกวันนี้38   
 

                    คนโบราณตางยึดถือกันอยางมากโดยเฉพาะเรื่องของการสรางสิ่งกอสรางมิใหเกินศักดิ์
ของผูเปนเจาของถึงแมวาผูเปนเจาของนั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์แมกระทั่งกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลหรือเปนคหบดีมีเงินทองมากมาย ก็มิบังควรแสดงศักดิ์ของงานสถาปตยกรรมเสมอดวยงาน
สถาปตยกรรมหลวงซึ่งเปนเครื่องแสดงยศศักดิ์และบุญบารมีขององคพระมหากษัตริยได   โดยเหตุ
นี้สถาปตยกรรมหลวงที่ไดรับการสถาปนาขึ้นโดยพระบรมราชูปถัมภหรือพระบวรราชูปถัมภ จึงมี
รูปแบบตางออกไปตามอิสริยศักดิ์แหงองคผูอุปถัมภการสถาปนาแหงนั้นๆอีกดวย39   
                 นอกจากนี้ ยังปรากฏวาการเลือกใชลวดลายประกอบสวนตางๆ ของอาคาร เชน การใช
เครื่องลํายอง นาคสะดุง เปนตน หรือการใชวัสดุตกแตงผิวบางจําพวก เชน การเลือกใชสี อาทิ สี
แดงและโดยเฉพาะการใชกระจก และวสัดุที่มีคาหาไดยากตางๆลวนเปนสิ่งที่มีขอตองระวังในการ
ใชใหเหมาะแกศักดิ์ฐานะของบุคคลในโอกาสอันควรทั้งส้ิน40  
 
 
___________________ 
            38สมภพ   ภิรมย, กุฎาคาร ( กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 13. 
            39เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทรรศน พยาฆรานนท, วดัในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525), 175. 

                  40สมใจ   นิ่มเล็ก, เครื่องบน : สวนประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 3. 
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                    ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ทําใหสรุปไดวาสถาปตยกรรมไทยจะตองมีศักดิ์     ซ่ึงเรียกวา 
“ ฐานานุศักดิ์” และจะแสดงออกใหรับรูไดโดยการกําหนดรูปแบบใหมีความเหมาะสมกับ
ฐานานุศักดิ์ของเจาของเรือนเปนเบื้องตน ซ่ึงเรียกวา “ฐานานุรูป” แหงงานสถาปตยกรรม  ดังนั้น
ฐานานุรูปจึงตองสอดคลองกับฐานานุศักดิ์ เพราะเปนประเด็นสําคัญอันหนึ่งในงานสถาปตยกรรม
ตามประเพณีเดิม41 
                    ฐานานุศักดิ์ที่ สําคัญนาจะอยูที่ความแตกตางระหวางสถาปตยกรรมที่สรางโดย
พระมหากษัตริยสรางเปนการสวนพระองค เปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมที่พระมหากษัตริยสราง
พระราชทาน   สถาปตยกรรมที่(วังหนา) ทรงสราง  และสถาปตยกรรมที่พระบรมวงศานุวงศ 
ราชวงศ   และขุนนางสรางรวมถึงสรางถวาย  ซ่ึงการเปรียบเทียบดังกลาวจะสามารถบงชี้ไดโดย
ปริยายถึงความแตกตางของสถาปตยกรรมหลวงที่ผูสรางมีฐานานุศักดิ์แตกตางกัน                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
                41วิมลสิทธิ์  หรยางกูร,  พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม : อดีต 
ปจจุบัน  อนาคต  (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 33. 
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บทท่ี 3 
การศึกษาการสรางสรรคพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 
ความหมายของพระอารามหลวง                    
           พระอารามหลวง หมายถึง  อารามของสมเด็จพระเจาแผนดิน โดยพระเจาแผนดินทรง
สถาปนาขึ้นหรือทรงสรางพระราชทานเปนเกียรตแิกผูอ่ืน หรือเปนวัดที่สมเดจ็พระบรมราชนิี 
สมเด็จพระยุพราช ทรงสรางหรือทรงปฏิสังขรณเปนการสวนพระองค หรือทรงในนามของทาน
ผูอ่ืน หรืออารามที่พระบรมวงศานวุงศ ขนุนาง ขาราชบริพาร ราษฎร อันเปนขาทลูละอองธุลีพระ
บาทสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นถวาย และทรงพระกรุณารับไวในพระบรมราชูปถัมภทํานุบํารุงพระ
อารามนั้นดวยราชทรัพยก็จดัเปนพระอารามหลวง  ในแตละรัชสมัยพระอารามหลวงมักมีจํานวนไม
มากนัก แตก็จดัวาเปนอารามที่มีความ สําคัญดวยตําแหนงที่ตั้งของอารามภายในเมือง  โดยมากพระ
อารามหลวงมกัจะมีขนาดใหญ ขนาดของพื้นที่ของอารามซึ่งใหญโตจะไดรับการบรูณะ ปฏิสังขรณ
เสมอ แตทั้งนีม้ักจะขึน้อยูกบัสถานการณและปจจยัอ่ืนๆในบานเมืองขณะนัน้เปนหลัก1 
การเริ่มตนสรางพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
            สถาปตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา เกิดจากวัตถุประสงคที่มีมาแตดั้งเดิมที่ชาวพุทธ
ทุกคนยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันตอๆมาภายใตคติความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางเสนาสนะสถานที่
พักพิงแกพระภิกษุสงฆเพื่อเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา   การสรางสรรคสถาปตยกรรมของ
พระอารามหลวงในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนสวนใหญยังคงเปนแบบอยางที่สืบทอดตามคติ
นิยมแบบสมัยอยุธยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซ่ึงโดยสวนใหญแลวเปนการสถาปนาพระอารามเกา
ที่มีมาแตเดิมไมคอยมีการสรางพระอารามใหมมากนักดวยที่เปนชวงเวลาของการฟนฟูสภาพ
บานเมืองหลังสงคราม2  
 
____________________ 
           1เนตรนภิศ นาควชัระ, ปยนาถ บุนนาค และจลุทรรศน พยาฆรานนท, วดัในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525), 132. 

                2หมอมราชวงศหญิงแนงนอย  ศักดิ์ศรี, สถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม1(กรุงเทพฯ :
โรงพิมพกรุงเทพฯ, 2537), 74. 
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                 ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว บานเมอืงกลับสูสภาวะปกติ การศึก
สงครามเบาบางลง บานเมืองมีเศรษฐกิจดขีึ้นกวาในยุคกอน พระมหากษัตริยทรงมพีระราชศรัทธา
อยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา ทรงมุงมั่นในการเสริมสรางพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง ดวยพระ
ประสงคจะใหเปนศูนยรวมจติใจของเหลาประชาราษฎร จึงทรงสราง สถาปนา บูรณะปฏิสังขรณ
พระอารามตางๆขึ้นอยางมากมายทั้งนอกพระนครและในพระนคร  ตลอดจนชักชวนเหลาขาราช
บริพาร พอคา ขุนนางและเศรษฐีทั้งชาวไทยและชาวจนีใหชวยกนัสงเสริมพระศาสนา  จนเกิดเปน
ความนิยมในการสราง สถาปนา บูรณะและปฏิสังขรณพระอารามเปนอันมาก3   
ความสําคัญและบทบาทของพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทร 
                    ดังที่ไดกลาวไวแลวในเนื้อหาตอนตนถึงเหตุผลของการสรางสถาปตยกรรม และกลุม
บุคคลชั้นสูงที่มีความสัมพันธตอการสรางรวมถึงประเพณีและแบบแผนในการสรางสรรค
สถาปตยกรรมพระอารามหลวงซึ่งผูวิจัยพยายามอางถึงใหตรงประเด็นกับเรื่องที่สนใจศึกษา ใน
หัวขอจากนี้ผูวิจัยจะอธิบายถึงความสําคัญและบทบาทของพระอารามหลวงวา  พระอารามหลวงได
ทําหนาที่ในการสนองตอบตอวัฒนธรรมและสังคมไทยในดานใดเปนประเด็นสําคัญ และเนื้อหา
ในตอนนี้ก็จะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาเรื่องคุณคาทางสถาปตยกรรมซึ่งจะตองนําไปใช
วิเคราะหการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาล ที่ 3 ในบทตอไป 
                    สถาปตยกรรมพระอารามหลวงอยูในฐานะที่เปนสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่อยู
ควบคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน จนเปรียบเสมือนเปนศูนยกลางของสังคมทั้งในระดับหลวง
และระดับราษฎร ซ่ึงหลวงไดใชพระอารามนี้เปนสถานที่ยึดเหนี่ยวรวมน้ําใจผูคนในราชอาณาจักร
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แมวาบางครั้งตองเผชิญกับวิกฤตการณตางๆที่ทําใหพระพุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะวิกฤตการณครั้งสําคัญคือ การเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาใน พ.ศ. 2310 ซ่ึง
ทําใหบานเมืองและพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมระส่ําระสายเปนอยางมากก็ตาม แตเมื่อมีการตั้งบาน
แปงเมืองขึ้นใหม และไดจัดระเบียบทางสังคมใหถาวรขึ้นในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรแลว 
ก็ไดมีการฟนฟูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป   ดังจะเห็นไดจากพระราช
กรณียกิจของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลมหาราช ผูทรงกอตั้ง
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีตามลําดับ    
 
 
___________________ 
                    3วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย   พันเอกนิจ ทองโสภิต, 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 115.                
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                   ในการฟนฟูและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานอกจากการดําเนินการที่สําคัญ เชน การ
สังคายนาพระไตรปฎก การจัดการปกครองคณะสงฆใหเปนระเบียบ ตลอดจนการอัญเชิญพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร(พระแกวมรกต) เขามาประดิษฐานในราชธานีและไดเปนพระพุทธรูปสําคัญ
คูบานคูเมืองของไทยมาจนถึงทุกวันนี้แลว การสรางและการปฏิสังขรณพระอารามซึ่งทํากันมากทั้ง
ในระดับหลวงและราษฎรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ก็นับเปนกิจกรรมสําคัญประเภทหนึ่ง ทั้งนี้
เพราะความสําคัญและบทบาทของพระอารามซึ่งมีมาแตสมัยโบราณเปนดังนี้ 
                    1.บทบาทในการแสดงความเปนปกแผนมั่นคงและสงบรมเย็นของบานเมือง    
โดยทั่วไปการที่บานเมืองใดจะสามารถสรางพระอารามเปนจํานวนมากใหมีความใหญ โตวิจิตร
งดงามได ยอมเปนเพราะบานเมืองนั้นอยูในภาวะเปนปกติสุขและมีความมั่นคงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งพระมหากษัตริยที่ปกครองทรงมีพระบารมียิ่งใหญ   ซ่ึงในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน (พ.ศ.2325-2394) ปรากฏตามหลักฐานสวนใหญวามีการสรางและปฏิสังขรณพระอาราม
เปนจํานวนมากในเขตพระนครและธนบุรีตลอดจนบริเวณใกลเคียงโดยเฉพาะวัดที่สรางและ
ปฏิสังขรณขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  
                    2.บทบาทในการเปนสถาบันสืบอายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวร วัดเปนสถาบันสืบ
อายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวร เพราะเปนที่รวมพระภิกษุสงฆเปนที่เก็บพระธรรมคัมภีรและ
พระพุทธรูปซึ่งเปนหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา จึงเทากับวาเปนที่เก็บรักษาสิ่งสําคัญทางพระ 
พุทธศาสนาดังกลาวใหคงอยูตลอดไปรวมทั้งเปนแหลงเผยแพรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยดวย 
                    เมื่ อสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงได รับการอัญเชิญขึ้น เปน
พระมหากษัตริยรัชกาลที่1 แหงราชวงศจักรี และสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีใหมแลว 
พระองคมีพระราชดําริที่จะฟนฟูพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร
วา ควรจะจัดการขางฝายพุทธจักร ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งเสื่อมทรุดเศราหมองนั้นใหวัฒนา
รุงเรืองสืบไป 
                   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพระอารามไดรับการจัดระเบียบใหเปนที่อยูพระสงฆ ซ่ึง
เปนองคประกอบสําคัญในการสืบพระพุทธศาสนา ซ่ึงในยามที่บานเมืองอยูในภาวะไมปกติ เชนใน
ยามสงครามหรือเกิดการจลาจลวุนวาย พระอารามก็จะถูกทิ้งใหรกรางเศราหมอง ดังนั้นเมื่อ
บานเมืองกลับฟนคืนสูสภาพปกติสุข พระอารามจึงเปนสถาบันพวกแรกที่ฝายผูปกครองตองรีบ
ดําเนินใหมีขึ้นหรือปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น พรอมกับจัดใหเปนที่อยูของพระสงฆ เพื่อใหทั้งวัด
และพระสงฆรวมกันดําเนินบทบาทในการเปนสถาบันสืบพระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป ในขณะที่
เปนที่พึ่งพึงทางใจซึ่งทําใหขวัญและกําลังในของคนไทยในระยะสรางบานเมืองใหมดีขึ้น นับวา
เปนผลทางจิตวิทยาทางการเมืองและการปกครองดังกลาวมาแลวดวย 
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                    3.บทบาททางดานการศึกษาเปนแหลงอบรมความรูและจริยธรรมใหแกกุลบุตรโดยไม
จํากัดชาติกําเนิด บุตรหลานของชนทุกชั้นมีโอกาสไดรับการศึกษาที่วัดเชนเดียวกันโดยมีพระภิกษุ
สงฆผูทรงคุณวุฒิและเมตตาธรรมเปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทั้งดานหลักธรรมและวิชา
หนังสือใหพรอมกับทําการอบรมจรรยามารยาทและบมนิสัยใจคอใหอยูในคุณธรรมดวย ตอมาเมื่อ
เด็กชายมีอายุพอสมควรก็ใหบรรพชาเปนเณร และเรียนธรรมสูงขึ้นไปอีกกับทั้งยังใหการศึกษา
ภาษาบาลีเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการบวชเรียนเปนพระภิกษุตอไปเมื่ออายุครบอุปสมบทดวย 
กระบวนการเรียนรูดังกลาวนับวาเปนเครื่องเหนี่ยวร้ังเด็กหนุมมิใหประพฤติในทางมิชอบ 
นอกจากนี้การบวชเรียนในพระพุทธศาสนานับวาเปนการทดแทนบุญคุณบิดามารดา และเปนการ
เตรียมตัวเปนคนที่สมบูรณตอไป ตามคตินิยมของสังคมไทย ดังขอความวา 
 

            คนไทยทุกช้ันตั้งแตพระมหากษัตริยลงมานิยมใหลูกหลานไดบวชเรียนในพระพุทธ- 
ศาสนาเพราะการบวชถือวาเปนการทําบุญอยางสูงสุดเปนวิธีการทดแทนบุญคุณมารดาบิดาอยาง
สูงสุด เปนโอกาสที่จะไดศึกษาเลาเรียนพระพุทธศาสนาและวิชาการอื่นๆบางอยาง เปนการฝกฝน
อบรมบมนิสัยใหเปนคนดี เปนการนําตนเขาไปเปนญาติสนิทกับพระรัตนตรัย เปนการตออายุ
พระพุทธศาสนา พระภิกษุรูปใดอยูในพระศาสนาไดตลอดไป ก็ถือวาเปนความดีอยางสูง ภิกษุรูป
ใดอยูไมได ลาสิกขาออกมาก็ถือวาเปนคนดี ไดรับการฝกฝนอบรมแลว เปนคนสุกแลว ไมใชคน
ดิบเปนที่ปรารถนาของสังคมและของหญิงสาวดวย4 
 

                    พระสงฆนั้นนอกจากศึกษาพระธรรมวินัย ภาษาบาลี บทสวดมนตและเรียนรูพิธีกรรม
ตางๆแลวยังไดรับการศึกษาวิชานอกพระพุทธศาสนาดวย เชน วิชาโหรศาสตร คีตศาสตร การ
ฝกหัดเทศนมหาชาติ ตําราพิชัยสงคราม ตลอดจนวิชาชีพตางๆ เชน การฝมือ การชางการกอสราง 
และการอื่นๆความรูตางๆที่พระสงฆไดรับจากการศึกษาที่วัดเชนนี้ ก็จะถายทอดไปสูประชาชน
ทั่วไป   บทบาทของพระอารามในฐานะเปนสถานศึกษาจะเห็นไดอยางชัดเจนในพระราชประสงค
ขององคพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3)      ซ่ึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามฯ เพื่อใหเปนแหลงรวบรวมวิชาการแหงแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดอยาง
เดนชัดเจนที่สุด 
 
 
 
_________________ 
           4เนตรนภิศ นาควชัระ, ปยนาถ บุนนาค และจลุทรรศน พยาฆรานนท, วดัในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525), 87. 
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                 4.บทบาทในฐานะเปนศนูยรวมทางจิตใจ เนื่องจากพระอารามตางๆเปนสถานที่ที่มี
พระภกิษุ      ผูซ่ึงเปนภาพลักษณของผูมีคุณธรรม ผูสันโดษเปนผูนําสังคมทั้งเปนผูมีความรูใน
ศาสตรนานาชนิดรวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา    พระภิกษุจึงเปนผูที่ไดรับความเชื่อถือจากสังคมใน
ทุกๆเรื่องที่ตองการปรึกษารวมทั้งขอคําแนะนําในเชิงช้ีแนะสั่งสอนหรือชวยเหลือ นอกจากนัน้วัด
ยังมีบทบาทในการบํารุงขวญัแกชุมชนดวยโดยเปนเรื่องผูกพันกบัชวีิตของทุกคนทั้งเรื่องสุข  ทุกข   
                    5.บทบาทในการเปนศูนยรวมของศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทั่วไปพระอารามจะเปน
ที่รวมของศิลปกรรมดานตางๆ  เชน ดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม  
โดยเฉพาะพระอารามที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปนระยะที่มีการกอสรางและ
ปฏิสังขรณพระอารามเปนจํานวนมาก ผูสรางไดพยายามสรางและปฏิสังขรณพระอารามอยางวิจิตร
พิสดาร ไมวาจะเปนโบสถ วิหาร เจดีย พระพุทธรูป ตูคัมภีร ธรรมาสน ภาพแกะสลัก และภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง เปนตน ซ่ึงนอกจากเพื่อเปนการบุญกุศลอันยิ่งใหญแลวยังเพื่อแสดงถึงความเปน
ไทย      และความสามารถตั้งเปนบานเมืองขึ้นไดอีกครั้งหนึ่งดวย  
วัฒนธรรมการสรางสรรคสถาปตยกรรมพระอารามหลวง 
                    1.การสรางพระอารามหลวงเปนการสืบตออายุพระศาสนาโดยการสรางถาวรวัตถุให
เปนเครื่องหมายหรือเปนที่ยึดเหนี่ยวของทั้งฝายสงฆและฆราวาส 
                    2.การสรางพระอารามหลวงเปนการสรางบุญ ส่ังสมบุญบารมีใหแกผูสรางหรือเปนการ
สรางบุญ ประกอบกุศลกรรมทั้งหลายใหแกผูอ่ืนทั้งที่ยังมีชีวิตอยูหรือไดส้ินชีวิตไปแลว  
                    3.การสรางพระอารามหลวงเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม
พรอมทั้งเปนแหลงรวบรวมงานศิลปะของชางฝมือกอใหเกิดเอกลักษณทางการชาง และพัฒนา
เทคนิคการกอสราง                   
                    4.การสรางพระอารามหลวงเปนการดํารงตนเปนอัครศาสนูปถัมภกขององค
พระมหากษัตริยและแสดงถึงบุญบารมีและความชอบธรรมในการครองราชย 
                    5.การสรางพระอารามหลวงเปนการจําลองจักรวาลซึ่งสัมพันธกับสถานภาพเปน 
จักรพรรดิราชขององคพระมหากษัตริย5 
 
 
 
______________________ 
                   5รสิตา สินเอกเอี่ยม , “ การศึกษาวัฒนธรรมการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจากพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 ), 179. 
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                    6.การสรางพระอารามหลวงเปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงทางการ
เมืองเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหประชาราษฎร 
                    7.การสรางพระอารามหลวงเปนการถายทอดอุดมการณทางการปกครองจากโครงสราง
สังคมสวนบนไปสูโครงสรางสังคมสวนลางโดยใชวัฒนธรรมและศาสนาเปนเครื่องมือ 
                    8.การสรางพระอารามหลวงเปนการรวมน้ําใจผูคนและควบคุมสถานการณของ
บานเมือง  
                    9.การสรางพระอารามหลวงเปนการแสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย6 
ฉันทลักษณในงานสถาปตยกรรมหลวง 
                  มีผูเปรียบเทียบสถาปตยกรรมไทยประเพณวีา เหมือนคําประพันธประเภทรอยกรองของ
ไทย อันไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน ซ่ึงผูแตงจะผูกโคลง กลอน ขึ้นใหมได สามารถเลนคํา เลน
สํานวนได แตตองใหถูกตองตามฉันทลักษณ ทําตามขอกําหนดของเสียง ครุ ลหุ ใหถูกตอง 
เชนเดยีวกับสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี    ซ่ึงมีขอกําหนดใหยดึถือเปนแนวทางเหมือนเปน
ฉันทลักษณทางสถาปตยกรรม7 
                 ฉันทลักษณ  มีความหมายวา กฎ ระเบียบ(order) อันยดึถือเปนแบบอยางที่ถูกตอง การที่
เราจะเขาใจสถาปตยกรรมไทยใหดีนั้นถาจะพิจารณาโดยยอจะเห็นไดวามีหลักอยูสามประการ คือ 
หลักพื้นที่  หลักรูปทรง  และหลักเครื่องประกอบ  ทั้งสามประการนีเ้ปนทางดําเนนิแหงความคดิ
เปนวิชาของการสถาปตยกรรมไทย7 
            ประการที่หนึ่ง        หลักพื้นที่      คือ     การวางหลัก ฝง กะสวนกวางยาว ทางเขาออก มี
ระเบียงทางขึ้นลงและสิ่งประกอบตางๆ  ซ่ึงประกอบขึ้นเปนงานสถาปตยกรรม ซ่ึงแสดงออกในรูป
องคประกอบแผนผัง 

    ประการที่สอง   หลักรูปทรง   คือ   สวนที่เปนคาทรงรูปของอาคารซึ่งสามารถสัมผัสได 
รูปทรงในงานสถาปตยกรรมไทยสามารถแบงออกเปนสามสวนใหญประกอบกนัขึ้นกลาวคือ สวน
ฐาน  สวนพืน้ที่สถาปตยกรรม และสวนหลังคา  
 
 
__________________ 
            6เนตรนภิศ นาควชัระ, ปยนาถ บุนนาค และจลุทรรศน พยาฆรานนท, วดัในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2525), 145. 
            7วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, วีระ  อินพันทัง และ สันติ  ฉันทริลาสวงศ ,  สถานภาพทางผลงาน
ทางวิชาการ : สาขาสถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพบริษัททีซีจพีร้ินติ้ง, 2545),   
4-10. 
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                   ประการที่สาม      หลักเครื่องประกอบ   คือ  สวนที่นํามาประดับตกแตงสวนประกอบ
ของอาคารทั้งสองสวนขางตนเพื่อสรางสรรคงานสถาปตยกรรมใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นตาม
มาตรฐานวัฒนธรรมการสรางสรรคของแตละสังคม    เชน   ซุมประตู หนาตาง   คันทวย  เปนตน 
                    หลักพื้นที่   คือ หลักในการออกแบบพิจารณาถึงองคประกอบของแผนผังซ่ึง ตาม
หลักการสากล   หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ รายละเอียดการออกแบบการจัดวางแผนผังอาคารใน
แนวราบ (PLAN) ที่บอกใหรูถึงขนาด ขอบเขต ความสําคัญของอาคารและความสัมพันธระหวาง
สวนประกอบตางๆที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรม หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ ลักษณะการจัดวาง
แผนผังในแนวระนาบของบริเวณ ที่แสดงขนาดขอบเขต ความสัมพันธขององคประกอบตางๆของ
สถาปตยกรรม8   แบงออกเปนแผนผังลักษณะตางๆได  3 ลักษณะ คือ 
                 ลักษณะของแผนผังบริเวณ 
                 ลักษณะของแผนผังอาคาร 
                 ลักษณะของแผนผังเสมา 
                 1.แผนผังบริเวณ หมายถึง รูปในระนาบราบของพื้นที่ที่มีการแสดงที่ตั้งของอาคาร หรือ
ส่ิงปลูกสรางไวโดยมกีารกะขนาด และสดัสวนที่อาจประมาณรูหรือวดัสอบได หรือแผนผังรวม
ของพื้นที่ที่สถาปตยกรรมตั้งอยู ภายใตแบบแผนการกําหนดตําแหนง หรือทิศทางของอาคารและ
การจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรมตางๆภายในขอบเขตพุทธาวาสของพระอาราม เพื่อแสดง
ใหทราบถึงความสัมพันธของอาคารหรือองคประกอบทีป่รากฏในพื้นที่นั้นๆ 
                  การออกแบบแผนผังบริเวณพระอารามหลวงแบบไทยประเพณี มกีารแบงพื้นที่ผัง
บริเวณออกเปนสวนใหญๆ 2 สวน โดยจัดแบงพื้นที่บริเวณออกเปน 
                              1.1 สวนพุทธาวาส   เปนเขตศักดิ์สิทธิ์ จัดไดวาเปนบริเวณที่มคีวามสําคัญมาก
ที่สุด เปนพืน้ที่หลักประธานของพระอาราม เปนที่ตั้งของอาคารตางๆที่สําคัญ และเปนอาคารหลัก
ของพระอารามที่ใชประดษิฐานปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนา สวนใหญจะประกอบดวยอาคารหลัก
ไดแก พระอุโบสถและพระวิหารนยิมสรางขึ้นตามแบบแผนรูปทรงสี่เหล่ียมงายๆ และมักจะมีการ
กําหนดขอบเขตดวยแนวกําแพง  เพื่อเนนความสําคัญของพื้นที่แหงนั้นใหเปนบริเวณสาํหรับปฏิบัติ  
 
  
 
_________________ 
                  8วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, พัฒนาการแนวความคดิและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม : อดีต 
ปจจุบัน  อนาคต  (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 33. 
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กิจกรรมเนื่องในพระศาสนา     และเพื่อสรางคาความหมายใหกับพื้นที่ทั้งทางกายภาพและมโนภาพ    
องคประกอบสําคัญสวนนี้ในงานสถาปตยกรรมไทยมีชื่อเรียกวา “ กําแพงแกว” และกําแพงแกวนี้ก็
เปนชื่อกําแพงที่ลอมปราสาทไพชยนตของพระอินทรซ่ึงเปนเทพที่สถิต  ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อัน
เปนศูนยกลางแหงจักรวาล9 
                                  ตามแบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแตโบราณการออกแบบลอมดวยกําแพงแกว
จะใชลอมเฉพาะอาคารสําคัญ   ซ่ึงสวนมากจะเปนพระอุโบสถ  หรือพระวิหารหรือพระเจดียที่เปน
ประธานหรืออาคารสําคัญของพระอารามเทานั้น และตามระเบียบแบบแผนที่ไดมีผูศึกษามาพบวา
ในพระอารามแตละแหงอาจจะมีการลอมดวยกําแพงแกวแบบหลายชั้นได  ยิ่งเปนพระอารามที่มี
ความสําคัญ  แผนผังอารามมีระเบียบซับซอนก็จะมีการลอมดวยกําแพงแกวหลายชั้นเพื่อสรางคา
และความหมายใหกับสถาปตยกรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
                                   แผนผังพุทธาวาสมักจัดเปนแผนผังรูปสี่เหล่ียม ซ่ึงตามคติโบราณนั้นการ
กําหนดผังบริเวณใหเปนรูปสี่เหล่ียม คือการสรางขอบเขตของจักรวาล หรือมณฑล ซ่ึงศูนยกลาง
ของมณฑลเปนที่สถิตของพระพุทธรูปสําคัญ พระอารามหลวงหรือพระอารามสําคัญๆจะทําเปน
ระเบียงคดลอมรอบเพื่อใหเปนสัดสวนตามคติความเชื่อในฝายมหายาน10 โดยท่ัวไปแลวพุทธาวาส
จะอยูทางดานทิศตะวันออกอันเปนดานหนาของพระอาราม หรือหันเขาสูเสนทางสัญจรที่สําคัญ 
เชน แมน้ํา คลอง ถนน ทั้งนี้เพื่อเปนการสะดวกในการเดินทางและการเขาถึงพระอาราม 
                                   1.2  สวนสังฆาวาส    เปนบริเวณที่ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัยของพระสงฆใน
บริเวณพระอารามมักมีการแบงพื้นที่ออกเปนสัดสวน ใชเปนที่ตั้งอาคารสําคัญอื่นๆ เชน หอสวด
มนต หอฉัน หอไตร เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของพระภิกษุของแตละพระอาราม11 
 
 
 
_______________________ 
                 9ศรันย  ทองปาน, “ชีวิตทางสังคมของชางในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร กอน
พ.ศ.2448” (วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต สาขาวชิามานุษยวิทยา   
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   บณัฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยธรรมศาตร, 2534), 146.             
            10เฉลิม  รัตนทัศนีย,  วิวัฒนาการศิลปสถาปตยกรรมไทยพุทธศาสนา  (กรุงเทพฯ :
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภจัดพิมพ, 2535), 127. 
                    11สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ, 
2542), 101.  
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                    2.แผนผังอาคาร  หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะแตละอาคารในระนาบที่แสดงขนาด
และสวนสัดที่สัมพันธกันระหวางผนังโดยรอบกับเนื้อที่ ตลอดจนการใชสอยภายในอาคาร สามารถ
วัดสอบเทียบนําไปขยายสวนใชเปนแบบสรางไดจริง ลักษณะแผนผังอาคารในงานสถาปตยกรรม
ไทย เกิดจากความสัมพันธระหวางแบบแผนผังของอาคารกับผังบริเวณ  ขนาดสวนของอาคาร 
องคประกอบและลักษณะของรูปทรงอาคารเปนสําคัญ 
                    อาคารหลักในเขตพุทธาวาสสวนใหญจะประกอบไปดวย พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลา
การเปรียญ  เจดีย  ศาลาตางๆ  โดยเฉพาะพระอุโบสถ  พระวิหาร หรือศาลาการเปรียญ มีลักษณะ
ของแผนผังที่คอนขางตายตัว โครงสรางของแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ตั้งรวมกลุมอยูในบริเวณ
ที่กําหนดขอบเขตซึ่งมักจะตั้งรวมกันในเขตพุทธาวาส        
                    เดิมนั้นการกําหนดอาคารตางๆภายในบริเวณพระอาราม นิยมที่จะกําหนดเอาพระเจดีย
เปนหลักประธานของพระอาราม อาคารอื่นๆเปนองคประกอบรองลงมา จัดวางอาคารตางๆใหอยู
ในลักษณะที่สัมพันธกับตําแหนงภายในแผนผังดวยการวางอาคารหลักใหเรียงกันในแนวเดียวกัน 
ลักษณะการวางกลุมอาคารดังกลาวจัดไดวาเปนการจัดวางอาคารที่ยึด แนวแกน เปนตัวกําหนด ตาม
ระเบียบแบบแผนการวางตําแหนงอาคารที่มีแกนกลางในแนวดิ่ง เพื่อใหเกิดความสําคัญของอาคาร
ที่อยูกลางในแนวแกนใหดูเดน อาคารตางๆจะมีทางสัญจรเชื่อมถึงกันในแตละบริเวณและใชกําแพง
แกวเปนตัวแบงบริเวณแตละสวนออกจากกัน12 
            แผนผังอาคารซึ่งแสดงความหมายตามคติจักรวาล  ถูกออกแบบโดยการสรางระเบียบ
ของการลอมสถาปตยกรรมสําคัญเปนวิธีการหนึ่ง  ยกตัวอยางเชนการออกแบบวัดราชบูรณะใน
สมัยอยุธยานั้น  การวางผังจะใหวิหารปรางคและโบสถตั้งอยูในแนวแกนเดียวกัน        แลวใช
ระเบียงคตลอมพระปรางคและเชื่อมพระวิหารทางดานหนาเขาดวยกันในรูปสี่เหล่ียม อันเปน
สัญลักษณของจักรวาลหนึ่ง โดยที่ปรางคเปนรูปสมมุติของเขาพระสุเมรุ13 และปลอยใหพระ
อุโบสถอยูทางดานหลังซึ่งเปนตําแหนงที่สรางดุลยภาพใหแกผังทั้งหมด   ซ่ึงถือวาเปนอาคารรูป
สัญลักษณจักรวาลที่ลงตัวอยางสมบูรณแลวในสมัยอยุธยาตอนตน   
 
______________________ 
                    12สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ :โรงพิมพกรุงเทพฯ, 
2542), 101.  
               13อนุวิทย  เจริญศุภกุล, “การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม:การวางแผนผังอาคารใน
กรณีของพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” ใน รวมบทความการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 39.   
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ภาพลายเสนที ่ 1  แผนผังบริเวณวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
                    ในระยะเวลาตอมารูปแบบของการวางแผนผังจักรวาลไดถูกพัฒนาขึ้น ณ วัดชัยวัฒนา
ราม โดยวิธีการวางแผนผังในรูปจตุรัส จัดวางปรางคประธานอยูกลางผังและปรางคขนาดรองลงมา
ที่ส่ีมุมบนฐานสี่เหล่ียมซึ่งเปนรูปสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ    พระปรางคถูกลอมรอบดวยระเบียง
คดสี่เหล่ียมมีเมรุทิศอยู 8 องคประจําทิศศักดิ์สิทธิ์ทั้งแปด14  มณฑปทิศตางทวีปทั้ง 4 ไว ณ จุดกลาง
ดาน แลวตรึงผังใหเปนโครงสรางอันเดียวกันดวยปรางคทิศที่ตําแนงอนุทวีปทั้งสี่ ส่ิงกอสราง
ทั้งหมดนี้มีกําแพงสี่เหล่ียมจัตุรัสลอมรอบระเบียงคดเชื่อมกับพระอุโบสถทางดานตะวันออก  แต
ถัดออกไปก็มีกําแพงอีกชั้นหนึ่งลอมรอบผังบริเวณพระอารามไวอีกที15  แสดงถึงการใชระเบียบที่
ซับซอนเพื่อเสริมสรางคาความหมายในกับสถาปตยกรรมในระดับของผังบริเวณ 
 
 
 
 
____________________ 
                14อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  “การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม : การวางแผนผังอาคาร
ในกรณีของพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” ใน รวมบทความการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 39.   
                   15สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา ,  “น้ําบอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย,”   ใน  ลักษณะไทย เลม 1
ภูมิหลัง  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2525), 10.  
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ภาพลายเสนที ่2  แผนผังบริเวณวัดชยัวัฒนาราม   จ. พระนครศรีอยุธยา 
 
                    3.แผนผังเสมา  ซ่ึงเสมา หรือ สีมาหมายถึง หลักแสดงเขตหรือสิทธิ หรือขอบเขต หรือ
แดนสมมติที่พระภิกษุใชเปนหลักสําคัญในการทําสังฆกรรม หรือเปนเขตอธิปไตยของสงฆ  การ
กําหนดขอบเขตดวยสีมาเปนเรื่องของความบริสุทธิ์ของพื้นที่ที่จะกําหนดเปนเขตสังฆกรรม เขตซึ่ง
มีการกําหนดเขตสังฆกรรมดวยสีมา มีพระอุโบสถตั้งอยูตรงกลางมีกอนหินปกลอมรอบ คือ หลัก
ของสังฆกรรม 
                    โดยประเพณีการออกแบบสีมาที่ใชในการกําหนดเขตของพระอารามหลวง คือ พันธ
สีมา คือ เขตที่สงฆกําหนด โดยเขตดังกลาวตองไดรับพระราชทานอุทิศถวายจากพระเจาแผนดิน
เพื่อยกใหเปนสมบัติของพระพุทธศาสนา เปนการแบงแยกออกจากเขตราชอาณาจักร ซ่ึงสงฆมี
อภิสิทธิ์กระทําการใดๆภายในเขตดังกลาวซ่ึงเรียกวา วิสุงคามสีมา 
                    การตั้งสีมานั้นจะตองกําหนดนิมิตกอนแลวจึงตั้งสีมาเหนือหลุมนิมิต กําหนดสีมา
ออกเปน 8 ทิศตามลักษณะของแผนผังอาคารที่มักมีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ตําแหนงที่ตั้งของสีมา
โดยทั่วไปจะอยูรอบอุโบสถ เรียกวา ขัณฑสีมา เปนสีมาขนาดเล็กผูกเฉพาะแหง เชน เฉพาะบนผนัง
พระอุโบสถ   หรือตั้งบนแทนรอบพระอุโบสถซึ่งเรียกวา สีมานั่งแทน เปนตน 
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    หลักรูปทรง    สวนประกอบของอาคาร  ประกอบดวยลักษณะทางสถาปตยกรรม
โดยรวมของอาคาร แบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญทางสถาปตยกรรม คือ 
                   1.สวนฐาน  คือ สวนที่อยูตอนลางสุดของอาคาร ทําหนาที่รองรับตัวอาคารและ
สวนประกอบของอาคารทั้งหมดโดยสวนมากทําเปนทรงตางๆหลายลักษณะเปนสวนเดียวตอเนื่อง
กับพื้นของอาคาร ฐานอาคารทางพระพุทธศาสนามักไดรับการกอสรางตามแบบพื้นฐานโดยทั่วไป 
คือ มักกอดวยอิฐถือปูน ลักษณะเปนฐานเขียง  ฐานปทม (ฐานบัว) หรือฐานสิงห เปนตน  โดยมาก
ฐานอาคารสามารถแยกออกได 2 ลักษณะ คือ 
                              1.1 ฐานยกพื้นชั้นเดียว   โดยมากประกอบดวยฐานหนากระดานประกอบฐานบัว
คว่ํารองรับผนังอาคาร และพื้นของอาคารจะมีเพียงระดับเดียว 
                              1.2 ฐานยกพื้นสองชั้น โดยมากประกอบดวยฐานชั้นลางซึ่งทําเปนพื้นสวนชาน
ระเบียงโดยรอบอาคาร ลักษณะเปนฐานปทม(ฐานบัว)  หรือฐานสิงหรองรับเสาริมระเบียง และ
พนักระเบียง  สวนฐานชั้นบนเปนฐานของตัวอาคารตอเนื่องกับพื้นของตัวอาคารมีลักษณะเปนฐาน
สิงหยกสูง บางครั้งพบวามีการคั่นที่ชวงของหนากระดานทองไมดวยบัวลูกแกวอกไก 
            การใชรูปแบบของฐานยกพื้นนั้นมีความสําคัญ และมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ออกแบบใหสัมพันธกับฐานานุศักดิ์ อันเปนพื้นฐานทางการออกแบบอยางหนึ่งของงาน
สถาปตยกรรมไทยสายประเพณีที่สืบทอดตอกันมา  ดังที่ลาลูแบรซ่ึงเดินทางสูสยามในสมัยอยุธยา
ไดใหทัศนะและบรรยายไววา   
 

     ขอที่ชาวสยามไวยศอยางสูงตํ่าในเคหสถานของตนอยางไรบางนั้น คือวาแมพื้นเรือนจะมีอยู
เพียงช้ันเดียว แตพื้นเรือนนั้นก็มิไดอยูในระดับเดียวกันตลอดทั้งหลัง   เปนตนวาภายในพระราช
มนเฑียร หองที่ประทับของพระมหากษัตริยและพระสนมนางราชนารี พื้นยอมสูงกวาในหองอื่นๆ
นอกนั้นทั้งปวง หองที่อยูใกลหองพื้นสูงกวาหองอื่น พื้นก็สูงกวาหองที่พัดหางไป ลดหลั่นกันลง
ไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้นจึงมีช้ันบันไดสําหรับกาวจากหองหนึ่งไปสูอีกหองหนึ่งอยูเสมอ16 

 
 
 
 
 
 

__________________ 
             16สมภพ   ภิรมย,  กุฎาคาร  (กรุงเทพ ฯ : ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ, 2545 ), 44. 
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                    2.สวนตัวเรือนอาคาร   ประกอบดวย 
                               2.1 พื้นที่สถาปตยกรรม  จําแนกเปน 
                                         2.1.1 พื้นที่ผังบริเวณ   ในกรณีของงานวิจัยนี้หมายถึง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด
ของเขตพุทธาวาสภายในเขตกําแพงแกวและรวมพื้นที่ตั้งของอาคารสําคัญที่อาจอยูนอกเขตกําแพง
แกวดวย 
                                         2.1.2 พื้นที่อาคารประธานและอาคารสําคัญ  ในกรณีของงานวิจัยนี้
หมายถึง  ขนาดของพื้นที่ของอาคาร  ไดแก อาคารประธานและอาคารสําคัญในผังบริเวณเขต
พุทธาวาสพระอารามหลวง 
                                2.2 ชองประตู/หนาตาง  คือ สวนที่เปนชองเปด (void) ของอาคาร โดยปกติแลว
จะเจาะเปนชองประตูทางผนังดานสกัด และเจาะเปนชองหนาตางทางผนังดานขางจํานวนหลาย
ชอง  
                                2.3 บานประตู/หนาตาง  คือ สวนที่เปนแผนสําหรับเปด-ปด บริเวณสวนที่เปน
ชองเปด  โดยปกติแลวนิยมประดับตกแตงอยางงดงามดวยสัญลักษณที่มีความหมาย                    
                                2.4 ผนังอาคาร คือ องคประกอบทางสถาปตยกรรมในแนวตั้ง ลักษณะเปนผืน
ระนาบลอมรอบพื้นที่ภายในอาคารกั้นสวนออกจากพื้นที่วางภายนอก  แบงออกเปนผนังดานขาง
และผนังดานสกัด นิยมประดับตกแตงดวยภาพเขียนสีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ  พุทธ
ชาดกและเรื่องราวที่เกี่ยวกับจักรวาลตามคติไตรภูมิ สุโขทัยเปนหลัก    
  3.สวนหลังคา 
                                3.1 ผืนหลังคา  คือ  สวนที่อยูบนสุดของอาคารทําหนาที่ปกคลุมพื้นที่ของ
อาคารทั้งหมดเพื่อปองกันความรอนจากแสงแดดและปองกันฝน  นิยมทําซอนชั้นกันหลายชั้น และ
ซอยแบงพื้นที่หลังคาออกเปนสวนเรียกวา“ตับ”17 หลังคาตามประเพณีการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมแบบไทยเดิมนั้นนิยมสรางเปนหลังคาซอนชั้น มีตั้งแตสองชั้นขึ้นไป        การซอน
ชั้นหลังคายังบงบอกไดถึงฐานะของอาคารและฐานะของผูสรางดวย  ดังมีขอความการพรรณนา
เรื่องการซอนชั้นหลังคาพระที่นั่งตามเอกสารที่ลาลูแบรไดบันทึกไวเมื่อคราวเขามากรุงศรีอยุธยา
เปนหลักฐาน  ความมีดังนี้    
 
 
 
________________ 
                    17สมใจ  นิ่มเล็ก, เครื่องบน : สวนประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรมไทย  (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 ), 7. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

            หลังคาทั้งหมดนั้นเปนรูปหลังคา (dos d’ane) ทั้งสิ้น แตตอนหนึ่งนั้นต่ํากวาอีกตอนหนึ่ง 
และหลังคาตอนที่ตํ่ากวานั้นดูคลายแลบออกมาจากหลังคาตอนชั้นสูง และหลังคาช้ันสูงนั้นครอบ
ทับชายหลังคาชั้นต่ํากวาไว ดังกับอานมาซึ่งหัวอานที่งอนขึ้นมาซอนทายอานอีกอันหนึ่งไวฉะนั้น 
             ในพระราชมนเทียรของสมเด็จพระเจากรุงจีนก็เชนกัน หลังคาองคพระที่นั่งซึ่งซอนทับกัน
ดังลักษณะที่ขาพเจาพรรณนานั้น  เปนเครื่องหมายแสดงความสูงศักดิ์โดยอนุมานเอาตามระดับ
ความสูงต่ําของพระที่นั่งแตละองค คงจะไมถือเอาเปนหลักพิจารณาในประเทศนั้น เปนแตเพียงวา
องคพระที่นั่งที่ประทับของพระมหากษัตริยมีหลังคาซอนกันมากขึ้นเทานั้น อันหมายความวาถา
บุคคลใดไดรับสิทธิ์ใหเขาไปในองคพระที่นั่งนั้นๆได ผิเปนองคพระที่นั่งมีหลังคามากชั้นเทาใดก็
เปนผูไดรับเกียรติสูงยิ่งขึ้นโดยลําดับเทานั้น ขุนนางผูใหญจะมีหองไดถึง 3 ช้ันจากต่ําขึ้นไปหาสูง 
นึกเดาเอาได  
             สวนโบสถนั้น ขาพเจาไดสังเกตเทาที่เห็นแตเฉพาะพะไลที่ยื่นออกมาเปนมุขทางดานหนา 
และอีกอันหนึ่งทางดานหลังเทานั้น ตอนใตเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สวนหลังคามุขหนาและ
มุขหลังนั้นดูเหมือนจะมีไวใหประชาชนเขาไปนั่งเทานั้น18   
 
 
 
 

                           
 
             ภาพที ่1      พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตรยิ 

ทรงสรางใชการซอนชั้นหลังคาถึง 4 ซอนตอบรับกับขนาดอาคารที่กวางใหญและยาว 
(วันที่บนัทึกภาพ 25 ม.ค.2547) 

 
 
____________________ 
                    18สมภพ   ภิรมย,  กุฎาคาร  (กรุงเทพฯ :ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ , 2545 ), 44.                
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                               3.2 หนาบัน คือ สวนที่เปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมของหลังคาอาคาร 
ลักษณะเปนผืนปดชองวางบริเวณดานสกัดหรือหนาจั่วของหลังคา นิยมประดับดวยสัญลักษณหรือ
ลวดลายตกแตง หนาบันเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งเนื่องจากเปนสวนที่แสดง
ถึงยศศักดิ์ของอาคารและบุคคลที่เขามาใชประโยชนจากอาคารหรือผูสราง รวมถึงประโยชนและ
หนาที่ใชสอยของตัวอาคารดวย19 
                             3.3 สัญลักษณในการตกแตงหนาบนั    คือ สวนที่เปนลวดลายตกแตงหนาบันซึ่ง
ทําหนาที่บงบอกถึงความหมายในการสราง ยศศกัดิ์ของอาคารและฐานะของผูสรางซึ่งมีความ
แตกตางกันและจะตองออกแบบใหสัมพันธกับตัวงานสถาปตยกรรม   ดังนั้นการออกแบบตกแตง
ลวดลายหนาบนัจึงตองผันแปรไปตามความสําคัญดังกลาว   โดยที่จะแสดงออกมาในรูปแบบและ
คุณคาเชิงสัญลักษณตางๆที่เกี่ยวของทั้งในดานคติความเชื่อและฝมือชางในแตละยุคสมัย โดยท่ัวไป
ตามแบบ แผนประเพณีไทยแลวอาคารที่พระมหากษตัริยทรงสราง ทั้งพระอารามหลวงรวมทั้ง
พระราชวังจะมีการออกแบบลวดลายหนาบันเปน 7 ประเภทดังนี้20 
                                             3.3.1 หนาบันรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชหรือพระอินทร 
                                             3.3.2 หนาบันรูปพระนารายณทรงสุบรรณ(นารายณทรงครุฑ) 
                                             3.3.3 หนาบันรูปเทวดายืนแทน 
                                             3.3.4 หนาบันรูปพระพรหมทรงหงส 
                                             3.3.5 หนาบันรูปตราแผนดิน 
                                             3.3.6 หนาบันลวดลายพันธพฤกษา 
                                             3.3.7 หนาบันภาพเลาเรื่อง       
                               หมายเหตุ   สําหรับหนาบันรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชและหนาบันรูปพระ
นารายณทรงสุบรรณ  เปนหนาบันที่ใชแทนความหมายถึงพระมหากษัตริยโดยเฉพาะดวยเหตุที่            
ตามคติพุทธศาสนาแลวพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนพระอินทรผูทรงเปนใหญแหงเทวภูมิและ
สถิตอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงส เปนใหญกวาเทวดาทั้งหลาย  และตามคติศาสนาพราหมณถือวาทรง
เปนภาคอวตารของพระนารายณลงมาเปนกษัตริยเพื่อปราบยุคเข็ญ   หนาบันประเภทนี้จึงเปนหนา
บันที่มีความหมายสูงสุดตามคติกษัตริยบุคคลอื่นจะนําไปใชไมได 
 
 
___________________________________________________                 
                    19ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช, “ คติเชิงสัญลักษณในการออกแบบหนาบันพระที่นั่ง,” ใน 
อาษา : วารสารสถาปตยกรรม   19, 3 ( มีนาคม 2539) : 21.                     
                    20เรื่องเดียวกัน. 
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                      ภาพที่ 2  หนาบันจําหลักไมรูปนารายณทรงสุบรรณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม 
                              ซ่ึงเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงบูรณะ 
                  (วันที่บันทึกภาพ 25 ม.ค.2547) 
 
                       หนาบันที่มีการออกแบบเปนรูปพันธพฤกษา มักเปนอาคารที่มีความสําคัญ
รองๆลงมาภายในแผนผังบริเวณ    ซ่ึงขึ้นอยูกับฐานะของตัวอาคารและศักดิ์ของผูสราง  หนาบัน
รูปพันธพฤกษาในพระบรมมหาราชวังมักเปนพระที่นั่งที่มีความสําคัญรองๆลงมามิใชเปนที่ประทบั
หรือที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญๆของพระมหากษัตริย21 

                 หลักเคร่ืองประกอบ 
                 1.ซุมเรือนแกวประตู/หนาตาง  คือ  องคประกอบของผนังอาคารในเชิงการตกแตงรอบ
กรอบชองประตูและหนาตางดานนอกอาคาร  สําหรับซุมประตูหนาตางในสมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเปน
ซุมประตูอิทธิพลจีนผสมฝรั่งมีชื่อเรียกเฉพาะวา” ซุมเรือนแกว” 
                 2.ซุมประตูกําแพงแกว  คือ     สถาปตยกรรมที่เปนสวนประกอบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ
ใหกับแผนผังบริเวณ โดยท่ัวไปทําเปนซุมกออิฐ หลังคาซอนชั้น เจาะเปนชองแหลม ชองโคง หรือ
เรียบ  ซุมประตูนี้จะทําติดกบักําแพงแกวที่ลอมพระอารามหรือเขตพุทธาวาส 
 
__________________ 
                             21ปาริสุทธิ์   สาริกะวณิช,  “คติเชิงสัญลักษณในการออแบบหนาบันพระที่นั่ง,” ใน อาษา:
วารสารสถาปตยกรรม   19,  3 ( มีนาคม  2539) : 24.                                       
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                   3.ซุมเสมา คือ องคประกอบทางสถาปตยกรรมซึ่งตองมีลอมรอบอาคารพระอุโบสถ      
มีลักษณะเปนหองเล็กๆที่เรียกวา “ซุม”  ภายในปกใบเสมา  หรือบางแหงอาจไมทําเปนซุมแตทํา
เปนแทน ก็เรียก เสมานั่งแทน 
องคประกอบในงานสถาปตยกรรมหลวงแบบพระราชนิยม 
                    องคประกอบที่ สําคัญในเขตพุทธาวาสพระอารามหลวงแบบพระราชนิยม  จะ
ประกอบดวยสถาปตยกรรมที่สําคัญเปนหลัก คือ พระอุโบสถ  พระวิหาร  ศาลาการเปรียญ   และ
เจดียหรือปรางคประธาน(สมัยรัตนโกสินทรนั้นการสรางพระเจดียหรือปรางคไมไดเปน
องคประกอบงานสถาปตยกรรมที่เปนกฎเกณฑแนนอนตายตัววาจะตองมีการออกแบบสรางไวเปน
ประธานของแผนผังพระอารามซึ่งมักสรางไวในเขตพุทธาวาส ขึ้นอยูกับวาพระอารามแหงนั้น
ตองการสรางเจดียไวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเจดียบรรจุอัฐิผูที่มีเกียรติสูงและผูที่เคารพนับถือ
ไวหรือไม)  นอกจากนั้นจะประกอบดวยองคประกอบตางๆที่มีความแตกตางกันดังนี้ 
                    พระระเบียงคด    คือ ส่ิงองคประกอบที่สรางขึ้นลอมรอบพื้นที่ที่กําหนดเปนเขต
พุทธาวาสหรือบริเวณที่ภายในนั้นเปนที่ตั้งแหงพระอุโบสถ พระมหาวิหาร พระมหาสถูปเจดียและ
พระมหาธาตุเจดีย  มีลักษณะเปนอาคารรูปทรงเปนอยางโรงยาวมีหลังคาพาไลตออกมาทางดาน
หนาเพื่อคลุมเฉลียง  ดานหนาของพระเบียงคือดานที่เปดออกสูภายในชาลาที่เปนเขตพุทธาวาส   
ดานหลังนิยมกอเปนผนังทึบ แตละดานซึ่งตรงกับทิศสําคัญ 4  ทิศจะเจาะชองทําประตูไวเปน
ทางผานเขาและออก    หลังคาระเบียงที่คลุมอยูเหนือชองประตูและสวนหลังคาของมุขหักศอกมุม
พระระเบียงแตละมุม ไดทําทรวดทรงของหลังคาซอนกันหลายชั้นเปนพิเศษ 
                    ในทางสถาปตยกรรมไทยพระระเบียงไดรับอิทธิพลทั้งแนวความคิดและแบบอยางจาก
ศิลปะสถาปตยกรรมของขอม ซ่ึงนิยมสรางลอมเทวสถาน โดยเฉพาะปรางคปราสาท ลักษณะการ
ลอมนั้นมีแบบแผนการสรางเปนรูปวงสี่เหล่ียมผืนผา แตละดานตรงกึ่งกลางจะทําเปนซุมประตู
ทางเขาที่เรียกกันวา โคปุระ นักวิชาการเชื่อกันวาแนวความคิดของการทําพระระเบียงในศิลปกรรม
ของขอมนี้เปนไปบนพื้นฐานแนวความคิดในเรื่องการจําลองจักรวาลหรือยอสวนแผนผังของภูมิ
จักรวาลที่ส่ือความหมายถึงขอบกําแพงที่เปนเขตสุดแดนของจักรวาลนั่นเอง22 
 
 
 
 
___________________ 
            22สมคิด  จิระทัศนกุล,   วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ :โรงพิมพกรุงเทพฯ, 
2542),107. 
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                    พระวิหารทิศ  คือ  อาคารขนาดเล็กที่ไดรับการสรางขึ้นเปนบริวารสถานรวมในเขต
พุทธาวาส อันมีพระอุโบสถและ/หรือพระวิหารเปนประธานในที่นั้น  โดยเฉพาะพระอารามหลวงที่
มีการออกแบบใชองคประกอบในงานสถาปตยกรรมเชน กําแพงแกว พระระเบียงกอกั้นลอมบริเวณ
พุทธาวาสอยูทั้ง 4 ดาน ก็จะสรางพระวิหารขึ้นตรงยานกลางองคประกอบที่ลอมนั้นแตละดาน  ดาน
ละหนึ่งอาคารซึ่งสรางหันหนาออกไปตรงกับทิศใหญๆเปนอยางพระวิหารประจําแตละทิศ 
             การสรางพระวิหารทิศในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็เพื่อวัตถุประสงคใหเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรอันชํ ารุดปรักหักพัง  ตกคางอยูตามหัว เมืองต างๆนํามา
บูรณปฏิสังขรณใหคืนดีดังเดิม แลวจัดสรางพระวิหารขึ้นเปนที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมานั้นๆ ให
เปนที่เหมาะสมอันควร 23 
                    พระวิหารคด  คือ พระวิหารที่มีรูปทรงและลักษณะทั่วไปคลายกันกับพระวิหารทิศ แต
จะตางกันอยูตรงที่การจัดวางแผนผังและรูปทรงของวิหารเปนอาคารหักงอเปนขอศอกอยาง
รูปอักษรตัวแอลภาษาอังกฤษ (L) โดยเหตุที่รูปแบบของพระวิหารลักษณะเปนดังเชนนี้คือ ไมเปน
รูปทรงตรงๆเหมือนอยางอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผาแตงอหักคดดังกลาวจึงมีชื่อเรียกวา พระวิหารคด24 
                    ปรางคทิศและเจดียทิศ  ปรางคทิศหมายถึงพระปรางคขนาดเล็กจํานวน 4 องค ตั้งอยู
บริเวณมุมดานในทั้ง ของพระระเบียงหรือขางมุมพระอุโบสถหรือพระวิหาร เพื่อประกอบใหผัง
ของอาคารกลุมนั้นเปนไปตามคติจักรวาล โดยพระปรางคทิศทั้ง 4   แทนความหมายของทวีป 4 
แหง  
                    สวนเจดียทิศ หมายถึง พระเจดียรองสําคัญในผังที่ถูกกําหนดใหตั้งประกอบในผังที่ทิศ
ทั้ง4 หรือมุมทั้ง 4 ของผัง อยางที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวาเจดียมุม25 
                    เจดียราย  หมายถึง พระเจดียขนาดยอมที่ประกอบในผังในฐานะพระเจดียรอง โดยจะ
วางอยูเรียงรายรอบอาคารประธานหรืออาคารสําคัญ26 
 
 
 
 
____________________ 
                             23สมคิด  จิระทัศนกุล,  วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรม  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ, 
2542), 109.  
                               24เรื่องเดียวกัน,110. 
                     25เรื่องเดียวกัน. 
            26เรื่องเดียวกัน,111. 
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                    ซุมประตูวัด   คือ ชองทางเขาออกของพระอาราม ที่ตั้งหรือตําแหนงรวมทั้งลักษณะ
รูปแบบของซุมประตูวัดนั้น ขึ้นอยูกับความสําคัญและขนาดของวัด กลาวคือ หากเปนวัดสําคัญๆก็
นิยมใหมีซุมประตูทางเขาออกไดทั้ง 4 ดาน และจะใหซุมประตูทางเขาหลักนั้นอยูในตําแหนงที่ตรง
กับแนวแกนประธานของอาคารสําคัญ ซ่ึงมักจะกําหนดใหอยูตรงกึ่งกลางของผังเปนสวนใหญ 
สําหรับวัดที่มีผังขนาดใหญ การทําซุมประตูมักทําใหมีชองทางเขามากกวา 1 แหง โดยอาจจะเปน 
2-3ประตู และถึงแมวาจะมีประตูดานละหลายชองก็ตาม ประตูหลักก็ยังนิยมกําหนดใหตรงกับ
แนวแกนหลักประธานดังกลาวอยูเชนเดิมนั่นเอง 
                    ศาลาราย   คือ ศาลาประเภทหนึ่งที่ใชเปนองคประกอบยอยอยางหนึ่งสําหรับผังในเขต
พุทธาวาส เปนอาคารเอกประสงค ซ่ึงอาจใชพักผอนหรือประดิษฐานพระพุทธรูปเคารพ  มักทําเปน
อาคารโถงรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดยอมพอประมาณ วางหางกันอยางเปนระยะลอมรอบอาคาร
ประธานหรือผังบริเวณพุทธาวาส เปนอาคารลอยๆหรือเปนอาคารที่มีสวนของผนังดานใดดานหนึ่ง
เชื่อมตอกับแนวกําแพงลอมพุทธาวาส  
                    ศาลาทิศ  โดยทั่วไปมีลักษณะรูปรางเหมือนศาลารายทุกประการ หากแตจะสรางเพียง
ส่ีหลัง ตามแนวกึ่งกลางแตละดานหรือตรงตําแหนงมุมทั้ง 4 ทิศ ของอาคารประธาน ซึ่งสวนมากถา
เปนศาลาขนาดเล็กจะตั้งที่มุมทั้ง 4  แตถาเปนศาลาขนาดใหญขึ้นก็มักใชแบบวางตรงกึ่งกลางแตละ
ดาน 
                    กําแพงแกว คือ กําแพงที่ใชลอมเขตพุทธาวาสหรือลอมอาคารสําคัญในเขตพุทธาวาส 
เปนสิ่งกําหนดขอบเขตหรือการปรับเปลี่ยนระดับหรือแบงแยกลําดับความสําคัญแหงอาคาร  
กําแพงแกวมีลักษณะเปนอยางพนักกออิฐสูงพอประมาณ   คติการใชกําแพงแกวและการเรียกชื่อนัน้
เกิดจากคติความเชื่อเร่ืองราว ความสัมพันธของ 3 โลก โดยเฉพาะภาพภพที่ถูกสรางขึ้นใน ไตรภูมิ 
สมัยสุโขทัย ซ่ึงสวนหนึ่งมี มีที่มา 2 นัยยะ นัยยะหนึ่งเปนเรื่องมาจากมโนความคิดของคนไทยที่เชื่อ
เรื่องราวเกี่ยวกับ                   การอธิบายถึงสวรรคชั้นดาวดึงสซ่ึงเปนเมืองที่ถูกลอมรอบไวดวย
กําแพงแกว อีกนัยยะหนึ่งนั้นเปนความเชื่อที่เปนคติของพุทธศาสนาฝายมหายานที่จําลองภพภูมิ
แหงแดนสุขาวดีซ่ึงเปนแดนสวรรคทางทิศตะวันตกอันเปนที่ประทับของ พระอมิตาภะผูเปนสวน
หนึ่งของสัมโภคกายพระพุทธเจา27 
 
___________________         
                   30สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรม  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ, 
2542), 101. 
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บทท่ี 4 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 
                    ปจจัยที่เปนเงื่อนไขทางสังคมในขณะนั้นและไดสงผลกระทบโดยตรงตอการออกแบบ
งานสถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว   อันเปนรูปแบบของการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณโดดเดนแบบหนึ่งใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน    
แรงขับเคล่ือนจากสภาพปจจัยตางๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ     
                    สภาพสังคม สังคมในสมัยสามรัชกาลตนกรุงรัตนโกสินทรอันไดแก รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนรูปแบบของการดําเนินชีวิตความเปนอยูภายใตระเบียบแบบแผนที่มีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา1 บานเมืองไดถูกปกครองตามกฎหมายตราสามดวงซึ่งไดมีการรวบรวมไวเปน
หมวดหมูเมื่อเริ่มกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา  ตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชฯและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนชวงเวลาแหงการสรางความ
เปนปกแผนของแผนดินและทําสงครามปราบปรามอริราชศัตรู จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวซึ่งบานเมืองตั้งมั่นอยูในความสุขสงบ อุดมสมบูรณ   ทั้งสามพระองคไดทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในการสถาปนากรุงเทพมหานคร  ภายใตอุดมการณของการสรางบานเมืองใหเปน
ปกติสุขและถือปฏิบัติสืบทอดกันตอมาอยางคุนเคยภายใตคตินิยมวา การสรางกรุงเทพฯก็คือ การ
สรางรูปแบบของ กรุงศรีอยุธยาครั้งบานเมืองดี1 ตามคติที่ปฎิบัติกันตอมาอยางเครงครัด 2 
 
 
________________________________ 
                 1หมอมราชวงศ  แสงโสม เกษมศรี และ วมิล พงษพิพฒัน, “ประวัตศิาสตรสมัยรัตน 
โกสินทรรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394),”  ใน เอกสารชุดประวัติศาสตรไทย,  
พิมพคร้ังที่ 2 ( กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร,ี 2527), 7 :38. 
                 2สมเด็จเจาฟา     กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ตํานานพระพุทธเจดีย   (กรุงเทพฯ : 
แพรพิทยา, 2514 ), 206. 
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                    โดยแทจริงแลว สภาพสังคมสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรก็คือระบบสังคมที่ขึ้นอยูกับ
พระมหากษัตริยโดยตรงและดําเนินชีวิตตามระบบศักดินาเปนพื้นฐานสําคัญ   และพระมหากษัตริย
ทรงอยูในตําแหนงสูงสุดของสังคม   ตามระบอบอยางสังคมที่มีการวางไวตั้งแตสมัยอยุธยา เนื่อง
ดวยทั้งพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศ เสนาบดี ตลอดจนขุนนาง และราษฎรทั่วไป ลวนแต
สืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีทั้งสิ้น  ฉะนั้นเมื่อมีการสรางเมืองใหมตางก็พรอมที่จะ
นําระเบียบทางสังคมที่มีมาแตเดิมนํากลับมาใชในเมืองใหมดวย3  
                    เจานายซึ่งสืบเชื้อสายพระมหากษัตริยมีตําแหนงลดหล่ันกันลงมา คือ สกุลยศ ไดแก 
เจาฟา  พระองคเจา หมอมเจาและอิสริยยศ ไดแก พระมหาอุปราช เจาทรงกรม บทบาทสําคัญใน
ทางการสังคมขึ้นอยูกับชนช้ันปกครองและกลุมบุคคลรองลงมารวมไปถึงพระสงฆซ่ึงเปนผูที่มี
บทบาทในฐานะผูสืบทอดพระพุทธศาสนา    การจัดระเบียบทางสังคมโดยแยกตามระบบดังกลาว
เปนผลสะทอนใหเห็นลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรม    ตามฐานานุศักดิ์ของผูใชอาคารคอนขาง
จะชัดเจน   
                    แตอยางไรก็ดีศูนยกลางของการปกครองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงอยูที่
กรุงเทพมหานคร   การทํานุบํารุงพระนครจึงมุงอยูที่เมืองหลวงแตเพียงแหงเดียว ในดานการ
ปกครองยังใชแบบโบราณ มีเสนาบดี ๖ กรม คือ มีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง ไดแก สมุหพระ
กลาโหมและสมุหนายก และมีตําแหนงรองจากอัครมหาเสนาบดีอีก 4 ตําแหนงรวมเรียกวา 
เสนาบดีจตุสดมภ ประกอบดวยเสนาบดีกรมเมืองหรือกรมเวียง   กรมวัง   กรมพระคลัง   และ
กรมนา ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เจานายหลายพระองคที่ไววางพระราชหฤทัยดํารงตําแหนง “ผูกํากับราชการ” ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาราชการของเสนาบดีกรมตางๆ ดวย4  ทรัพยรายไดของแผนดินสวนใหญจึงมาจากการคากับ
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน  คร้ันถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว บานเมืองมี
เศรษฐกิจดีเนื่องมาจากการคาสําเภากับจีนปรากฏวาในปลายรัชกาล มีเงินในทองพระคลังถึง 4 หมืน่
ชั่ง    ดวยเหตุนี้จึงมีเงินเพียงพอที่จะสรางและบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆ ไดเปนจํานวนมาก   
 
 
_______________________________ 
                  3หมอมราชวงศหญิง  แนงนอย   ศักดิ์ศรี  , มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร  เลม 1  
 ( กรุงเทพฯ :โรงพิมพกรุงเทพ, 2537 ), 12.   
                              4หมอมราชวงศ   คึกฤทธิ์     ปราโมช ,  “สังคมไทย,”   ใน    ลักษณะไทย เลม 1 ภูมิหลัง  
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 2525), 10.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51

                    เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา
เปนอยางยิ่งเชนนี้ จึงมีพอคาคหบดีอีกเปนจํานวนหนึ่งที่พากันสรางพระอารามแลวถวายเปนพระ
อารามหลวง สวนขุนนาง ขาราชการ ตางก็ดําเนนิตามรอยพระยุคลบาท สรางวัดประจําตระกูลขึ้น
อีกดวย ในรัชกาลนี้ จึงมีวดัตางๆ สรางขึ้นทั้งดวยพระราชทรัพย และทุนทรัพยของขุนนาง พอคา 
คหบดี เปนจํานวนมาก 
                   การขยายตัวของกรุงรัตนโกสินทร   สาระสําคัญที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและขยายตัวของ
เมืองไดแก การขยายตัวสวนชุมชนของเมือง ซ่ึงประกอบไปดวยที่ประทับของเจานายและเสนาบดี
ที่เคยรายลอมพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคล        พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยับขยายวังเจานายฝายวังหลวงไปอยูตามยุทธศาสตรที่
สําคัญ5 นอกจากนั้นยังมีการสรางวังเพิ่มขึ้นทางฝงธนบุรีริมแมน้ําเจาพระยาดวย แสดงวาพื้นที่ทาง
ฝงธนบุรียังมีความสําคัญตอพระนครตอไป นอกจากจะสรางวังเพื่อขยายชุมชนออกไปแลวใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  พระองคไดทรงสรางและปฏิสังขรณพระอารามทาง
ฝงธนบุรีจํานวนมากทําใหพื้นที่บริเวณนี้ไดมีราษฎรเขาไปตั้งถ่ินฐานมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวจีน
เพราะมีพระอารามอยูหลายแหงกลายเปนชุมชนใหญขยายตัวอยูทางฝงธนบุรี ไมไดรวมกลุมกับ
พระบรมมหาราชวังอีกตอไป   
                   นอกจากนั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ ทรงไดมีรับส่ังใหขุด
คลองเพิ่มขึ้น ไดแก คลองบางขนาก ซ่ึงขุดตอจากคลองมหานาคและคลองแสนแสบ  ผานบางขนาก
ไปออกแมน้ําบางปะกง สาเหตุหนึ่งก็เพื่อเปนทางสงกําลังเพื่อไปรบกับญวณและเขมรและเปนทาง
คมนาคมเชื่อมกับหัวเมืองฝงตะวันออกไดดวย6    ทางดานทิศใตโปรดเกลาฯใหขุดคลองดานจากวัด 
 
 
 
 
 
                   5หมอมราชวงศหญิง  แนงนอย  ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 1
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพ, 2537 ), 90.   
                  6ขรรคชัย บุนปาน, บางขุนเทียน : สวนหนึ่งของแผนดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพยูไนเตด็, 2525), 133. กลาวไววา “ กอนการทําสนธิสัญญาเบาริ่งใน พ.ศ. 2398 
หลวงมีนโยบายในการทํานุบาํรุงบานเมือง ดวยการขุดคลองโดยมีวัตถุประสงคในดานการคมนาคม
และยุทธศาสตรเปนหลัก”      
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ปากน้ําริมคลองบางกอกใหญ ถึงบางขุนเทียนตอนหนึ่งและจากบางขุนเทียนถึงวัดกกวัดเลาอีกตอน
หนึ่ง รวมทั้งขุดลอกคลองสุนัขหอน ซ่ึงเปนคลองที่เชื่อมแมน้ําทาจีนและแมน้ําแมกลองที่ตื้นเขินให
ลึกลงเหมือนเดิม  แสดงใหเห็นวาไดมีการพัฒนากรุงเทพมหานครใหมีทางติดตอกับจังหวัด
ใกล เคียงไดสะดวกขึ้น  ดวยเสนทางสัญจรทางน้ํ าซึ่ งยังคงเปนทางคมนาคมหลักทําให
กรุงเทพมหานครสามารถขยายตัวออกไปไดอีกอยางกวางขวาง  และเพิ่มศักยภาพในการสงคราม
และการติดตอทําการคาขายทางเรือและขนสงสินคาขาเขาและออกสูเมืองที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และยังเชื่อมตอเสนทางการคาภายใน7 
            การตางประเทศ      ดังที่ทราบกันดีอยูแลววาพระเจาอยูหัวทั้งสามรัชกาลทรงดําเนิน
พระราโชบายทางดานความสัมพันธกับตางประเทศทั้งชาติในเอเชียดวยกันโดยเฉพาะจีนซึ่งได
ติดตอกันมาอยางตอเนื่องและชาติตะวันตกซึ่งไดเปดสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการใน
ระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว    
                    การติดตอกับตางประเทศสวนใหญเปนการติดตอทางดานการคา พงศาวดารระบุไว
อยางชัดเจนวาสยามไดมีการติดตอทางการคากับ โปรตุเกส  อังกฤษ สหรัฐอเมริกา   ฯลฯ และเปนที่
แนนอนวาสยามไดทําการติดตอทางการคาสําเภากับชาวจีนเปนปกติซ่ึงการคาสามารถทํากําไรไดป
ละเปนจํานวนมาก  ยิ่งเมื่อเวลาลวงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยไดเปดการติดตอในดานการคามากขึ้น
สําเภาจีนจึงไดเขามาสูแมน้ําเจาพระยาพรอมดวยชาวจีนและศิลปวัตถุ บานเรือนและโรงสินคาที่
สรางขึ้นเปนอยางธรรมเนียมการชางของจีนมีเพิ่มมากขึ้น8 
 
 
 
 
 
____________________ 
             7ขรรคชัย บุนปาน , บางขุนเทียน : สวนหนึ่งของแผนดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพยูไนเต็ด, 2525), 166. กลาวไววา “ในรัชกาลที่ 3 เมื่อฐานะการคลังของหลวงดี
ขึ้น ไดใชการจางแรงงานจีนในการขุดคลอง โดยการขุดลอกคลองใหญๆถึง 4 คลอง ที่นับวาใหญ
ที่สุดไดแก การที่โปรดใหเจาพระยาศรีพิพัฒนเปนแมกองจางจีนขุดคลองบางขนากจนจบคลองพระ
โขนงและแกคลองพระโขนง นับเปนคลองที่ยาวถึง 1,337 เสนกวา นอกจากนี้โปรดใหจางจีนขุด
คลองสุนัขหอนใหขุดแยกที่น้ําชนเขาไปในทุงริมบานโพหักสายหนึ่ง เพื่อจะใหคลองนั้นตื้นชา 
ทั้งหมดนี้ทําเสร็จประมาณ พ.ศ. 2380” 
                    8เรื่องเดียวกัน,167. 
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 ดังนั้นในชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงปรากฏวามีชาวจีนไดอพยพเดิน
ทางเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเพิ่มขึ้นถึงปละ 15,000 คน ซ่ึงถาประมาณการตามตัวเลขนี้ถูกตอง 
จะมีชาวจีนถึง 250,000 คน อพยพเขามาในกรุงสยามในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว9 จนชาว
จีนกลายเปนพลเมืองที่มีจํานวนมากที่สุดชาติหนึ่งในกลุมของพลเมืองภายในประเทศขณะนั้น ชาว
จีนเหลานี้ไดรวมตัวกันอยูเปนกลุมกระจายอยูทั้งในกรุงเทพฯ  และตามหัวเมืองตางๆเปนจํานวน
มาก 
                    สําหรับชาวยุโรปตะวันตกก็เปนอีกเชื้อชาติหนึ่งซึ่งไดเขามาอาศัยหาผลประโยชนทาง
การคาและการเผยแพรศาสนาในผืนแผนดินไทย  โดยมีโปรตุเกสและอังกฤษเปนผูนําและ
สหรัฐอเมริกาเปนผูตาม และความสัมพันธกับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ 
มิใชเร่ืองของความสัมพันธทางดานการคาเทานั้น แตยังมีเร่ืองทางการเมืองเขามาเกี่ยวของดวย  
นอกจากนั้นยังเปนการเริ่มตนความสัมพันธกับตางประเทศตามแบบสากลของไทย   โดยการ
ทําสญธิสัญญาซึ่งไมเคยปฏิบัติมากอนในสมัยกรุงศรีอยุธยา 10 แตความสัมพันธดังกลาวก็อยูใน
ขอบเขตจํากัดไมขยายตัวเทาที่ควร ทั้งนี้เพราะคนไทยสมัยนั้นยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองคาขาย
กับชาติตะวันตก และหวาดระแวงในจุดประสงคของชาติตะวันตกที่มาติดตอเกรงวาจะฉวยโอกาส
เขามายึดประเทศสยามเหมือนที่ทํากับชาติอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนย11  
                    โดยสรุปแลวชาวตางประเทศที่ไดเขามาอาศัยและมีบทบาทสําคัญตอความเปนอยูใน
สยามขณะนั้นจึงแบงออกเปนสองชนชาติใหญดังไดกลาวไปแลว   และดูเหมือนวาพระมหากษัตริย
ไทยสมัยตนรัตนโกสินทรทรงจําเปนตองดูแลและควบคุมบุคคลตางชาติเหลานี้มิใหเกิดความ
เดือดรอนและในขณะเดียวกันก็ตองระแวดระวังบุคคลเหลานี้ไวดวย ซ่ึงนาจะมีสาเหตุเปน 2 
ประเด็น คือ 
 
 
 
 
___________________ 
                    9วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา , แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต , 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530) , 50. 
                    10เรื่องเดียวกัน, 51.           
                     11หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรี และวิมล พงษพิพัฒน, “ประวัติศาสตรสมัยรัตน 
โกสินทรรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394), ” ใน เอกสารชุดประวัติศาสตรไทย,  
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527),  211.                              
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                 1.ชาวตะวันตกนัน้เปนชาติที่มอีาวุธที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงจึงเปนทีห่วาดเกรง  และ
อาจเปนภยัแกความมั่นของชาติได  อีกทั้งในขณะนัน้ประเทศแถบเอเชียอาคเนยกไ็ดเริ่มถูกคุกคาม 
เอกราชจากชาวตะวันตกแลว12    
                    2.ชาวจีนเปนบุคคลตางเชื้อชาติที่อาศัยอยูในกรุงสยามเปนจํานวนมากและไมไดมีการ
ขึ้นทะเบียนโดยการสักขอมือเหมือนคนไทยและยังไดรับการยกเวนไมตองรับราชการ 13 ดังนั้น
ทางการจึงไมสามารถควบคุมไดอยางแทจริง14  และชาวจีนบางกลุมไดรวมตัวกันเปนสมาคมลับ
(อ้ังยี่)เพื่อปกปองผลประโยชนในกลุมของตน15   อ้ังยี่เหลานี้มีอิทธิพลมาก และมักกอเหตุวิวาทกอ
ความไมสงบ  อีกทั้งยังมีการลักลอบประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมาย เชน คาฝนเถื่อน สุราเถื่อน 
การลักโคไปเรียกคาไถ   การเปนโจรสลัดปลนเรือสินคาตามหัวเมืองชายทะเล และปลนสะดม
ชาวบาน เปนตน ซ่ึงการกระทําดังกลาวไดสรางความเดือดรอนใหแกกลุมชนอื่นๆในสังคมเปน
อยางยิ่ง16  
 
 
 
 
____________________ 
                 12หมอมราชวงศ   แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงษพิพัฒน, “ประวัติศาสตรสมัยรัตน 
โกสินทรรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394),”  ใน เอกสารชุดประวัติศาสตรไทย , 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 211. กลาวไววา “สงครามที่
เกิดขึ้นในประเทศพมา ระหวางป พ.ศ.2367-2369 เปนปจจัยประการแรกที่ทําใหสัมพันธภาพ
ระหวางประเทศสยามและประเทศตะวันตกเริ่มเปลี่ยนแปลง  การสงครามครั้งนั้นมีผลลึกซึ้งตอ
ความคิดเห็นทางการเมืองของชนชาวไทย ซ่ึงโดยปกติแลวไทยถือวาพมาเปนคูสงครามที่ทัดเทียม
กัน  เมื่อพมาตองพายสงครามใหกับอังกฤษโดยงายจึงทําใหประเทศสยามเกิดความวิตกและ
หวาดระแวงชาวตะวันตกมากขึ้น”                   
                 13วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต, พิมพ
คร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 50. 
                 14เรื่องเดียวกัน, 214. 
           15ศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล, “ สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ.2367-2453,” ใน อักษร
ศาสตรนิพนธ 1: รวมบทความทางประวัติศาสตรไทย,คณะอักษรศาสตรและสมาคมนิสิตเกาอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพเทพประทานพร), 335. 
            16เรื่องเดียวกัน, 351. 
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                    อยางไรก็ตามผลพลอยไดของการเขามาติดตอสัมพันธของชาวตางประเทศเหลานี้ก็ได
นําพาประโยชนนับประการใหกับกรุงสยามดวยโดยเฉพาะในดานเทคนิควิทยาการความรูตางๆ  
เชน เทคนิควิธีเผากระเบื้องเคลือบ และกระจกสีแบบจีน  เปนตน   นอกจากนั้นจากการติดตอ
สัมพันธนี้เองทําใหชาวสยามไดรับรูโลกภายนอกมากขึ้น และทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง  
ไปสูลักษณะที่รวมสมัยมากขึ้น ดังจะเห็นไดวาสินคาที่ไดรับความนิยมในสมัยตนรัตนโกสินทร
และจัดเปนสินคาที่มีรสนิยมก็คือสินคาที่นําเขามาจากประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศจีน  
                    การทํานุบํารุงพระศาสนา  พระศาสนาไดรับการสืบทอด ทํานุบํารุงควบคูกันมากับการ
ปกครอง ภายใตการอาใจใสดูแลของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค  ดวยการดําเนินพระราโชบาย
ทางดานการพระศาสนาอยางสืบเนื่องโดยถือเปนพระราชภารกิจในการเปนพระธรรมิกราชและองค
อัครศาสนูปถัมภกอันเปนลักษณะของความกรุณาปราณีและการเปนกันเองของพระมหากษัตริยที่มี
ตอประชาชน  และเปนเรื่องใหญที่เปนพระราชประเพณีของพระมหากษัตริยและเปนประเพณีนิยม
ในบรรดาขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนชั้นปกครอง17 ที่จะตองบูรณะปฏิสังขรณส่ิงกอ 
สรางที่ยังขาดใหสมบูรณ   การประกอบศาสนกุศลซึ่งพระเจาแผนดินทรงกระทํานั้น ถือเปนการให
คุณแกประชาราษฎรทั้งในดานวัตถุและจิตใจ และเปนศูนยกลางสําหรับราษฎรในการบํารุงจรรยา
เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง  ดวยเหตุนี้ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรัชกาลที่ 1-3 
จึงมีการดําเนินพระราชภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายประการ โดยเฉพาะพระราชประเพณีที่
พระมหากษัตริยจะตองทรงแตงตั้งพระราชาคณะเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชย การสรางบูรณะและ
ปฏิสังขรณพระอารามยังคงดําเนินตามแบบอยางที่เคยปฏิบัติกันมาแตอดีตถือเปนการอุปการะสงฆ  
การสรางพระอารามนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่จะ
เอื้ออํานวยใหในแตละชวงเวลานั้นๆ และกําลังศรัทธา18 
 
 
 
 
_______________________________ 
                  17ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายของพระธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพเมอืงโบราณ, ม.ป.ป.), 27.    
                  18สมใจ  นิ่มเล็ก, “ สถาปตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั,”  ใน  
 200 ป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), 
45. 
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                 ปจจัยสําคัญตองประกอบดวยทุนทรัพยและแรงงาน  ผูทีส่ามารถสรางพระอารามไดจึงมี
เพียงผูที่มีบุญญาธิการสูงภายใตความเชื่อที่วาการสรางวัดเปนมหากุศล19  พระอารามจึงไดรับการ
บูรณะซอมแซมและกอสรางขึ้น เพื่อประดษิฐานพระพุทธรูปสําคัญ ตลอดจนสรางขึ้นเพื่อเปนพุทธ
เจดีย และอนเุสาวรีย20  
                 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 3) พระอารามตางๆที่มีมาแต
เดิมชํารุดทรุดโทรมลงเปนอันมาก  พระองคจึงทรงโปรดฯใหมกีารปรับปรุง บูรณะ ปฏิสังขรณพระ
อารามเกา โดยทรงนํารายไดแผนดินมาใชจายในการทํานุบํารุงพระศาสนา โดยการซอมแซม 
ปฏิสังขรณพระอารามเกาทั้งในเขตพระนครและตามหวัเมือง  ขณะเดียวกนักท็รงชักชวนและ
สนับสนุนเหลาเจานายเชื้อพระวงศ ขุนนาง พอคา เศรษฐี และขาราชบริพาร21 จนเกิดความนิยมใน
การสรางพระอารามในที่ดินของตนเองเปนอยางพระอารามประจําตระกูลอยางมากมาย และถือวา
เปนงานแผนดนิอยางหนึ่งเปนยุคของการฟนฟูบูรณะเกีย่วกับพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
                     การทํานุบํารุงชางฝมือ   การทํานุบํารุงฝมือชางนั้น โดยประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนที่สืบทอดมาแตโบราณแลววาพระมหากษัตริยผูทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดจะตองทรงมี
ภาระเปนผูส่ังการสรางบานสรางเมือง ดังปรากฏวาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกเปนตนมา  พระองคทรงทํานุบํารุงฝมือชางทั้งที่รอดพนจากภัยสงครามจากพมา และทั้งชางที่
หัดขึ้นใหมดวยการโปรดเกลาฯใหรับราชการเปนชางหลวง   สรางงานสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมขึ้นใหม ตามกําลังของเศรษฐกิจและความสามารถของชางเหลานั้น ดังปรากฏในหนังสือ 
สาสนสมเด็จ ความวา 
 
 
 
 
 
____________________________ 
                    19เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และ จุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : 
การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 143. 
                    20สมเด็จเจาฟา  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,  มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศสยาม  
( พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2471), 4 . 
                    21ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ,วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร  
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 39. 
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         สมัยครั้งกรงธนบุรี ชางไทยเห็นจะเหลือนอยเต็มที ฝมือของที่ทํา ครั้งกรุงธนบุรีอยูขางจะ
หยาบมาก ฝมือชางมากลับดีขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 1 เห็นจะเปนชางที่หัดขึ้นใหมทั้งสิ้นและจัดการ
กวดขันการฝกหัดมาก เพราะตองสรางของตางๆ ต้ังแตเครื่องราชูปโภค ราชมณเฑียรสถาน 
ราชยาน ตลอดจนวัดวาอาราม และรัชกาลที่ 1 ครองราชยถึง 28 ปจึงเกิดชางฝมือดีมีขึ้นมาก แตพึง
สังเกตไดอยางหนึ่งวาของที่สรางในรัชกาลที่1 ทําตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้น ถึงรัชกาลที่ 2 
จึงดัดแปลงไปตางๆ22 

 
                    นอกจากนั้นสมเด็จเจาฟา   กรมพระยาดํารงราชานุภาพยังไดทรงอธิบายถึงการทํานุ
บํารุงชางฝมือในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรไวในหนังสือสาสนสมเด็จฯ ความวา 
 

        อันการบํารุงฝมือชางเปนการพนวิสัยราษฎรจะทําเองไดดวยตองการทุนรอนตลอดจน
อํานาจในการกอสรางจําตองเปนการหลวง พระเจาพระแผนดินตองทรงเปนพระราชธุระเอง จึง
จะรวบรวม แนะนํา และลงทุนรอนใหชางทําการอันประกอบดวยฝมือใหดีได สิ่งและการที่ทํา
เพื่อบํารุงฝมือชางนั้น ถาเปนเครื่องเงินทองของละเอียดก็ทําเครื่องราชูปโภค ตลอดจนเครื่องยศ
สําหรับพระราชทานผูอื่น ถาเปนของเนื่องในวิชากอสรางแกะสลักวาดเขียนก็มีแตสรางวัดสราง
วังเปนตน เพราะฉะนั้นการที่สรางวัด สรางพระราชวังครั้งรัชกาลที่ 1 ก็ดี ในรัชกาลที่ 2 ที่ 3 
ตอมาก็ดีนับ เนื่องในการบํารุงฝมือชางไทยใหกลับคืนดีขึ้นสําหรับพระนคร23  
  

                    คร้ันถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพระองคมีรับสั่งใหสราง 
สวนขวา ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงนอกเหนือจากการสรางเพื่อเปนที่เสด็จประพาสแลว ยังมี
พระราชประสงค “จะไดดูสติปญญาขาราชการซึ่งเปนชางขางจะไวฝมือ ชางจําหลัก ชางเขียน ชาง
ปน ชางปูน ชางปากไม ชางตนไมไทยจีน”24   นับเปนการทํานุบํารุงฝมือชางตางๆ ไปดวยพรอมๆ 
กัน25 
 
 
______________________________ 
                    22สมเด็จเจาฟา  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  บันทึกเรื่องความรูตางๆ เลม 1 (พระนคร
: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ,  2506 ), 65.   
                    23เรื่องเดียวกัน , 71. 
                    24เรื่องเดียวกัน , 35 . 
                    25หมอมราชวงศหญิง  แนงนอย  ศักดิ์ศรี, สถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม  1 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ , 2537), 92. 
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                    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงเปนศิลปนผูสามารถทุกดาน ทรง
เชี่ยวชาญทางกวีนิพนธทั้งรอยแกวและรอยกรอง นาฏศิลป และดุริยางศิลป ตลอดจนบทละครอัน
เปนที่นิยมยกยองกันทุกวันนี้ก็หลายเรื่อง นอกจากนั้นยังโปรดการชางทุกชนิด ผลงานที่ปรากฏ เชน 
บานประตูวิหารพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศนเทพวรารามที่สวยงามยิ่ง ก็เปนฝพระหัตถในเชิงชาง
แกะสลัก ลายเพดานพระที่นั่งสนามจันทรในพระบรมมหาราชวังก็กลาวกันวา เปนฝพระหัตถใน
เชิงชางเขียนของพระองคเชนกัน 
                     การสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมและขนบประเพณี  จากการที่พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชผูทรงเคยรับราชการมาแลวทั้งในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีได
ทอดพระเนตรเห็นความรุงเรืองที่เคยมีมาแลวในอดีต ครั้นเมื่อทรงมีโอกาสสรางพระนครและสราง
พระราชวัง  ก็ยอมมีพระราชประสงคที่จะทรงนําความรุงเรืองของอดีตใหมาปรากฏในกรุง
รัตนโกสินทรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในดานกายภาพ และดานขนบธรรมเนียมประเพณี ตัวอยางเชน  การ
สรางเมืองใหมีน้ําลอมรอบ เพื่อใหน้ําเปนเครื่องปองกันมิใหขาศึกมาประชิดตัว และการสรางเมือง
ชิดแมน้ําก็เพื่อใชแมน้ําเปนเสนทางสัญจรและเปนสาธารณูปโภค  ทั้ง 2 ประการนี้เปนสวนที่นํา
แบบอยางของกรุงศรีอยุธยามาใชในการสรางกรุงรัตนโกสินทร26  
                 สวนการสรางพระราชวังกเ็ชนกันไดโปรดเกลาฯ ใหนําแบบอยางของพระราชวังหลวง
แหงกรุงศรีอยธุยามาใชทั้งในการวางแผนผัง รูปแบบของพระที่นั่งองคตางๆ ตลอดจนนําคติความ
เชื่อตามแนวพทุธปรัชญาและตามความหมายของคติสมมติเทวราชาในศาสนาพราหมณ มาปรากฏ
เปนสัญลักษณในงานสถาปตยกรรมและงานพระราชพิธีตางๆ27 
                  สวนดานขนบธรรมเนียมประเพณีพระองคกไ็ดทรงฟนฟพูระราชประเพณีตางๆดังเชนที่
เคยมีมาแตโบราณ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณเฑยีร พระราชพิธีถือ
น้ําพระพิพฒันสัตยา เปนตน  ในสวนของราษฎรก็ทรงสงเสริมใหมีการสืบทอดทางวัฒนธรรม เชน 
การเลนเพลงเรือและสักวาในฤดูน้ําหลาก เชนเดยีวกับที่เคยมีมาในกรุงศรีอยุธยาฯ     โดยโปรด
เกลาฯ ใหขุดคลองมหานาคขึ้นเปนสถานทีสั่นทนาการของราษฎร 
 
 
 
______________________________ 
                   26หมอมราชวงศหญิง  แนงนอย  ศักดิ์ศรี, สถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 1
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ , 2537), 13. 
                  27เรื่องเดียวกัน, 13 
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                    ความนิยมในศิลปะจีน ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยเฉพาะประมาณปลายรัชกาล
ที่ 2ถึงตลอดรัชกาลที่ 3 นี้ สยามไดมีการติดตอคาขายกับตางประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศ
จีน นอกจากนั้นขุนนางและพอคาผูมีฐานะดีตางก็มีสําเภาเพื่อทําการคากับจีนดวยเชนกันทําใหรัฐมี
รายไดจากภาษีการคาเปนอันมาก  ผลจากการคาขายดังกลาวนี้จึงมีการถายทอดทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้น  ศิลปวัตถุหลากหลายจากประเทศจีนก็ไดนําเขามาสูประเทศไทยบางอยางก็นําเขามาแทน
อับเฉาเรือ เชน ตุกตาหินแบบจีนรูปรางตางๆ กันที่นํามาประดับในพระอารามและในพระราชวัง 
หินแกรนิตชนิดตางๆ ที่นํามาปูสวนปูถนนตามวัดตางๆ ขณะเดียวกันก็มีคนจีนอพยพเขามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทย มีทั้งคนจีนที่ใชแรงงานและชางฝมือ28  
                    นอกจากนั้น การที่ไทยสงทูตเชิญพระราชสาสน และเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจา
กรุงจีน ทําใหไทยไดรับประโยชนในทางการคาเปนอยางมาก อีกทั้งไมถูกพวกกรมการจีนกดขี่ขม
เหงดวย เมื่อราชทูตไทยไดไปเห็นสิ่งสวยงามและวัฒนธรรมชั้นสูงจากเมืองจีน เมื่อกลับมาแลวก็ได
ทราบบังคมทูลถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะสวนในเมืองจีน ทําใหพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงมีพระราชประสงคจะบูรณะสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง  ซ่ึงมี
มาแลวตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ใหงดงามสมบูรณขึ้นบาง ดวยเหตุนี้ จึงเกิดมี สวนที่ไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากจีน และปรับปรุงขึ้นมาเปนสวนที่งดงามเลื่องชื่อไปจนถึงตางแดน 
                    ดวยอิทธิพลจากความสัมพันธทางการค าและการทูตกับจีน เชนนี้  จึง เกิดมี
สถาปตยกรรมแบบจีนที่สมบูรณแบบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ไดแก เกงนารายณ มุขกระสันหอ
พระธาตุมณเฑียร และมุขกระสันหอพระสุลาลัยพิมาน ตามบานขุนนางและคหบดีตางก็มีเขามอ 
และเกง เกิดขึ้นตามความนิยมในชวงนั้นดวย29 
                    ขณะเดียวกัน ในชวงรัชกาลนี้ เริ่มมีการใชเครื่องเรือน ขึ้นในตําหนักเจานานที่มีพระ
อิสริยยศสูงเครื่องเรือนเหลานี้ไดรับอิทธิพลมาจากเครื่องเรือนแบบจีน ตัวอยางที่เห็นไดเดนชัดคือ 
พระแทนบรรทม ตั่ง พระเกาอ้ี ฯลฯ  
 
 
 
______________________________ 
                   28ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 8. 
                    29หมอมราชวงศหญิง  แนงนอย   ศักดิ์ศรี,  สถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 1
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรุงเทพฯ , 2537), 91. 
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                    พระราชนิยมในศิลปกรรมจีนของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ดังที่ไดกลาว
มาแลววา ชาวไทยไดมีความสัมพันธกับชาวจีนมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา และการ
ติดตอกันก็เพื่อธุรกิจการคาขายเปนสวนใหญ ในระยะเวลาของการคบคาอันยาวนานเชนนี้ ยอมจะ
เปนไปไดที่ชาวจีนซึ่งเดินทางเขามาสูเมืองไทยคงจะตองนําเอาศิลปวัฒนธรรมของตนติดตัวมา
เผยแพรแกคนไทยบางไมมากก็นอย จนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ไดปรากฏวาแบบอยาง
สถาปตยกรรมจีนไดเขามามีบทบาทอยางสําคัญ  คร้ันลวงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ก็ไดปรากฏวาสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเอาพระทัยใสในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปน
พิเศษ ประกอบกับพระองคทรงโปรดศิลปกรรมจีน และทรงเห็นชอบในการนําศิลปกรรมแบบจีน
มาประยุกตหรือปรับปรุงใชใหเปนประโยชนกับสถาปตยกรรมแบบไทย การที่ เปนเชนนี้ก็
เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการคือ30 
                    1. เมื่อพระองคไดทรงพบเห็นศิลปะการกอสรางที่พักอาศัยตลอดจนสถานที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา(ศาลเจา) ของคนจีนที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทย ก็คงจะโปรดทัง้นี้
เพราะศิลปะการกอสรางแบบจีนนั้นมีความงดงาม และแตกตางไปจากศิลปะไทยที่พระองคทรง
คุนเคยมา 
                   2.โดยปกติอาคารของคนจีนที่สรางดวยเครื่องกออิฐถือปูนเปนสวนใหญยอมจะทนทาน
ตอสภาพดินฟาอากาศไดดีกวาอาคารของคนไทยที่มีสวนตางๆหลายสวนเปนเครื่องไม พระองคคง
จะทรงตะหนักถึงความจริงในเรื่องนี้เปนอยางดี ดังนั้นวัดวาอารามตางๆที่ไดโปรดฯใหสรางและ
บูรณปฏิสังขรณขึ้น ก็ไดมีอยูหลายแหงที่แบบของโบสถและวิหารไดรับการดัดแปลงโดยเฉพาะ
หนาบันอันเปนสวนที่ทําดวยไมและจะตองถูกแดดฝนอยูเสมอๆก็ไดเปลี่ยนเปนงานกออิฐถือปูนทํา
เลียนแบบจีน ซ่ึงไดทําใหโบสถและวิหารเหลานั้นคงทนถาวรยิ่งขึ้นกวาที่ไดเคยสรางกันมาดวย
แบบประเพณีเดิมของไทยลวนๆ 
                    3.พระองคไดทรงทําการคาขายกับเมืองจีนมาตั้งแตครั้งยังทรงวาราชการกรมทา
พระองคยอมจะตองทรงพบเห็นสินคาประเภทศิลปะจากเมืองจีน เปนตนวา เครื่องแกะสลัก เครื่อง
กระเบื้องเคลือบชนิดตางๆมาเปนอันมาก ประกอบกับไดมีพอคาจีนทูลเกลาฯถวายศิลปวัตถุที่ได
นํามาจากเมืองจีนอยูเนืองๆ พระองคคงจะทรงเห็นคุณคาของสิ่งตางๆดังกลาวนี้เปนอยางมาก และ
เมื่อไดโปรดฯใหบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆก็ไดทรงพิจารณาเห็นถึงศิลปะวัตถุของจีนตางๆ  
 
 
____________________ 
                   30ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 56. 
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เหลานี้วา ถาส่ิงใดสามารถนําไปใชประกอบกับงานสถาปตยกรรมได ก็จะถวายสิ่งนั้นๆเปนพุทธ
บูชา โดยโปรดฯใหชางนําไปใชเสริมแตงโบสถ  วิหาร ตลอดจนผังบริเวณของพระอารามตามแตจะ
เห็นวางามและเหมาะสม31 
                    ความนิยมในการตกแตงผังบริเวณของสถานที่ดวยศิลปวัตถุแบบจีน   ดังที่ไดกลาว
แลววาในในชวงรัชกาลที่ 2 - 3 นี้ไดเกิดความนิยมในศิลปะแบบจีนและพระเจาอยูหัวทรง
สนับสนุนใหนํามาใชตกแตงอาคาร  และผังบริเวณโดยเฉพาะพระอารามหลวงหลายแหง ศิลปวัตถุ
แบบจีนที่สําคัญๆซึ่งนํามาประดับผังบริเวณของสถานที่อาจจําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 
            1.กระเบื้องปรุเคลือบแบบจีน เปนวัสดุสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยเสริมใหงานสถาปตยกรรม
ไทยมีลักษณะที่ไดรับอิทธิพลแบบจีนมากขึ้น32 กระเบื้องชนิดนี้ตั้งแตแรกเริ่มเรื่อยมาเปนของที่ส่ัง
เขามาจากเมืองจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อไดตั้งเตาเคลือบขึ้นที่วัดสระ
เกศและไดหาชางจีนเขามาเปนครู 33 ก็เขาใจวาคงจะมีการผลิตกระเบื้องเคลือบปรุขึ้นบางไมมากก็
นอย กระเบื้องปรุเคลือบที่ใชกันทั่วๆไปมีทั้งที่เปนลายจีนและลายไทยที่แฝงไวดวยฝมือชางจีน ลาย
ที่พบมากก็คือ ลายรูปสวัสดิกะ ลายดอกไมแบบจีน ลายแกวชิงดวง ลายประจํายามแปลง กระเบื้อง
เหลานี้มักใชกรุตามพนักระเบียงและกําแพงแกวของโบสถและวิหาร กรุตามพนักกําแพงแกวของ
เจดีย กรุเปนแผงลับแล ฯลฯ 
                    2.รูปจําหลักหินแบบตางๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อไดทํา
การคาขายกับจีน ก็ไดมีการนํารูปสลักหินแบบตางๆ จาเมืองจีนเขามา การนําศิลปวัตถุประเภทนี้เขา
มา สันนิษฐานวา 
 
 
 
 
 
______________________ 
                   31ไขแสง  ศุขะวัฒนะ,  ประวัติสวนไทยภาค 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (กรุงเทพ:
พิมพอัดสําเนา, 2520), 98-99. 
                  32ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 59. 
                    33วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา , แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต, 
พิมพคร้ังที่ 2 ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 115. 
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        ในสมัยนั้นการคากับเมืองจีน ขาไปสําเภาไดบรรทุกสินคาหนักๆ เชน เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว ดิน
ประสิว ไมสัก  ไมแดง งาชาง หนังสัตว ฯลฯ ไปขาย แตตอนขากลับสินคาที่นํามาจากเมืองจีนมัก
เปนสินคาที่มีน้ําหนักนอยเปนตนวา ไหม แพร ชนิดตางๆ ใบชา เครื่องถวยชาม เครื่องทองเหลือง 
ฉะนั้นจึงจําเปนตองหาของที่มีน้ําหนักมากๆมาทําเปนอับเฉาถวงไมใหเรือโคลง ของหนักๆนั้นก็
ไมมีอะไรดีเทาหิน แตถาเอากอนหินถวงมาเมื่อมาถึงเมืองไทยก็จะหาประโยชนไมได ดวยสาเหตุนี้
จึงไดมีการเอารูปจําหลักหินที่ชางจีนทําขึ้นถวงมา  เมื่อสําเภามาถึงเมืองไทยรูปจําหลักหินก็ได
กลายเปนของมีคามีราคาสูง สามารถนําเอาไปตั้งประดับงานสถาปตยกรรมและตกแตงบริเวณ
สถานที่ไดเปนอยางดี34 

 
                     ฉะนั้นวัดที่ไดสรางและบูรณปฏิสังขรณขึ้นในรัชกาลนี้ จึงมีรูปจําหลักหินแบบตางๆ
ตั้งประดับรูปจําหลักหินที่มาจากเมืองจีนนั้นมีมากมายหลายแบบหลายขนาด มีตั้งแตเกงจีน ซุม
โขลนทวาร เสาโคมซึ่งจําหลักเปนมังกรพันเสา แทนบูชา กระถางปลูกบัว กลองหิน รูปสัตวตางๆ
เชน สิงโต มา โค กระบือ กวาง ลิง ไปจนกระทั่งรูปคนซึ่งสวนมากเปนตัวงิ้วที่เรียกวา ล่ันถัน33 มีทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ  
     อนึ่งรูปตุกตาหินจีนมักนิยมตั้งประดับที่หนาประตูทางซึ่งถือเสมือนทวารบาล นอกจากนี้ยังตั้ง
ประดับในบริเวณกําแพงแกว มุขของพระอุโบสถทั้งดานหนาและหลัง ฯลฯ ถาพระอารามใดหัน
หนาเขาสูแมน้ําลําคลอง เชน วัดอรุณราชวรารามฯ วัดราโอรสารามฯ   ฯลฯ ตามทางเดิน ศาลาทา
น้ํา  ก็จะไดรับการตกแตงดวยตุกตาหินจีนแบบตางๆอยางนาดูอีกดวย 
     3.ส่ิงตางๆที่เปนงานกออิฐถือปูน  ส่ิงที่จะกลาวตอไปนี้จะจัดเปนผลงานทางสถาปตยกรรม
จําพวกปลีกยอยก็ยอมได   ส่ิงตางๆเหลานี้มีทั้งที่สรางขึ้นเพื่อประดับผังบริเวณและเพื่อประโยชน
ใชสอย และมีทั้งที่มีขนาดใหญโตเชนรูปเรือสําเภาไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดเล็กเชนแทน ที่นั่งและแทน
ตั้งเครื่องบูชา 
                     สําหรับรูปเรือสําเภาจีนกอดวยอิฐถือปูนขนาดเทาของจริงที่วัดยานนาวานั้น 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดฯใหสรางขึ้นก็ดวยเหตุผลที่วา พระองคทรงมีพระราช
ประสงคที่จะสรางวัตถุถวายเปนพุทธบูชาในแบบที่แปลกไปจากพระเจดียโดยทั่วไป และจะตอง
เปนสิ่งที่มีประโยชนดวยทรงเห็นวาการคาขายตั้งแตสมัยโบราณมานั้นใชเรือสําเภาเปนยานพาหนะ  
 
 
 
__________________ 
                   34ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, ประวัติสวนไทยภาค 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (ม.ป.ท., 
2520), 98-99. (อัดสําเนา) 
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แตเมื่อมีเรือกําปนแบบฝรั่งมาคาขายมาเขา เรือสําเภาก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ ผูที่เกิดในชั้นหลังจะไม
เห็นเรือสําเภาจีนวามีรูปรางเปนอยางไร จึงโปรดเกลาฯใหสรางพระเจดียมีฐานเปนรูปเรือสําเภาจีน
เทาขนาดของจริงไว 35 
                   สวนแทนที่นั่งเปนงานกออิฐถือปูน พื้นที่สําหรับนั่งมักจะกรุดวยแผนหินออน มีทั้ง
ชนิดที่มีพนักหลังและพนักขาง และชนิดที่มีแตพนักหลังเทานั้น แทนที่นั่งมักจะตั้งอยูในบริเวณ
ลานโบสถและวิหารหรือไมก็ตามริมทางเดินที่จะนําออกไปสูประตูดานหนา 
                  สําหรับแทนตั้งเครื่องบูชาที่เปนงานกออิฐถือปูน มักจะกรุดานขางดวยแผนหินออนและ
กระเบื้องปรุเคลือบแบบจีน สวนดานบนนั้นกรุดวยแผนหินออน แทนบูชาชนิดนี้มักจะนิยมตั้ง
รวมกันเปนหมูกับแทนบูชาที่จําหลักดวยหิน 
                   4. ถะและเกี้ยวประทีปแบบตางๆ ถะคือสถูปแบบจีนซึ่งสวนมากทําดวยหิน ถะองค
หนึ่งที่อยูหลังพระอุโบสถของวัดราชโอรสารามฯเปนถะ 5 ชั้น จากสวนที่ชํารุดจะมองเห็นขางใน
กอดวยอิฐถือปูนทึบ แลวกรุขางนอกดวยแผนหินออนจําหลักลายไทย ถะที่วัดพระเชตุพนฯที่ตรง
ฐานจะมีรูปสลักหินเปนตัวงิ้วทองพลุยแบกถะไว สวนที่วัดสุทัศนเทพวรารามฯ รอบๆพระวิหาร
หลวงจะมีถะขนาดเทาๆกันตั้งประดับเรียงรายอยางสวยงาม สวนเกี้ยวประทีปหรือซุมไฟซึ่งทําดวย
หินเลียนแบบจีนนั้น จะพบที่มุขหนาและมุขหลังของศาลาการเปรียญวัดพระเชตุพนฯ 
                  5. เขามอ เขามอนั้นคือ ภูเขาที่จําลองขึ้นโอยการนําเอาหินกอนมากอเขาดวยกันตาม
วิธีการแตงสวนแบบจีน ในสมัยกอนคนไทยถือเปนธรรมเนียมวาสามัญชนจะไมสรางเขามอไวตาม
บานเรือนของตน เขามอจึงเปนเครื่องตกแตงสถานที่ที่มีอยูแตในพระบรมมหาราชวัง ตามคฤหาสน
ของผูมีศักดิ์สูง และตามวัดวาอารามที่สําคัญๆเทานั้น ในสมัยรัชกาลที่ 2 และที่ 3 แหงกรุง
รัตนโกสินทร หินที่นิยมใชกอเขามาสวนมากเปนหินที่นํามาจากเกาะลิ้นซึ่งอยูใกลเกาะสีชังในอาว
ไทยการกอเขามานั้นบางครั้งจะกอเปนรูปที่มีเคารูปสัตวตางๆ เปนตนวา ชาง ลิง สิงโต เมื่อกอเสร็จ
แลวตามเขามอมักจะตั้งรูปจําหลักหินหรือรูปกระเบื้องเคลือบแบบจีน เชน ตุกตารูปคน สัตวจตบุาท 
ตางๆ เกงจีน สะพาน ฯลฯ ประดับไวอยางงดงาม และสิ่งที่ขาดเสียมิไดก็คือ มีพุมไมดัดและไม
แคระปลูกไวซ่ึงทําใหเขามอนั้นดูคลายกับภูเขาจริงยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
________________ 
                 35ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 59. 
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                   ความนิยมในศิลปะตะวันตก   ในการติดตอกับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนนั้นฝรั่งโปรตุเกสเปนชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีอยางเปนทางการใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย     ในการติดตอสัมพันธครั้งนี้ รัฐบาลโปรตุเกสได
นําสิ่งของเขามาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยหลายอยาง เชน ระยาแกว กระจก
ใหญ รูปกลม เชิงเทียนแกว เชิงเทียนแกวมีโคม ฉากเขียนรูปพระเจาแผนดินโปรตุเกส เปนตน  
ตอมาสิ่งของเหลานี้ไดกลายมาเปนของสวยงามที่นิยมนําไปประดับตามอาคารที่สําคัญ เชน พระที่
นั่งองคตางๆ และวัดวาอาราม เปนตน36   นอกจากนั้น ยังอาจมีภาพพิมพ หรือรูปเขียนเกี่ยวกับ
บานเมืองของฝรั่งเขามาบาง จึงทําใหเกิดความนิยมในศิลปะแบบฝรั่งหรือแบบเทศขึ้น แตแบบฝรั่ง
ที่กลาวนี้ เปนแบบที่ชางไทยจินตนาการขึ้นโดยนําองคประกอบบางอยางของฝรั่งมาผสมผสานกับ
แบบไทย จึงเกิดมีประตูแบบฝรั่ง  เชน ประตูสุนทรทิศาในพระบรมมหาราชวัง หรือพระที่นั่งใน
สวนขวามี ชองพระแกลตัดเปนโคงอยางฝรั่งขึ้นเปนตน  
                    คร้ันมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวการติดตอคาขายกับประเทศทาง
ตะวันตกที่สืบเนื่องมากจากรัชกาลกอนไดแก โปรตุเกสและอังกฤษนั้นเริ่มมีปญหา โดยเฉพาะ
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงพยายามเสนอสัญญาการคาขายที่เอาเปรียบประเทศไทยเปนอันมาก ทําให
ประเทศสยามในขณะนั้นเกิดความรูสึกระแวดวังชาวตะวันตกมากยิ่งขึ้น37 แตในขณะเดียวกัน
สัญญาทางการคาก็เปนการบีบใหสยามรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นดวย 
 
__________________________________ 
                  36วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา, แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต, พิมพ
ครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 77. ระบุวา  “กงสุลโปรตุเกส คนแรกคือ คารโลส มานุเอล ดา
ซิลเวรา (Carlos Manuel da Silveira) ไดรับพระราชทานที่ดินใหตั้งโรงสินคาและที่พักขึ้นในสยาม  
แตเนื่องจากประเทศสยามและโปรตุเกสไมมีการติดตอคาขายระหวางกัน ตัวกงสุลจึงปฏิบัติหนาที่
เปนหัวหนาของพวกคริสตังที่สืบตระกูลมาจากชนชาวโปรตุเกส สนธิสัญญาทางการคาซึ่งได
กระทํากับโปรตุเกสนั้นไมเคยไดมีการใหสัตยาบันเลย”   
                 37หมอมราชวงศ  แสงโสม  เกษมศรี และ วิมล พงศพิพัฒน, “ประวัติศาสตรสมัย
รัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-พ.ศ.2394),” ใน  เอกสารชุดประวัติศาสตรไทย, 
พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  2527), 61. วิเคราะหวา “การที่คนไทย
ไมเต็มใจที่จะติดตอคาขายกับพวกฝรั่ง ก็เนื่องดวยความไมไววางในฝรั่งโดยเฉพาะชาวอังกฤษซึ่ง
พยายามใชอุบายหวานลอมเอาการคาขึ้นบังหนา  แตเบื้องหลังตองการเขามาเพื่อหาผลประโยชน
ทางอื่น โดยเฉพาะความตองการลาอาณานิคมและเขายึดประเทศ” 
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                    อยางไรก็ตาม การติดตอกับประเทศทางตะวันตกดังกลาวนี้ ไมสูจะมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสถาปตยกรรม และศิลปกรรมเทาไรนัก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงยอมรับในวิทยาการบางอยางของฝรั่ง แตก็ไมยอมรับในสัญญาทางการคาที่เอารัดเอาเปรียบไทย
ความพยายามที่จะพัฒนาบานเมืองใหกาวหนาทันตอกระแสตะวันตกจึงไดเร่ิมขึ้นแลวตั้งแตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ดังมีพระราชดํารัสกอนเสด็จสวรรคตวา “การศึกสงครามขาง
ญวน ขางพมา ก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขาได การ
ส่ิงใดของเขาที่ควรจะเรียนเอาไวก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเล่ือมใสไปทีเดียว38  
คติความเชื่ออันจะนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ 
                    คติกษัตริย (kingship)  หรือรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับกษัตริย คือ คติจักรพรรดิราช 
ลัทธิเทวราชา  แนวคิดธรรมราชา 
                    คติจักรพรรดิราช  คือ  แนวคิดที่ตั้งมั่นอยูบนแนวคิดพระมหาจักรพรรดิ หรือเจา
จักรวาล หรือพระราชาธิราชผูยิ่งใหญกวาพระราชาทั้งปวงผูทรงมีหนาที่ทําสงครามขยาย
ราชอาณาจักรและพระราชาที่มีชื่อเสียงในการทําสงครามจะไดรับการขนานพระนามวาจักรวรรติน
ซ่ึงหมายถึงพระราชาผูมีวงลอแหงรถศึกของพระองคแลนปราบไดทั้งชมพูทวีป39 
                    ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับพระจักรพรรดิไดถูกพัฒนาใหสูงสงยิ่งขึ้น กลาวคือ ความเปน
ใหญในทางอาณาจักรถือกันวาตองมีบารมีทางศาสนาเปนมูลฐานรับรอง  โดยทรงเปนจักรพรรดิ
ดวยวัตร 12 ประการ ที่เรียกวา จักรพรรดิวัตร    อันมีธรรมเปนเครื่องปกครองและมีราชธรรม  คือ 
ธรรมหรือหนาที่ของพระราชา ซ่ึงอธิบายวาพระราที่ปกครองประชาชนโดยธรรมจะไดครอบครอง
โลกทั้งมวล  และจักรพรรดิผูทรงธรรมถือเปนเหตุแหงความชอบธรรม( legitimacy) ในการ
ปกครอง40    จากหลักการของแนวคิดพระจักรพรรดิผูทรงธรรมกอเกิดคติธรรมราชา ผูปกครอง
แผนดินโดยธรรม ฐานะของความเปนจักรพรรดิผูกพันอยูกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระเจาแผนดินตามโลกทัศนของพระมหากษัตริยในไตรภูมิพระรวงซึ่งระบุวา 
 
______________________ 
            38เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 เลม 2 ( พระนคร:
โรงพิมพคุรุสภา, 2526), 188. 
                39รสิตา สินเอกเอี่ยม, “การศึกษาวัฒนธรรมการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจากพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 ), 133. 
                  40เรื่องเดียวกัน, 133. 
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        ไดทําบุญแตปางกอน คือ ไดปฏิบัติบูชาแกพระศรีรัตนตรัย และรูจักคุณพระพุทธเจาพระ
ธรรมเจาและสงฆเจา และใหทานรักษาศีลเมตตาภาวนา ไดเกิดเปนทาวเปนพระญาผูใหญและมี
ศักดิ์มียศบริวารเปนอเนกอนันต ดวยอํานาจบุญสมภาร ธ นั้น ธ จึงไดปราบหัวทั้งจักรวาลนั้นแล41 
 

                     แนวคิดเรื่องธรรมราชา เชื่อวาพระมหากษัตริยจะตองเปนผูทํานุบํารุงศาสนา  สําหรับ
แนวคิดเกี่ยวกับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ แนวคิดที่วา 
พระมหากษัตริยทรงเปนเทวราชา และทรงใชพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนสมมติเทพตามแนว
คติลัทธิเทวราชาดังที่กลาวไปบางแลวในบทตนนั้น เปนคติที่เนนความสําคัญที่อํานาจเด็ดขาดและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย อันสงผลตอการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองแบบรวม
ศูนยอํานาจทั้งหลายทั้งมวลเขาสูองคพระมหากษัตริย ในรูปแบบมณฑล(mandala) ซ่ึงเปนสาระ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางศูนยกลางอํานาจหรือเมืองหลวงกับเมืองบริวารที่อยูโดยรอบ และ
สงผลตอความคิดเรื่องศูนยกลางอํานาจในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมอยูที่องคพระมหากษัตยิ
ในฐานะหัวหนาครอบครัวใหญและเปนประมุขรัฐทางการเมือง42 
                    นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะทางสังคมของกรุงรัตนโกสินทรเปนรูปแบบสังคมที่นับถือ
พุทธศาสนา ยึดถือความเชื่อเกี่ยวกับบุญบารมี ผลกรรม และการเวียนวายตายเกิด จึงทําให
พระมหากษัตริยทรงฐานะเปนเทพเจาผูนับถือพุทธศาสนาและดํารงตนมุงไปสูพระนิพพานอันเปน
จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา  พระองคจึงเปนผูที่ส่ังสมบุญบารมีไวมากที่สุดและแสดงออกโดย
สถานะของชีวิตที่ดีกว า ผู อ่ืนในชาตินี้  และขณะเดียวพระมหากษัตริย ในฐานะผูบํ า รุง
พระพุทธศาสนาหรืออัครศาสนูปถัมภกจึงมีหนาที่ดูแลใหประชาชนอยูในธรรมะและสั่งสมบารมี
ไปตามวาสนาของตน  เห็นไดวาธรรมในพุทธศาสนาจึงมีสวนชวยอยางมากในการลดอํานาจและ
ความยิ่งใหญของพระมหากษัตริยในฐานะเทวราชา43 
 
_____________________________ 
                    41ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง พระราชนิพนธพญาลิไท ฉบับตรวจสอบชําระใหม   
( กรุงเทพ : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล , 2525 ), 49. 
                  42รสิตา  สินเอกเอี่ยม, “ การศึกษาวัฒนธรรมการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจากพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 169. 
                    43หมอมราชวงศ  คึกฤทธิ์  ปราโมทย, “สถาบันพระมหากษัตริย,”ใน เอกสารคําบรรยาย
วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2516), 1. 
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                    พระมหากษัตริยผูซ่ึงดํารงพระองคตามคติกษัตริยนั้นจึงเปนผูที่ทรงแสวงหาพระเกียรติ
ดวยการทําสงครามขยายราชอาณาเขตเพื่อการมีอํานาจเหนือพระราชาองคอ่ืนๆ อันทําใหพระองค
ทรงมีฐานะเปนจักรพรรดิราช และแมพระองคจะเปนเทวราชเปนจักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ แต
พระองคก็ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนาและมีพระราชจริยวัตรตามคติธรรมราชา 
                    คติจักรวาล (cosmology )  สมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดรับเอาแนวคิวเร่ืองคติ
จักรวาลทั้งหลาย ทั้งศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา ซ่ึงถูกนํามาใชในเชิงสัญลักษณหลากหลาย
มิติในสมัยอยุธยา อาทิ การแสดงสถานภาพของพระมหากษัตริยในฐานะจักรพรรดิราช คติเกี่ยวกับ
รัฐในดานการปกครองรูปแบบมณฑล อันเปนสาระเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางศูนยกลางอํานาจ
หรือเมืองหลวงกับเมืองบริวารที่อยูโดยรอบ  คติสัญลักษณในงานสถาปตยกรรมแสดงการสรางรูป
จําลองของจักรวาลในพื้นที่ทั้งในบริบทของการวางผังเมือง การวางผังอาคาร  ตําแหนงทิศและที่ตั้ง 
การออกแบบอาคารสถาปตยกรรมและสัญลักษณที่ปรากฏในลวดลายประดับ 
                    แนวคิดหลักที่รวมกันเกี่ยวกับคติจักรวาลของศาสนาทั้งสอง เปนการนําเสนอวาในแต
ละจักรวาลมีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลางในฐานะแกนจักรวาล ประกอบดวยโลก 3 ระดับ ไดแก โลก
เบื้องบน โลกสวนกลางและโลกเบื้องลาง  โดยเฉพาะโลกเบื้องบนนั้นมักจะเนนภาพของความ
สวยงาม ความมั่งคั่ง และความสุขสบาย  และรอบเขาพระสุเมรุตามความเชื่อของพุทธศาสนานั้น จะ
มีภูเขาทั้งเจ็ด หรือที่เรียกวาเขาสัตตบริภัณฑ ลอมรอบอยูโดยระหวางกลางเปนมหาสมุทรกวางหรือ
นทีสีทันดรเปนการโอบลอมรอบที่ซับซอนหลายชั้นรอบศูนยกลาง 

 
 
ภาพลายเสนที ่3      ภาพวเิคราะหลักษณะของจักรวาลตามที่มีขอความอธิบายไวในไตรภูมิพระรวง 
                    ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, “ สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม,”  ใน ลักษณะไทย เลม 1 ภูมิหลัง   
                     ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช , 2525), 10.  
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                    ภาพลายเสนที่ 4  แผนผังวัดอรณุราชวรารามในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนได            
                           จําลอง แผนภูมิจักรวาลจากไตรภูมิพระรวงสุโขทัยไดอยางสมบูรณแบบ  
                            ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, “สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม,”  ใน ลักษณะไทย 
                            เลม 1ภูมิหลัง   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 2525), 10.  
 

 
                    สาระของคติจักรวาลในไตรภูมิถูกนํามาใชประโยชนเพื่อแสดงถึงขอบเขตอํานาจและ
ความยิ่งใหญของผูปกครองหรือองคพระมหากษัตริยในฐานะจักรพรรดิราช กษัตริยผูครองจักรวาล
และอางรวมถึงพลังอํานาจความยิ่งใหญขององคพระมหากษัตริยที่ทรงมีอยูเหนือโลกทั้งสามในไตร
ภูมิซ่ึงเปนขอบเขตพุทธญาณของพระพุทธเจา อันไดแก พระนิพพาน เปนการผสมผสานแนวทาง
ของความคิดอันนําไปสูการสรางบารมีของกษัตริยเทียบเสมือนองคพระพุทธเจา  
                    ในสวนของสามัญชน สาระของไตรภูมิ ถือไดวาเปนพื้นฐานของแนวทางการดําเนิน
ชีวิตที่เนนเรื่องกระแสชีวิตสุขทุกขตามกรรม รวมถึงความหมายทางนามธรรมอันทําใหคนในสังคม
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รับรูสถานะของตนในแตละตําแหนงของจักรวาล ถือเปนมาตรการหนึ่งในการควบคุมสังคมและ
สงผลใหเกิดการยอมรับความยิ่งใหญของพระมหากษัตริยผูอยูในภพภูมิที่สูงยิ่งกวา ดํารงสถานภาพ
ที่แตกตางของผูปกครองและผูถูกปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
                    คติสัญลักษณจีน  เปนความเชื่อทางพุทธศานานิกายมหายานในจีน ศาสนาเตา ลัทธิ
ขงจื้อและปรัชญาการบูชาบรรพบุรุษ     ถึงแมศาสนาของชาวจีนจะมาจากแหลงหรือความเชื่อที่
หลากหลายแตกตางกันออกไปแตสําหรับชาวจีนแลวศาสนาเตา ขงจื้อ และพุทธศาสนาแบบ
มหายาน     เปนสวนประกอบขึ้นจนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะสามศาสนาเปนหนึ่งเดียว 
ซ่ึงชาวจีนจะนับถือทั้งสามศาสนาโดยไมแบงแยก  อยางไรก็ตามศาสนาหรือลัทธิในประเทศจีน
ลวนแลวแตมีที่มาจากธรรมชาติ ดวยความคิดในจิตวิญญาณและเชิดชูในพลานุภาพแหงฟาดิน44  ส่ิง
เหลานี้ไดหลอหลอมเขากับวิถีชีวิตจนกลายเปนสวนเดียวกันและพัฒนาสืบเนื่องตอๆกันมาจน
กลายเปนวัฒนธรรมทางคติความเชื่อซ่ึงแสดงใหเห็นไดจากสัญลักษณลวดลายแบบภาพมงคลแบบ
จีน เปนตน 
                    สัญลักษณภาพจะสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาและแกนความคิดของชาวจีนตั้งแตโบราณ
กาลวามีความผูกพันกับคติความเชื่อที่กอใหมงคลแกชีวิตอยูตลอดเวลา ลักษณะสัญลักษณภาพ
ตางๆ เหลานี้มีที่มามาจากการออกเสียงในภาษาจีนที่พองเสียงกับคํานามนั้นๆ 45 คานิยมของการให
พรมักจะวนเวียนอยูในเรื่อง 3 เรื่อง เชนเดียวกับคติของไทย คือ  
                    ขอใหรํ่ารวย 
                    ขอใหมีความเจริญ รุงเรืองดวยลาภยศ 
                    ขอใหมีอายุยืน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
                    รูปสัญลักษณแทนคําอวยพรจีนจึงออกมาในหลายๆรูปแบบ ซ่ึงลวนแทนการใหพรที่
เปนมงคลทั้งส้ิน   สัญลักษณที่ปรากฏคุนเคยในศิลปกรรมกระบวนจีนมักจะใชสัญลักษณกลุมตางๆ
แทนดังนี้ 46  
 
_________________________________ 
                   44ปยะแสง  จันทรวงศไพศาล, “สัญลักษณวัฒนธรรมจีน:ภาควิเคราะหทางศิลปะและคติ
ความเชื่อ,” ใน สถาปตยวิชาการ : วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต   4  , 1 (มิถุนายน 2546) : 92 - 106. 
                    45เรื่องเดียวกัน,95. 
                    46อรศิริ ปาณินท, การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตย 
กรรมศาสตร,  มหาวิทยาลัยศิลปากร ), 135. 
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                    1.รูปสัญลักษณ ฮก  ลก  ซ่ิว ที่เปนรูปของเซียน 
                    2.สัญลักษณของทิศทั้งแปด 
                    3.รูปสัญลักษณของตนไม และดอกไม 
                    4.รูปสัญลักษณของสัตว 
                    5.รูปสัญลักษณของธรรมชาติและสิ่งของ 
                    6.รูปสัญลักษณแหงความเชื่อ 
                     ซ่ึงสัญลักษณหลายอยางก็ลวนมีความหมายถึงคติ ฮก ลก ซ่ิว ซ่ึงเปนนิมิตมงคล หรือ
ธรรมที่พึงปราถนา 3 ประการ คือ วาสนา  , ความบริบูรณดวยโภคทรัพยและบริวารสมบัติ,ความ
ยั่งยืน ตามลําดับ  และยังแสดงออกโดยเครื่องหมายประดับทองฟา เชน พระอาทิตย พระจันทร  
ดวงดาว  ฯลฯ  และผลไมอีกดวย 47 นอกจากนั้นอาจใชภาพอาวุธหรือเครื่องใชของเซียนกใ็ชแทนคติ
ของ ฮก ลก ซ่ิว เชนกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________       
                   47ไขแสง     ศุขะวัฒนะ,  วัดพทุธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 79-80. 
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บทท่ี 5 
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 
ศิลปะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม 
                    ศิลปะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนั้น เปนผลงานการสรางสรรคทางดานศิลปะ
สถาปตยกรรมที่ เกิดขึ้นครั้งแรกในชวงตนรัตนโกสินทร เปนรูปแบบของสถาปตยกรรมที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯ ใหปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรง 
สถาปตยกรรมที่เคยมีการสรางมาแตคร้ังกอน ภายใตกรอบกําหนดตามระเบียบแบบแผนการ
กอสรางเดิม การปลูกสรางเปนการผสมผสานระหวางศิลปะสถาปตยกรรมแบบไทย และศิลปะ
สถาปตยกรรมแบบจีนและศิลปะแบบลวดลายฝรั่ง  เกิดรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมแบบใหม เรียก
กันทั่วไปวาแบบพระราชนิยม 
                    ศิลปะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนี้  ปรากฏขึ้น เปนครั้ งแรก เมื่ อค ร้ั ง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวยังทรงดํารงพระยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร โดยทรงมี
พระราชดําริใหดัดแปลงแกไขแบบที่ชางรางถวาย  ใหเปนลักษณะอยางสถาปตยกรรมตามพระราช
หฤทัย ซ่ึงสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระราชสาสนถึงสมเด็จฯ กรมดํารงรา
ชานุภาพ กลาวถึง วัดแบบพระราชนิยม ไวในสาสนสมเด็จฯ ตอนหนึ่งวา 
 

          ทรงเคยเห็นกลอนหรือโคลงที่พระยาไชยวิชิต (เผือก) แตงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จารึกศิลาไวที่วัดหนาพระเมรุ กลาวถึง การยักเยื้องมิใหมีชอฟา ใบระกาอัน
เปนของหักพังงายไมถาวรสรางออกนอกแบบอยางวัดซึ่งสรางกันเปนสามัญจะเรียกตอไปใน
จดหมายนี้วา วัดนอกอยาง     ไมใชแตเอาชอฟา ใบระกาออกเพียงเทานั้น ถาสิ่งอื่น เชน ลวดลาย
และรูปภาพ เปนตน  ก็แผลงเปนอยางอื่นหมด คงไวแตสิ่งอันเปนหลักของวัดอันจะเปลี่ยนแปลง
ไมได เชน โบสถ วิหาร เปนตน1 

 
___________________________ 
                                1สมเด็จเจาฟา   กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  บันทึกเรื่องความรูตางๆ เลม 1 (พระนคร: 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย,  2506 ), 19.   
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                    ศิลปะสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ จึงรับเอาอิทธิพลตลอดจนศิลปวัตถุที่นําเขามา
จากเมืองจีนมาใชในการกอสราง และประดับตกตาง ดวยพระประสงคของพระองคก็เพียงเพื่อจะให
วัฒนาการยืนยาวและไมเปนการสิ้นเปลือง จึงใหสถาปนาการดวยศิลาและอิฐปูนเปนเสนาสนะ 
ปรากฏในเพลงยาวของพระยาไชยวิชิตตอนหนึ่งวา 
 
                                 ใหนายชางรางแผนที่ถวาย        ไมแยบคายเขินขดัใหจดัสรร 

ทรงประดิษฐคิดสรางละอยางกัน         ลวนเหมาะมั่นอิฐไมมิใครเปลือง 
                      ใบระกาหนาบนัสุวรรณปด                  ไมทนฤทธิ์ฝนรดก็ปลดเปลื้อง 
                       .................................................             .................................................... 
                       ชอฟาหางหงสทรงสุบรรณ                   ไมทนทานวามกัจะหกัพัง2 

    
                    จะเห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองคในเชิงการชาง ที่ทรงเล็งเห็นถึงความ
ส้ินเปลืองในการที่จะตองใชคาใชจายเปนจํานวนมากในการสรางวัด ตลอดจนการทํานุบํารุง 
ซอมแซม ปฏิสังขรณวัดวาอารามในแตละครั้ง  และดวยเหตุอันหนึ่งนี้ในตลอดระยะเวลาที่พระองค
ไดทรงริเร่ิมสรางสรรคงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมขึ้นมาครั้งแรกตั้งแตคร้ังยังไมขึ้น
ครองราชยจนถึงตลอดรัชกาลของพระองค  จึงมีทั้งราชวงศ  ขุนนาง  ขาราชากร  เศรษฐีจีน  นิยม
สรางตามเสด็จ และตางนิยมถวายเปนพระอารามหลวงกันถวนหนา โดยนําเอาแบบอยางพระอาราม
หลวงที่พระองคสรางเปนตนแบบและออกแบบสรางสรรคใหสัมพันธกับฐานะและศักดิ์ของผูสราง
ดังที่จะไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ 
                     
ลักษณะของสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว                     
โดยยอ 
                    1.ฐาน โดยทั่วไปเปนฐานกออิฐถือปูน มีลักษณะเดียวกับฐานของโบสถวิหารที่สราง
ขึ้นตามแบบประเพณีเดิมของไทย กลาวคือเปนฐานยกชั้น ลักษณะเปนฐานปทม ฐานสิงห ฐานเขียง 
 
 
 
____________________________ 
            2เผือก [พระยาไชยวิชิต], กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั  (กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2531), 15. 
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                    2.ตัวอาคารมีพื้นที่เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผามีระเบียงและเสาลอมรอบหรือมีมุขหนาหลัง
และ/หรือมีมุขขาง  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปตามแบบประเพณีไทย 
                    3. เสาโดยทั่วไปเปนเสากออิฐถือปูน  หนาตัดของเสามีทั้งสี่ เหล่ียมจตุ รัสและ
ส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีบัวหัวเสา ปลายเสาจะเรียวเล็กนอยเพื่อใหรับกับการสอบเขาหาของผนังตาม
แบบประเพณีเดิมของไทย           
                    4.ซุมประตู-หนาตาง ทําเปนซุมปูนปนติดกับผนังทรงดอกไม  ทรงมงกุฎตอยอดบัน
แถลง ลวดลายแบบฝรั่งปดทองหรือประดับกระเบื้องเคลือบ มีชื่อเฉพาะวา “ซุมเรือนแกว“ บางแหง
มีชองประตูและหนาตางเปนวงกลมหรือแปดเหลี่ยมแบบจีน 
                    5.ประดับตกแตงอาคารดวยสัญลักษณลวดลายแบบมงคลจีน  มีทั้งที่ เปนสัตว 
ลายพฤกษชาติและธรรมชาติ  เทพเจา และวัตถุตางๆ 
                    6.ผนังภายในบางแหงเปนภาพวรรณคดีจีนและภาพเครื่องใชแบบจีน และบางแหงเปน
ภาพแบบงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีผสมภาพจิตรกรรมอาคารแบบจีน 
                    7.หลังคาทําเปนแบบทรงซอนชั้นและซอยตับผืนแบงหลังคาออกเปนสวนๆ บริเวณตับ
ลางของหลังคาซอนชั้นทําเปนกันสาดโดยรอบ   หนาจั่วทรงสามเหลี่ยมกออิฐตันบางแหงทําเปน
หนาบันสองระดับมีลวดบัวคั่นแบงกลาง ฉาบปูนปนปูนประดับตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบ  ไมมี
ไขราและไมประดับชอฟา ใบระกา หางหงส นาคสะดุง แตจะปนปูนแทนเปนหนากระดาน ทําเปน
ขอบหนาบัน  
การสํารวจขอมูลเพื่อการวิเคราะห 
                    ในการที่จะทําการวิ เคราะหงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น  ในชั้นแรกผูวิจัยไดไปทําการสํารวจพระอารามตางๆที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดฯใหสรางขึ้น และที่เจานายขุนนางและเศรษฐีจีนได
สรางขึ้นในรัชสมัยของพระองคทาน 
                   จากการสํารวจที่ผูวิจัยไดศึกษาพระอารามหลวงที่สรางขึ้นใหมหรือบูรณะปฏิสังขรณ
ขึ้นใหมในลักษณะที่เรียกวาร้ือสรางใหม  ปรากฎวามีกรณีศึกษาเปนพระอารามหลวงเปนไปตาม
ลักษณะดังกลาว  ซ่ึงมีอาคารสําคัญ คือ โบสถ วิหาร และบางแหงอาจจะมีศาลาการเปรียญ ซ่ึง
ออกแบบสรางในลักษณะงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมทั้งเขตพุทธาวาสของอาราม 5 แหง
โดยผูวิจัยจะอธิบายลักษณะและประวัติของพระอารามเรียงลําดับดังนี้  
          วัดกรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะห 
            1.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูริม
คลองดานฝงตะวันตกทําใหพระอารามหันหนาไปทางทิศตะวันออก และมีคลองบางหวาอยูดาน
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เหนือติดเนื้อที่ของวัด    เปนพระอารามที่มีพื้นที่เขตพุทธาวาสขนาดใหญประกอบอาคารดวยกลุม
สําคัญซึ่งลอมรอบดวยกําแพงแกวและอาคารสําคัญรองลงมานอกเขตกําแพงแกว  ผังบริเวณพระ
อารามแหงนี้ถูกออกแบบมาอยางมีระเบียบ และมีแบบแผนที่ซับซอนโดยเฉพาะวิธีการออกแบบ
ลอมเพื่อเนนความสําคัญของอาคารและกลุมอาคารดวยกําแพงแกวแบบแบงสวนของอาคารสําคัญ
และยังออกแบบลอมอาคารประธานดวยพระระเบียง และเจดียราย  นอกจากนั้นยังใชการประดับ
ตกแตงดวยพระปรางคและสรางวิหารคดไวตามมุมกําแพงแกวดวย 
                                1.1 ประวัติความเปนมา  วัดนี้ เดิมชื่อวัดจอมทอง สันนิษฐานวาสรางในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเพราะมีพระพุทธรูปยืนองคใหญอยูในวิหาร เรียกวา พระอูทอง ครั้นถึง พ.ศ.2363 ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีขาววาพมาเตรียมทัพจะเขามาตีไทย จึงโปรดเกลาฯ 
ใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรม
หมื่นเจษฏาบดินทร เปนแมทัพคุมพลไปขัดตาทัพพมาทางดานเจดีย 3 องค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
เคลื่อนทัพผานวัดจอมทอง ไดเสด็จประดับแรมที่หนาวัดนี้ และทรงทําพิธีเบิกโขลนทวารตาม
ลักษณะพิชัยสงครามกับไดทรงอธิษฐานใหไปราชการสงครามประสบผลสําเร็จ 
                                เมื่อยกทัพไปถึงกาญจนบุรี รออยูจนยางหนาฝน ป พ.ศ.2364 พมาก็ไมไดยกทัพ
เขามาแตอยางใด จึงโปรดใหยกทัพกลับ เมื่อยกทัพกลับมาแลว พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทรโปรดใหปฏิสังขรณวัดจอมทองนั้นขึ้นเหมือนวัดสรางใหม ไดเสด็จมาคุมงานกอสรางดวย
พระองคเอง เมื่อสรางเสร็จแลว จึงถวายเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเสียใหมวา วัดราชโอรส 
                                วัดนี้เปนวัดที่สวยงามวัดหนึ่ง จอหน ครอเฟด ราชทูตอังกฤษที่เขามาเจริญสัม
พันธไมตรีในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดเขียนชมวัดนี้วา “ที่วัดนี้สรางขึ้นอยางงดงามไดเชนนี้คงเปนเพราะ
ในกรมผูเปนเจาของวัดนั้น ทรงวาการกรมทํา ทรงไดรับผลประโยชนจากการติดตอกับพอคาชาว
จีนอยางกวางขวาง”3 นอกจากนี้ นายมีมหาดเล็ก บุตรพระยาโหราธิบดีไดแตงเพลงยาวเฉลิมพระ
เกียรติ ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวตอนหนึ่งวา 
 
 
 
 
_______________________________ 
                    3วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา, แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต, 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 57.                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75

   วัดไหนไหนก็ไมลือระบือยศ      เหมือนวัดราชโอรสอันสดใส 
                              เปนวัดเดิมเริ่มสรางไมอยางใคร          ลวนอยางใหม ทรงคิด ประดิษฐนํา 
                              ทรงสรางดวยพระมหาวิริยาธึก            โอฬารึก พรอมพริ้ง ทุกส่ิงขํา 
                              ลวนเกลี้ยงเกลาเพราเพริดดูเลิศลํ้า       ฟงขาวคําลือสุดอยุธยา4 
 
                               1.2 สําคัญภายในวัด 
                                 1.2.1 พระอุโบสถ  เปนอาคารขนาดยอมมี 5 หอง นับมุขหนาและมุขหลัง
ดวยรวมเปน 7 หอง มีชานและเสาโดยรอบระเบียง เปนพระอุโบสถหลังคาแบบจีน หลังคาลด 2 ชั้น
ผืนหลังคาแบงออกเปน 3 ตับ มุงกระเบื้องสีแบบไทย ไมมีชอฟา ใบระกา 
                                   ฐานพระอุโบสถเปนแบบฐานเขียง ทั้งหมดตั้งอยูบนระเบียงรอบพระ
อุโบสถที่ยกพื้นขึ้นมาจากลานประทักษิณอีก 1ชั้น รวมเปนฐานยกพื้นสองชั้น  
                                      หนาบันและกรอบหนาบันประดับเปนกระเบื้องเคลือบสีอยางสวยงาม 
ตอนบนประดิษฐเปนเครื่องบูชา โดยตรงกลางเปนแจกันดอกไมรับดวยดอกเบญจมาศ สองขางเปน
รูปมังกรหงสหันหนาเขาหาแจกัน มีนกยูงขางละคู หันหนาเขาหาแจกันเชนกัน และมีกระเชา
ดอกไมหอยลงมาจากยอดหนาบันในกระเชามีผลไม เชน ทับทิม สมมือ น้ําเตาและอาวุธจีนผูกโบว 
                                    ตอนลางของหนาบันมีภาพธรรมชาติที่ประดิษฐดวยปูนปนและกระเบื้อง
เคลือบเปนรูปภูเขา ลําธาร ตนไม วัว ควาย กิเลน กวางดาว คนขี่ควาย เซียนขี่กิเลนและมีสิงโตคูหัน
หนาเขาหากัน ตรงกลางมีบาน ผูคนและลานหนาบานประดับดวยแจกัน กระถางดอกไม ทั้งไม
ดอกไมประดับ 
                                     ประตูพระอุโบสถมี 4 ชองเจาะชองเขาทางดานสกัด ของอาคารตัวบานเปน
ไมหนา ดานนอกลงรักประดับมุกลายมังกรดั้นเมฆหาเล็บ ลอมกรอบดวยลายดอกเบญจมาศสลับ
ลายอาวุธจีน สวนดานในบานประตูเขียนเปนรูปทวารบาลทหารจีนยืนรักษาประตูอยู 
                     หนาตางพระอุโบสถมี 10 ชอง ตัวบานเปนไม ดานนอกเปนลายปูนปนปด
ทองเปนรูปมังกรดั้นเมฆหาเล็บเชนเดียวกับที่บานประตู บานดานในเขียนเปนรูปพวงระยาหอยเปน
ชั้นๆ 
 
 
_____________________________ 
            4มี [หมื่นพรหมสมพัตสร], กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2531), 41-15. 
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                     เรือนแกวหรือซุมประตูหนาตางประดิษฐเปนปูนปนปดทองลายเครือเถา
ดอกเบญจมาศ บุดวยกระจกสี  กรอบประตูและหนาตางดานนอกเขียนเปนลายรดน้ํารูปกอบัว 
                     ผนังดานในเขียนลายเครื่องบูชาแบบจีน บางชวงมีความหมายในการใหพร 
ฮก ลก ซ่ิว ตามคติของจีน เพดานเขียนดอกเบญจมาศทองบนพื้นแดง 
                     พระประธานในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ หนาตักกวาง 3.10 
เมตร สูง 4.50 เมตร มีฉัตร 9 ชั้นกั้น ที่ฐานพระพุทธรูปนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มาประดิษฐานไว
พรอมกับพระราชนามสัญญาณและศิลาจารึกดวงชันษา พระพุทธรูปองคนี้หลอขึ้นแตแรกทรง
ปฏิสังขรณวัด  
 
 

      
 

     ภาพที่ 3    พระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ ดานหนาริมคลอง 
                                         (วนัที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่  4  หนาบันพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 
                                               (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
                          

 
                          

ภาพที่  5  ซุมเรือนแกวและบานประตูผังมุกพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ                             
                               (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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 ภาพที่ 6 การตกแตงบานประตูภายนอก                           ภาพที่ 7 การตกแตงบานประตูภายใน  
          พระอุโบสถ ประดับมุก                                               พระอุโบสถเปนภาพจติรกรรมรูป       
          ลวดลายมังกรดั้น                                                         เมฆทหารจีนและลายเครื่องมงคลจีน 
          (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546)                       (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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            ภาพที่  8  สวนขยายบานประตูภายนอกพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ  ประดับมุกลวดลาย 
                            มังกรดั้นเมฆ   มังกรจะมีเล็บเทาหาเล็บอันเปนความหมายของกษัตริย 
                        (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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    ภาพที่   9  ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 

                                           (วันที่บันทกึภาพ 17 พฤศจิกายน 2546)                                                       
 

               
 

                            ภาพที่ 10   จิตรกรรมที่บานหนาตางภายในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ    
                                       ที่บานแผละเขียนเปนรูปดอกบัว 
                                       (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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                          ภาพที่ 11   จติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ   
                                     เปนรูปบานเรือนแบบจีน                                                                                               
                                    (วันทีบ่ันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 

              
 

ภาพที่ 12  ลวดลายมงคลจีน จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 
                        (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่ 13  พระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามฯ 
                                           (วันที่บันทกึภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 
                                          1.2.2  พระวิหารพระพุทธไสยาสน  ตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถอยูภายใน
กําแพงแกวเดียวกัน แตพระวิหารมีระเบียงคดเปนกําแพงลอมอยูเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง เปนพระวิหาร
ขนาดใหญมีระเบียงลอมรอบ หนาบันประดับเปนลายปูนปนดวยกระเบื้องสีเปนลายดอกเบญจมาศ
และรูปสัตวมงคลของจีน  เจาะทางเขาพระระเบียงเปนประตูไมกลมตามแบบศิลปกรรมจีนตรง
กลางทั้ง ๔ ทิศ และตรงบริเวณมุมของพระระเบียงทําเปนมุขหลังคาซอนชั้นยื่นออกมาภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่มุม    ภายนอกระเบียงติดจารึกหินออนตํารายาและตําราหมอนวดแผน
โบราณไวที่ผนังโดยรอบดาน ภายในพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ ประมาณ 60 
องค รอบลานพระวิหารมีเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง 32 องคลอมรอบวิหารพระพุทธไสยาสนไว
อีกที    
                                          ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสนปูนปนขนาดยาว 20 เมตร  
สูง 6 เมตร พระบาทสมเด็จพรจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระนามวา “ พระพุทธ
ไสยาสนนารถชนินทรชินสากยบรมสมเด็จ สรรเพชญพุทธบพิตร”  พระเขนยสี่เหล่ียมใตพระเศียร
ซอน 7 ลงรักปดทองประดับกระจกสี ฐานชุกชีประดับลวดลายสวยงาม ชั้นบนประดับปูนปนลาย
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กลีบบัวรวนกลีบยาวติดกระจกสี  พระพุทธรูปองคนี้หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออกและหัน
พระเศียรไปทางทิศใต ปลายพระบาทหันไปทางทิศเหนือ  ทําใหพระวิหารมีแผนผังอาคารแบบ
วางตัวตามแนวระนาบตามแนวแกนเหนือใต  ตั้งฉากกับแกนหลักของเขตพุทธาวาสที่เนนแกน
ตะวันออกตะวันตกจึงทําใหพระวิหารทําหนาที่เปนองคประกอบในผังบริเวณที่ใชขัดกลุมอาคาร
(Cluster) และทําหนาที่เปนอาคารประธานของผังบริเวณทั้งหมด 
                                         ฐานพระวิหาร เปนฐานเขียงเชนเดียวกับพระอุโบสถแตมีบัวคว่ําอยูบน
ฐานเขียงอีกชั้น ซ่ึงทั้งหมดตั้งอยูบนระเบียงรอบพระวิหารซึ่งยกพื้นขึ้นมาจากลานประทักษิณอีกชั้น
รวมเปนฐานอาคารยกพื้นสูง 2 ชั้น 
                      ผนังพระวิหาร กออิฐถือปูนฉาบสีขาว ไมมีการตกแตลวดลาย ผนังดาน
สกัดมีชองประตูดานละ 1 ชองและชองหนาตางขนาบซายขวาดานละ4 ชอง ผนังดานยาวมีชอง
ประตู 3 ชองเรียงอยูตรงกลาง ชองหนาตางขนาบซายขวาดานละ 6 ชอง  
                      ซุมเรือนแกวประตูและหนาตางเปนซุมแบบเทศ คือเปนลายดอกพุดตาน
และลายดอกเบญจมาสเครือเถา กรอบเช็ดหนาเปนลายดอกพุดตาน  
                      บานประตูและบานหนาตางดานนอกเปนไมประดับดวยลวดลายปูนปนที่
เรียกวากระแหนะ เปนรูปเลี้ยวกางหรือทวารบาลแบบไทย ยืนอยูบนประแจจีน ในมือถือเครือเถาชอ
ดอกพุดตาน ประกอบดวยแจกันดอกพุดตานและพานผลไมตางๆ เชน ทับทิม สมมือ ล้ินจี่ มังคุด 
และนอยหนา เปนตน สวนบนประดับดวยลายเครือเถาเปนชอดอกพุดตาน บานประตูดานในเขียน
รูปนกยูงคูคือเขียนบานซายหนึ่งตัวบานขวาหนึ่งตัว  ผสมกับลายดอกเบญจมาศ สวนบานหนาตาง
เขียนเปนรูปไกฟาคูขางละหนึ่งตัวเชนกัน   
                     เพดานดานนอกพระวิหาร  มีการเขียนจิตรกรรมตกแตงเปนลายดอก
พุดตาน ประกอบลวดลายกระบวนจีน สวนเพดานดานในเขียนลายดอกพุดตาน ประกอบสญัลักษณ
มงคลจีนตางๆ ไดแก ผีเสื้อ ไกฟา คางคาวและผลไมตางๆ 
                      หลังคาวิหาร ซอนชั้นสองชั้นแบงพื้นที่หลังคาออกเปนสี่ตับ หนาบันวิหาร
ทําเปนหนาบันชั้นลด ตกแตงดวยลายเครือเถาดอกพุดตานประกอบลายนกบิน และเซียนขี่นก ตรง
กลางหนาบันเปนรูปไกอยูในวงกลม สวนหนาบันชั้นลาง(หนาบันชั้นลดสวนหลังคาตับที่สอง) มี
รูปมังกร 5 เล็บสองตัวหันหนาเขาหากัน ตรงกลางเปนอาคารแบบจีน ขางอาคารมีรูปสิงโต และ
กิเลน ขอบหนาบันประดับดวยปูนปนเขียนสีและเครื่องเคลือบจีน สวนขอบชายคาตกแตงดวยปูน
ปนระบายสีลวดลายดอกไมแบบกระบวนจีน 
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ภาพที่ 14  ระเบียงคดรอบพระวิหารพระพทุธไสยาสน 
                                               (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 

 
 

 
 
                               ภาพที่ 15  ดานสกัดพระวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสารามฯ 
                                     (วันทีบ่ันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่ 16  ดานยาวพระวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสารามฯ 
                                    (วันทีบ่ันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 

              
 

ภาพที่  17 หนาบันชั้นลด พระวหิารพระพทุธไสยาสนวดัราชโอรสารามฯ 
                                 (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่ 18 ซุมและบานหนาตาง พระวหิารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสารามฯ 
                            (วันที่บนัทกึภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 

 
 

ภาพที่  19 ลายดอกพุดตานเถาซุมและบานหนาตาง พระวิหารพระพุทธไสยาสน 
                            วัดราชโอรสารามฯ ประดิษฐเปนลายอยางเทศ 
                             (วันที่บนัทกึภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่  20 การตกแตงภายนอกพระวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสารามฯ 
         เขียนเปนภาพลายรดน้ํา ลวดลายพฤกษชาติและรูปกอบัวซ่ึงเปนสัญลักษณ 

                        มงคลจีนประกอบกัน 
                        (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่  21 ภาพจิตรกรรมบานประต-ูหนาตาง ดานในพระวิหารพระพทุธไสยาสน 

                         วัดราชโอรสารามฯ    เขียนเปนภาพนกยูงและไกฟาพญาลอ 
                         (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจกิายน 2546) 
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ภาพที่ 22  การตกแตงภายใน พระวหิารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสารามฯ                           
                            ฝาเพดานเขียนสีเปนลายมงคลจีน 
                            (วันที่บนัทกึภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 23 พระพุทธไสยาสนพระประธานในพระวิหารพระพุทธไสยาสน วัดราชโอรสารามฯ        
                (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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    1.2.3  วิหารพระยืน  อยูภายนอกเขตกําแพงแกวของกลุมอาคารประธาน
ทางดานซายของพระอุโบสถ ภายในวิหารนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย เปน
พระพุทธรูปหลอสําริด สูง 6.25 เมตร สันนิษฐานวาเปนพระพุทธรูปสมัยอูทอง 
                     พระวิหารหันหนาอาคารดานสกัดเขาหาแมน้ําทางทิศตะวันออกวางแผนผัง
อาคารตามแนวแกนตะวันออกตะวันตก   เปนอาคารขนาดยอมตั้งอยูบนฐานเขียง มีขนาด 7 หอง 
เดิมมุงหลังคากระเบื้องแบบไทย ปจจุบันมุงกระเบื้องแบบจีนแทน ตัวพระวิหารเปนทรงโรง ไมมี
ระเบียงลอมรอบอาคาร ผนังดานสกัดมีชองประตู 2 ชอง ผนังดานยาวมีชองหนาตาง 7 ชองเปนบาน
ประตูไมไมมีการตกแตงลวดลาย เหนือชองประตูหนาตางที่บนผนังมีจิตรกรรมเขียนสีเปนภาพ
มงคลตามคติความเชื่อจีน เชน ดอกบัว ผลทับทิม ผลทอ ขาวโพด มวนหนังสือ  เปนตน  พระวิหาร
ลอมรอบดวยกําแพงแกวที่ตอมาจากตัวอาคารดานหนาเปนรูปส่ีเหล่ียม มีซุมประตูทางเขาเปนแบบ
จีน 
                     หลังคาซอนชั้นสองซอน แบงผืนหลังคาเปน 2 ตับ บนหลังคาชั้นบนมีถะ
แบบจีนขนาบซายขวาดวยมังกร หนาบันเปนลายประแจจีนประดับลวดลายดอกพุดตานเครือเถา 
กรอบหนาบันเปนจิตรกรรมเขียนสีลวดลายจีน  
 
 

 
 

ภาพที่ 24  วหิารพระยืน วัดราชโอรสารามฯ 
                                                      (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่ 25     จิตรกรรมเขียนสีเหนือชองประตู                ภาพที่ 26  จิตรกรรมเขียนสีเหนือชองประตู 
       หนาตางวิหารพระยืนวัดราชโอรสารามฯ                     หนาตางวิหารพระยืนวัดราชโอรสารามฯ 
       (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546)                        (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
      
                                                                                         

                           
                                          
 ภาพที่ 27  จิตรกรรมเขียนสีเหนือชองประตู                   ภาพที่  28จิตรกรรมเขียนสีเหนือชองประตู 
     หนาตางวิหารพระยืนวัดราชโอรสารามฯ                       หนาตางวิหารพระยืนวัดราชโอรสารามฯ 
     (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546)                          (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
                                                      
                              1.2.4  ศาลาการเปรียญ   อยูทางขวาของพระอุโบสถ    การวางแผนผัง
อาคารมีลักษณะเชนเดียวกับวิหารพระยืน คือ หันหนาออกสูแมน้ําทางทิศตะวันออก อาคารวางตัว
ตามแนวแกนตะวันออกตะวันตก หลังคาซอน 2 ชั้นรูปแบบจีนแตมุงกระเบื้องไทย ที่บนหลังคา
ประดับรูปถะระหวางมังกรกระเบื้องเคลือบสีอยางศาลเจาจีน ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐาน
พระประธานเปนพระพุทธรูปปูนปน ถือตาลปตร คงหมายถึงปางประทานพระธรรมเทศนา หนาตัก
กวาง 2.25 เมตร สูง 3.15 เมตร 
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                     ลักษณะเปนอาคารทรงโรง ผนังฉาบปูนเรียบสีขาวภายนอกตกแตงดวย
เครื่องมงคลแบบจีนเหนือบานประตูหนาตางเชนเดียวกัน  ดานสกัดมีประตูตรงกลาง 2 บาน ขนาบ
ขางดวยหนาตางขางละ 1 บาน ผนังดานยาวมีชองบานเปด 7 ชอง แบงเปนชองหนาตาง 6 ชองและ
ชองประตูเขาทางดานยาว 1ชอง(ประตูดานยาวอยูในตําแหนงชองเปดที่4 ของผนัง) เปนประตูไม
เรียบไมตกแตงลวดลาย    หลังคาและหนาบันมีลักษณะแบบเดียวกับหลังคาวิหารพระยืน 
                     การตกแตงภายในศาลาการเปรียญ ที่เพดานเปนลายดอกพุดตานเครือเถา 
ประกอบลายมงคลจีน รูปผีเสื้อ นกและผลไมมงคล บานประตูดานในเขียนลายกระบวนจีน เปน
ลายไกฟาพญาลอประกอบลายตนไม ดอกไม และโขดหิน บานหนาตางดานในเขียนลายอาวุธจีน 
ประกอบผีเสื้อและดอกไมตามแบบกระบวนจีน 
 

 
 

ภาพที่ 29 ศาลาการเปรียญวดัราชโอรสารามฯ  
                                                     (วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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ภาพที่ 30 พระปรางคที่มุมกําแพงแกวดานหนาวดัราชโอรสารามฯ 
                                      (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 
                    1.2.5  องคประกอบสําคัญอื่นในเขตพุทธาวาส  ที่มุมทั้งสองของกําแพงแกว
ดานหนามีองคพระปรางคสูงประมาณ 5 วา มุมละองค มีบันไดขึ้นลงทั้งสององค กําแพงแกวจะหัก
แลนขนานตรงไปทางทิศตะวันตกแลวหักผายออกไปทางทิศเหนือและใตเมื่อถึงตอนหลังพระ
อุโบสถ จากนั้นก็ทอดขนานไปหักมุมลอมพระวิหารพระพุทธไสยาสน    
                          ตรงมุมกําแพงแกวที่หักผายตั้งฉากตอนหลังพระอุโบสถนั้นไดสรางเปน
วิหารคดขนาดเล็กแคบและสั้นไวที่มุมละหลัง เพดานเขียนลายทองเบญจมาสและผลทับทิม พระ
วิหารคดทั้ง 2 หลังนี้ กรอบหนาตางเปนรูปแปดเหลี่ยม สวนประตูเปนรูปหกเหลี่ยม เขียนลวดลาย
จีนสอดสี หักมุมของพระวิหารคดมีเจดียยอมุมไมสิสบสองขนาดใหญพอสมควรสรางไวดานละ
องค 
 ซุมประตูกําแพงแกว  เดิมลักษณะเปนซุมประตูยอดแหลมแบบอยาง   
“ประตูวัดสุทัศน”  คือ มีลักษณะหลังคาโคงแหลม ตรงสันมียอดคลายยอดมงกุฎ มีลวดลายตามขอบ
โคงเพียงเล็กนอย ไมมีการประดับกระเบื้อง โดยเฉพาะสวนยอด ในปจจุบันราว พ.ศ. 2525 เปนตน
มาไดมีการเปลี่ยนแปลงประตูจากชองประตูเดียวที่มีลักษณะแบบวัดสุทัศนนี้   มาเปนประตูแบบ
ศิลปกรรมจีน คือ เปนประตูสามชองโดยมีชองกลางเปนชองประธาน  สวนหลังคาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเปนแบบเกงจีน มีการเขียนสีเปนลวดลายตางๆแบบจีนประดับ 
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 2. วัดไพชยนตพลเสพราชวรวิหาร   วัดไพชยนตพลเสพฯ เปนพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของคลองวัดหลวง ตรงขามกับวัดโปรดเกศเชษฐาราม ตําบล
บางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระอารามหลวงที่มีพื้นที่เขตพุทธาวาสขนาด
ไมใหญ  หันหนาพระอารามสูคลองลัดหลวงทางทิศตะวันออก อาคารสําคัญวางตัวตามแนวแกน
ตะวันออกตะวันตก  เขตพุทธาวาสทั้งหมดจะลอมรอบดวยกําแพงแกวเจาะเปนซุมประตู 3 ชอง
ตรงกันกับแนวแกนของสถาปตยกรรมสําคัญไดแก พระอุโบสถ พระวิหารและเจดีย  3 ชอง 
                           2.1   ประวัติความเปนมา   วัดไพชยนตพลเสพฯเปนวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจา
มหาศักดิพลเสพ เมื่อคร้ังดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพทรงสราง
ขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อคร้ังเปนนายงานสรางนครเขื่อนขันธและ
ปอมเพชรหึงที่สมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษทรงสรางคางไวแตเดิม หลังจากทรงขุดคลอง
ลัดหลวงหลังเมืองเขื่อนขันธทะลุออกคลองตาลาวแลว สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ จึง
สรางวัดวัดหนึ่ง ไดรับพระราชทานนามวาวัดไพชยนตพลเสพ เปนพระอารามหลวง 
                         เดิมวัดนี้มีชื่อเรียกตางๆ กันวา “วัดกรมศักดิ์” บาง “วัดปากลัด” บาง ครั้นถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากทานผูสรางวัดดํารงพระอิสริยศักดิ์เปน กรม
พระราชวังบวรสถานมงคล จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “วัดวังหนา” ตามตําแหนงของพระองค สวน
ชือ่วัดไพชยนตพลเสพฯ นั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนษิฐาน
วา “พิเคราะหคําไพชยนต ดูความหมายเอาบุษบกนั้นเปนนิมิตร และคํา “พลเสพ” มาแตสรอยพระ
นามของพรมพระราชวังบวรรัชกาลที่ 3 ซ่ึงถวายบุษบกนั้น ชวนใหเห็นวานามวัดไพชยนตพลเสพ
จะเปนนามใหมซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงขนานเมื่อรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้สืบเรื่องมา
จากบุษบกยอดปรางคที่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพเปนสําคัญคือ 
แตเดิมสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงสรางบุษบกยอดปรางคเพื่อประดิษฐานพระพุทธ
สิหิงค ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรย เมื่อพระองคสวรรคตแลวปรากฏวา การดูแลภายในวังหนา
หละหลวมมากถึงกับมีผูรายเขาไปลักเครื่องบูชาในพระที่นั่งพุทไธสวรรย  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงคไปประดิษฐานในพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บุษบก
ยอดปรางคยังคงตั้งอยูเฉยๆ จึงโปรดใหยายไปไวที่อ่ืนและทรงตั้งที่นั่งเศวตฉัตรแทนบุษบกรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพจึงโปรดใหยกบุษบก
ยอดปรางคถวายเปนพุทธบูชา         ตั้งเปนที่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถวัดไพชยนต
พลเสพฯ 
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2.2  ส่ิงสําคัญภายในวัด 
                                    2.2.1   พระอุโบสถ เปนลักษณะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม กออิฐถือ
ปูนรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผาทรงโรง ขนาดกวาง 4 ชวงเสา ยาว7 ชวงเสา มีประตูเขาทางดานขาง  ฐาน
ยกพื้นชั้นเดียวตั้งอยูคูกับพระวิหารในบริเวณเดียวกันขนาดเทาๆ กัน และลักษณะคลายคลึงกัน หนา
บันไมมีชอฟา ใบระกาประดับ ทําเปนแบบหนาบันกออิฐปดเรียบ ประดับดวยกระเบื้องเคลือบ
ลายพฤกษชาติ เปนดอกพุดตานรอยเกี่ยวกันเปนตาขายตรงกลางเปนแจกันปกดอกไมขนาดใหญ
ตอนลางประดับเปนปูนปนจําลองธรรมชาติมีโขดหิน กวางดาว  มา  นก ไก  เปด   ตนไม  และอ่ืนๆ 
ซ่ึงเปนสัญลักษณมงคลตามคติความเชื่อจีนโบราณ       รอบๆพระอุโบสถมีวิหารทิศ 4 หลังรูปทรง
เชนเดียวกับพระอุโบสถและพระวิหารอยู 4  ดานกําแพงตามทิศตางๆ ลอมรอบพระอุโบสถ   
                                           ประตู/หนาตาง   เปนบานไมเปนบานเขียนทองบนพื้นดําลวดลายมงคล
จีนเปนลายธรรมชาติเขียนลายอยางจีน ซุมประตู/หนาตางประดับดวยกระเบื้องเคลือบประดิษฐเปน
ซุมดอกไมหรือซุมเรือนแกวระเบียบดูเปนฝร่ัง 
                                           หลังคาทําเปนแบบมีกันสาด 2 ชั้นโดยรอบ  ยื่นชายคาสั้นๆแตทําเปนคัน
ทวยลายดอกไมรองรับไว ผืนหลังคาแบงพื้นที่ซอยเปน 3 ตับ 
                                           เสมาทําเปนเสมาแปดทิศแปะติดกับผนังอาคาร 
                                           พระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานในพระอุโบสถ เปนพระพุทธรูป
ปนบุทอง หนาตักกวาง 2 ศอกเศษ อยูบนบุษบกยอดปรางคซ่ึงสรางดวยไมสักแกะสลักลวดลาย มี
พระพุทธรูปหลอประจําจัตุรมุขดานละองคทั้ง 4 ดาน 
                                           2.2.2 พระวิหาร  เปนอาคารรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผาลักษณะเชนเดียวกับ
พระอุโบสถแตทําเปนอาคารมีระเบียงลอมรอบขนาด 5 ชวงเสา ยาว 7 ชวงเสา  หนาบันและหลังคา
มีลักษณะเชนเดียวกับพระอุโบสถ 
                                           ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระโมคคัลลา
นะและพระสารีบุตรอัครสาวกยืนคูกันดานหนา ตามฝาผนังพระวิหารชั้นในดานขางและดานหลังมี
ซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปจํานวน 44 องค หนาพระวิหารดานนอกมีซุมมุขประดิษฐาน
พระพุทธรูปหลอปางถวายเนตร 1 องค สูง 1 วา 9 นิ้ว 
                                            นอกจากนั้นบริเวณหลังพระอุโบสถและพระวิหาร มีพระเจดีย 3 องค 
เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม 12 องคกลางเปนพระเจดียใหญ ฐานกวาง 4 วา สูงประมาณ 14 วา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 96

 
 

ภาพที่ 31 หนาบันพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

 
 

       
                                                    

ภาพที่ 32 หลังคาพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                         (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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     ภาพที่ 33  ฐานพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                 (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 
 

 
 

ภาพที่ 34  ดานขางพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                        (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่  35  ซุมเรือนแกวบานหนาตางพระอโุบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                   (วันทีบ่ันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 36 ซุมเรือนแกวบานประตูพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                     (วันทีบ่ันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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                                           ภาพที่ 37  เสมารอบพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                        (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

 

 
 
                                              ภาพที่ 38  ดานหนาพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                          (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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                                                ภาพที่  39   คันทวยพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                             (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

 
 
                                         ภาพที่ 40  หนาบนัวิหารทิศวัดไพชยนตพลเสพฯ 
                                                    (วันที่บนัทกึภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 41 ซุมประตูกําแพงแกวลอมรอบพระอุโบสถและพระวิหาร 
                          วัดไพชยนตพลเสพฯ 

                                               (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

                                2.3 บูรณะปฏิสังขรณ    คงมีการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้มาโดยตลอด หากแตไม
ปรากฏหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการบูรณะซอมสรางโดยละเอียด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวปรากฏหลักฐานการบูรณปฏิสังขรณวัดนี้โดยพระภิกษุเจาอาวาสอยูเสมอ เชน 
ในป พ.ศ.2441 พระครูวินยานุบุรณาจารยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรณพื้น
พระอุโบสถ และป พ.ศ.2446 พระครูบวรวิมุติขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปฏิสังขรณพระ
อุโบสถ กําแพงแกว สะพานและศาลาทาน้ํา เปนตน 

     3.วัดเทพธิดารามวรวิหาร  เดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวง เปนพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิดวรวิหาร   ตั้งอยูริมถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่
ประมาณ   25 ไร 
                                3.1 ประวัติความเปนมา   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาใน 
พ.ศ.2379 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแกพระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิงวิลาส พระราชธิดา
พระองคใหญผูทรงพระสิริโฉม ซ่ึงทรงพระเมตตาโปรดปรานอยางยิ่งดวยรับราชการใกลชิด
พระองคตลอดมา และภายหลังทรงสถาปนาขึ้นทรงกรมเปน “กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ” 
                                การกอสรางพระอารามแหงนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกเธอ 
กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองคเจาชายลดาวัลย) เปนแมกองอํานวยการสรางในตําบลสวนหลวง
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พระยาไกรสรางสําเร็จเมื่อ พ.ศ.2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
ผูกพัทธสีมาดวยพระองคเอง พระราชทานนามวา “วัดเทพธิดาราม” เนื่องจากพระเจาลูกเธอ กรม
หมื่นอัปสรสุดาเทพไดทรงบริจาคทุนทรัพยสวนพระองครวมในการกอสรางดวย 
                    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมต
อมรพันธ ทรงดํารงตําแหนงมรรคนายก พระองคทรงเอาพระทัยใสดูแลและบูรณะซอมแซมพระ
อุโบสถพระวิหาร ศาลาครอมกําแพงระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร 2 หลัง เจดียรายรอบพระ
วิหาร ศาลารายพระวิหารในกําแพง ตุกตาหิน วิหารนอย หอไตร และใน พ.ศ.2444 ทรงบูรณะ
พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก นําขึ้นประดิษฐานในซุมพระปรางคทั้ง 4 องค 
                    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดบูรณะสถานที่จงกรม ศาลาครอม
กําแพงหลังพระอุโบสถ 2 หลัง สระนํา พื้นกุฏิคณะกลาง ปูหินออนพื้นและตกแตงเครื่องประดับ
ภายในพระอุโบสถรวมทั้งซอมแซมเครื่องใชภายในพระอุโบสถ บูรณะประตูกําแพงและกําแพง
หนาวัด ตลอดจนสรางฐานรองมาหมูและตูพระไตรปฏก 
                    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดสรางถนนปูกระเบื้องซิเมนตหลัง
โรงเรียนธรรมวินัย บูรณะกุฏิ หอฉัน และซุมประตู  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันท
มหิดล ไดบูรณะซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทั่วไปเล็กๆ นอยๆ 
                    รัชกาลปจจุบัน ไดบูรณะศาลาการเปรียญ สรางถนน สรางศาลาทรงไทยดานหลังวัด 2 
หลัง บูรณะซอมแซมกุฏิเสนาสนะและสวนที่ชํารุดอื่นๆ โดยทั่วพระอาราม กรมศิลปากรได
ประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2492 
                                 3.2   ส่ิงสําคัญภายในวัด 
                      3.2.1  พระอุโบสถ  พระอุโบสถ กวาง 13.20เมตร ยาว 27.20 เมตร เปน
อาคารกออิฐถือปูนรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา พระประธานซึ่งประดิษฐานภายในสลักดวยศิลาสีขาว
บริสุทธิ์ ขนาดหนาตักกวาง 14 นิ้ว สูง 20 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหอัญเชิญ
ไปจากพระบรมมหาราชวัง พระพุทธรูปองคนี้ประดิษฐานอยูเหนือเวชยันตบุษบก เรียกนามสามัญ
วา “หลวงพอขาว” ตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดพระราชทานนามวา  
“พระพุทธเทววิลาส” เมื่อ พ.ศ.2514 ผนังภายในพระอุโบสถเขียนลายพุมขาวบิณฑตามแบบศิลปะ
สมัยรัชกาลที่ 3 หลังคาพระอุโบสถเปนแบบไมมีชอฟา ใบระกา หนาบันชั้นลดประดับดวยเครื่อง
กระเบื้องเคลือบจีนเปนภาพหงสเดนอยูกลางหนาบันประกอบดวยดอกไม ใบไม  พวงอุบะ ฯลฯ ที่
บานประตูหนาตางเขียนลายรดน้ําซุมเปนลวดลายดอกไมประดิษฐเรียกวาซุมเรือนแกว   พระ
อุโบสถตั้งอยูบนฐานยกพื้นสูงสองชั้นมีระเบียงรอบ  หลังคาซอนชั้น 2 ชั้น แบงผืนหลังคาออกเปน 
3 ตับ 
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ภาพที่ 42 ดานหนาพระอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ 
                                                           (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 43 หนาบันสองระดับพระอุโบสถวัดเทพธิดาราม 
                                             (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 44 ซุมเรือนแกวพระอุโบสถและพระวิหารวัดเทพธิดารามฯ 
                                     (วันทีบ่ันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 45 ฝาเพดานพระอุโบสถและพระวิหารวดัเทพธดิารามฯ 
                                        (วนัที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

 

 
 

ภาพที่ 46 ซุมเสมาพระอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ 
    (วันที่บนัทกึภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                                            3.2.2 พระวิหาร   ภายมีลักษณะเชนเดียวกับพระอุโบสถเกือบทุก
ประการคือเปนอาคารรูปทรงสี่เหล่ียมแบบมีระเบียงลอมรอบ ฐานยกพื้นสองชั้นหนาบันชั้นลด
ประดับสัญลักษณรูปหงส เพียงแตอาคารมีขนาดเล็กวา กวาง 13.20 เมตร ยาว 22.20 เมตร ส่ิงสําคัญ
ภายในพระวิหารนอกจากพระประธาน ยังมีรูปหมูอริยะสาวิกา (ภิกษุณี) ซ่ึงไดรับเอตทัคคะในฝาย
ภิกษุณีบริษัท หลอดวยดีบุก ประดิษฐานอยูดวย 52 องค  ที่พระวิหารนี้มีลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่ง
คือภายในเขตกําแพงแกวลอมวิหารนั้นจะมีการสรางเจดียรายเปนเจดียเหล่ียมยอมุมไมสิบสองให
ลอมรอบวิหารอีกชั้นหนึ่ง 
                                            3.2.3  ศาลาการเปรียญ   เปนอาคารกออิฐถือปูนทรงโรงแบบมีมุขหนา 
หลัง ขนาดกวาง 14.75 เมตร ยาว 22.60 เมตร  รูปรางโดยทั่วไปมีลักษณะคลายอุโบสถและวิหาร 
โดยเฉพาะสวนหนาบันชั้นลดนั้นก็ประดับดวยสัญลักษณรูปหงสเสมอกัน   แตองคประกอบสวน
ซุมเรือนแกวประตู/หนาตางการเปรียญนี้จะมีลักษณะเดนคือ เปนซุมที่เกิดจากการนําลายประแจจีน
มาประดิษฐรวมกับดอกไมและเครื่องมงคลบางอยาง เชน กระดิ่ง พานดอกไม  โดยพยายามผูก
ลวดลายใหมีรสนิยมไปทางฝรั่ง 
   

 
 

ภาพที่ 47  ศาลาการเปรียญวดัเทพธิดารามฯ 
         (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 48  หนาบันสองระดบัศาลาการเปรียญวัดเทพธิดารามฯ 
                                         (วนัที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

                                       
 
              ภาพที่    49   ซุมเรือนแกวประตู                                   ภาพที่   50     ซุมเรือนแกวหนาตาง  
                    ศาลาการเปรียญวัดเทพธิดารามฯ                              ศาลาการเปรียญวัดเทพธิดารามฯ 
                   (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546)                        (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                                            3.2.4   ศาลาราย   มีทั้งหมด 10 หลัง คือสรางครอมรอบกําแพงพระ
อุโบสถ 8 หลัง ใชไดทั้งดานนอกและดานใน เรียกไดวาเปนศาลา 2 หนา ศาลารายอีก 2 หลังอยู
บริเวณดานหนาพระวิหารศาลาทั้งหมดนี้ใชเปนที่พักอาศัยบําเพ็ญกุศล และเปนสถานศึกษาพระ
ปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในปจจุบัน  พระวิหารนอย  มี 2 หลัง ตั้งอยูภายในกําแพงพระ
วิหารใหญ 

                            3.2.5  พระปรางค   มีทั้งหมด 4 องค ตั้งประจําทิศทั้ง 4 ของมุมพระ
อุโบสถ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงใต พระปรางคทั้ง 4 นี้ แตละองคตั้งอยูบนลานทักษิณสูง ที่ฐานปรางคแตละองคมีรูปทาวจตุ
โลกบาลคือ ทาวธตรฐ วิรุฬหก วิรูปกข และกุเวร ประจํารักษาในทิศทั้ง 4 
 

 
 

ภาพที่ 51 พระปรางคทิศมุมกําแพงแกววดัเทพธิดารามฯ 
                                             (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 

 
                                            3.2.6 เครื่องประดับพระอาราม เครื่องประดับพระอารามเหลานี้ไดแก
ตุกตาศิลาสลักของจีนที่มีทั้งที่เปนรูปสัตวและคน ตุกตารูปคนตั้งอยูในบริเวณรอบพระอุโบสถ มี
ลักษณะที่นาสนใจ คือ บางตัวมีลักษณะทาทางและการแตงกายแบบจีน บางตัวแตงกายแบบไทย 
เชน ตุกตาสตรีชาววังนั่งพับเพียบเทาแขน และตุกตาสตรีอุมลูกเปนตน ปจจุบันตุกตาเหลานี้อยูใน
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สภาพคอนขางชํารุด และบางสวนไดถูกขโมยไป สวนตุกตารูปสัตวนั้นไดแกสิงโตจีน ตั้งอยูที่หนา
พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญแหงละ 1  คู 
 

 
 

ภาพที่ 52  กลุมอาคารทั้งหมดในเขตพุทธาวาสวัดเทพธิดารามฯ 
                                              (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

             
 
                   ภาพที่ 53  ซุมประตูกําแพงแกว                                ภาพที่ 54  มังกรหาเล็บเสาหวาเปยว 
             (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546)                             (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 55  ศาลาทิศในเขตพุทธาวาสวัดเทพธิดารามฯ 
                                                (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

     4.  วัดมหรรณพารามวรวิหาร  เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูริมถนน
ตะนาวฝงขวาแขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนพระอารามฝายมหานิกาย อาณาเขต
ทิศเหนือจดคลองวัดเทพธิดา ทิศตะวันออกเขตอาคารรานคา มีกําแพงกั้นอาณาเขต ทิศตะวันตกจด
ถนนตะนาว ทิศใตจดถนนมหรรณพ 

                4.1  ประวัติความเปนมา   พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (พระองค
เจาอรรณพ) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางเมื่อ พ.ศ.2393 โดย
ไดรับพระราชทานเงินชวยเหลือ 1000 ชั่ว การกอสรางดําเนินมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งทรงพระราชทานเงิน 1000 ชั่ง สรางพระเจดียองคใหญทางดานหลังพระ
อุโบสถบรรจุพระบรมธาตุไวภายในเมื่อพ.ศ.2403และพระราชทานนามวา วัดมหรรณพาราม 
                               รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วัดมหรรณพารามฯ ไดรับการ
บูรณปฏิสังขรณเปนครั้งแรก โดยการตอยอดพระเจดียองคใหญซ่ึงสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ยอดที่ตอเปนลูกแกวและทอแดงกะไหลทองคํา สรางสระริมกําแพงพระอาราม
ดานทิศใต 1 สระ สมัยพระเทพโมลี (แกว) เปนเจาอาวาส ไดร้ือวิหารคดที่ลอมกลุมพระเจดียออก
หมด เนื่องจากอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมาก สมัยพระวิสุทธิโสภณ (โพธิ) เปนเจาอาวาส ไดกอ
กําแพงใบสีมาลอมรอบพระเจดีย 3 องค และตนพระศรีมหาโพธิ มีซุมประตู 2 ซุม ทางทิศเหนือและ
ทิศใต และสรางศาลาขึ้นในบริเวณกําแพงอีก 4 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2480 
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                               ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  วัดมหรรณพารามฯ ไดรับ
เลือกใหเปนสถานที่ทดลองจัดตั้งโรงเรียนภาษาไทยสําหรับสามัญชนเปนแหงแรก เมื่อการศึกษาใน
โรงเรียนวัดมหรรณพารามเปนผลดี จึงไดขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร 
                               การบูรณะพระอารามครั้งใหญอยูในสมัยพระราชวรเทวี (เติม เขมฉนฺโท) เปน
เจาอาวาสมีการบูรณะศาลาดานหนาและดานหลังพระอุโบสถ ศาลาดานหลังพระวิหารใหเปนที่
พํานักของพระภิกษุได นอกจากนี้ยังไดบูรณะพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย 
กําแพงและศาลารายบริเวณลานทั่วไปในพระอาราม ตลอดจนกุฏิเสนาสนะ การบูรณะครั้งนี้อยู
ระหวาง พ.ศ.2499 
                                4.2  ส่ิงสําคัญภายในวัด 
                                            4.2.1  พระอุโบสถ  เปนอาคารกออิฐถือปูน มีระเบียงรอบ ระหวางเสา
ระเบียบ มีกําแพงกรุกระเบื้องเคลือบปรุ หลังคาเปนมุขลด 2 ชั้น เดิมมุงดวยกระเบื้องไทย แลว
เปลี่ยนเปนกระเบื้องเคลือบปนลมและหนาบันเปนปูนปน ประดับดวยกระเบื้องถวยตรงกลางทํา
เปนรูปหงส เพดานระเบียงเขียนสีเปนลายดอกไมตาขาย ซุมประตูหนาตางเปนปูนปนลายเครือเถา
ดอกพุดตานลงรักปดทอง บานประตูบานหนาตางลงรักปดทองประดิบกระจกสี  
                                            บริเวณลานประทักษิณมีตุกตาหินจีนประดับที่พระอุโบสถดานหนา
และดานหลังรวม 8 ตัว พระอุโบสถมีกําแพงแกวลอมรอบ และมีสีมาซึ่งสลักจากแทงหินส่ีเหล่ียม
ตั้งอยูเหนือกําแพงแกวประจําในทิศทั้ง 8  ภายในพระอุโบสถ พระพุทธรูปประธานเปนพระพุทธรูป
ปูนปนปดทอง ขนาดหนาตักกวาง 4 ศอก 7 นิ้ว สูง 5 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว 
 

 
 

ภาพที่ 56 ดานหนาพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                                          (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 57 ดานขางพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                                  (วันที่บนัทกึภาพ 25 ธันวาคม 2546) 

 

 
 

ภาพที่ 58 หนาบันพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                                 (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 59 ซุมเรือนแกวประตูพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                          (วนัที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

   
 

ภาพที ่60 ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                              (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 61 การตกแตงฝาเพดานเขียนสีประกอบลวดลายมงคลจีนพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 

               (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                         ภาพที่ 62  ฐานพระอุโบสถชั้นแรกบนลานประทักษิณวัดมหรรณพารามฯ 
                                     (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

       
 
                        ภาพที่ 63  เสมาที่ตั้งอยูบนกําแพงแกวพระอุโบสถวัดมหรรณพารามฯ 
                                         (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                                           4.2.2  พระวิหาร   เปนอาคารกออิฐถือปูน หลังคาเปนมุขลด 2 ชั้น เดิม
มุงดวยกระเบื้องไทย ปนลมและหนาบันเปนปูนปนประดับดวยกระเบื้องถวยจาน ตรงกลางเปนรูป
มังกร เพดานระเบียงเขียนลายดอกไมตาขาย ซุมประตูหนาตางเปนปูนปนลายเครือเถาดอกพุดตาน 
ลงรักปดทอง บานประตูหนาตางดานนอกลงรักปดทองประดับกระจกเปนลายฟองคลื่น มีภาพสัตว
ทะเลแบบจีน เชน มังกรและปลา ดานในเปนภาพเขียนสีลายแบบจีน รวมทั้งที่บานแผละ และผนัง
เพดานประตูหนาตางดวย ที่เสามุขประดับดานหนาและดานหลังวิการมีตุกตาหินจีนตั้งอยูดานละ 4 
ตัว 
                                           พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร เปนพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย
สมัยสุโขทัยเรียกวาหลวงพอรวง ขนาดหนาตักกวาง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว สูง  1 วา 3 ศอก 1 คืบ 7 
นิ้ว กลาวกันวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค
นี้จากสุโขทัยมาเปนพระประธานในพระอุโบสถ แตการชะลอลงมาลาชา จึงเปลี่ยนมาประดิษฐาน
ในพระวิหาร 
                                           รอบพระอุโบสถและพระวิหารลอมรอบดวยกําแพงแกว สูง 4 ศอก 1 คืบ 
มีพระปรางคทิศประดับอยูบนกําแพงแกวเชนเดียวกับตําแหนงเสมา 8 องค และมีซุมประตูกําแพง
แกว  7 ซุมโดยรอบกําแพงแกวลอมกลุมอาคารสําคัญทั้งหมด  
 

 
 

ภาพที ่64   พระวหิารวัดมหรรณพารามฯ 
               (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                                   ภาพที่ 65  ซุมเรือนแกวหนาตางพระวิหารวัดมหรรณพารามฯ 
                                               (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

                                                
 

    ภาพที่  66  พระปรางคขนาดยอมเรียงรายอยูบนกําแพงแกวพระวิหาร 
                                   วัดมหรรณพารามฯซึ่งเปนการสรางเลียนแบบเสมาพระอุโบสถ 
                                    (วันทีบ่ันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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   ภาพที่ 67  ฐานชั้นแรกบนลานประทักษิณ                         ภาพที่ 68  ฐานชั้นที่สองบนลานระเบียง 
              พระวหิารวัดมหรรณพารามฯ                                       พระวหิารวัดมหรรณพารามฯ 
              (วันทีบ่ันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546)                            (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 

 
  

ภาพที่ 69 การตกแตงเพดานประกอบสัญลักษณมงคลจนีพระวหิารวัดมหรรณพาราม 
                       (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 70  ลายแกะไมบานประตูพระวิหารวัดมหรรณพารามฯ ทําเปนรปูสัตวตางๆในทะเล  
                  เชนปลา ปู กุง  ประกอบขึ้นเปนลวดลายแบบจีนประดับกระจกสี 
                  (วนัที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 

 

 
 

ภาพที่ 71  การตกแตงสัญลักษณที่พบภายในพระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพารามฯ  
           มีลักษณะเหมือนกัน คือใชสัญลักษณมังกร4 เล็บ ซ่ึงแสดงฐานานุศักดิ์ของผูสราง 
           (วันที่บนัทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 72 การตกแตงภายในพระอุโบสถและพระวหิารวดัมหรรณพารามฯ เปนภาพเขียนสี 
แบบจีนโดยใชสัญลักษณมงคลและเรื่องราวเกีย่วกับสวรรคและราชสํานักจีน 

                    (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
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                                           4.2.3 พระเจดีย  มี 3 องค    ตั้งอยูดานหลังกําแพงแกว พระเจดียทรงกลม
องคใหญที่สุดอยูตรงกลาง เปนพระเจดียที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสราง มีฐาน
กวางดานละ 7 วา 7 นิ้ว สูง 21 วา 21 นิ้ว  พระเจดียที่อยูทางซายและขวาของพระเจดียองคใหญ มี
ขนาดยอมกวาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษีทรงสราง เปนพระเจดียเหล่ียมยอมุมไม 
12 ขนาดเทากัน มีฐานกวางดานละ 5 วา 1 ศอก 5 นิ้ว สูง 15 วา 3 ศอก 15 นิ้ว พระเจดียทั้ง 3 เปน
เจดียกออิฐถือปูน 

    5.วัดโปรดเกศเชษฐาราม    เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของคลองลัดหลวง ตรงขามกับวัดไพชยนตพลเสพ ตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง   
จังหวัด สมุทรปราการ 

               5.1 ประวัติความเปนมา  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อ
โปรดเกลาฯ ใหจัดสรางปอมปราการเมืองสมุทรปราการสําหรับปองกันขาศึกทางทะเลนั้น มี
พระราชดําริวาการสรางปอมที่เมืองนครเขื่อนขันธหรือพระประแดง ยังคางอยู จึงโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ เมื่อคร้ังดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
ศักดิพลเสพ และพระยาเพชรพิไชย (เกศหรือเกษ) เปนแมกองและนายงานสรางเมืองเขื่อนขันธและ
ปอมเพชรหึงตอจากที่คางไว ในการนี้ทรงขุดคลองลัดหลังเมืองเขื่อนขันธไปทะลุออกคลองตาลาว 
เรียกวา คลองลัดหลวง ซ่ึงกวาง 6 วา ลึก 5 ศอก ยาว 50 เสน  เสร็จแลวสมเด็จพระบวรราชเจามหา
ศักดิพลเสพและพระยาเพชรพิไชย (เกศ) จึงสรางวัดขึ้น คนละฟากคลองลัดหลวง ตรงขามกัน 
                               วัดที่พระยาเพชรพิไชย(เกศ) สรางในป พ.ศ.2365 นั้น อยูริมฝงตะวันออกของ
คลองไดรับพระราชทานนามวา วัดโปรดเกศเชษฐาราม เปนพระอารามหลวง 
                               วัดโปรดเกศเชษฐารามนี้ แตเดิมชาวมอญเรียกกันวา วัดปากคลอง  เนื่องจากเดิม
มีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลัง ตั้งติดกับปากคลองทองเมือง แตไมมีพระภิกษุจําพรรษา 
ตอมาเมือ่สรางวัดโปรดเกศเชษฐารามแลว ก็ยังคงนิยมเรียกกันวา วัดปากคลอง 
                               ปรากฏสิ่งกอสรางที่มีมาพรอมกับการสรางวัดดังรายละเอียดในหนังสือประวัติ
วัดโปรดเกศเชษฐารามความวา 
                               การสรางในชั้นเดิมนั้น คือ พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย
ใหญ 2 องค หอระฆัง สวนมณฑป นั้นทราบวาสรางยังไมเสร็จและสรางเสนาสนะที่อยูของ
พระสงฆอีกสองคณะ 
                               พระอุโบสถตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของเขตพระอาราม ทางทิศเหนือของพระ
อุโบสถไดสรางพระวิหารขนาดเดียวกับพระอุโบสถ 1 หลัง หางกันประมาณ  1 เสนเศษ และสราง
กําแพงชักถึงกันตลอด 4 ศอก ตามมุมของกําแพง สรางพระปรางคไวมุมละองค ขนาดกวาง 6 ศอก 
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4 เหลี่ยม สูง 5 วาเศษทั้ง 4 องค ตามแนวกําแพงแกวไดสรางเกงจีนรายอยูโดยรอบพระอุโบสถและ
วิหารรวม 9 หลัง  
                               ดานทิศเหนือของพระวิหารในแนวเดียวกัน ไดสรางศาลาการเปรียญ 1 หลัง
ขนาดเดียวกับพระวิหาร ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถและพระวิหาร สรางพระเจดียไว 2 องค 
และในระดับเดียวกับพระเจดียมาทางทิศเหนือสรางหอระฆัง 1 หลังกออิฐถือปูนทั้งหลัง ดานทิศ
ตะวันออกระหวางพระอุโบสถและพระวิหารไดสรางมณฑปแบบยอเหลี่ยมไมสิบสอง สําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองศิลาแลงลวดลายในพระบาทประดับมุก บริเวณนอกของมณฑปทํา
กําแพงแกวชักถึงกันเปนสี่เหล่ียมตามมุมของกําแพงสรางพระเจดียขนาดกวาง 6 ศอก ส่ีเหล่ียมสูง 4 
วาเศษ ทั้ง 4 มุม มุมละ 1 องคในระหวางพระเจดียตามแนวกําแพงไดสรางศาลาเกงจีนกออิฐถือปูน 
รายอยูโดยรอบทั้ง 4 ดาน มีอยู 7 หลังดวยกันมุงดวยกระเบื้องรางถือปูนเปนลูกฟูก ดานทิศ
ตะวันออกของมณฑปมีศาลาจงกรม 1 หลัง กวาง 6 ศอก ยาว 6 วา มุงดวยกระเบื้องไทย ศาลาราย
ตางๆ ดังกลาวมาแลว มีพระพุทธรูปปางตางๆ ประจําทุกหลัง ตามชองประตูทิศเหนือ ทิศใต ทิศ
ตะวันตก  

               เนื่องจากวัดโปรดเกศเชษฐาราม สรางโดยพระยาเพชรพิไชย ผูเปนตนสกุล
เกตุทัตบรรดาบุตรหลานในสกุลเกตุทัต และสกุลที่เกี่ยวเนื่องดวยเปนตนวา สกุลหงสกุลและสกุล
บุษปะเกศ จึงถือเปนหนาที่ทะนุบํารุงวัดของบรรพบุรุษโดยตลอด รวมทั้งเจาอาวาสวัดในชวง
ระยะเวลาตอมาดวย 
                               5.2   ส่ิงสําคัญภายในวัด  ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่ควรจะนับวาเปนส่ิง
สําคัญหลักภายในวัด ไดแก ส่ิงกอสรางที่มีมาพรอมกับการสรางวัดคือ 

                           5.2.1 พระอุโบสถและพระวิหาร   ซ่ึงมีลักษณะการกอสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมจีนอันเปนที่นิยมกันตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ภายใน
พระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิหนาตักกวาง 2 ศอก 1 นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี 2 ศอก
คืบ 1 นิ้ว การตบแตงภายในพระอุโบสถมีเพียงภาพเขียนแบบอยางตะวันตกติดอยูเหนือขอบประตู
และหนาตางจํานวน 15 ภาพ กับโตะหมูบูชาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวและพระกัจจายนะ 2 ชุด สวนในพระวิหารมีพระพุทธไสยาสนซ่ึงลงรักปดทอง ยาว 6 วา 2 
ศอก บนขอบประตูและหนาตางประดับดวยภาพเขียน ซ่ึงมีทั้งแบบตะวันตก จีน และไทยจํานวน 20 
ภาพ 
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ภาพที่ 73  ดานหนาพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                              (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 
 

 
 

ภาพที่ 74  หนาบันพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                               (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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      ภาพที่ 75  ดานขางพระอโุบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                             (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

                     

 
 

ภาพที่ 76  ซุมเรือนแกวประตูพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                      (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 77  ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถ  วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                    (วันทีบ่ันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

 

 
 

ภาพที่ 78  ฐานบริเวณมุขดานหนาและหลงัพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                            (วันที่บนัทกึภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 79 ซุมเสมารอบพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                            (วันที่บันทกึภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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                   ภาพที่ 80  ดานขางอาคารพระวหิารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                           (วันที่บันทกึภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 81 หนาบันและการซอนชั้นหลังคาพระวหิารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                              (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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                                   ภาพที่ 82  ลักษณะซุมดานขางพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                         (วนัที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 83 การเจาะชองวงกลมและแตงซุมดานขางแบบฝรั่งพระวิหารวดัโปรดเกศเชษฐาราม 
                 (วนัที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 84  หนาบันซุมดานขางพระวหิารวดัโปรดเกศเชษฐาราม 
                                        (วนัที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

 

 
 

ภาพที่ 85 ซุมเรือนแกวหนาตางพระวหิารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                      (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130

 

 
 
                ภาพที่ 86  คันทวยไมแกะรับหลังคาสวนกันสาดของพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม       
                        (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546                                                            
 

 
 

ภาพที่ 87  ฐานพระวิหารวดัโปรดเกศเชษฐาราม 
                                                    (วันที่บนัทกึภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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ภาพที่ 88 พื้นที่บริเวณลานพุทธาวาสระหวางพระอุโบสถและพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 

               (วันที่บันทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 89   ศาลาทิศวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                                                        (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
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                                           5.2.2  พระมณฑป ภายในพระมณฑปประดิษฐานพระรูปปางมารวิชัย
และรอยพระพุทธบาทจําลองสรางดวยศิลาแลง ฐานรอบนอกประดับดวยหินออน กลีบบัวสลักดวย
ศิลาแลงลงรักปดทองลายฝาพระบาทประดับดวยมุกเปนรูปพระพรหมและรูปตางๆ กวาง 1 ศอก 5 
นิ้ว ยาว 3 ศอก 7 นิ้ว ปจจุบันทางวัดไดหลอ พระพุทธบาทจําลองครอบทับของจริงไว นอกจากนั้น 
ซุมประตูหนาทางเขาพระมณฑปและดานขาง 2 ดาน มีรูปฤาษีสลักหินสีเขียวและปูนปน 3 รูปตั้งอยู 
ฤาษีสลักหินสีเขียว ชื่อวาฤาษีนาดสิทธิโคดก เปนที่เคารพนับถือวาศักดิ์สิทธิ์ 

                           5.2.3  พระเจดีย   บริเวณลานหนาวัดมีพระเจดียใหญทรงกลมแบบลังกา 2 
องค เปนพระเจดียประจําวัด 
                               5.3  การบูรณะปฏิสังขรณ 
                                  5.3.1  พระอุโบสถ   พระยาเพชรพิไชย (หนู เกตุทัต) บุตรพระยาเพชรพิ
ไชย (เกศ) บูรณะปฏิสังขรณผนังใหม เขียนลายเพดาน ปนปูนผสมลวดลายดอกไมประดับตามซุม
ประตู หนาตาง ในสมัยพระครูวินยานุบุรณาจารย (ดํา) เปนเจาอาวาส ตอมาในสมัยพระครูวินยานุ
บุรณาจารย (เชย) เปนเจาอาวาสในป พ.ศ.2460 ไดเปลี่ยนเชิงกลอนและเตาทั้งหมด เปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคาใหมทั้งหมด ฉาบปูนผนังบางสวน ปนปูนลวดลายดอกไมติดตามซุมประตูและหนาตางแทน
ของเกา ปพ.ศ.2435 อุบาสิกายิ้มบริจาคทรัพยปูพื้นหินออนทับพื้นของเกาในพระอุโบสถและ
กะเทาะปูนเกาออกประดับลายครามที่ฐานชุกชีในปพ.ศ.2489 ร้ือเกงหนาพระอุโบสถสรางใหมใน
รูปเดิมเปนคอนกรีตทั้งหลัง 
                                           5.3.2   พระวิหาร  บูรณะซอมแซมในคราวเดียวกับพระอุโบสถที่พระยา
เพชรพิไชย (หนู) ทําการปฏิสังขรณ คือ เปลี่ยนแปลงแกไขประตูวิหารแทนของเดิมซึ่งเปนรูปคลาย
คูหา เขียนลายเพดานและขื่อคัดแบบเดียวกับพระอุโบสถ และลงรักปดทองพระพุทธไสยาสนและ
ในป พ.ศ.2521 ไดทําการบูรณะซอมแซมครั้งใหญ เนื่องจากพระวิหารถูกลมพายุพัดพังเสียงหายจึง
ดําเนินการซอมโดยเปลี่ยนโครงสรางเครื่องบนใหมเปลี่ยนกระเบื้องใหมและตกแตงหนาบันทาสี
ประตูหนาตางใหมทั้งหมด มีเพียงแตประตูที่เขียนลายของเดิมและปดทอง   

                            5.3.4  พระมณฑป  ในคราวที่พระยาเพชรพิไชย (หนู) ทําการ
บูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถและพระวิหารดังกลาวแลวนั้น ไดสรางเขื่อนสระรอบมณฑปทั้งดาน
นอกดานใน สรางสะพานกออิฐถือปูนขามสระ ราวสะพาน 2 ขางประดับดวยลูกกรงกระเบื้อง
เคลือบสีขาวและทําแทนนั่งเลนไวภายในมณฑป 2 แทน ภายนอก 2 แทน ทั้ง 4 มุม พ.ศ.2465 ร้ือ
เฉลียงไมทั้ง 4 ดาน มุงดวยกระเบื้องรางลูกฟูก ตีฝา และทาสีใหมตามรูปเดิม และซอมองคมณฑป
สวนบนตลอดยอด ประดับกระจกสี สวนลางตามผนังและเสาระเบียงกะเทาะปูนที่ชํารุด แลวถือปูน
ใหม กับปูพื้นภายในและนอกกําแพงชั้นบน 
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          วัดนอกเหนือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการวิเคราะห   นอกจากวัด 5 แหง ที่กลาวมาขางตน
แลว ยังมีพระอารามหลวงซึ่งไดรับการบูรณะปฏิสังขรณในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรอีก  9  แหง ที่
มีการออกแบบสรางอาคารสําคัญ คือ โบสถ และ/หรือ วิหาร และอาจจะมีศาลาการเปรียญ   เปน
รูปแบบของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมทั่วทั้งพระอารามเขตพุทธาวาส ซ่ึงผูวิจัยจะใชเปน
ขอมูลอางอิงเพื่อการวิเคราะห   เปรียบเทียบและยืนยันประเด็นการศึกษาเรื่องฐานานุศักดิ์ของงาน
สถาปตยกรรม  และสัญลักษณในงานสถาปตยกรรม  ตามที่ปรากฏในวัตถุประสงคงานวิจัยเพื่อให
การวิเคราะหมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น  พระอารามดังกลาว คือ 
 1. วัดนางนองวรวิหาร          
                               ชนิดของวัด    พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร          
                               ที่ตั้ง   ริมคลองดานฝงใต 
                               ผูสรางวัด   เปนวัดเกาแกไมปรากฏนามผูสรางและปที่สรางสันนิษฐานวา สราง
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณสมัยสมเด็จพระศรีสรรเพ็ชรญที่8(ขุนหลวงสรศักดิ์)ตอมา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา โปรดฯ ใหมีการบูรณปฏิสังขรณและสถาปนาใหเปนพระอารามหลวง 
เริ่มปฏิสังขรณในป พ.ศ .2375 
 2. วัดนางชีโชติการาม          
                      ชนิดของวัด    พระอารามพลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
                             ที่ตั้ง    ริมคลองดานฝงเหนือ         
                             ผูสรางวัด   เปนวัดโบราณ สันนษิฐานวาคงสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 3 พระองคทรงสั่งทําเครื่องเคลือบรูปเรือสําเภา อันเปนเครื่องหมายการคาทางเรอื
สําเภาใหอนุชนไดศึกษาสั่งทํา 2 คู ทรงพระราชทานวดันางชี 1 คู เพื่อประดับหนาบันพระวิหารที่
สรางตามศิลปะจีนและทรงยกวัดนางชีขึ้นเปนพระอารามหลวงประจําพระองค ตอจากนั้นพระยารา
ชานุชิต (จอง)5 ไดบูรณะบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่เปนหลักสําคัญของวัดตลอดทั้งพระอารามเริ่ม
ในป  2376 
                              มูลเหตุการสรางเพื่อนอมเกลาฯถวายเปนพระอารามหลวงจึงโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวา “วัดนางชีโชติการาม” 
 
 
________________________ 
                    5กรมการศาสนา,  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 1 (พระนคร : กรมการศาสนา, 
2509), 145  .   
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                    3. วัดเศวตฉัตรวรวิหาร 
                     เดิมเรียกวา วัดแมลงภูทอง วัดกัมพูฉัตร วัดบางลําพู หรือบางลําพูลาง       
                             ชนิดของวัด   พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร       
                             ที่ตั้ง  ริมแมน้ําเจาพระยา ตําบลบางลําพูลาง 
                      ผูสรางวัด  เปนวัดเกาครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 2 ตอกับรัชกาลที่ 3 พระ
บรมวงศเธอกรมหมื่นสุรินทรรักษ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 1(พระองคเจาฉัตร) ทรงสรางวัดนี้ขึ้น
ใหมโดยยายวัดมาสรางริมน้ํา เสร็จเมื่อพ.ศ.23756 
    มูลเหตุการสราง สรางนอมเกลาถวายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ เปนพระอารามหลวง 
                 4. วัดอัปสรสวรรควรวิหาร  
                      เรียกโดยทั่วไปวา วัดหมู          
                             ชนิดของวัด    พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
                             ที่ตั้ง  ริมคลองดาน          
                             ผูสรางวัด  เปนวัดโบราณ เรียกกันวาวัดหมู ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาจอมนอย  สุ
หรานากง ธิดาเจาพระยาพลเทพ(ฉิม)สถาปนาใหม 

 มูลเหตุการสรางเปนการปฏิสังขรณเพื่ออุทิศใหทานบดิา   และไดรับการสถาปนา 
และพระราชทานนามวา “วัดอัปสรสวรรค” เปนที่ระลึกแดเจาจอมนอยพระธิดาของเจาพระยาพล
เทพ (ฉิม) ทรงปฏิสังขรณเพื่ออุทิศสวนกุศลแดทานเจาคุณบิดา จึงกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาติ
ปฏิสังขรณ  สันนิษฐานวาเริ่มปฏิสังขรณในราว พ.ศ.2385          
 
 
_________________________________ 
                    6ศาสนุเทศาจริยานุสรณและประวัติวัดเศวตฉัตร  ( ม.ป.ท.,  ม.ป.ป. ), 26. 
                    7เจาพระยาทิพากรวงศ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่  3   เลม 2  (พระ
นคร : กรมศิลปากร,2506), 110.   กลาวไววา ในปเถาะ พ.ศ. 2374 โปรดเกลาฯใหพระยาโชฎึกราช
เศรษฐี(ทองจีน)เปนแมกองจางจีนขุดคลองเกาที่ตื้นเขิน(คือคลองดาน)ตั้งแตวัดปากน้ําถึงวัดบางขุน
เทียนตอนหนึ่ง และตั้งแตบางขุนเทียนถึงวัดกกวัดเลาอีกตอนหนึ่ง เชื่อกันวาหลังจากเริ่มขุดแต
คลองตั้งแตวัดปากน้ําถึงบางขุนเทียน พระยาโชฎึกราชเศรษฐี(ทองจีน)คงจะเริ่มงานปฏิสังขรณราว
ปลายป พ.ศ.2374 หรือตนป พ.ศ.2374 ไลเล่ียกันไป          
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 5. วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร 
                               ชนิดของวัด   พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร         
                              ที่ตั้ง  อยูในคลองบานสมเด็จเจาพระยาองคนอย 
                              ผูสรางวัด   เดิมเปนวัดราง สมเด็จพระมหาบรมพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) ในขณะ
ยังเปนพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาเปนผูปฏิสังขรณในพ.ศ.2348         
                              มูลเหตุการสรางเพื่อถวายเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวพระราชทานพระนามใหมวา “วัดพิชัยญาติการาม” 
 6. วัดอินทารามวรวิหาร  
                              เดิมเรียกวา วัดบางยี่เรือนอก วัดสวนพลู หรือวัดบางยี่เรือใต 
                              ชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร        
                             ที่ตั้ง  ริมคลองบางกอกใหญฝงใต 
                             ผูสรางวัด ไมปรากฏหลักฐานวาสรางเมื่อใดและใครเปนผูสราง เปนวัดเกาที่มีมา
แตสมัยอยุธยา ไดรับการบูรณปฏิสังขรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินและทรงสถาปนา
ขึ้นเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดรับการบูรณะ
ขึ้นใหมโดยพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ) สันนิษฐานวามีการบูรณะ ปฏิสังขรณในราวพ.ศ.
2368-2388 
                               มูลเหตุการสรางเพื่อนอมเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเดิมเรียกวาบางยี่
เรือกลาง เจาอยูหัว 
 7. วัดจันทรารามวรวิหารหรือ วัดกลาง ตลาดพลู                             
                             ชนิดของวัด   พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
                             ที่ตั้ง  ริมคลองบางกอกใหญฝงใต  ริมปากคลองบางยี่เรือ        
                             ผูสรางวัด  เดิมเปนวัดโบราณมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาพระยาสุรเสนา(ขุนเณร) 
บูรณะใหมราว พ.ศ.2368-พ.ศ.2388  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดรับ
พระราชทานนามวา “วัดจันทาราม” 

               มูลเหตุการสราง  เพื่อนอมเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 8. วัดประดูฉิมพลี 
                            เรียกกันวา วัดประดูนอก 
                            ชนิดของวัด   พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ          
                            ที่ตั้ง   ริมคลองบางกอกใหญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 136

                     ผูสรางวัด  สมเด็จเจาพระยามหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) เร่ิมสรางในพ.ศ.2367 
เสร็จในพ.ศ.2375 
                            มูลเหตุการสราง  เพื่อนอมเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
                  9.วัดสามพระยา 
                               เดิมชื่อวัดบางขุนพรหม        
                            ชนิดของวัด   พระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ 
                            ที่ตั้ง  ริมแมน้ําเจาพระยา         
                            ผูสรางวัด  เดิมสรางขึ้นโดยหลวงวิสุทธิโยธามาตย (ตรุษ) ในสมัยรัชกาลที่1ตอมา
ชํารุดทรุดโทรม จึงไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยพระยาราชสุภาวดี (ขุนทอง) พระยาราชนิกูล 
(ทองคํา) และพระยาเทพอรชุน (ทองหอ) แลวนอมเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวเพื่อใหเปนพระอารามหลวง เมื่อพ.ศ.2366        
                            มูลเหตุการสรางเดิมสรางอุทิศใหขุนพรหม   (สารท)          นองชายหลวงวิสุทธิ
โยธมาตย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดรับการบูรณปฏิสังขรณและถวายเปนพระอารมหลวงไดรับ
พระราชทานนามวา “วัดสามพระยาวรวิหาร” เปนพระอารามหลวงชั้นตรีสืบมาจน พ.ศ.2458 จึง
ไดรับการจัดอันดับใหเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญมีนามวา “วัดสามพระยา” สืบมา 
                    อยางไรก็ตามพระอารามหลวงทั้ง 9 แหงนี้ผูวิจัยจะใชเพียงองคประกอบบางสวนที่
ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนขอมูลที่สําคัญเพื่อนํามาอางอิงการวิเคราะหในบทตอไปเทานั้น 
การแบงหมวดหมูของงานสถาปตยกรรมพระอารามหลวงตามฐานานุศักดิ์ของผูสราง 
                    เมื่อรวมพระอารามหลวงที่สรางและบูรณะปฏิสังขรณอาคารสําคัญดวยลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมทั้งเขตพุทธาวาสจํานวนทั้งส้ิน 14 วัด  แบงหมวดหมูของงาน
สถาปตยกรรมพระอารามหลวงตามฐานานุศักดิ์ของผูสรางไดเปน 5 ประเภท  ตามตารางดังตอไปนี้ 
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                    สรุป 
                    1.   พระอารามที่พระมหากษัตริยทรงสรางและปฏิสังขรณและ/หรือ ยกฐานะเปนพระ
อารามหลวงสวนพระองค  ไดแก  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  วัดนางนองวรวิหาร  วัดนางชีโชติ
การาม  
                    2.   พระอารามหลวงที่พระมหาอุปราชทรงสรางเปนการสวนพระองคตั้งแตครั้งยัง
ดํารงตําแหนงกรมหมื่นศักดิพลเสพ ไดแก วัดไพชยนตพลเสพราชวรวิหาร 
                    3.   พระอารามที่พระมหากษัตริยสรางพระราชทานแกพระราชธิดา ไดแก  วัดเทพธิดา
รามวรวิหาร 
                    4.   พระอารามที่เชื้อพระบรมวงศานุวงศทรงสรางและปฏิสังขรณและถวายเปนพระ
อารามหลวง ไดแก  วัดมหรรณพารามวรวิหาร  วัดเศวตฉัตรวรวิหาร  วัดอัปสรสวรรควรวิหาร 
                    5.   พระอารามที่เชื้อพระวงศและขุนนางชั้นผูใหญสรางและถวายเปนพระอารามหลวง 
ไดแก  วัดโปรดเกศเชษฐาราม   วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร  วัดสามพระยา  วัดอินทารามวรวิหาร  
วัดจันทารามวรวิหาร  วัดประดูฉิมพลี 
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บทท่ี 6 
บทวิเคราะห 

 
การเปรียบเทียบและจัดหมวดหมูองคประกอบในงานสถาปตยกรรมจากพระอาราม ๕ แหงท่ี
ผูสรางมีฐานานุศักดิ์แตกตางกัน 
                    การเปรียบเทียบและจัดหมวดหมูองคประกอบในงานสถาปตยกรรมแบบพระราช
นิยมฯ จะจําแนกเปนหัวขอโดยเปนการเปรียบเทียบองคประกอบหลักของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมเฉพาะพระอารามหลวงทั้ง 5 แหง ไดแก วัดราชโอรสาราม วัดไพชยนตพลเสพ  วัด
เทพธิดาราม วัดมหรรณพาราม วัดโปรดเกศเชษฐาราม  ซ่ึงมีหลักฐานชัดเจนแลววาผูสรางมี
ฐานานุศักดิ์ที่มีความแตกตางกัน 5 สถานะ   โดยการวิเคราะหจะแบงแยกออกเปนหัวขอและ
องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้                                           
                    องคประกอบสถาปตยกรรมในงานผังบริเวณ  
                    แผนผัง  
                    1. ลักษณะของแผนผังบริเวณ 
                    2. ลักษณะของแผนผังอาคาร 
                    3. ลักษณะของแผนผังสีมา 
                    รูปทรง 
                    1. สวนฐาน 
                    2.สวนตัวเรือนอาคาร 
                    3. สวนหลังคา 
                    เคร่ืองประกอบ 
                    1. ซุมประตูและกําแพงลอมเขตพุทธาวาส 
                    2. ซุมเรือนแกวประตู/หนาตาง 
                    องคประกอบสถาปตยกรรมในงานผังบริเวณ ในการวิเคราะหองคประกอบ
สถาปตยกรรมในงานผังบริเวณของพระอามหลวงแบบพระราชนิยมฯนี้ผูวิจัยจะใชวิธีการ
เปรียบเทียบองคประกอบสถาปตยกรรมที่ปรากฏอยูในผังบริเวณพระอารามหลวงแบบพระราช
นิยมฯทั้ง 5 แหงที่ไดสํารวจ   
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                    จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาการใชองคประกอบสถาปตยกรรมในการออกแบบผัง
บริเวณพระอารามมีความแตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม  
                    กลุมที่ 1.พระอารามที่ใชองคประกอบสถาปตยกรรมมากที่สุด 10 อยางดวยกัน (ดู
ตารางที่  2  ประกอบ)      ไดแก วัดราชโอรสารามซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรง
สรางเปนพระอารามสวนพระองค   
                    กลุมที่  2 .พระอารามที่ ใชองคประกอบสถาปตยกรรม  8อยาง  (ดูตารางที่  2                      
ประกอบ)ไดแก วัดเทพธิดารามซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางพระราชทานแก
พระราชธิดา    
                    กลุมที่ 3.พระอารามที่ใชองคประกอบสถาปตยกรรม 6 อยาง (ดูตารางที่  2  ประกอบ) 
ไดแก วัดไพชยนตพลเสพซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระมหาอุปราชทรงสรางขึ้นเมื่อคร้ังยังดํารง
ตําแหนงเจาทรงกรม  วัดมหรรณพารามซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระบรมวงศานุวงศทรงสราง 
และวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งเปนพระอารามที่ขุนนางชั้นผูใหญสรางและนอมเกลาถวายเปนพระ
อารามหลวง  
                    จะเห็นไดวาพระอารามหลวงในกลุมที่ 1 อันไดแกวัดราชโอรสซึ่งเปนพระอารามที่
พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นนั้นจะมีการใชองคประกอบสถาปตยกรรมในการออกแบบผังบริเวณ
พระอารามมากที่สุดโดยเฉพาะอาคารที่เปนประธานและเปนอาคารสําคัญในเขตพุทธาวาสนั้นมี
มากถึง 4 อาคารโดยเฉพาะการสรางวิหารพุทธไสยาสนซ่ึงเปนอาคารขนาดใหญอยูดานหลังพระ
อุโบสถซึ่งเปนประธานในผังบริเวณทั้งหมด นอกจากนั้นที่วัดราชโอรสารามฯเทานั้นที่มีการใช
พระระเบียงลอมรอบอาคารประธาน 
                    แตอยางไรก็ตามแมวาพระอารามในกลุมที่ 1 และพระอารามในกลุมที่ 2  อันไดแกวัด
เทพธิดารามซึ่งเปนพระอารามที่พระมหากษัตริยทรงสรางพระราชทานนั้นมีการใชองคประกอบที่
แตกตางกัน คือมีองคประกอบที่แตกตางกันอยูสองอยาง   แตก็มีแบบแผนที่เปนลักษณะเฉพาะ
รวมกันอยูสองอยาง คือ การใชศาลาการเปรียญและเจดียรายลอมวิหารซึ่งเปนลักษณะเดนที่พระ
อารามแหงอ่ืนๆไมปรากฎ    
                    สวนพระอารามหลวงในกลุมที่ 3 อันไดแกวัดไพชยนตพลเสพ วัดมหรรณพารามและ
วัดโปรดเกศเชษฐาราม อันเปนพระอารามที่พระมหาอุปราชทรงสราง  พระบรมวงศานุวงศทรง
สราง    ขุนนางชั้นผูใหญสราง  ตามลําดับนั้นจะเห็นไดวาเปนพระอารามกลุมที่ใชองคประกอบ
สถาปตยกรรมในงานผังบริเวณแบบมีจํานวนนอย  โดยเฉพาะอาคารประธานและอาคารสําคัญจะมี
เพียง 2 อาคารอันไดแก พระอุโบสถและพระวิหาร  โดยที่ไมมีการสรางศาลาการเปรียญหรือวิหาร
อีกหลังหนึ่งใหเปนองคประกอบของอาคารสําคัญรวมในผังบริเวณ 
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                 แผนผงั                
                    1. ลักษณะของแผนผังบริเวณ  ลักษณะของแผนผังบริเวณ หมายถึง รูปในระนาบราบ
ของพ้ืนที่ที่มีการแสดงที่ตั้งของอาคาร หรือส่ิงปลูกสรางไวโดยมีการกะขนาด และสัดสวนที่อาจ
ประมาณรูหรือวัดสอบได หรือแผนผังรวมของพื้นที่ที่สถาปตยกรรมตั้งอยู ภายใตแบบแผนการ
กําหนดตําแหนง หรือทิศทางของอาคารและการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรมตางๆภายใน
ขอบเขตพุทธาวาสของพระอาราม เพื่อแสดงใหทราบถึงความสัมพันธของอาคารหรือองคประกอบ
ที่ปรากฏในพื้นที่นั้นๆ                
                    จากการสํารวจพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯ พบวา โดยทั่วไปแลวแผนผัง
บริเวณเขตพุทธาวาสพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯจะมี ลักษณะเปนสัณฐานรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาโดยแตละดานจะอางอิงกับทิศสําคัญสี่ทิศคือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต  ทิศ
ตะวันตก   ในการออกแบบแผนผังพระอารามทุกแหงจะหันหนาเขาหาเสนทางสัญจรที่สะดวกเปน
หลักทั้งทางบกและทางน้ําตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก   โดยที่สวนพุทธาวาสกําหนดให
อยูทางดานหนาของเขตพระอารามและเปนสวนที่สําคัญของพระอาราม   อาคารสําคัญตางๆไดแก 
โบสถ วิหารและการเปรียญ จะถูกลอมรอบไวดวยกําแพงแกวเพื่อเนนความสําคัญของบริเวณ  โดย
ที่อาคารสําคัญในเขตพุทธาวาสทั้งหมดไมจําเปนตองอยูภายในกําแพงแกวเดียวกัน   
                    อยางไรก็ตามเมื่อนําผังบริเวณพุทธาวาสของพระอารามทั้งหมด 5 แหง มาศึกษา
เปรียบเทียบผูวิจัยพบวาสามารถที่จะจัดกลุมของลักษณะแผนผังบริเวณพระอารามหลวงออกได
เปน 2 กลุมใหญตามระเบียบแบบแผนที่คลายคลึงกัน คือ 
                    กลุมที่ 1  กลุมที่มีการออกแบบแผนผังบริเวณดวยองคประกอบในงานสถาปตยกรรมที่
มีระเบียบซับซอน  ซ่ึงหมายถึง  การออกแบบใชองคประกอบในการลอมหรือประดับอาคารสําคัญ
และกลุมอาคารสําคัญหลายครั้งเพื่อตองการเนนถึงความสําคัญเปนพิเศษ 
                    การออกแบบวางผังบริเวณพุทธาวาสของพระอารามหลวงในกลุมนี้จากการวิเคราะห
พระอารามทั้ง 5 แหงพบวามีผังบริเวณพระอารามเพียง 2 แหงเทานั้นไดแก ผังบริเวณวัดราชโอรสา
รามและวัดเทพธิดารามซึ่งเปนพระอารามหลวงในกรณีของพระมหากษัตริยทรงสรางและทรง
สรางพระราชทานตามลําดับ ผังบริเวณดังกลาวจะประกอบไปดวย พระอุโบสถ พระวิหาร(ซ่ึงอาจมี
มากกวา หนึ่งหลัง) ศาลาการเปรียญ    โดยดํารงสถานะเปนอาคารประธานและอาคารสําคัญใน
แผนผังบริเวณทั้งหมด  อาคารประธานและอาคารสําคัญจะถูกลอมรอบไวดวยกําแพงแกวซ่ึงอาจจะ
ลอมอาคารประธานและกลุมอาคารสําคัญทั้งหมดหรือลอมอาคารประธานและอาคารสําคัญแตละ
อาคารแยกจากกัน  องคประกอบของแผนผังบริเวณจะถูกออกแบบใหมีระเบียบที่ซับซอนมากขึ้น
โดยการลอมหรือประดับดวยวิหารขนาดเล็กหรือศาลาบริเวณริมกําแพงแกว  ซ่ึงอาจจะออกแบบไว
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บริเวณตอนกลางกําแพงแกวในแตละดานหรือมุมของกําแพงแกวซ่ึงในกรณีของวัดเทพธิดารามจะ
ใชวิธีการสรางครอมกําแพงแกวและออกแบบใหมีทั้งวิหารขนาดเล็กประดับไวมุมกําแพงแกวและ
ศาลาลอมกําแพงแกวดวย)  และใชพระปรางคลอมหรือประดับผังบริเวณ   นอกจากนั้นยังมีการ
ออกแบบลอมอาคารประธานหรืออาคารสําคัญในผังบริเวณดวยพระระเบียงและอาจจะลอมหรือ
ประดับดวยเจดียรายซอนกันอยูภายในกําแพงแกวดวย (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่5  แผนผังพุทธาวาสวัดราชโอรสฯ 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 

 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 6   แผนผังพุทธาวาสวัดเทพธิดาราม 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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                    กลุมที่  2    กลุมที่มีการออกแบบแผนผังบริเวณดวยองคประกอบในงานสถาปตยกรรม
เปนระเบียบเรียบงายและนิยมใชกําแพงแกวลอมพื้นที่อาคารสําคัญแตละอาคารเพิ่มจากการลอม
กลุมอาคารดวยกําแพงแกวทั้งผังบริเวณเขตพุทธาวาส   
                    การออกแบบวางผังบริเวณพุทธาวาสของพระอารามหลวงในหมวดนี้จากการวิเคราะห
พระอารามหลวงอีกสามแหงที่ไมเขากรณีของพระอารามในกลุมที่ 1 มีเพียงพระอารามเพียงแหง
เดียว คือวัดโปรดเกศเชษฐารามฯ ซ่ึงเปนพระอารามหลวงที่เจาพระยาเพชรพิไชย(เกตุ) ไดสรางไวคู
กับวัดไพชยนตพลเสพฯ   การออกแบบวางผังบริเวณพระอารามหลวงในกลุมนี้จะประกอบไปดวย
อาคารสําคัญ 2 อาคาร คือ พระอุโบสถและพระวิหาร(พระวิหารอาจมีมากกวาหนึ่งหลังไดเชนกัน) 
ซ่ึงอาคารสําคัญจะถูกลอมรอบไวดวยกําแพงแกว สวนใหญทําเปนกําแพงแกวลอมรอบกลุมอาคาร
สําคัญทั้งหมดชั้นหนึ่ง  และจะทําเปนกําแพงแกวลอมอาคารสําคัญแตละหลังหรือทําเปนกําแพง
แกวแบงพื้นที่ภายในเขตกําแพงแกวออกเปนสวนๆ อีกทีหนึ่ง  แผนผังบริเวณในกลุมนี้จะไมมีการ
ใชองคประกอบในงานสถาปตยกรรมสรางระเบียบที่ซับซอนมากนัก  การออกแบบลอมหรือ
ประดับผังบริเวณจะใชแคการสรางวิหารขนาดเล็กเพียงอยางเดียวและ/หรือพระปรางคขนาดเล็ก
ลอมบริเวณมุมกําแพงแกว  และใชศาลาประดับบริเวณกลางกําแพงแกวในแตละดานเทานั้น 
 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่ 7     แผนผังพุทธาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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             นอกจากนั้นยังพบพระอารามที่มีลักษณะการวางผังบริเวณแบบนี้อีกสองแหง คือ ที่วัด
นางนอง และวัดประดูฉิมพลี  สําหรับวัดนางนองนั้นเปนพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 8   แผนผังพุทธาวาสวัดนางนอง 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 9  แผนผังพุทธาวาสวัดประดูฉิมพล ี
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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                    กลุมที่ 3   กลุมที่มีการออกแบบแผนผังบริเวณดวยองคประกอบในงานสถาปตยกรรม
เปนระเบียบเรียบงาย(เชนเดียวกับกลุมที่ 2) และนิยมใชกําแพงแกวลอมพื้นที่อาคารสําคัญและกลุม
อาคารทั้งผังบริเวณเพียงชั้นเดียว  
                    การออกแบบวางผังบริเวณพุทธาวาสของพระอารามหลวงในกลุมนี้คือพระอาราม
หลวงอีกสองแหงซึ่งไมเขากรณีของกลุมที่ 1  และ   กลุมที่ 2  ไดแก วัดไพชยนตพลเสพและวัด 
มหรรณพารามซึ่งเปนพระอารามที่พระมหาอุปราชและพระบรมวงศานุวงศสราง  การออกแบบวาง
ผังบริเวณพระอารามหลวงในกลุมนี้จะประกอบไปดวยอาคารสําคัญ 2 อาคาร คือ พระอุโบสถและ
พระวิหาร(พระวิหารอาจมีมากกวาหนึ่งหลังไดเชนกัน) ซ่ึงอาคารสําคัญจะถูกลอมรอบไวดวย
กําแพงแกว สวนใหญทําเปนกําแพงแกวลอมรอบกลุมอาคารสําคัญทั้งหมดเพียงชั้นเดียว  แผนผัง
บริเวณในกลุมนี้จะไมมีการใชองคประกอบในงานสถาปตยกรรมสรางระเบียบที่ซับซอนมากนัก  
การออกแบบลอมหรือประดับผังบริเวณจะใชแคการสรางวิหารขนาดเล็กเพียงอยางเดียวและ/หรือ
พระปรางคขนาดเล็กลอมหรือประดับบริเวณมุมกําแพงแกว  และใชศาลาประดับบริเวณกลาง
กําแพงแกวในแตละดานเทานั้น  ที่นาสังเกตุคือ แผนผังบริเวณพระอารามแบบนี้จะมีการสรางเจดีย
สามองคไวทางดานหลังภายในกําแพงแกวเดียวกัน 
 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่ 10  แผนผังพุทธาวาสวัดไพชยนตพลเสพ 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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ภาพลายเสนที ่ 11  แผนผังพุทธาวาสวัดมหรรณพาราม 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 

 
                    นอกจากนั้นในการสํารวจเพื่ออางอิงขอมูลเพิ่มเติมผูวิจัยพบวาพระอารามหลวงแบบ
พระราชนิยมที่เหลืออีก 7 แหงลวนมีการออกแบบแผนผังบริเวณเขาขายในกลุมที่ 3 ทั้งหมดแตเปน
พระอารามที่มีแผนผังบริเวณที่เรียบงายและมีขนาดพื้นที่เล็กกวา ไดแก  วัดนางชี วัดเศวตฉัตร  วัด
อัปสรสวรรค  วัดพิชัยญาติการาม  วัดจันทาราม  วัดสามพระยา  วัดอินทาราม (ดูตารางที่ 3 
ประกอบ) 
 

                                                         
     
                  วัดจันทาราม                   วัดอินทาราม                       วัดนางช ี

                                            
 

                              วัดเศวตฉัตร                                  วัดอัปสรสวรรค 
ภาพลายเสนที ่12  ตัวอยางแผนผังพุทธาวาสพระอารามที่มีผังเรียบงาย 

       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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                    2. ลักษณะของแผนผังอาคาร      แผนผังอาคาร  หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะแตละ
อาคารในระนาบที่แสดงขนาดและสวนสัดที่สัมพันธกันระหวางผนังโดยรอบกับเนื้อที่ ตลอดจน
การใชสอยภายในอาคาร สามารถวัดสอบเทียบนําไปขยายสวนใชเปนแบบสรางไดจริง ลักษณะ
แผนผังอาคารในงานสถาปตยกรรมไทย เกิดจากความสัมพันธระหวางแบบแผนผังของอาคารกับ
ผังบริเวณ  ขนาดสวนของอาคาร องคประกอบและลักษณะของรูปทรงอาคารเปนสําคัญ 
                    จากการสํารวจผูวิจัยสามารถวิเคราะหรูปแบบของการวางแผนผังเขตพุทธาวาสพระ
อารามหลวงลักษณะสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมได 3 แบบ คือ  
                    แบบที่ 1 อาคารประธานและอาคารสําคัญในผังวางตําแหนงเหล่ือมกันโดยออกแบบ
ใหอาคารประธานถอยรนเขาไปอยูดานในสุดของแผนผังตามแนวดิ่ง แผนผังของอาคารประธานมี
ทั้งแผนผังอาคารในแนวดิ่งและแผนผังอาคารในแนวนอน  แผนผังอาคารสําคัญมีการกําหนดให
แนวแกนของอาคารภายในแผนผังมี 3 แนวแกนประธานและแผนผังวิหารวางตั้งฉากกับอุโบสถ
โดยเนนความสําคัญของอาคารหลังกลางใหเปนแนวแกนหลัก ขนาบขางซาย-ขวาดวยอาคารรอง
ดวยระยะหางและขนาดที่สมดุลกันทั้งสองขาง แผนผังอาคารมีการขยายตัวทางแนวดิ่งและแนว
ระนาบ การออกแบบแผนผังอาคารแบบนี้ไดแก ผังอาคารในเขตพุทธาวาสวัดราชโอรสาราม  
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 13 แสดงลักษณะแผนผังอาคารสามแนวแกน(แบบที่ 1) 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ,  วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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                    แบบที่ 2 แผนผังอาคารแนวแกนขนาน 3 แนวแกน ไดแก อุโบสถ  วิหารและมีการเพิ่ม
ศาลาการเปรียญเขามาเปนสวนหนึ่งของอาคารสําคัญในผังพุทธาวาส  อาคารประธานออกแบบให
ตั้งอยูตรงกลางของแผนผัง   การวางอาคารสําคัญทั้งหมดเนนเสนแกนและการเขาสูตัวอาคารจาก
แนวดิ่งมี 3 แนวแกนประธาน เกิดจากการกําหนดตัวอาคารที่มีความสําคัญเทาๆกัน 3 อาคารใหจัด
วางเรียงขนานกันแตจะเนนความสําคัญของอาคารหลังกลางใหเปนแนวแกนหลัก    ขนาบขางซาย
ขวาดวยอาคารสําคัญรองลงมาดวยระยะหางและขนาดที่สมดุลกันทั้งสองดานสามารถขยายตัวได
ตามแนวระนาบ การออกแบบผังบริเวณแบบนี้ไดแก ผังบริเวณพุทธาวาส  วัดเทพธิดาราม 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 14   แสดงลักษณะแผนผังอาคารสามแนวแกน(แบบที่ 2) 
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
 
 
                    แบบที่ 3 แผนผังอาคารแนวแกนคูขนานสองแนวแกน อาคารสําคัญจะประกอบดวย 
พระอุโบสถและพระวิหารวางแนวขนานกัน อาคารประธานและอาคารสําคัญมีขนาดเทากันหรือ
ใกลเคียงกัน   การวางอาคารสําคัญทั้งสองเนนเสนแกนและการเขาถึงอาคารจากแนวดิ่งโดยให
ความสําคัญของอาคารตามแนวแกนประธานทั้งสอง   ทําใหลักษณะแผนผังคงที่ในแนวดิ่งแต
สามารถขยายตัวไดตามแนวระนาบ ไดแก    ผังบริเวณพุทธาวาส  วัดไพชยนตพลเสพ  วัดมหรรณ
พาราม  
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                                               (วัดไพชยนตพลเสพ) 
                  

 
 

(วัดโปรดเกศเชษฐาราม) 
 

           ภาพลายเสนที่ 15  แสดงลักษณะแผนผังอาคารแนวแกนคูขนานสองแนวแกน(แบบที่3)  
       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
 
                    ขอที่นาสังเกตจากการวิเคราะห    มีเพียงการออกแบบแผนผังอาคารวัดราชโอรสา
รามฯในแบบที่ 1  ซ่ึงเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางเปนการสวนพระองคเทานั้น 
ที่แผนผังมีการขยายตัวออกทางแนวดิ่งออกไปทางดานหลังรวมกับการขยายตัวตามแกนขนานใน
แนวระนาบ   นอกจากนั้นแผนผังอาคารพระอารามหลวงแบบที่ 1 นั้น  ผูวิจัยไดสํารวจพบวาวัดนาง
นองซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะและโปรดเกศเชษฐา
ราม กับวัดประดูฉิมพลีซ่ึงเปนพระอารามที่ขุนนางสรางและถวายเปนพระอารามหลวงก็ไดใช
วิธีการออกแบบแผนผังอาคารแบบเดียวกันนี้    แตแผนผังอาคารประธานวัดนางนอง อันไดแกพระ
อุโบสถจะออกแบบวางแผนผังอาคารตามแนวดิ่งแตกตางจากวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสา
รามและพระอุโบสถวัดประดูฉิมพลีซ่ึงออกแบบวางอาคารประธานตามแนวระนาบ  สําหรับที่วัด
โปรดเกศเชษฐารามนั้นผูออกแบบไดสรางพระมณฑปใหเปนอาคารสําคัญอยูในตําแหนงเดียวกัน
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กับวิหารพุทธไสยาสนวัดราชโอรสแตก็เปนอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 มิไดเปนอาคารที่สราง
สําเร็จพรอมกับการสรางวัด 

 
(วัดนางนอง) 

     
      (วัดโปรดเกศเชษฐาราม) 

 

    
                                               (วัดประดูฉิมพลี)                          
 

ภาพลายเสนที ่16   แสดงลักษณะแผนผังอาคารที่มีลักษณะคลายแผนผังอาคาร 
สามแนวแกน(แบบที่1)  

       ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วดัพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัตนรัตนโกสินทร 
                  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 94. 
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                    3. ลักษณะของแผนผังเสมา      จากการสํารวจพระอารามหลวงพระอารามแบบพระ
ราชนิยมทั้งหมด 14 แหง พบวา การกําหนดแผนผังเสมา เปนแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมาแตอดีต 
กลาวคือ กําหนดใหเสมาตั้งอยูในบริเวณรอบพระอุโบสถเปนเสมาขนาดเล็กผูกเฉพาะแหง  แบง
ออกเปน 2 แบบ คือ 
                    แบบที่  1   เสมาที่กําหนดตําแหนงที่ตั้งเฉพาะบนผนังพระอุโบสถโดยตั้งอยูรอบทั้ง 8
ทิศ   พระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯที่ปรากฏลักษณะการวางนิมิตเสมาลักษณะนี้ มีเพียงวัด
ไพชยนตพลเสพเพียงพระอารามเดียว 

 
ภาพลายเสนที ่ 17   แผนผังเสมา:ใบเสมาแบนแนบผนัง   แผนผังขันธสีมา 
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                    แบบที่  2  เสมาที่กําหนดตําแหนงตั้งอยูบริเวณลานพระอุโบสถ ตั้งอยูรอบทั้ง 8 ทิศ 
พระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯที่ปรากฏลักษณะการวางนิมิตเสมาลักษณะนี้ ไดแก วัดราช
โอรสาราม วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดเทพธิดาราม วัดมหรรณพาราม 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 18   แผนผังเสมา:ใบเสมาแบบนั่งแทน  แผนผังขันธสีมา 
 
 
 
 

                    นอกจากนั้นจากการสํารวจพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯเพิ่มเติมอีก 14 แหงก็
ปรากฏลักษณะการวางนิมิตรเสมาแบบที่ 2 นี้เชนเดียวกัน 
                    รูปทรง                                         
                    1. สวนฐาน  ในงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ สวนฐาน คือ สวนที่เปน
องคประกอบลางสุดของตัวอาคารตอเนื่องเปนสวนเดียวกับสวนพื้นของอาคารซึ่งยกระดับความสูง
ขึ้นมาใหแตกตางจากพื้นลานประทักษิณ  ระเบียบในการสรางฐานและการยกพื้นอาคารมี
ความสัมพันธกัน   ในการออกแบบจะใชฐานหนึ่งชั้นเปนการยกพื้นสูงหนึ่งชวงและทุกๆหนึ่งชวง
ที่มีการเปลี่ยนระดับความสูงที่แตกตางกันมากของระดับการยกพื้นอาคาร  ก็จะพบวามีฐานเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งช้ันเสมอ 
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                    จากตารางที่ 4 ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการยกฐานอาคารพระอารามหลวงลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมได 2 แบบ คือ  
                    1.  ฐานยกพื้นชั้นเดียว    คือ เปนฐานที่เห็นไดจากลานประทักษิณขึ้นไปยังพื้นระเบียง
ของอาคาร  ไดแก   
                            1.1 ฐานพระวิหารพระยืนและศาลาการเปรียญวัดราชโอรสาราม ซ่ึงมีฐานะเปน
อาคารสําคัญในผัง  
                            1.2 ฐานพระวิหารและอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพ ซ่ึงมีฐานะเปนอาคารประธาน
และอาคารสําคัญในผัง   
                             1.3 ฐานพระวิหารและอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซ่ึงมีฐานะเปนอาคาร
ประธานและอาคารสําคัญในผัง 
                    หมายเหตุ  ในกลุมนี้จะประกอบไปดวยพระอารามหลวงที่กษัตริยสราง   กรม
พระราชวังบวรสรางและขุนนางชั้นผูใหญสราง   และอาคารสําคัญรองลงมาของทุกพระอารามจะ
ใชฐานยกพื้นชั้นเดียวทั้งส้ิน  เชน ศาลารายวัดเทพธิดาราม  วิหารทิศวัดไพชยนตพลเสพ เปนตน 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 19   ฐานยกพืน้ชั้นเดยีวศาลาการเปรียญวดัเทพธิดาราม 
 

                    2.ฐานยกพื้นสองชั้น    ลักษณะของฐานยกพื้นสองชั้น  คือ เปนฐานซึ่งเมื่อมองจากพื้น
ลานประทักษิณขึ้นไปยังพื้นระเบียงของอาคารจะเปนสวนของฐานชั้นแรก และเมื่อมองจากพื้น
ระเบียงขึ้นไปยังพื้นภายในอาคารจะเปนสวนของฐานชั้นที่สอง  ไดแก   
                            2.1 ฐานพระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม  ซ่ึงมีฐานะ
เปนอาคารประธานและอาคารสําคัญในผัง 
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                            2.2 ฐานพระอุโบสถและพระวิหารวัดเทพธิดาราม  ซ่ึงมีฐานะเปนอาคารประธาน
และอาคารสําคัญในผัง 
                            2.3 ฐานพระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพาราม  ซ่ึงมีฐานะเปนอาคาร
ประธานและอาคารสําคัญในผัง 
                            หมายเหตุ  ในกลุมนี้จะเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางหรือ
สรางพระราชทาน  และราชวงศชั้นสูงทรงสราง 

 

 
 

ภาพลายเสนที2่0   ฐานยกพืน้สองชั้นพระอุโบสถวัดเทพธิดาราม 
 
                             ขอที่นาสังเกตในการวิเคราะหหัวขอนี้  คือ การใชฐานยกพื้นสองชั้น จะใชเฉพาะ
กับอาคารประธานและอาคารสําคัญของพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางหรือสราง
พระราชทานและราชวงศชั้นสูงบางพระองคทรงสรางเทานั้น สวนอาคารที่สําคัญรองลงมาใน
แผนผังจะใชเพียงฐานยกพื้นชั้นเดียวเทานั้น    และพระอารามหลวงที่ผูสรางมีฐานะอื่นโดยทั่วไป
จะใชฐานยกพื้นชั้นเดียว                 
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ภาพที่  90  มุขดานหนาและดานขางวหิารเจาะเปนชองวงกลมผสมระเบียบ 
                                แบบสถาปตยกรรมตะวันตก 
                                (วันที่บนัทึกภาพ 20 ธันวาคม 2546) 
 
                           2.3 บานประตู/หนาตาง     บานประตบูางแหงเชนทีโ่บสถวัดราชโอรสารามบาน
ประตูดานนอกเปนลงรักประดับมุกลายมังกรหาเล็บดั้นเมฆ (ฮุนเหลง็)  ลอมกรอบดวยลายดอก
เบญจมาศสลับลายอาวุธจีน  สวนดานในเปนงานเขยีนรูปทวารบาลเปนทหารจีน บานหนาตางของ
โบสถหลังเดียวกันนี้ ดานนอกแตเดมินั้นก็เปนงานลงรกัประดับมกุลายมังกรดัน้เมฆเชนเดยีวกันกับ
ที่ประตู แตตอมาไดเปลี่ยนเปนลายปนูปนลงบนตัวบานแทนการประดับมุก  ดานในของบาน
หนาตางเขยีนรูปดอกไมลายเฟองสีทอง ที่วิหารพระพุทธไสยาสนวัดเดียวกันนี้ บานประตูและบาน
หนาตางบริเวณดานนอก ประกอบลายปูนปนเปนรูปเสี้ยวกางแบบไทยยืนอยูบนลายประแจจนี
ประกอบดวยแจกนัดอกไมและพานผลไมตางชนิดกนัไปแตละชอง       สวนดานในเขียนเปนรูปนก 
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สอดสีตามแบบจีน 7บานประตู/หนาตางพระอารามหลายแหงนิยมเขียนเปนภาพเขียนลายทองพื้นดํา
บนบานประตูเปนรูปตนไมและสัตวแบบจีนบางแหงผูกลายเปนลวดลายเลียนบรรยากาศธรรมชาติ8 
 
 
 

 
 

                    
ภาพที่  91 บานประตูรูปมังกรหาเล็บวดัราชโอรสาราม 

                                                       (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
                   2ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร     
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 69. 
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                            ที่วัดมหรรณพารามพบวาบานประตูไมแกะประดับกระจกสีเปนรูปลายสัตวทะเล 
ไดแก กุง ปู ปลา และมีปลามังกรคาบมุกอัคนียเปนรูปประธานอยูตรงกลางบานผูกเรื่องแบบลายจีน
เปนภาพบรรยากาศในทองทะเลซึ่งสอดคลองกับพระนามของผูสรางนอกจากนี้ที่บานประตูดานใน
ยังเขียนเปนรูปสวรรคและราชสํานักจีนดวย  นอกจากนั้นบางแหงพบวาประดับเปนรูปเครื่องสูง
หรือโตะหมูบูชาแบบจีน ดวย 
 

 
 

ภาพที่   92  สัญลักษณปลามงักรบนบานประตูวัดมหรรณพาราม 
                                               (วันที่บันทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 

 
 

                            แตที่นาสังเกตคือ  พระอารามหลายแหงมีการใชสัญลักษณรูปมังกรประดับ
ตกแตงบานประตู/หนาตาง   แตมีความแตกตางกันที่จํานวนเล็บของมังกรแตกตางกันสามลักษณะ
ดังนี้ 
                            ลักษณะที่หนึ่ง   วัดราชโอรสารามจะใชมังกรหาเล็บตกแตงบานประตูหรือ
หนาตาง 
                            ลักษณะที่สอง   วัดไพชยนตพลเสพ จะใชสัญลักษณมังกรสี่เล็บตกแตงบานประตู
หรือหนาตาง 
                            ลักษณะที่สาม   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  จะใชสัญลักษณมังกรสามเล็บทําเปนตัว
เล็กๆพันรอบเครื่องสูง ตกแตงบานประตูวิหาร 
                    3. สวนหลังคา 
                            3.1 รูปแบบโครงสรางของหนาบัน      ในการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางหนาบัน
นี้ผูวิจัยไดใชวิธีจัดกลุมของหนาบันตามลักษณะของรูปแบบหนาบัน  โดยศึกษาหนาบันของอาคาร
ทั้งหมดในเขตพุทธาวาส ทั้งอาคารประธาน อาคารสําคัญ และอาคารที่สําคัญรองลงมา เชน วิหาร
ทิศ ศาลาทิศ เปนตน  
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                            จากตารางที่ 6 ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบโครงสรางหนาบันพระอารามหลวงแบบ
พระราชนิยมในกรณีของพระอารามที่ทําการวิเคราะหได 2 แบบใหญๆ คือ  
                            แบบที่ 1หนาบันสองชั้น  หนาบันซ่ึงเกิดจากหลังคาตับบนสุดหรือตับที่ 1 กับ
หลังคาตับที่ 2 สวนมากเปนหนาบันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ และมีบัวตามแนวนอนในระดับ
เดียวกับปลายหลังคาตับที่ 1 แบงพื้นที่หนาบันนี้ออกเปนสองสวนอยางชัดเจน เรียกวา”หนาบันสอง
ชั้น” ไดแก หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดราชโอรสาราม   หนาบันพระอุโบสถและพระ
วิหารและศาลาการเปรียญวัดเทพธิดาราม 
 
 

 
 

 
ภาพลายเสนที ่ 55  หนาบันสองระดับพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม 

 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 56  หนาบันสองระดับวิหารพระพุทธไสยาสนวดัราชโอรสาราม 
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ภาพลายเสนที ่57 หนาบันสองระดับพระวหิารและศาลาการเปรียญวดัเทพธิดารามฯ 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 58 หนาบันสองระดับพระอโุบสถวัดเทพธิดารามฯ 
 

                            แบบที่ 2 หนาบันชั้นเดียว สามารถแบงยอยไดเปน 2 รูปแบบตามโครงสราง
หลังคา  คือ 
                            หนาบันซ่ึงเกิดจากหลังคาตับบนสุดหรือตับที่ 1 กับหลังคาตับที่ 2 สวนมากเปน
หนาบันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ แตไมมีบัวตามแนวนอนแบงพื้นที่หนาบันนี้ออกเปนสอง
สวนเชนเดียวกับหนาบันแบบที่ 1 ไดแก  หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 59  หนาบันพระอุโบสถและพระวหิารวดัโปรดเกศเชษฐาราม 
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                            หนาบันที่เกิดจากหลังคาตับบนสุดหรือตับที่ 1 เทานั้น สวนมากเปนหนาบันที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไดแก หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพ  หนาบัน
พระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพาราม 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่  60   หนาบันพระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพ 
 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่ 61   หนาบันพระวหิารวัดไพชยนตพลเสพ 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่62  หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพาราม 
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                           การใชหนาบันประกอบงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมที่สําคัญ คือ หนาบัน
แบบที่ 1 ซ่ึงเปนหนาบันสองระดับ มีการออกแบบใชกับอาคารประธานและอาคารสําคัญของพระ
อารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางหรือสรางพระราชทาน สวนหนาบันอาคารอื่นๆ จะใชหนา
บันแบบที่ 2 และ/หรือ แบบที่ 3  
                            นอกจากนั้นจากการสํารวจเพื่ออางอิงเปรียบเทียบ ผูวิจัยพบวายังมีพระอาราม
หลวงแบบพระราชนิยมฯ อีก 3 แหง  ที่มีการออกแบบใชหนาบันสองระดับ ไดแก หนาบันพระ
อุโบสถวัดนางนองซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะ  หนา
บันพระอุโบสถวัดนางชีซ่ึงเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรับเปนพระอารามหลวง
กอนการบูรณะครั้งใหญ  หนาบันวัดเศวตฉัตรซึ่งเปนพระอารามที่ราชวงศชั้นสูงทรงสราง  และการ
ทําหนาบันชั้นลดแบบนี้ยังมีการใชที่วัดเฉลิมพระเกียรติราชวรมหาวิหารซึ่งเปนพระอารามแบบ
พระราชนิยมผสมแบบไทยประเพณีซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางในปลาย
รัชกาลอีกดวย        
 

                             
 

              ภาพลายเสนที่  63  หนาบันชัน้ลด                            ภาพลายเสนที่ 64 หนาบันชั้นลด 
                   พระอุโบสถวัดนางนอง                                                พระอุโบสถวัดนางชี 

 

                     
  

            ภาพลายเสนที่  65  หนาบันชั้นลด                             ภาพลายเสนที่ 66     หนาบนัชั้นลด 
        พระอุโบสถและพระวหิารวัดเศวตฉตัร                        อุโบสถและวหิารวัดเฉลิมพระเกยีรต ิ
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                            3.2 สัญลักษณที่ปรากฏบนหนาบัน   จากการสํารวจพระอารามแบบพระราชนิยม
ที่ศึกษาหลัก 5 แหงและจากการสํารวจเพิ่มเติมอีก 9 แหง  รวมเปน 14 พระอารามหลวงสามารถ
สรุปการใชสัญลักษณที่ปรากฏบนหนาบันแบงออกเปนแบบใหญๆ ได 4 แบบ 
                            แบบที่ 1 หนาบันแบบที่ปรากฏสัญลักษณสัตวเทพอันไดแก มังกรและหงส เปน
ประธานหรือเปนองคประกอบหลักของการใชสัญลักษณหนาบันพบที่พระอุโบสถและพระวิหาร
วัดราชโอรสาราม  พระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพาราม  พระอุโบสถและพระวิหารวัด
เทพธิดาราม  นอกจากนั้นยังพบที่พระวิหารวัดนางนอง   และพระอุโบสถวัดพิชัยญาติการามดวย 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่67 หนาบัน”สัญลักษณมังกรหาเล็บ”วิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสาราม 
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ภาพลายเสนที ่ 68  หนาบัน”สัญลักษมังกรหาเล็บ”พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม 
 

 
 

 
ภาพลายเสนที ่ 69 หนาบันสญัลักษณ”มังกรสี่เล็บ”วัดมหรรณพาราม 
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                        ภาพลายเสนที่ 70 หนาบันสัญลักษณ “หงส” พระอุโบสถวัดเทพธิดาราม 
 

 
 

 
        ภาพลายเสนที่ 71 หนาบันสัญลักษณ”หงส” พระวิหารและศาสาการเปรียญวัดเทพธิดารามฯ 
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ภาพลายเสนที ่ 72  หนาบันสัญลักษณ”มังกร”พระวหิารวัดนางนอง 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่73 หนาบันสญัลักษณ”มังกรสามเล็บ” พระอุโบสถวัดพชิัยญาติการาม 
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                            แบบที่ 2 หนาบันแบบที่มีภาพเคร่ืองมงคลหรือเครื่องบูชาตามแบบจีน ไดแก หนา
บันวิหารพระยืนและศาลาการเปรียญวัดราชโอรสาราม(ทําเปนลายประแจจีน) นอกจากนั้นยังพบที่
พระอุโบสถวัดนางนอง   พระอุโบสถวัดนางชี อุโบสถวัดจันทาราม 

 
 

ภาพลายเสนที ่74 หนาบัน”สัญลักษณเครือ่งมงคล”พระอุโบสถวัดนางนอง 
 
 

 
 
 

ภาพลายเสนที ่75 หนาบัน”สัญลักษณเครือ่งมงคล”พระวิหารวดันางช ี
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ภาพลายเสนที ่76 หนาบัน “สัญลักษณเครือ่งมงคล”พระอุโบสถวัดจันทาราม 
 

                            แบบที่ 3 หนาบันแบบที่มีลายเปนดอกไมมงคลหรือลายพฤกษชาติผสมกับลาย
ทิวทัศนแบบจีน  สวนใหญลายสวนที่ประกอบเปนทิวทัศนจะประดับอยูทางสวนลางของหนาบัน
เชน  หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพ       หนาบันพระอุโบสถวัดเศวตฉัตร
หนาบันอุโบสถวัดอัปสรสวรรค  เปนตน  
 

 
 
                       ภาพลายเสนที่  77 หนาบัน”ลายพฤกษชาติผสมทิวทัศนแบบจีน”พระอุโบสถ 
                                               วัดไพชยนตพลเสพ 
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ภาพลายเสนที ่78 หนาบัน”ลายพฤกษชาติผสมทิวทัศนแบบจีน”พระวิหาร 
                                     วัดไพชยนตพลเสพ 
 
 

 
 
                ภาพลายเสนที่  79 หนาบัน”ลายพฤกษชาติผสมทิวทัศนแบบจีน”พระอุโบสถ 
                       และพระวิหารวัดเศวตฉัตรฯ 
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ภาพลายเสนที ่80 หนาบันลายพฤกษชาติผสมทิวทัศนแบบจีน” 
                                  พระอุโบสถและพระวิหารวดัอัปสรสวรรค 
 
                            แบบที่ 4 หนาบันแบบที่ลายเปนดอกไมมงคล  สวนใหญทําเปนลายรูปดอกโบตั๋น
หรือดอกเบญจมาศผูกเปนเครือเถาบางแหงมีลายดอกไมแจกันเปนประธานของหนาบัน  หนาบัน
ประเภทนี้พบหลายแหงดวยกัน  เชน  หนาบันอุโบสถและวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม  หนาบัน
พระอุโบสถและพระวิหารวัดประดูฉิมพลี  เปนตน 

 
 
     ภาพลายเสนที่ 81  หนาบัน “ลายพฤกษชาติ” พระอุโบสถและพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
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                          ภาพลายเสนที่ 82 หนาบัน”ลายพฤกษชาติ”พระอุโบสถวัดประดูฉิมพลี 
 
                            อยางไรก็ตามในการสํารวจสัญลักษณที่ปรากฏบนหนาบันของพระอารามแบบ
พระราชนิยมฯเพิ่มเติมผูวิจัยพบวา  หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดพิชัยญาติการามซึ่งเปนวัด
ที่สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัต บุนนาค) สราง ก็มีการออกแบบใชลักษณะหนาบันใน
แบบที่ 1 เชนเดียวกัน แตการใชสัญลักษณมังกรจะเปนมังกรสามเล็บ   นอกจากนั้นสัญลักษณที่
ปรากฏบนหนาบันทุกแหงยังเปนสัญลักษณที่เปนมงคลจีน  ทั้งดอกไม  สัตว  เซียน  เครื่องบูชา 
ประกอบอยูเปนจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
                    3 พระยาโกมารกุลมนตรี, เฉกอะหมัดและตนสกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพศรี
ปญญา, 2546), 103. สรุปความวา  “ตระกูลบุนนาคเปนตระกูลที่มีอํานาจและบทบาททางการเมือง
มากในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัต)นี้  เปน
ขาราชการชั้นสูงที่รับใชใตเบื้องพระยุคลบาทพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 และ 4 ถึงสองพระองค” 
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                             3.3 การซอนชั้นหลังคา    การซอนของหลังคายังคงทําตามแบบประเพณีเดิม 
เทาที่สํารวจการซอนของหลังคาปรากฏวา มีอยางมากเพียง 2 ซอนเทานั้น ลักษณะของหลังคามี
แตกตางกัน 4 แบบดังนี้ 
                            แบบที่มีซอน มี 2 ซอน แตละซอนมี 4 ตับ มีจั่วหรือหนาบันที่ตับที่ 1 และตับที่ 2 
สวนตับที่ 3 และ 4 เปนกันสาดโดยรอบอาคาร  ซ่ึงจากการสํารวจพบเพียงวิหารพระพุทธไสยาสน
วัดราชโอรสารามอาคารเดียวเทานั้น โดยอาคารดังกลาวดํารงสถานะเปนอาคารที่สําคัญและเปน
อาคารประธานในพระอาราม 
 

                                
 

ภาพลายเสนที ่  83   หลังคาซอนชั้นสองซอนแบงซอยพืน้ที่หลังคา 4 ตับ  
โดยตับที่ 1 และ 2เปนกันสาดโดยรอบอาคาร 

 
                            แบบที่มีซอน มี 2 ซอน แตละซอนมี 3 ตับ มีจั่วหรือหนาบันที่ตับที่ 1 และตับที่ 2 
สวนตับที่ 3 เปนกันสาดโดยรอบอาคาร ไดแก  พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม  พระอุโบสถและ
พระวิหารและศาลาการเปรียญวัดเทพธิดาราม     พระอุโบสถและพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม   
 

 
 

ภาพลายเสนที ่  84    หลังคาซอนชั้นสองชั้นแบงผืนหลังคาเปนสามตับ 
โดยตับที่ 3 เปนกันสาดโดยรอบอาคาร 
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                            แบบที่มีซอน หลังคามี 3 ตับ มีจั่วหรือหนาบันที่ตับที่ 1 สวนตับที่ 2 และท่ี 3 เปน
กันสาดโดยรอบอาคาร  ไดแก  พระอุโบสถและพระวิหารวัดมหรรณพาราม 
 

                             
 

ภาพลายเสนที ่ 85     หลังคาซอนชั้นสองซอนแบงผืนหลังคาออกเปนสามตับ  
 โดยที่ตับที่ 2 และ 3 ทําเปนกันสาดโดยรอบอาคาร 

 
                            แบบที่ไมมีซอน หลังคามี 3 ตับ มีจั่วหรือหนาบันที่ตับที่ 1 สวนตับที่ 2 และที่ 3 
เปนกันสาดโดยรอบอาคาร  ไดแก พระอุโบสถและพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพ 

                         

         
 

ภาพลายเสนที ่86    หลังคาไมซอนชั้นแบงผืนหลังคาออกเปนสามตับ 
โดยตับที่ 2และ 3 ทําเปนกันสาดโดยรอบอาคาร 
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                            แบบที่มีซอน มี 2 ซอน แตละซอนมี 2 ตับ ตับลางของแตละซอนเปนกันสาด
โดยรอบอาคาร ไดแก วิหารพระยืนและศาลาการเปรียญวัดราชโอรสารามซึ่งเปนอาคารสําคัญใน
ผัง    และวิหารทิศวัดไพชยนตพลเสพ    ศาลาทิศวัดโปรดเกศเชษฐาราม  วิหารทิศและศาลาวัด
เทพธิดาราม ซ่ึงเปนอาคารประกอบในผัง 
 

                       
 
 

ภาพลายเสนที ่ 87   หนาบันซอนชั้นสองชั้นแบงพื้นทีห่ลังคาเปนสองตับ 
 โดยตับที่สองทําเปนกันสาดโดยรอบอาคาร 

 
                            ขอสังเกต คือ อาคารทั้งหมดที่สรางตามแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมจะมี
การซอนชั้นเพียง 2 ซอนเทานั้น   และยังมีแบบของการซอนชั้นหลังคาที่แตกตางจากนี้อีกหลาย
แบบ   อยางไรก็ตามมีเพียงวิหารพระพุทธไสยาสนวัดราชโอรสารามเทานั้นที่มีการออกแบบซอย
ตับหลังคามากที่สุด และอาคารนี้ก็ดํารงสถานะเปนอาคารประธานในเขตพุทธาวาสของพระอาราม
หลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางเปนการสวนพระองค  โดยทั่วไปอาคารประธานและอาคารสําคัญ
ของพระอารามหลวงแหงอ่ืนๆจะใชการซอยตับหลังคา 3 สวน และอาคารสําคัญรองลงมาจะใชการ
ซอยตับหลังคา 2 สวน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการซอยตับหลังคาจะขึ้นอยูกับขนาดความกวาง
ใหญของอาคาร ซ่ึงจากการสํารวจเรื่องขนาดของผังพุทธาวาสและอาคารขางตนจะพบวา อาคาร
ประธานในผังจะมีขนาดใหญที่สุดและลดขนาดลงตามความสําคัญของอาคารจึงทําใหการซอยตับ
ของหลังคามีจํานวนนอยลง 
                       นอกจากนั้นยังมีหลังคาแบบที่ไมมีซอน หลังคามี 2 ตับ ตับลางเปนกันสาด
โดยรอบอาคาร และแบบที่มีซอน คลายแบบที่ 1 มีซอนเฉพาะตับที่ 1 เทานั้น ตับที่ 2 หรือตับลาง
เปนปกนกโดยรอบอาคาร  ซ่ึงพบวาจะใชเฉพาะกับอาคารที่เปนสวนประกอบรองในผังเทานั้น 
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                    เคร่ืองประกอบ 
                    1.ซุมเรือนแกวประตู/หนาตาง  ในองคประกอบสวนนี้ ผูวิจัยไมสามารถทําการ
เปรียบเทียบและแบงกลุมซุมเรือนแกวประตู/หนาตางของพระอารามหลวงได   เนื่องจากรูปแบบ
ของซุมเรือนแกวพระอารามหลวงแตละแหงมีความเปนเอกลักษณรวมกัน       อยางไรก็ตามพบวา
ซุมเรือนแกวประตู/หนาตาง ทุกแหงจะมีรูปรางลักษณะที่ไมเหมือนกันแตทั้งหมดก็ใชลวดลายที่
ประดิษฐขึ้นมาจากลายดอกเบญจมาศ  ดอกพุดตาลหรือดอกโบตั๋น และดอกไมอ่ืนๆ  มีทั้งที่เปนซุม
ปูนปนติดกับผนังหรือที่เปนงานปูนปนผสมกับการประดับดวยจานหรือชามกระเบื้องเคลือบสี ซ่ึง
ทั้งหมดลวนทําเปนรูปดอกไม   ใบไม ผลไม   มาผูกเปนลายเทศ(อยางฝรั่ง)4 อันเปนเอกลักษณ
สําคัญของซุมประตู/หนาตางแบบพระราชนิยมฯ    นอกจากนั้นยังมีลายเปนรูปสัตว หรือเมฆแบบ
ประแจจีน  ซ่ึงทั้งหมดลวนเปนลวดลายมงคลตามคติและศิลปะจีนทั้งสิ้น(ดูภาพลายเสนตัวอยาง
ประกอบ) สัญลักษณมงคลจีนที่นํามาประดิษฐขึ้นเปนซุมเรือนแกว ไดแก  
                 สัญลักษณดอกไม  เชน ดอกพดุตานหรือดอกโบตั๋น  ดอกเบญจมาศ 

สัญลักษณผลไมมงคล 
สัญลักษณสัตวมงคล ไดแก  คางคาว  เปดแมนดาริน  นก  กระตาย เปนตน 
สัญลักษณอ่ืนๆ  ไดแก ประแจจนี(เมฆแหงความรุงเรือง) 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
                   4ไขแสง    ศุขะวัฒนะ ,      วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร 
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 41. 
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       ภาพลายเสนที่ 88    ซุมเรือนแกวหนาตางพระวหิารวัดเทพธดิาราม                                     

 

        
                
                              ภาพลายเสนที่  89 ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถวัดเทพธิดาราม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 215

          
         

 ภาพลายเสนที่ 90  ซุมเรือนแกวหนาตางพระวิหารวัดไพชยนตพลเสพ                         
 
 
 
 

    
 
                       ภาพลายเสนที ่91 ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถวัดไพรชยนตพลเสพ       
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ภาพลายเสนที ่92   ซุมเรือนแกวหนาตางพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่93 ซุมเรือนแกวหนาตางพระวหิารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
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ภาพลายเสนที ่94   ซุมเรือนแกวประตู                                                          
พระอุโบสถและพระวหิารวดัโปรดเกศเชษฐาราม                     

 
 
 

  
 

ภาพลายเสนที ่95  ซุมเรือนแกวประต ู
พระอุโบสถวัดไพชยนตพลเสพ 
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 ภาพลายเสนที่  96   ซุมเรือนแกวประตู                                                            

พระอุโบสถวัดเทพธิดารามฯ                                           
 
 

     
 

       ภาพลายเสนที่ 97 ซุมเรือนแกวประต ู
     ศาลาการเปรียญวัดเทพธิดารามฯ 
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                      2. ซุมประตูและกําแพงแกวลอมเขตพุทธาวาส     เมื่อนําซุมประตูและกําแพงลอมเขต
พุทธาวาสของพระอารามหลวงทั้งหมด 14 แหง มาศึกษา จะพบวา มีเพียง 1 แหงเทานั้นที่ไมมีซุม
ประตูคือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และพระอารามหลวงที่เหลืออีก 13 แหงสามารถแบงซุมประตู
ออกเปนกลุมตามรูปแบบ ดังนี้ 
                    กลุมที่ 1  ซุมแบบฝรั่ง ไดแก วดัไพชยนตพลเสพนอกจากนัน้ยังพบซุมประตูลักษณะนี้
เชนที่   วดัประดูฉิมพลี เปนตน 
                    กลุมที่ 2 ซุมประตูแบบไทย ไดแก วัดราชโอรส(ของเดิม) นอกจากนั้นยงัพบซุมประตู
ลักษณะนี้เชนที่  วัดนางชี  วดัพิชัยญาติการาม  เปนตน 
                    กลุมที่ 3 ซุมประตูยอดโคงซ่ึงมีอิทธิพลจีนผสมฝรั่ง ไดแก วัดเทพธดิาราม นอกจากนั้น
ยังพบซุมประตูลักษณะนี้เชนที่  วัดเศวตฉตัร วัดอัปสรสวรรค วัดนางนอง เปนตน 
                    กลุมที่ 4 ซุมประตูเปนแบบฝรั่งแตมีลวดบวัและรายละเอยีดบางสวนเปนแบบไทย 
ไดแก วัดมหรรณพาราม นอกจากนั้นยังพบซุมประตูลักษณะนี้ เชนที่ วัดจนัทาราม เปนตน  
 
 
 

                    
 
                        (วัดไพชยนตพลเสพ)                                                (วัดประดูฉิมพลี) 
                                                 ภาพลายเสนที่   98    ซุมประตูแบบฝรั่ง 
     ที่มา   : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 119. 
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         (วัดราชโอรสาราม)                                                        (วัดพิชัยญาติการาม) 
 
 
 

 
 

(วัดนางชี) 
 

ภาพลายเสนที ่99  ซุมประตูแบบไทย 
     ที่มา  : ไขแสง   ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 119. 
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                  (วัดเทพธิดาราม)                                                (วัดเศวตฉัตร) 

 
 
 

                    
 

                (วดัอัปสรสวรรค)                                                  (วัดนางนอง) 
 

ภาพลายเสนที ่  100  ซุมประตูยอดโคงอิทธิพลจีนผสมฝรั่ง 
     ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 119. 
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                  (วัดมหรรณพาราม)                                                        (วัดจันทาราม) 

 
                                  ภาพลายเสนที่  101  ซุมประตูแบบฝรั่งผสมไทย    
     ที่มา  : ไขแสง   ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 119. 
 
                       3. ซุมเสมา     เมื่อนําซุมเสมาของพระอารามหลวงทั้งหมด 14 แหง มาศึกษา จะพบวา 
ปรากฏวามีอยูเพียง  2  แหงที่ไมมีซุมเสมา คือ วัดมหรรณพาราม และวัดไพชยนตพลเสพซึ่งสราง
เสมาแบนติดแนวผนังอาคารอุโบสถ นอกจากนั้นยังมี  วัดนางชี  โดยเฉพาะที่วัดมหรรณพารามนั้น
ฐานเสมาจะตั้งอยูบนกําแพงแกวบนฐานไพทีอุโบสถซึ่งเหมือนกับที่วัดเฉลิมพระเกียรติ  พระอาราม
ที่เหลือสามารถจัดกลุมของซุมเสมาได 3 กลุม คือ 
                    กลุมที่ 1 ซุมเสมาแบบไทยซึ่งไดรับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดแก วดัโปรด
เกศเชษฐาราม  นอกจากนั้นยังพบที่วดัประดูฉิมพล ี
                    กลุมที่ 2 ซุมเสมาที่ไดรับอิทธิพลตะวนัตก  ไดแก  วัดราชโอรส  นอกจากนั้นยังพบที่
วัดเศวตฉัตร วดัอัปสรสวรรค  วัดนางนอง  และวดัจันทาราม 
                    กลุมที่ 3 ซุมเสมาแบบไทยแตมีรายละเอียดบางสวนเปนฝรั่ง ไดแก วัดเทพธิดาราม 
นอกจากนั้นยงัพบที่ วัดพิชยัญาติการาม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 223

                           
 

                (วดัโปรดเกศเชษฐาราม)                                           (วัดประดูฉิมพลี) 
 

ภาพลายเสนที ่102 ซุมเสมาแบบไทย 
     ที่มา   : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 115. 
 

                      
                    (วัดราชโอรสาราม)                                (วัดอัปสรสวรรค) 

 

                   
                         (วดัเศวตฉัตร)                                    ( วัดนางนอง) 
 

ภาพลายเสนที ่ 103    ซุมเสมาอิทธิพลตะวันตก 
     ที่มา   : ไขแสง   ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                (กรุงเทพฯ   : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 115. 
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                         (วดัเทพธิดาราม)                            (วัดพิชัยญาตกิาราม) 
 

ภาพลายเสนที ่ 104  ซุมเสมาแบบไทยผสมฝรั่ง 
     ที่มา  : ไขแสง      ศุขะวัฒนะ ,    วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนโกสินทร  
                (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2525), 115. 
 
 
สรุปองคประกอบสําคัญท่ีใชในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม 
                    จากการวิเคราะหในตอนตนของบทนี้ผูวิจัยพบวา  สวนขององคประกอบของงาน
สถาปตยกรรมบางสวนสามารถที่จะจัดแบงออกเปนหมวดหมู   เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวาง
พระอารามหลวงที่ผูสรางมีฐานานุศักดิ์แตกตางกัน 5 สถานะ  สวนขององคประกอบดังกลาวนั้น คือ  
                    1.แผนผังบริเวณและแผนผังอาคาร 
                    2.ระเบียบการลอมและประดับผัง 
                    3.การยกพื้นและฐานอาคาร 
                    4.รูปแบบโครงสรางหนาบัน 
                    5.สัญลักษณประดับหนาบัน 
                    สัญลักษณสําคัญที่ใชในการตกแตงพระอาราม 
                    ดังนั้นในการสรุปทายการวิเคราะหขางตนนี้ผูวิจัยจึงไดทําตารางเปรียบเทียบพระ
อารามทั้งหมด 14  แหงที่ทําการสํารวจ คือ วัดราชโอรสาราม  วัดไพชยนตพลเสพ  วัดโปรดเกศ
เชษฐาราม  วัดมหรรณพาราม  วัดเทพธิดาราม  วัดนางนอง วัดนางชี  วัดอัปสรสวรรค วัดประด ู
ฉิมพลี  วัดเศวตฉัตร  วัดอินทาราม  วัดจันทาราม  วัดสามพระยา และวัดพิชัยญาติการาม   โดยทํา
การเปรียบเทียบตามสวนขององคประกอบ 6 ประการที่กลาวไปแลว ดังนี้ 
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การออกแบบสถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯ                    
                    วัตถุประสงคของการสรางพระอารามหลวงแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
                     1.ความนํา   ในสังคมแบบไทยเดิมตามหลักฐานจากพงศาวดารตั้งแตสมัยอยุธยาเปน
ตนมานั้นพระเจาแผนดินจะตองดํารงพระองคเปนผูริเร่ิมกอสรางตางๆ โดยเฉพาะการสรางพระ
อาราม (พระอารามหลวง) เหตุผลก็เพื่อปลูกฝงความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสศรัทธาแกอาณา
ประชาราษฎร   อีกทั้งเพื่อเสริมสรางพระราชอํานาจพระบารมีใหกับองคพระมหากษัตริยผูนั้นเอง
ดวย        ตามประวัติศาสตรแลวพระมหากษัตริยไทยทรงมีหนาที่ในการสรางสรรคสถาปตยกรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติทั้งทางตรงและทางออม  ทางตรงไดแกการลงมือมีสวนรวมในการสราง
พระอารามนั้นโดยตรง ทั้งการราชกรณียกิจพระราชทานขอวินิจฉัยแกนายงานกอสรางหรือทรง
เสด็จพระราชดําเนินไปควบคุมการกอสรางดวยพระองคเอง  ทางออมไดแกการสนับสนุนใหขาราช
บริพารรวมใจกันสรางและทํานุบํารุงศิลปะสถาปตยกรรมอยูอยางสม่ําเสมอ5 
                    กรณีที่นาสนใจเกี่ยวกับพระราชประเพณใีนการปกครองบานเมือง ที่มผีลตอการสราง
งานสถาปตยกรรมพระอารามหลวงประการหนึ่งก็คือ พระมหากษัตริยไทยทรงใชศาสนาพุทธเปน
หลักธรรมในราชนิติตางๆ 6 เชน การเมืองและการปกครอง เปนตน ศาสนาพุทธจึงมีบทบาทสําคัญ
ตอวิถีการดําเนินชีวิตและความคิดอานของบรรพบุรุษไทยแตโบราณ ประเพณีนีไ้ดสืบทอดตอมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัแหงกรุงรัตนโกสินทรเปนอยางนอย ดังนั้นใน
สังคมแบบไทยเดิมจึงมีศูนยรวมน้ําใจ 2 แหงคูกันตลอดมา คือ วังและวัด8วังเปนสถานที่ประทับของ 
 
 
 
 
____________________ 
                             5ศรันย ทองปาน, “ ชิวิตทางสังคมของชางในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร 
กอน พ.ศ.2448”  (วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร, 2534), 
30.   
                              6อมรา  พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม , พิมพครั้งที่2 ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),  92 .               
                    7วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา , แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต , 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 50. 
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พระเจาแผนดินหรือหัวหนากลุมชนทางอาณาจักร ซ่ึงในขณะเดียวกันวัดก็เปนที่อาศัยของหัวหนา
สมณะพระสงฆผูใหญในอาณาจักร เรียกวา พุทธจักร ทั้งวังและวัดจึงมีสวนเกื้อกูลกันตลอดมาจะ
ขาดขางใดขางหนึ่งเสียมิได และสถาปตยกรรมทั้งสองนี้ตางก็สะทอนภาพทางการปกครองและ
ความเชื่อทางศาสนาไปพรอมๆกัน  ซ่ึงเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของวัฒนธรรมที่มองเห็นไดอยาง
ชัดเจนในระดับวัฒนธรรมหลวง8   ดังนั้นจึงปรากฏหลักฐานวา   เมื่อเกิดการสรางบานแปงเมืองขึ้น
ใหมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงราชบัลลังคแตคร้ังใดพระมหากษัตริยไทยก็มักจะทรงมีพระราช
นโยบายที่จะเรงดําเนินงานสรางอาณาจักรและพุทธจักรโดยการสรางสรรคสถาปตยกรรมพระ
อารามหลวง ก็เพื่อใหเกิดความมั่นคงถาวรไปพรอมๆกัน                                           
                    ในกรณีเดียวกันนี้ตั้งแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจนถึง
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หลวงก็ทรงใช
วิธีการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมเพื่อเปนการดําเนินการสราง
กรุงรัตนโกสินทรและประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาใหตั้งมั่นไปพรอมๆกันในฐานะที่เปน
วัฒนธรรมในระดับหลวงรูปแบบหนึ่ง  ขณะเดียวกันก็เปนการถายทอดทางวัฒนธรรมจาก
โครงสรางสวนบนของสังคมไปสูโครงสรางสวนลางของสังคมอยางเปนกระบวนการดวย ดังนั้น
วัฒนธรรมหลวงจึงเปนแมแบบในการถายทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรมราษฎร  
พรอมทั้งไดสอดแทรกอุดมการณทางการปกครองไวในการแพรกระจายทางวัฒนธรรม  ดังเชน  
อุดมการณเรื่องพระมหากษัตริยทรงเปนสมมุติเทวราช  อุดมการณเรื่องการปกครองโดยใชความ
เชื่อทางศาสนาในเรื่องของบุญ บาป บารมีและการยอมรับกฎแหงกรรมซึ่งสงผลตอการจัดลําดับชั้น
ตามระบบศักดินาในสังคม เปนตน  ทําใหประชาชนและกลุมชนในราชอาณาจักรที่ไดรับ
วัฒนธรรมหลวงนําไปยึดเปนแบบปฏิบัติไดซึมซับอุดมการณนี้ไวดวยโดยดุษฎี          
                    ดวยเหตุที่ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาควบคูไปกับการปกครองบานเมือง ดังนั้น
การสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมซึ่งสรางโดยพระมหากษัตริยและราชวงศรวมทั้งขุน
นางผูใหญจึงเปนกระทําที่ควบคูไปกับการสรางสรรคความเจริญแหงอาณาจักรเชนเดียวกับเมื่อคร้ัง
พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาขึ้นครองราชยก็มักจะดําเนินการปฏิสังขรณพระราชวังใหม หรือ
สรางและปฏิสังขรณพระอารามสําคัญจํานวนมากดวยส่ิงที่ดีที่งามที่สุดในขณะนั้นและในชวงสมัย
นั้น  ในเหตุผลทางหนึ่งจึงเปนการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางเอกลักษณทางการชาง 
 
____________________ 

                                8อมรา  พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม , พิมพคร้ังที่2 ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543),  92 .               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 228

                    ส่ิงที่ เปนแรงผลักดันอันทําใหเกิดการบูรณะปฏิสังขรณและการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมจํานวนมากโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกลา เจาอยูหัว      เหตุที่ สําคัญอีกประการหนึ่งคงเนื่องมาจาก  ตามประเพณีของ 
พุทธศาสนิกชนตางเชื่อวา การสรางพระอารามเปนการกระทําบุญอันยิ่งใหญ เปนการบูรณาพระ
ศาสนาและยังเปนการสั่งสมบุญบารมีใหแกตนเองและญาติเครือวงศตระกูลทั้งที่ยังมีชีวิตหรือ
ส้ินชีวิตไปแลวก็ตาม   ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงตองเปนผูนําในการสรางสถาปตยกรรมพระอาราม
หลวงและถือเปนเปนราชานุกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  ถือเปนการทํากิริยาบุญและสั่งสมบุญโดย
ปรารถนาจะเปนพระศรีอารยหรือพระพุทธเจาในอนาคต  และเมื่อพระมหากษัตริยทรงเปนผูนําใน
การสรางแลว  ราชวงศ ขุนนาง เศรษฐี ราษฎร จึงกระทําสนองพระราชศรัทธาบาง   
                    และเนื่องจากกําลังคนมีคามากสําหรับสังคมในอดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่เร่ิม
การตั้งบานแปงเมืองหรือในภาวะที่บานเมืองยังคงอยูในระยะทําสงครามเพื่อความมั่นคงของพระ
ราชอาณาจักร  ดังจะเห็นไดวาตลอดสมัยตนรัตนโกสินทรมีความตองการแรงงานอยูตลอดเวลา ทั้ง
ที่ตองการใชแรงงานมาทําสงคราม แรงงานทําการเกษตรเพื่อสะสมเสบียงอาหารใหพอบริโภค 
รวมทั้งแรงงานสําหรับกอสรางซอมแซมพระราชวัง วัด กําแพงเมือง ปอมปราการ ตลอดจนคูคลอง 
ทําถนนหรือสะพาน ฯลฯซึ่งความตองการดังกลาวเปนไปเพื่อการจัดสรรคนมาใชประโยชนให
อาณาจักรพัฒนาตอไปอยางมั่นคง เปนการควบคุมและจัดสรรประโยชนจากกําลังคนอยางมี
ประสิทธิภาพอันเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีอํานาจทางการเมือง
ทางหนึ่งในการรวบรวมผูคนจํานวนมากนี้นอกจากการตั้งเมือง เชน การสรางเมืองนครเขื่อนขันธ 
ในสมัยรัชกาลที่ 2 แลวยังเกิดจากการตั้งศาสนสถาน9 หรือบูรณะปฏิสังขรณยกความสําคัญของศา
สนสถานเดิมที่รกรางอยูนั้นขึ้นมาใหม เชน การบูรณะปฏิสังขรณพระอารามบริเวณริมคลองดาน
ทั้งหมดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนตน  ซ่ึงวิธีนี้เปนทั้งการรวบรวม
กําลังคนและพัฒนาชุมชนรอบนอกเกาะรัตนโกสินทรใหขยายตัวออกไป ทําใหมีผูคนมาอาศัยอยูใน
ชุมชนที่ถูกพัฒนานี้หนาแนนขึ้นทั้งคนไทยและจีน  ผูคนเหลานี้จึงเปนกําลังสําคัญในการรับใช
หลวงในฐานะตางๆโดยอาศัยความสัมพันธทางอาชีพ ศาสนาหรือชนชั้น และจัดสรรประโยชนจาก
กําลังคนโดยใชการเกณฑแรงงาน เปนสําคัญ 
 
 
______________________ 
                    9Charnvit Kasetsiri ,The  Rise of Ayudhya ( Kuala  Lumper:Oxford University 
Press,1976 ), 43.   
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                    นอกจากนัน้การสราง หรือปฏิสังขรณพระอารามหลวงทีสํ่าคัญยังเปนการรวมน้ําหนึ่ง
ใจเดยีวกันของผูคนในราชอาณาจักร ที่เปนดังนีก้็ดวยเหตุเพราะประเพณีไทยแตโบราณมาไมนยิม
สรางพระอารามโดยการจดัการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  การสรางพระอารามตางๆรวมทั้งพระ
อารามหลวงกต็องอาศัยความรวมมือกันระหวางพระมหากษัตริย  เชื้อพระวงศ ขุนนาง รวมทั้ง
ประชาชนเปนกําลัง10  ตามศรัทธาและหนาที่พึงจะกระทําได ดังนั้นการสรางพระอารามหลวงแตละ
คร้ังก็จะเปนการรวบรวมผูคน    และเปนการสรางกุศลรวมกัน ทําใหเกิดความใกลชดิกันระหวาง 
กษัตริยกับราชวงศ ขุนนาง ประชาชน  อีกทั้งในทางออมก็เปนการย้ําถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและความมั่นคงแหงราชบัลลังค  และเปนการถวายพระราชกุศลเพิ่มเติม ดังปรากฏ
ความที่นายมีเลาถึงผลแหงกรรมดีของการสรางอารามของชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 3 ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนนี้ไววา 
 
                         พระวงศาและพระยาที่สรางวัด            ก็แจมจัดปรากฏลือยศถา 
                         ทูลถวายพระกุศลผลผลา                        ทรงโมทนาปราโมทยโปรดอภิปราย 11 
 
                    จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการสราง   บูรณะ  ปฏิสังขรณพระอาราหลวงในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนนี้   นอกจากจะเปนไปเพื่อการกระทํากิริยาบุญตอพุทธศาสนาซึ่งเปนหลัก
ปฏิบัติที่พุทธมากะในสังคมไทยยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลว    พระมหากษัตริยในสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทรก็ทรงใชประเพณีนี้เพื่อประกาศพระเกียรติ  พระบารมีอันยิ่งใหญซ่ึงก็เปนการแสดง
สิทธิที่ชอบธรรมของพระองคซ่ึงไดเสด็จขึ้นเสวยราชยผานพิภพ     ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลในการการ
ควบคุมและบริหารบานเมืองโดยการใชหลักธรรม  และประเพณีวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ
นอกเหนือจากพระองคจะทรงใชพระราชอํานาจแตเพียงประการเดียวดังนั้นเมื่อมองในภาพรวม
แลว การปฏิสังขรณสรางพระอารามหลวงที่มีความสวยงามยิ่งใหญจํานวนมากก็ยอมแสดงถึงความ
มั่นคงภายในบานเมือง และสะทอนบุญบารมีอันยิ่งใหญขององคพระมหากษัตริยนั่นเอง 
 
_____________________ 
                             10ศรันย ทองปาน, “ ชิวิตทางสังคมของชางในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร 
กอน  พ.ศ.2448”(วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร, 2534), 
30.   
                              11มี [หมื่นพรหมสมพัตสร] , กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2531), 41-15. 
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                    2. ขอสรุป     วัตถุประสงคในการสรางพระอารามหลวงแบบสถาปตยกรรมแบบพระ
ราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวซึ่งสืบเนื่องตามประเพณีไทยเดิมดังที่แสดง
ไวตามความนํานั้น ผูวิจัยขอสรุปออกเปนขอๆเพื่อใหเปนการบรรยายโดยยอ  ดังนี้ 
                             2.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการถายทอดอุดมการณจากโครงสรางสวนบนของสังคม
ไปสูโครงสรางสวนลางของสังคมอยางเปนกระบวนการ 
                             2.2 เพื่อประกาศพระเกียรติ  พระบารมีอันยิ่งใหญซ่ึงก็เปนการแสดงสิทธิที่ชอบ
ธรรมขององคพระมหากษัตริยซ่ึงไดเสด็จขึ้นเสวยราชยผานพิภพ 
                             2.3 เปนการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางเอกลักษณทางการชาง 
                             2.4 เปนการสรางสรรคความเจริญแหงอาณาจักร 
                             2.5 การสรางศาสนสถานเพื่อเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเปนประธาน
ของฝายสงฆ 
                             2.6 ทําใหเกิดความใกลชิดกันระหวางกษัตริยกับราชวงศ ขุนนาง ประชาชน  อีก
ทั้งในทางออมก็เปนการย้ําถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและความมั่นคงแหงราช      
บัลลังคดวย                      
                             2.7 เปนการสั่งสมบุญบารมีใหแกตนเองและญาติเครือวงศตระกูลทั้งที่ยังมีชีวิต
หรือส้ินชีวิต 
                             2.8 เปนการรวมน้ําหนึ่งใจเดียวกันของผูคนในราชอาณาจักร 
 
                    วัตถุประสงคการสรางพระอารามหลวงแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน : กรณีเฉพาะแหงยุคสมัย     การสรางพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนอกจากจะมีสาเหตุเพื่อเปนการสรางบุญกุศลตาม
ประเพณีของพุทธมากะโดยทั่วไปและเปนไปตามเหตุผลดังที่แสดงไวขางตนแลว  จากการ
ศึกษาวิจัยทางกายภาพพระอารามหลวงฯรวมกับการศึกษาทางประวัติศาสตร   พบวายังเกิดจาก
วัตถุประสงคอีกสามประการดังตอไปนี้ 
                    1.เพื่อเปนการบูรณาการทางวัฒนธรรม   เนื่องจากในประเทศสยามขณะนั้นเปนรัฐพหุ
วัฒนธรรม( cultural pluralism )  ประกอบดวยพลเมืองที่หลากหลาย  ที่สําคัญไดแก จีนและ
ชาวตะวันตก ซ่ึงเปนชาติที่มีบทบาททางการเมืองในขณะนั้นอยูบางแลว             ความคิดเรื่อง
การบูรณาการทางวัฒนธรรม คือ การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณของแต
ละวัฒนธรรมดวยความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม คือ การมีวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมกันและ
ไมไดมีการพยายามครอบงําซ่ึงกันและกัน      
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                    พระบาทสมเด็จทรงตระหนักถึงปจจัยขอนี้ไดเปนอยางดี พระองคทรงพยายาม
สนับสนุนใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยทรงสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
แบบพระราชนิยม  ซ่ึงเปนแบบไทยผสมจีนและศิลปะตะวันตก  โดยสรางสรรคใหเปนวัฒนธรรม
ซ่ึงมีการรองรับโดยพระมหากษัตริย ดังนั้น 
 

           พวกพอคาจีนที่เขามาคาขายยังเมืองไทยเมื่อไดเห็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงสรางสรรคงานสถาปตยกรรมดวยการนําเอาศิลปกรรมแบบจีนมาประยุกตกับศิลปะไทย ก็เกิด
ความภาคภูมิใจศิลปะแบบใหมนี้ ครั้งเมื่อพวกเขาแตงสําเภามาเมืองไทยคราใด ก็มักจะนําเอาตุกตา
หินจีนมาทูลเกลาฯถวาย ทั้งนี้เพื่อความดีความชอบประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็เพื่อความ
อิ่มเอมในจิตใจที่ไดมีโอกาสรวมทําบุญ12  
 

                    จากการที่ไดทรงกระทําเชนนี้ ยังไดกอผลดีในแงจิตวิทยาเปนอยางมาก กลาวคือ เมือ
บรรดาชนชาวจีนไดเห็นพระองคทาน ทรงนําเอาศิลปะแบบจีนไปใชในการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมทางพระศาสนา(ซ่ึงเทากับวาพระองคทรงยอมรับในคุณคาของศิลปะแบบจีนอยาง
สูง) พวกเขาก็ยอมจะเกิดความภูมิใจเปนอยางมาก13 
                    ไมเพียงแตชาวจีนเทานั้นที่ชื่นชมพระอัจฉริยะภาพที่ทรงริเร่ิมออกแบบสถาปตยกรรม
แบบพระราชนิยมฯ แมแตชาวตะวันตกเอง  ก็นิยมชมชอบจนถึงกับ นายจอหน ครอเฟริด หัวหนา
คณะทูตอังกฤษ ไดบันทึกกลาวชมวัดราชโอรสารามซึ่งเปนพระอารามหลวงแหงแรกซึ่งพระองค
ทรงริเริ่มสรางเปนแบบสถาปตยกรรมพระราชนิยมฯ ไวเมื่อคราวเดินทางไปดูการกอสรางแลวมี
บันทึกไวในจดหมายเหตุรายวันชื่อ Journal of an Embassy to the Court of Siam & 

Chochin-Chaina ลงวันที่ 22 เมษายน 2365 อันเปนชวงตนป วา 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________                             

                    12ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร  
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 41.    
                    13วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา , แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต , 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 50. 
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          วัดซึ่งเจากรมเจษฎาบดินทรทรงสรางอยู ช่ือวัดจอมทอง ขณะที่เราไปนั้น วัดกําลังกอสราง
เราไดมีโอกาสเห็นลําดับการกอสรางอยู...วัดนี้สรางขึ้นอยางงดงาม คงเปนเพราะในกรมผูทรงเปน
เจาของวัดนั้น ทรงวาการกรมทา ทรงไดรับผลประโยชนจากการติดตอคาขายกับจีนอยาง
กวางขวาง   ตามบรรดาวัดที่เราไดเห็นมาแลวในกรุงเทพฯ ไมมีวัดไหนจะทําดวยฝมือประณีต
งดงามเทาวัดนี้    หลังโบสถดูแปลกแตใชวาไมงาม   กุฏิในวัดนี้กอเปนตึกหมด ใชอิฐฉาบปูนทํา
ใหรูสึกเหมือนบานเรือนนอยๆในประเทศอังกฤษ14 

 
 
                    2. เพื่อประกาศอุดมการณทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวซ่ึงได
เริ่มกระทําตั้งแตครั้งยังดํารงตําแหนงเปนเจาทรงกรม(กรมหมื่นเจษฎาบดินทร) โดยพระองคได
ริเริ่มถายทอดประเพณีหลวงในรูปแบบใหมที่พระองคทรงประดิษฐคิดคนขึ้นภายใตสถานการณ
เฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   จากสวนกลางผานมายังทองถ่ิน  
                    3.เพื่อแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรม รสนิยม และความศิวิลัยของบานเมือง จาก
มุมมองทั้งของประชาชนและชาวตางชาติทั้งชาวจีน และโดยเฉพาะชาวตะวันตกผูซ่ึงมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะมุมมองในเชิงเปรียบเทียบความเจริญของประเทศ
สยามกับอานารยประเทศโดยเฉพาะจีนซ่ึงในสายตาพวกฝรั่งเห็นเปนประเทศที่เจริญในแถบนี้  
หลักฐานยืนยันอยางหนึ่งก็คือ การออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมไดมีการผสมผสาน
ศิลปะจีนและลวดลายหรือระเบียบของศิลปะตะวันตกเขามา(หมายถึง ไมไดมีการใชระเบียบงาน
ศิลปะตะวันตกอยาแทจริงแตเปนความพยายามผูกลวดลายแบบไทยหรือจีนเพื่อใหดูแลวรสนิยม
ออกไปทางศิลปะตะวันตก)    นอกจากนั้นเหตุผลในประเด็นนี้ก็มีตัวอยางใหเห็นไดอยางชัดเจนใน
อีกไมกี่สิบปตอมาซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงประเทศสยามตองเขาสูภาวะของพยายามสรางสรรค
บานเมืองใหศิวิลัยทันชาติที่เจริญทางอุตสาหกรรม  เพื่อเปนหนทางหนึ่งในการตอสูกับลัทธิลา
อาณานิคมตะวันตก     ซ่ึงจะขอยกกระแสพระราชดํารัสขึ้นมากลาวอางอีกครั้งความมีดังนี้    “การ
ศึกสงครามขางญวน ขางพมา ก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่ง ใหระวังใหดี อยาใหเสียที
แกเขาได      การสิ่งใดของเขาที่ควรจะเรียนเอาไวก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเล่ือมใสไป
ทีเดียว”24      จากขอความนี้เปนหลักฐานที่คอนขางชัดเจนวาในรัชสมัยของพระองคความคิดที่จะ
พัฒนาบานเมืองเพื่อมิใหเสียทีกับพวกฝรั่งไดเกิดขึ้นแลวอยางระมัดระวัง 
 
________________________________________ 
                    14วอลเตอร ฟรานซิส เวลลา,  แผนดินพระนั่งเกลา , แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต , 
พิมพคร้ังที่ 2  ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2530), 62. 
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                    ทําเลที่ตั้งและการวางทิศของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ    ผลจากการ
สํารวจพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพบวา  
ทําเลที่ตั้งงานสถาปตยกรรมมีการสรางเปนแหลงใหญอยูสามแหงดวยกัน แหงแรกคือในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร  แหงที่สองคือในบริเวณเมืองนครเขื่อนขันธจังหวัดสมุทรปราการ  แหงที่สาม
คือบริเวณเขตบางขุนเทียนริมคลองดานและเชื่อมตอไปจนถึงคลองบางกอกใหญทางฝงธนบุรี 
                    บริเวณในเกาะรัตนโกสินทรซ่ึงเปนมหานครที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาจากการสํารวจ
พบ  วัดเทพธิดาราม และวัดมหรรณพาราม 
                    บริเวณเมืองนครเขื่อนขันธจังหวัดสมุทรปราการ ริมคลองลัดหลวงเชื่อมแมน้ํา
เจาพระยา จากการสํารวจพบ วัดไพชยนตพลเสพและวัดโปรดเกศเชษฐาราม 

                    บริเวณเขตบางขุนเทียนริมคลองดานเชื่อมไปถึงคลองบางกอกใหญฝงธนบุรี จากการ
สํารวจพบ วัดราชโอรสฯ และยังมีพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมที่ไมไดรวมอยูในตัวอยาง
การศึกษา ไดแก วัดนางนอง  วัดนางชี  วัดอัปสรสวรรค วัดอินทาราม วัดจันทราราม วัดประดู
ฉิมพลี   และในบริเวณเขตคลองสาน(คลองสมเด็จบานเจาพระยาองคนอย) จากการสํารวจพบ  วัด
พิชัยญาติการาม   วัดเศวตฉัตร   
                    เมื่อทําการศึกษาทางประวัติศาสตรของพื้นที่ทั้งสามบริเวณ  ผูวิจัยพบขอมูลที่นาสนใจ
ที่เกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ สรุปไดเปนสามประการดังนี้ 
                    ประการที่หนึ่ง ทําเลที่ตั้งของพระอารามหลวงจากการวิจัยนี้   พบวาพระอารามหลวง
ทั้งหมดสรางอยูในเขตของเมืองหรือชุมชนใหญบริเวณเสนทางคมนาคมทางน้ําสําคัญสองสาย 
ไดแก แมน้ําเจาพระยา และคลองดานเชื่อมคลองบางกอกใหญ ซ่ึงสายน้ําทั้งสองนี้ลวนมีบทบาทตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของชาวสยามในฐานะเปนเสนทางการคาที่
สําคัญ   นอกจากนั้นยังใชเปนเสนทางในการเดินทัพและขนสงอาวุธยุทโธปกรณในการพระราช
สงคราม โดยดํารงความสําคัญเปนอยางนอยตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา15 
                      สวนการหันทิศทางของพระอารามนั้นพบวาพระอารามทั้งหมดจะยึดแกนประธาน
ตามแนวแกนตะวันออกตะวันตก ซ่ึงมีบางพระอาราม เชน วัดมหรรณพาราม วัดนางนอง วัดนางชี 
เปนตนจะหันหนาพระอารามออกสูทิศตะวันตก  มิไดมีกฏขอบังคับวาจะตองหันหนาพระอาราม
ไปสูทิศตะวันออก 
 
 
____________________ 
                   15ขรรคชัย ปุนปาน, บางขุนเทียน : สวนหนึ่งของแผนดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพยูไนเตด็, 2525), 133.  
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                    ประการที่สองในบริเวณดังกลาวยังเปนที่ตั้งบานเรือนของกลุมคนจีน   ซ่ึงคนจีนใน
กรุงสยามมักจะอาศัยอยูกันมากในเขตฝงทะเลและบริเวณที่ลุมแถบแมน้ําสายใหญๆ  มีการตั้งหลัก
แหลงชาวจีนในทุกๆเมืองตลอดชายฝงทะเลดานอาวสยามโดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ํา เชน แมน้ํา
บางปะกง แมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลอง                           

                    ประการที่สาม ทําเลที่ตั้งงานสถาปตยกรรมบางแหงเกี่ยวของกับผูสรางในฐานะเปน
สถานที่หรือยานที่เคยอาศัยของผูสรางหรือเครือญาติ  หรือเปนที่ของตระกูลซ่ึงไดอุทิศถวายเปนวัด
อาทิเชน ละแวกบางขุนเทียนชวงบางหวาและบางนางนองซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับพระญาติวงศขาง
พระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 แหงพระบรมราชจักรีวงศ 
 
การออกแบบฐานานุรูปพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวซ่ึงสัมพันธกับฐานานุศักดิ์ของผูสราง                
                    พระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางเปนพระอารามสวนพระองค    การใช
องคประกอบสถาปตยกรรมในงานแผนผังบริ เวณ   จะมีการใชองคประกอบที่ เปนงาน
สถาปตยกรรมและสวนประดับหลักและปลีกยอยตางๆ  เปนองคประกอบในผังเปนจํานวนมาก อัน
ไดแก กําแพงแกว  พระระเบียงคด    ศาลาราย  เจดีย  พระปรางค  เสมา  ซุมประตูกําแพงแกว 
วิหารคด เจดียทิศ ปรางคทิศ ลอมรอบหรือประดับตกแตงบริเวณแผนผังบริเวณและแบงพื้นที่
ภายในเขตพุทธาวาสเปนหลายสวน   
 
 

 
 

ภาพที่  93  การใชองคประกอบงานสถาปตยกรรมและสวนประดับหลักและปลีกยอยตางๆ 
          ในการออกแบบพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสราง  ในภาพเปนภาพถายดานหนา 
           ทิศตะวนัออกติของวดัราชโอรสาราม 
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                    นอกจากนั้นการออกแบบแผนผังบริเวณของพระอารามประเภทนี้จะมีลักษณะที่เปน
ระเบียบซับซอนเปนอยางมากซึ่งเปนความเคยชินตามแบบแผนประเพณีการสรางพระอารามหลวง  
กรณีของการออกแบบแผนผังบริเวณพุทธาวาสนั้น     พระอารามที่มีความสําคัญที่พระมหากษัตริย
สรางและบูรณะปฏิสังขรณจํานวนสองแหง  ไดแก   วัดราชโอรสารามและวัดนางนอง  จะใช
แผนผังประเภทสามแนวแกนประธานและออกแบบใหอาคารประธานตั้งอยูดานในถอยลนเขาไป
ตามแนวแกนกลางของแกนสําคัญทั้งสาม   จากอาคารที่วางขนานซาย-ขวาทางดานหนา  ทําใหเกิด
ลานทางดานหนาสามารถสรางสิ่งกอสรางที่สําคัญ เชน โบสถหรือพระปรางค   เนนความสําคัญ
ของอาคารประธานและแสดงฐานานุศักดิ์ของพระอารามใหเดนชัดยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตามการวาง
แผนผังบริเวณพระอารามแบบนี้ก็มิไดเปนรูปแบบเดียวที่ใชในการออกแบบพระอารามเนื่องมาจาก
วา วัดเฉลิมพระเกียรติที่สรางขึ้นในปลายรัชกาลที่ 3 ไดใชผังบริเวณแบบขนาน 3 แนวแกน ซ่ึง
ผูวิจัยคาดวาความเปลี่ยนแปลงเชนนี้นาจะมีเหตุผลจากรสนิยมทางศิลปะประกอบในการออกแบบ
ดวย   
 

                
 
                       (วัดราชโอรสาราม)                                                              (วัดประดูฉิมพลี) 
 

ภาพลายเสนที ่105 แผนผังพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะ    
                  แสดงใหเห็นระเบียบที่ซับซอนกวาแผนผังพระอารามโดยทั่วไป 

ที่มา  : ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตนรัตนโกสินทร 
                 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2525), 115. 
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                    อาคารสําคัญในแผนผังพุทธาวาสนี้ประกอบดวย  พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการ
เปรียญ สวนพระวิหารอาจจะมีมากกวาหนึ่งหลังไดโดยเฉพาะที่วัดราชโอรสจะมีวิหารพุทธ
ไสยาสนซ่ึงเปนพระวิหารขนาดใหญที่สุดในบรรดาพระอารามที่ออกแบบสรางสรรคตามแบบพระ
ราชนิยมฯ  อาคารที่เปนประธานของผังในกรณีนี้จะถูกออกแบบลอมไวดวยองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พระระเบียง กําแพงแกว  ที่สําคัญคือรูปแบบ
การออกแบบลอมหรือประดับพระวิหารใหญดวยเจดียรายโดยเฉพาะที่วัดราชโอสารามจะสราง
เจดียยอเหล่ียมไมสิบสองลอมพระวิหารพุทธไสยาสนอยูบนลานประทักษิณอยางเต็มรูปแบบสวนที่
วัดนางนองนั้นจะสรางเปนปรางคขนาดเล็กๆประดับอยูบนกําแพงแกวลอมวิหารซ่ึงตั้งอยูทาง
ซายมือของพระอุโบสถใหญ  สวนอาคารสําคัญอ่ืนๆจะถูกลอมรอบดวยกําแพงแกวเตี้ยๆ แบง
อาคารแตละหลังเปนสวนแยกออกจากกัน  บริเวณมุมกําแพงแกวอาจจะมีการประดับดวยพระ
ปรางคเพื่อเนนความสําคัญของอาคารและเปนการตัดสวนการลอมอาคารสําคัญดวยพระปรางค
แบบประเพณีซ่ึงมุงหมายจะจําลองสัญลักษณจักรวาลตามคติพุทธศาสนาดวย   
                    การยกฐานอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่ดํารงสถานะเปนอาคารประธานหรืออาคารสําคัญ
ในผังจะใชระเบียบฐานสองชั้นซึ่งเปนระเบียบที่ใชในการออกแบบวัดราชโอรสาราม วัดนางนอง 
และใชกับวัดเฉลิมพระเกียรติซ่ึงเปนพระอารามหลวงที่สรางขึ้นในชวงปลายรัชกาลที่ 3   สําหรับ
อาคารที่สําคัญในผังรองลงมาจะใชฐานยกพื้นเพียงชั้นเดียว  ทําใหความสูงของฐานอาคารมีความ
แตกตางกันตามความสําคัญจากตําแหนงที่ตั้งของอาคารประธานภายในแผนผังบริเวณ  อยางไรก็
ตามการใชระเบียบฐานสองชั้นในการออกแบบพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางหรือ
ปฏิสังขรณนี้ก็จําเปนตองสัมพันธไปตามฐานะและความสําคัญของพระอารามนั้นๆดวย ดังเชน ใน
กรณีของวัดนางชี  ซ่ึง เปนพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกลา เจาอยูหัวทรง
บูรณะปฏิสังขรณ(ในหนังสือเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยเลม 4  ชื่อวาวัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทรไดจัด
พระอารามแหงนี้ไวในหมวดพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงบูรณะปฏิสังขรณ ซ่ึงตรงกับ
ประวัติที่กลาวไววาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบูรณะและรับเปนพระอารามหลวง
กอนที่พระยาราชานุชิตจะมาบูรณะขึ้นใหมอีกในครั้งหลัง)อาคารประธานและอาคารสําคัญใน
แผนผังบริเวณไดแก พระอุโบสถและพระวิหารก็มิไดใชระเบียบฐานยกพื้นสองชั้นในการออกแบบ  
                    ขนาดของเขตพุทธาวาสและอาคารสําคัญ  โดยเฉพาะอาคารประธานจะมีขนาดกวาง
ใหญเปนพิเศษ   ซ่ึงจากการเรียงขนาดความกวางใหญของพระอารามเปนลําดับในบทวิเคราะหโดย
ทําการเทียบกับพระอารามหลวงที่ผูสรางมีฐานานุศักดิ์ที่อยูในฐานะอื่นๆ  พบวาพระอารามหลวงที่
พระมหากษัตริยทรงสรางมีขนาดกวางใหญที่สุด  ซ่ึงขนาดก็มีความสัมพันธกับฐานานุศักดิ์ของ
พระองคโดยตรงในฐานะ”ผูทรงไวดวยพระราชอํานาจและบุญญาธิการที่สูงสุดในแผนดิน” 
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สําหรับการออกแบบขนาดของอาคารภายในแผนผังบริเวณพระอารามเดียวกันนั้น  อาคารประธาน
จะมีขนาดใหญที่สุดและจะลดขนาดลงตามความศักดิ์และความสําคัญของอาคาร 
                      สวนการซอนชั้นหลังคานั้นเนื่องจากการออกแบบตองการออกแบบสวนหลังคาใหดู
คลายกับสถาปตยกรรมจีนโดยการใชหลังคาที่เปนหนาบันเรียบมีกันสาดโดยรอบ  ผูออกแบบจึง
ซอนชั้นหลังคาเพียงสองซอนเทานั้นเพื่อเปนการแสดงศักดิ์และความสําคัญของตัวอาคารสวน
อาคารที่สําคัญรองลงมาอาจจะใชหลังคาแบบไมซอนชั้นในการแสดงระดับของฐานานุศักดิ์
สถาปตยกรรม  อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องจากการทําหลังคาโดยการซอนชั้นเพียงสอง
ซอนนั้นยังไมบรรลุจุดมุงหมายตามระเบียบแบบแผนการออกแบบสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมไทย
ซ่ึงนิยมสรางการซอนชั้นหลังคาหลายชั้นเพื่อแสดงฐานานุศักดิ์ของผูสราง           ดังนั้นในงาน
สถาปตยกรรมพระราชนิยมฯนี้จึงออกแบบทํา ”หนาบันชั้นลด”เปนระเบียบเพิ่มเติมเพื่อแสดง
ฐานานุศักดิ์ของสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับองคพระมหากษัตริยผูสรางหรือบูรณะปฏิสังขรณ  ซ่ึง
ผลของการเปรียบเทียบองคประกอบขางตนก็เปนขอยืนยันไดเปนอยางดี 
 

 
 

 
ภาพที่  94  พระอุโบสถวัดราชโอรสออกแบบใชหนาบนัชั้นลดเพื่อเปนองคประกอบ 

                        ในการแสดงศักดิ์ของอาคารซึ่งสัมพันธองคพระมหากษัตริยผูสราง 
                        (วันที่บรรทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 
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                     ลักษณะพิเศษของพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯที่พระมหากษัตริยทรงสรางเปน
การสวนพระองคหรือทรงบูรณะปฏิสังขรและรับขึ้นเปนพระอารามหลวงสวนพระองค  จะมีการ
ออกแบบใชหนาบันชั้นลด คือหนาบันที่ทําเปนสองชั้นมีบัวคั่นกลางแบงพื้นที่หนาบันเปนสองสวน 
โดยการศึกษาพบวาการใชหนาบันชั้นลดนี้จะใชเฉพาะกับอาคารประธานหรืออาคารสําคัญในเขต
พุทธาวาสเทานั้น อาคารสําคัญรองลงมาจะมีการออกแบบใชหนาบันที่”ไมมีบัวค่ันแบงพื้นที่หนา
บัน”  โดยการแสดงฐานานุศักดิ์ของหนาบันนี้จะใชรวมกับระบบการใชสัญลักษณมงคลจีนและถือ
วาเปนการออกแบบที่เปนเนื้อหาเดียวกัน   
                    พระอารามหลวงประเภทนี้ เทานั้นที่สามารถใชสัญลักษณมังกรหาเล็บซึ่งเปน
ความหมายแทนองคพระมหาจักรพรรดิและความหมายถึงมงคลอันสูงสุดในการตกแตง หนาบัน  
บานประตูหนาตาง หรือใชเขียนภาพจิตรกรรมสวนองคประกอบทางสถาปตยกรรมทั้งภายใน
ภายนอกของอาคารได  นอกจากนั้นพระอารามประเภทนี้ยังสามารถใชสัญลักษณมงคลจีนในการ
ตกแตงพระอารามไดทุกประเภท  ไดแกลายสัญลักษณเทพ   สัตวมงคล ดอกไมและเครื่องมงคล 
หรือลวดลายเลียนแบบธรรมชาติและจะใชสัญลักษณมงคลนี้ปรากฎใหเห็นจํานวนมากตาม
องคประกอบสําคัญที่จะแสดงใหเห็น ไดแก หนาบัน และสวนคอสอง , บานประตู/ หนาตาง, ซุม
ประตู/หนาตาง, ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมประดับตกแตงผนังอาคารและเพดานทั้งสวน
ภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ   แตสัญลักษณที่แสดงถึงความหมายที่สูงที่สุดในกรณีนี้ก็คือมังกร
หาเล็บนั้น  ก็จะใชสําหรับการตกแตงอาคารประธานหรืออาคารสําคัญเทานั้น  ในการออกแบบจะ
ลดความสําคัญของสัญลักษณลงโดยจะไมนําสัญลักษณที่มีความหมายสูงมาใชออกแบบตกแตง
อาคารที่มีฐานะความสําคัญรองลงมา เชน ในกรณีของหนาบันอาคารที่มีฐานะความสําคัญนอยกวา
หรือไมมีฐานะความสําคัญเปนอาคารประกอบในแผนผังบริเวณ อาทิ วิหารคด  วิหารทิศ  หรือศาลา
ทิศ พบวาจะออกแบบประดับดวยหนาบันลายพฤกชาติ    ซ่ึงสวนใหญนิยมทําเปนลวดลาย
สัญลักษณดอกโบตั๋นหรือลายดอกเบญจมาศ  ดังเชน ที่วัดเฉลิมพระเกียรติที่สรางในปลายรัชกาลก็
ใชหนาบันเปนลายดอกพุดตานหรือดอกโบตั๋นประดับตามหลักการนี้เชนกัน  นอกจากนั้นอาคาร
ประธานและอาคารสําคัญของพระอารามหลวงที่มิไดมีฐานะเปนพระอารามที่สรางขึ้นเปนการสวน
พระองค ก็จะไมใชสัญลักษณมังกรหาเล็บนี้เชนกัน  ดังเชน  หนาบันที่วัดนางชีก็จะใชเพียงลวดลาย
เครื่องบูชาแบบจีนจํานวนมากและการใชสัญลักษณมงคลจีนจํานวนมากบนหนาบันก็เพื่อจะใหมี
ความหมายถึง”มงคลอันยิ่งใหญ” ซ่ึงแสดงใหสัมพันธกับจํานวนนั่นเอง  
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ภาพที่  95  พระอุโบสถวัดนางนอง 
(วันที่บนัทึกภาพ 17 พฤศจิกายน 2546) 

                                                              

 
 

 
ภาพลายเสนที ่ 106  หนาบันสัญลักษณเครือ่งมงคลพระอุโบสถวัดนางนอง 

 
 
                    พระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางพระราชทาน(แกกรมหมื่นอัปสรสุดา
เทพ)      การออกแบบฐานานุรูปของพระอารามประเภทนี้   ในสวนของการใชองคประกอบ
สถาปตยกรรมในงานผังบริเวณของพระอารามจะมีการใชงานสถาปตยกรรมและสวนประดับหลัก
และปลีกยอยเปนองคประกอบของแผนผังบริเวณพระอารามจํานวนมาก      อันไดแก   กําแพงแกว
ลอมเขตพุทธาวาสและกําแพงแกวลอมอาคาร  พระวิหารทิศ  ศาลาทิศ  พระปรางคทิศ  เจดียราย 
เปนตน   ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยสราง แตการใชองคประกอบ
บางอยางจะถูกตัดออกเพื่อลดทอนความสําคัญของพระอารามและความหมายของการสราง  เชน 
ไมมีการลอมอาคารดวยพระระเบียงคดเพื่อลดระเบียบความซับซอนขององคประกอบในผังบริเวณ   
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ภาพที่  96 การใชองคประกอบสถาปตยกรรมในงานแผนผังบริเวณจํานวนมาก 
                           ของวัดเทพธิดารามทําใหพระอารามมีระเบียบซับซอนเชนเดียวกับพระอาราม 
                           หลวงที่พระมหากษัตรยิ์สราง 
                           (วันที่บันทึกภาพ 25 ธันวาคม 2546) 
 
                    สําหรับพระวิหารจะมีการลอมดวยพระเจดียโดยรอบแตมีจํานวนนอยลงซ่ึงคงมีผลมา
จากขนาดของพระวิหารที่เล็กกวาพระวิหารที่พระมหากษัตริยทรงสราง  การออกแบบจะให
ความสําคัญกับอาคารศาลาการเปรียญโดยนําเขามาเปนสวนหนึ่งของเขตพุทธาวาสเชนเดียวกับพระ
อารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางเปนการสวนพระองค  การวางแกนของตัวอาคารจะเนน
การเขาสูตัวอาคารทางแนวดิ่งแบบสามแนวแกน   ซ่ึงเปนแบบอยางหนึ่งของพระอารามที่มี
ฐานานุศักดิ์สูงซึ่งเกิดจากการออกแบบใหมีอาคารสําคัญเปนอาคารที่สามตั้งอยูในเขตกําแพงแกว
พุทธาวาสนั่นเอง 
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ภาพลายเสนที ่107 แผนผังวดัเทพธิดารามวางผังเนนแกนประธานสามแนวแกนรวมกับ 
                      การใชองคประกอบบางประการ   เชน    เจดียรายรอบพระวิหาร  ซ่ึงเปนแผนผังที่มี 
                      ระเบียบซับซอนแสดงถึงศักดิ์ของพระอารามที่สัมพันธกับฐานานุศักดิ์ผูสราง 
 
 
                    อาคารประธานและอาคารสําคัญในเขตพุทธาวาสจะทําฐานยกพื้นสองชั้น สวนอาคาร
ที่มีความสําคัญรองลงมาจะทําฐานยกพื้นเพียงชั้นเดียวและจะออกแบบลดความสูงของฐานอาคาร
ลงตามระดับความสําคัญของอาคาร 
                    หนาบันอาคารประธานและอาคารสําคัญจะทําเปนหนาบันชั้นลด สวนหนาบันอาคารที่
สําคัญรองลงมาจะใชเปนหนาบันแบบไมมีชั้นลด 
 
 

 
 

ภาพลายเสนที ่ 108  หนาบันชั้นลดวัดเทพธิดารามฯ 
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                    พื้นที่เขตพุทธาวาสและขนาดอาคารประธานจะมีขนาดกวางใหญเปนอันดับสองรอง
มาจากพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยสรางเปนการสวนพระองค  ขนาดของอาคารประธานจะ
มีขนาดกวางใหญที่สุดในผังและอาคารสําคัญอื่นๆหรืออาคารสําคัญรองลงมาจะมีขนาดเล็กลงเปน
ลําดับตามฐานะและความสําคัญของอาคาร 
                     พระอารามหลวงประเภทนี้สามารถใชสัญลักษณสัตวเทพ ไดแก มังกรและหงส เพื่อ
ใชในการ ตกแตงหนาบัน  บานประตูหนาตาง  และจิตรกรรมภายนอกและภายในอาคารได  (ผูวิจัย
คาดวาถาหากเปนพระอารามหลวงที่สรางพระราชทานแกเชื้อพระวงศชั้นสูงที่เปนชายนาจะตองใช
สัญลักษณมังกรและจะตองเปนมังกรสี่เล็บเทานั้นซ่ึงมีความหมายถึงราชวงศชั้นสูง  ดังเชนที่วัดม
หรรณพาราม)  
                    อยางไรก็ตามพระอารามที่พระมหากษัตริยสรางพระราชทานนี้ ก็จะยึดหลักที่ออกแบบ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับฐานานุศักดิ์ของผู เปนเจาของซึ่งพระองคสราง
พระราชทานใหเปนหลัก  แตเนื่องมาจากในหมวดของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯใน
กรณีนี้มีเพียงวัดเทพธิดารามเพียงพระอารามเดียวเทานั้นซึ่งเปนพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย
ทรงสรางโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางพระราชทานกรมหมื่นอักษรสุดาเทพ
พระราชธิดาในพระองค  ดังนั้นการออกแบบสถาปตยกรรมในกลุมที่กษัตริยสรางพระราชทาน
ใหแกบุคคลในฐานานุศักดิ์อ่ืนจึงไมสามารวิเคราะหและสรุปผลดวยขอมูลที่หลากหลายได                
                    พระอารามหลวงที่พระมหาอุปราชทรงสราง   ผูวิจัยยังมีความเคลือบแคลงสงสัยบาง
ประการ เนื่องจากผูวิจัยคาดวาพระอารามหลวงที่พระมหาอุปราชทรงสรางขึ้นนาจะมีการออกแบบ
ฐานานุรูปใหสมกับพระเกียรติของพระองคซ่ึงทรงมีฐานะรองลงมาจากองคพระมหากษัตริย  แต
เนื่องจากการสํารวจผูวิจัยพบวาพระอารามหลวงแบบนี้ ซ่ึงก็คือวัดไพชยนตพลเสพฯกลับไมมี
รูปแบบของความซับซอนในการออกแบบองคประกอบตางๆเทาที่ควรจะเปน ดังนั้นพระอาราม
หลวงในกรณีนี้ผูวิจัยจึงยังไมสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดในการศึกษาขั้นตอนนี้  อยางไรก็ตาม
ในทายบทนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบศักดิ์ของพระอารามเพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันและ
แสดงผลการวิเคราะหอีกครั้ง 
            พระอารามที่พระบรมวงศานุวงศสรางแลวถวายเปนพระอารามหลวง  พระอารามใน
กลุมนี้ที่สําคัญ ไดแก วัดมหรรณพารามฯ และวัดเศวตฉัตรฯ       
                    พระอารามประเภทนี้มีการใชองคประกอบสถาปตยกรรมในงานผังบริเวณพอสมควร 
คือ  ศาลาทิศ พระปรางคหรือเจดียราย เปนการใชองคกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง    แต
แผนผังบริเวณพระอารามโดยรวมจะมีระเบียบที่คอนขางจะเรียบงายไมซับซอน  ประกอบไปดวย
อาคารสําคัญ 2 อาคาร คือ พระอุโบสถและพระวิหารเปนหลัก     ซ่ึงอาคารสําคัญจะถูกลอมรอบไว
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ดวยกําแพงแกว   มีทั้งที่ทําเปนกําแพงแกวลอมรอบกลุมอาคารสําคัญทั้งหมดและทําเปนกําแพงแกว
ลอมอาคารสําคัญแตละหลังเพื่อประสงคจะแยกพื้นที่ภายในเขตกําแพงแกวออกเปนสวนและเนน
ความสําคัญของพื้นที่หรืออาคารที่ลอมนั้น   
 

                                      
 
                 (วัดไพชยนตพลเสพ)                                                                   (วัดเศวตฉตัร) 
  
                           ภาพลายเสนที่  109  แผนผังพระอารามหลวงแบบพระบรมวงศานุวงศทรงสราง 
                                    ภาพทางซายเปนผังวัดมหรรณพารามฯ      ภาพทางขวาเปนผังวัดเศวตฉัตร 
                                    เมื่อพิจารณาดูจะเห็นวาแผนผังมีระเบียงที่นอยกวาแบบขางตนมาก 
 
                    แผนผังอาคารจะใชแบบแนวแกนคูขนานทําใหพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งเปน
อาคารหลักเพียงสองหลังตองวางแนวขนานกันแบบสองแนวแกน อาคารประธานและอาคารสําคัญ
มีขนาดเทากันหรือใกลเคียงกัน   การวางอาคารสําคัญทั้งสองเนนเสนแกนและการเขาถึงอาคารจาก
แนวดิ่งโดยใหความสําคัญของอาคารตามแนวแกนประธานทั้งสอง   ทําใหลักษณะแผนผังมี
ลักษณะคงที่ในแนวดิ่งแตสามารถขยายตัวไดตามแนวระนาบ   แผนผังอาคารแบบนี้เปนการลดรูป
ของการวางแผนผังอาคารที่พระมหากษัตริยทรงสรางเพื่อใหสัมพันธกับฐานานุศักดิ์ของผูสราง 
                    อาคารประธานและอาคารสําคัญจะมีการออกแบบใชฐานยกพื้นสองชั้นเปนระเบียบที่
สําคัญและเปนระเบียบเดียวกับพระอารามที่พระมหากษัตริยทรงสรางและสรางพระราชทานแก
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  และบางแหงจะมีการยกระดับพื้นของลานประทักษิณใหสูงขึ้นเล็กนอย
จากพื้นลานพุทธาวาสดวย   
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                    หนาบันที่ใชในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯในหมวดนี้ ตาม
กรณีศึกษาที่วัดมหรรณพารามจะใชหนาบันชั้นเดียว แตที่วัดเศวตฉัตรจะเปนหนาที่เกิดจากหลังคา
ตับบนสุดหรือตับที่ 1 กับหลังคาตับที่ 2 และมีบัวตามแนวนอนในระดับเดียวกับปลายหลังคาตบัที ่1 
แบงพื้นที่หนาบันนี้ออกเปนสองสวนอยางชัดเจน ซ่ึงเรียกวา “หนาบันชั้นลด”  
 
 
 

             
 

ภาพลายเสนที ่110 ชนิดหนาบันพระอารามหลวงที่พระราชวงศชั้นสูงทรงสราง 
                      ภาพทางซายเปนหนาบันชั้นเดียวตรงกลางประดับสัญลักษณมังกรสี่เล็บวัดมหรรณฯ 
                      ภาพทางขวาเปนหนาบันชั้นลดวัดเศวตฉัตร 
 
                    สัญลักษณที่ใชในการตกแตงหนาบันปรากฎหลายแบบ   แบบที่ 1 คือ หนาบันที่
ปรากฏสัญลักษณสัตวเทพ  คือ มังกรสี่เล็บซึ่งพบที่วัดมหรรณพาราม  แบบที่ 2 คือหนาบันที่ใช
ลวดลายพฤกษชาติ และธรรมชาติประกอบกันขึ้นในลักษณะรูปแบบของเขามอ  พบที่วัดอัปสร
สวรรคและวัดเศวตฉัตร  
                    การซอนของหลังคายังคงทําตามแบบประเพณีเดิม เทาที่สํารวจการซอนของหลังคา
ปรากฏวา  มีอยางมากเพียง  2  ซอนเทานั้นเหตุผลก็คงเปนลักษณะเชนเดียวกับอาคารที่
พระมหากษัตริยทรงสราง   
                    นอกจากนั้นที่วัดอัปสรสวรรคก็เปนอีกพระอารามหนึ่งซึ่งอยูในกลุมนี้เชนกัน แตที่
พระอารามแหงนี้จะออกแบบฐานานุรูปโดยการใชหนาบันชั้นเดียว  ยกฐานอาคารชั้นเดียว และตก
แตงหนาบันเปนสัญลักษณมงคลจีนประกอบขึ้นเปนลวดลายธรรมชาติแบบเดียวกับที่วัดเศวตฉัตร 
ซ่ึงเปนการออกแบบที่แสดงฐานานุศักดิ์ในความหมายที่มีความสําคัญนอยที่สุดในกลุมนี้ ซ่ึงคง
เนื่องมาจากผูปฏิสังขรณพระอารามแหงนี้ดํารงฐานานุศักดิ์ในฐานะเจาจอมมารดา นอย สุหรานากง 
ธิดาเจาพระยาพลเทพ (ฉิม) ซ่ึงโดยชาติกําเนินแลวมิใชหนอเนื้อเชื้อกษัตริย   ดังเชนพระองคเจา
อรรณพ(ตอมาเปนกรมหมื่นอุดมรัตนราษี)   และกรมหมื่นสุนทรรักษผูสรางวัดมหรรณพารามและ
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วัดเศวตฉัตรตามลําดับ  ดังนั้นในการออกแบบฐานานุศักดิ์ของพระอารามหลวงในกลุมนี้จึงตองมี
ความสัมพันธกับผูสรางโดยตรง        ซ่ึงถึงแมทานตางๆเหลานี้จะเปนเชื้อพระวงศเชนเดียวกัน  แต
ในกลุมของเชื้อพระวงศก็มีผูที่มีศักดิ์และความสําคัญแตกตางกันเปนระดับชั้นดวย  การออกแบบจึง
ตองลดทอนองคประกอบบางอยางเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
                    พระอารามที่ขุนนางขาราชการสรางและถวายเปนพระอารามหลวง    พระอาราม
สําคัญในกลุมนี้ที่ผูวิจัยสนใจมีทั้งสิ้น 3 แหงจากทั้งหมด 6 แหง  ไดแก วัดโปรดเกศเชษฐาราม  วัด
ประดูฉิมพลี และวัดพิชัยญาติการาม   
                    พระอารามหลวงในหมวดนี้สวนใหญจะเปนพระอารามที่มีเขตพุทธาวาสและอาคาร
สําคัญที่มีขนาดเล็ก  และจะใชองคประกอบสถาปตยกรรมในงานผังบริเวณไมมากชนิด เชน  ศาลา
ทิศ  พระปรางคทิศ เปนตน หรือบางพระอารามอาจจะมีการใชองคประกอบหลัก คือ กําแพงแกว
เพียงอยางเดียวเทานั้น 

                                  
                  

      ภาพลายเสนที่   111   ตัวอยางแผนผังพระอารามที่ขุนนางบูรณะโดยใชระเบียบแผนผัง 
                             แบบเรียบงาย      ภาพซายเปนผังวัดอินทรารามซึ่งพระยาศรีสหเทพไดบูรณะ  
                             ภาพทางขวาเปนผังวัดจันทารามซึ่งพระยาสุรเสนาไดบูรณะในเวลา เดียวกัน 
 
                    การออกแบบวางผังบริเวณพุทธาวาสของพระอารามหลวงในกลุมนี้สวนใหญจะเปน
แผนผังที่เรียบงายไมซับซอน  ประกอบไปดวยอาคารสําคัญ 2 อาคาร คือ พระอุโบสถและพระวิหาร
(วัดประดูฉิมพลีพบวามีพระวิหาร 2 หลัง)  ตั้งอยูในเขตกําแพงแกวและบางแหงจะมีกําแพงแกวคั่น
ซอนอยูภายในเพื่อแบงพื้นที่ภายในเขตกําแพงแกวออกเปนสวน เชน ที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม      
และมักจะมีการออกแบบลอมหรือประดับผังบริเวณโดยการสรางวิหารขนาดเล็กและหรือพระ
ปรางคขนาดเล็กลอมบริเวณมุมกําแพงแกว  และอาจจะใชศาลาประดับบริเวณกลางกําแพงแกวใน
แตละดาน           
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                    การวางแผนผังอาคารจะใชแนวแกนคูขนานสองแนวแกนเปนหลัก   อาคารประธาน
และอาคารสําคัญ คือ พระอุโบสถและพระวิหารนั้นจะมีขนาดเทากันหรือใกลเคียงกันตั้งอยูใน
แนวขนานการวางอาคารสําคัญทั้งสองเนนเสนแกน    และการเขาถึงอาคารจากแนวดิ่งโดยใหความ 
สําคัญของอาคารตามแนวแกนประธานทั้งสอง   แตก็มีบางพระอารามที่ผูสรางเปนขุนนางชั้น
ผูใหญที่มีอํานาจและบทบาททางการเมืองในขณะนั้นหรืออยูในตระกูลที่มีความสัมพันธแนนแฟน
กับราชวงศ เชนที่ วัดพิชัยญาติการาม และวัดประดูฉิมพลีซ่ึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
(ทัด บุนนาค) ไดสรางไวและที่วัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งพระยาเพชรพิไชย(เกษ)ไดสรางไวเชนกัน  
ก็มีการออกแบบใชแผนผังที่มีระเบียบคอนขางซับซอนและสามารถออกแบบโดยการวางแผนผัง
อาคารแบบสามแนวแกนไดเชนกัน     โดยเฉพาะที่วัดประดูฉิมพลีนั้นไดออกแบบแผนผังอาคาร
แบบวางอาคารประธานถอยรนเขาไปลึกสุดตามแนวแกนกลางของแนวแกนทั้งสาม และวาง
แผนผังอาคารพระอุโบสถแบบแนวราบทางยาวเปนองคประกอบเพื่อขัดกลุมอาคาร(Cluster)  
เชนเดียวกับที่วัดราชโอรสารามดวย  ซ่ึงเหตุผลก็คงเนื่องมาจากการออกแบบสรางสถาปตยกรรมให
สัมพันธกับฐานะรวมถึงความสําคัญและบทบาททางสังคมของผูสรางและรสนิยมในขณะนั้นเปน
ประเด็นหลัก     
  

                                 
 

                        (วัดโปรดเกศเชษฐาราม)                             (วัดประดูฉิมพลี) 
ภาพลายเสนที ่112 แผนผังพระอารามหลวงที่ขุนนางชั้นสูงสรางและใชผัง 3 แนวแกน 

 
                     จากภาพลายเสนที่ 110  ภาพทางขวาเปนผังวัดประดูฉิมพลีซ่ึงสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาพิชัยญาติ           ขุนนางที่มีอํานาจทางการเมืองอยางมากในสมัย ร.3-ร.4   ไดสรางไวกอนที่จะ
สรางวัดพิชัยญาติการาม   ขอสําคัญอยางหนึ่ง  คือ  การออกแบบยกพื้นฐานของพระอารามในกลุมนี ้
คือ ไมมีแหงใดใชฐานยกพื้นสองชั้นเลย     การออกแบบอาคารจะใชฐานยกพื้นเพียงชั้นเดียวเทานั้น 
คือ เปนฐานที่เห็นไดจากลานประทักษิณขึ้นไปยังพื้นระเบียงของอาคาร  แตหากภายในแผนผงันัน้มี
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องคประกอบงานสถาปตยกรรมที่เปนอาคารหลายอยาง เชน วิหารทิศ ศาลาทิศ เปนตน พื้นของ
อาคารประธานและอาคารสําคัญจะมีความสูงที่สุด  และพื้นของอาคารประกอบผังจะตองเตี้ยกวาไล
กันเปนลําดับ 
                      หนาบันที่ใชจะเปนหนาบันชั้นเดียว คือ หนาบันที่ไมมีบัวตามแนวนอนแบงพื้นที่
หนาบันนี้ออกเปนสองสวนเทานั้น  ซ่ึงเกิดจากหลังคาตับที่ 1 ตับบนสุดอยางเดียวหรือเปนหนาบัน
ซ่ึงเกิดจากหลังคาตับที่ 1 กับหลังคาตับที่ 2  ไมมีการใชหนาบันสองชั้น 
 

                             
 

            (วัดประดูฉิมพลี)                                                                           (วัดพิชัยญาติการาม) 
                          ภาพลายเสนที่  113  หนาบนัพระอารามหลวงที่ขุนนางผูใหญสราง 
                      
                     การใชสัญลักษณ สําหรับพระอารามที่สําคัญจะใชสัญลักษณมังกรประดับหนาบันได  
แตตองเปนมังกรสามเล็บซึ่งมีความหมายถึงขุนนางชั้นผูใหญเทานั้น  สําหรับพระอารามขนาดเล็กที่
ขุนนางผูอ่ืนไดสรางไวสวนมากจะไมมีการใชสัญลักษณมังกรจะใชเพียงสัญลักษณมงคลจีน หรือ
ลวดลายพฤกษชาติประดับ  ที่นาสังเกตคือสัญลักษณมงคลที่นํามาประดับจะมีจํานวนนอยกวาพระ
อารามหลวงในฐานานุศักดิ์อ่ืนๆ คาดวาคงเปนขอจํากัดในการแสดงสัญลักษณดังกลาวใหสัมพันธ
กับฐานานุศักดิ์ของผูสรางดวยเชนกัน 
 
                    การเปรียบเทียบพระอารามหลวงที่พระมหาอุปราชทรงสรางและพระอารามหลวงใน
หมวดของพระบรมวงศานุวงศทรงสราง   ในการวิเคราะหในหัวขอนี้ผูวิจัยจะศึกษาองคประกอบ
ของวัดไพชยนตพลเสพเพื่อเทียบกับพระอารามที่มีศักดิ์รองลงมา  คือ  พระอารามหลวงที่พระบรม
วงศานุวงศทรงสราง โดยจะทําการเปรียบเทียบคูกับพระอารามหลวงในกรณีศึกษา คือ       วัดมหร
รณพาราม ซ่ึงพระองคเจาอรรณพทรงสรางไวปลายรัชกาลและมีระยะเวลาในการสรางหางกับวัด
ไพชยนตพลเสพยาวนานถึง 28 ป   นอกจากนั้นจะใชวัดเทพธิดาราม วัดเศวตฉัตรและวัดอัปสร
สรรคเปนตัวอยางที่ใชเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกสองแหง  เพื่อใหขอมูลกวางขึ้น   
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                    สรุปผลการวิเคราะห   การเปรียบเทียบวัดไพชยนตพลเสพซึ่งเปนพระอารามหลวงที่
พระมหาอุปราชทรงสรางกับพระอารามหลวงอื่นๆที่พระบรมวงศานุวงศทรงสราง จะสรุปผลแยก
ออกอธิบายตามสวนประกอบสําคัญตางๆ ดังนี้  วัดไพชยนตพลเสพมีการใชระเบียบการวางแผนผัง
บริเวณที่คอนขางซับซอน โดยเฉพาะการสรางวิหารทิศไวบริเวณมุมกําแพงแกวลอมผังบริเวณ  และ
ในกลุมของอาคารในผังเขตพุทธาวาสมีการสรางเจดียประธานตั้งเรียงกันสามองค ซ่ึงเปนแบบ
แผนผังลักษณะคลายคลึงกับที่วัดมหรรณพารามและมีระเบียบที่มากกวาวัดเศวตฉัตรรวมทั้งวัด
อัปสรสวรรค แตขนาดของแผนผังบริเวณภายในกําแพงแกวที่ลอมเขตพุทธาวาสและขนาดของ
อาคารประธานของพระอารามไดแก โบสถและวิหารนั้น วัดไพชยนตจะมีขนาดใหญกวาพระ
อารามหลวงที่พระบรมวงศานุวงศทรงสรางทุกแหง(ดูตารางที่ 7 ประกอบ)      
 

                          
 
              (วัดมหรรณพาราม)                                                      (วัดไพชยนตพลเสพ)                       

ภาพลายเสนที ่ 114  เปรียบเทียบแผนผังแบบสองแนวแกน 
 

                    การยกฐานของอาคารไมไดใชฐานสองชั้นเชนที่วัดมหรรณพาราม แตใชเพียงฐานชั้น
เดียวมีลักษณะเดียวกับวัดอัปสรสวรรคในกรณีของพระอารามหลวงที่ราชวงศชั้นสูงทรงสราง    
หนาบันพระอารามในกรณีของพระมหาอุปราชทรงสรางไมไดใชหนาบันชั้นลดเชนที่วัดมหรรณพา
รามและวัดเศวตฉัตรแตก็มีลักษณะเดียวกับที่วัดอัปสรสวรรค (ดูตารางที่ 7 ประกอบ)    

             
                            (วัดไพชยนตพลเสพ)                                    (วัดอัปสรสวรรค) 
 

ภาพลายเสนทื ่ 115 เปรียบเทียบหนาบนัชัน้เดียว      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 250

                    สัญลักษณที่ใชในการตกแตงอาคารประธานและอาคารสําคัญของพระอารามปรากฏวา
มีการใชสัญลักษณสําคัญคือ มังกรสี่เล็บเชนเดียวกันกับที่วัดมหรรณพาราม (ดูตารางที่ 7 ประกอบ) 
 

 
 
                                             (วัดไพชยนตพลเสพ) 
 

 
 
                                                (วัดมหรรณพาราม) 
 

ภาพที่   97       เปรียบเทียบการใชสัญลักษณมังกรที่บานประตูพระวิหาร 
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                    จากตารางและการวิเคราะหเปรียบเทียบขางตนสรุปวา การออกแบบวัดไพชยนตพล
เสพไดใชระเบียบที่ไมซับซอนทั้งการใชองคประกอบและวิธีการจัดแผนผังบริเวณและแผนผัง
อาคาร   ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับวัดมหรรณพารามแลวการออกแบบของทั้งสองพระอารามแทบจะ
ไมแตกตางกันเลย   ดังนั้นศักดิ์ของพระอารามหลวงที่วัดไพชยนพลเสพนี้  จึงเปนเพียงศักดิ์ที่อางอิง
กับศักดิ์ของพระอารามที่พระบรมวงศานุวงศทรงสรางเทานั้น ซ่ึงก็ตรงกับฐานานุศักดิ์ของพระองค
ซ่ึงยังดํารงตําแหนงเปนกรมหมื่นศักดิพลเสพเมื่อคร้ังสรางพระอาราม  
                    สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็คงเนื่องมาจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรง
สรางวัดไพชยนตพลเสพขึ้นตั้งแตคร้ังยังดํารงตําแหนงกรมหมื่นศักดิพลเสพ คาบเกี่ยวกับชวงตน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ซ่ึงในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศสยามยังไม
มั่นคง  และในขณะดํารงตําแหนงบานเมืองยังมีงานศึกสงครามอยูมากนอกจากนั้นพระองคยังทรง
อยูในตําแหนงกรมพระราชวังบวรฯเพียงแค 7 ป เหตุดวยพระองคไดเสด็จสวรรคตลงในระยะเวลา
อันรวดเร็ว  (2367 – 2374)        จึงไมปรากฏมีพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมที่แสดงใหเหน็การ
ออกแบบตามฐานานุศักดิ์ของกรมพระราชวังบวรฯ ไดอยางแทจริง 
                    อยางไรก็ตามระเบียบแบบแผนของวัดไพชยนตพลเสพซึ่งเปนพระอารามหลวงที่กรม
พระราชวังบวรฯทรงสรางนี้ก็มีลักษณะระเบียบแบบแผนที่คลายคลึงกับพระอารามหลวงที่ขุนนาง
สําคัญสรางเชนเดียวกันในบางสวน  แตที่ส่ิงที่ยืนยันฐานานุศักดิ์ของกรมพระราชวังบวรฯที่วัด
ไพชยนตพลเสพนี้ ไดแก สัญลักษณมังกรสี่เล็บ เชนเดียวกับที่วัดมหรรณพารามนั่นเอง                  
 

ความสัมฤทธิ์ผลแหงการสรางสรรค 
 

การออกแบบที่สัมพันธกับคติสัญลักษณจักรวาลและคติจีน   
                    โดยทั่วไปคติสัญลักษณของพระอารามหลวงจะมีความหมายซอนกันอยูสองนัย นัยยะ
แรกคือความหมายในเชิงคติพุทธศาสนาซึ่งอางอิงเรื่องราวเกี่ยวของกับเรื่องของโลกและจักรวาล 
และอางอิงถึงเรื่องความสัมพันธของสามโลกโดยเฉพาะภาพภพที่ถูกสรางขึ้นใน ไตรภูมิสมัย
สุโขทัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการอธิบายถึงสวรรคชั้นดาวดึงสอันเปนที่สถิตของพระอินทร    นัย
ยะหลังคือความหมายในเชิงคติเทวราชของศาสนาพราหมณ ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยไทยนั้น
ทรงเปนสมมุติเทพแหงองคอินทรอีกทั้งทรงเปนหนอพุทธางกูรแหงพระพุทธเจาอันมีวิมาน
มหัศจรรยสถิตอยูบนสวรรคชั้นฟา      ดังนั้นแนวความคิดดั้ง เดิมในการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมพระอารามหลวงซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีความสัมพันธโดยตรงกับพุทธศาสนาและ
พระมหากษัตริยนั้น    จึงเปนความตั้งใจในการบรรจงตกแตงใหงดงามเพื่อจําลองจักรวาลมาแสดง
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บนพื้นโลกโดยการออก แบบรูปทรงและที่วางใหทําหนาที่เปนสัญลักษณแทนความหมายดังกลาว
โดยตรง     ในกรณีของพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯนั้น เมื่อพิจารณาสรุปเฉพาะโดยมุง
ประเด็นไปที่การวิเคราะหสัญลักษณที่รูไดจากองคประกอบสถาปตยกรรม เนนโครงสรางผัง
บริเวณพุทธาวาสของพระอารามซึ่งจะประกอบไปดวยอาคารสําคัญ อันไดแก โบสถและวิหาร เปน
หลักสวนใหญนั้น ทุกพระอารามไดถูกจงใจออกแบบใหมีลักษณะแผนผังบริเวณที่มีลักษณะเปนผัง
แบบปดลอม(close plan)   ดวยองคประกอบสถาปตยกรรมบางอยางที่มีความสําคัญและเปน
สัญลักษณมีคาความหมายในตนเอง    หรือเปนสวนหนึ่งของระบบสัญลักษณที่ใชจําลองจักรวาล     
เปนการใชองคประกอบสถาปตยกรรมที่ชางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดสืบทอดมาจาก
ประเพณีการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมอยุธยา     อันไดแก   กําแพงแกว    รวมทั้งพระระเบียงที่
ลอมรอบพระวิหาร     พระปรางคหรือวิหารทิศ  ที่ลอมรอบแผนผังอาคารสําคัญ โดยวิธีการลอมนั้น
ไดเนนความสําคัญของทิศหลักส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต  ทิศตะวันตก   ทําใหแผนผัง
พระอารามมีลักษณะเปนสี่เหล่ียมมี 4 ดานและ4 มุม   สัมพันธกับทิศดังกลาวซ่ึงสอดคลองกับคติ
โบราณที่นิยมออกแบบใหการจัดวางพื้นที่วางของงานสถาปตยกรรมสัมพันธกับระบบสุริยปราณ 
เพื่อจําลองเสนทางโคจรของดวงอาทิตย      ซ่ึงทําใหเกิดทิศทั้งสี่จากจุดตัดเสนแกนพระอาทิตยขึ้น
และตกบนพื้นพิภพนี้และเปนรูปแบบหนึ่งของการจําลองจักรวาล13 
                  นอกจากนั้นการสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมยังแสดงใหเห็นวา ผูออก 
แบบไดรับเอาแนวคิดทางพุทธศาสนาพรอมยังผนวกเอาแนวความคิดเรื่องคติกษัตริย (kingship) ที่
พระองคเปนศูนยกลางแหงอํานาจในการสรางสรรคสถาปตยกรรม ในการออกแบบที่สัมพันธกับ
ความเชื่อเชนนี้   ระเบียบโครงสรางพระอารามแบบพระราชนิยมฯที่ผูสรางมีฐานานุศักดิ์สูงก็
ยอมจะมีรูปลักษณโครงสรางของที่วาง  และรูปทรงของแผนผังและตัวอาคารที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น
กวาพระอารามหลวงโดยทั่วไป เชน  การออกแบบใชหนาบันชั้นลด  การทําอาคารยกฐานสูงสอง
ชั้น    และการออกแบบ ลอมอาคารสําคัญดวยระเบียงคดซอนเจดียราย หรือลอมอาคารสําคัญดวย
กําแพงแกวซอนกําแพงแกวและใชกําแพงแกวแบงเขตพระอุโบสถและพระวิหารเปนสัดสวนแยก
จากกัน    มีการสรางวิหารทิศ หรือศาลาทิศลอมหรือประดับโดยรอบพระอาราม    นอกจากนั้นพระ
อารามบางแหงใน ตําแหนงของมุมกําแพงแกวแบงเขตพระอุโบสถและพระวิหารไดประดิษฐาน
พระปรางค ฐานสูงครอมบนกําแพงแกวและลอมแผนผังอาคารสําคัญไวอีกชั้นหนึ่งดวย    
 
_________________                 
                      13อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  ปราสาทเมืองต่ํา:การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 30. 
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                    การวางองคประกอบทางสถาปตยกรรมในตําแหนงเชนนี้ เปนเจตนาที่จะเพิ่ม
องคประกอบของอาคารที่จําเปนทั้งในดานความเชื่อที่สัมพันธกับคติจักรวาลและการใชงานเขามา
สรางระเบียบความซับซอนเพื่อเนนความหมายที่สัมพันธกับผูสราง และเปนการเนนความสําคัญ
ของเนื้อที่วางภายใน ซ่ึงจะสัมพันธกับสถานะของอาคารหรือพระอารามนั้น   โดยเฉพาะพระอาราม
หลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นนั้นวิธีการดังกลาวก็จะยิ่งเนนสถานะเทวราชาของพระองคอัน
เกี่ยวพันกับคติกษัตริย(kingship)ใหปรากฏเดนชัดดวยการใชองคประกอบที่มีระเบียบความ
ซับซอนมากขึ้นทั้งในแงของรูปแบบ  การใชองคประกอบ  ความหมาย  ตําแหนง  จํานวน  และ
ความประณีตในเชิงชางดวย               
                    ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคติ สัญลักษณสวนหนึ่ งที่ เปนกรอบในการออกแบบ
สถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
เทาที่ถายทอดใหเห็นไดจากทางกายภาพ ก็ยังคงเปนการใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมในการ
จัดที่วางและรูปทรงโดยเปนการจําลองรูปแบบของไตรภูมิที่สืบเนื่องมาตั้งแตคร้ังสุโขทัย เปน
แผนภาพที่ใชอธิบายสภาวะของจักรวาลที่เกี่ยวพันกับศาสนาและคติกษัตริยไปในคราวเดียวกัน                          
                 และจากลักษณะพิเศษของการสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ ซ่ึงมีการใช
ลวดลายศิลปะจีนเขามามีสวนสําคัญในการออกแบบ  ซ่ึงตามคติแหงงานศิลปะจนีที่เกีย่วเนื่องกับ
ศาสนาแลว การออกแบบนิยมแฝงนยัยะของสัญลักษณภายใตหลักแหงสัมพันธภาพของจักรวาล
โดยเนนความเทาเทียมและความมีดุลยภาพ ของฟา(สวรรค)และดินทีเ่รียกวา หยนิ - หยาง 
สัญลักษณในพระพุทธศาสนาในรูปเครื่องหมายสวัสดกิะ  และสัญลักษณแหงนิมิตมงคลในรูปของ  
ฮก ลก ซ่ิว14 ซ่ึงแสดงออกมาในรูป  มนษุย  สัตว  เครื่องประดับทองฟา  พฤกษชาติ ผลไม   ซ่ึง
ทั้งหมดลวนสําพันธกันและเปนรูปสัญลักษณแทนคําอวยพรที่เกีย่วของกับศาสนาและการดํารงชวีติ
เปนหลัก   
                    การนําสัญลักษณเหลานี้มาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนี้
ประการแรกก็มุงหมายใหเปนสัญลักษณที่นํามาใชในการตกแตงศาสนาสถาน เพื่อใหเกิดรสนิยม
จีนแทนลักษณะการตกแตงโดยใชสัญลักษณแบบไทยประเพณีที่นิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และอธิบายภพภูมิแหงสวรรคตามระบบจักรวาลที่ปรากฏในไตรภูมิสุโขทัย  และเปนแบบที่ 
 
____________________ 
            14ปยะแสง    จันทรวงศไพศาล, “สัญลักษณวัฒนธรรมจีน:ภาควิเคราะหศิลปะและคติ
ความเชื่อ,”  ใน สถาปตยวิชาการ  วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 4,1(พฤษภาคม 2545) : 143. 
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เปนพระราชนิยมรัชกาลนี้  ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปนสัญลักษณที่แสดงใหทราบวาเปนพระ
อารามในพุทธศาสนาที่อํานวยพรใหผูที่ไดเขาไปใชประโยชนภายในอาคารมีแตความเจริญ มั่งคั่ง 
เกิดสิริมงคลแกตนเอง 
                    ในอีกมิติหนึ่งของการออกแบบที่สัมพันธกับคติสัญลักษณจีนอันเปนเอกลักษณเดน
อยางหนึ่งในงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ  แสดงใหเขาใจไดวาวิธีการออกแบบใช
สัญลักษณเหลานี้ ผูออกแบบตั้งใจเนนถึงสถานะของพระอารามหลวงที่มีความสัมพันธกับ
ฐานานุศักดิ์ของผูสราง โดยเฉพาะการใชสัญลักษณมังกรซึ่งถือกันวาเปนสัตวที่มีสัญลักษณของ
ความเจริญ ความร่ํารวย ความมียศถาบรรดาศักดิ์  และความเปนอมตะ กลาวไดวาเปนสัญลักษณ
แทนคําอวยพรและฮก ลก ซ่ิว ทั้งหมด ซ่ึงก็คือมงคลอันสูงสุด  วาสนาบารมีและบุญญาธิการอัน
ยิ่งใหญสูงสุด โดยเฉพาะสัญลักษณมังกรหาเล็บนั้นเปนสัญลักษณเฉพาะที่หมายถึงพระจักรพรรดิ
สวนมังกรสี่เล็บและสามเล็บแทนความหมายถึง ราชวงศและขาราชการชั้นผูใหญตามลําดับ15  
สัญลักษณมังกรหาเล็บนี้ถูกนํามาประดับออกแบบงานสถาปตยกรรมในฐานะที่เปนเครื่องหมายที่
ชวยเนนสถานะของความเปนเทวราชและธรรมราชาของพระมหากษัตริย แทนการใชสัญลักษณ
นารายณทรงสุบรรณแบบประเพณีไทยเดิม และเมื่อเปนการออกแบบรวมกับการแผนผังบริเวณที่มี
องคประกอบสถาปตยกรรมในผังบริเวณและระเบียบของการจัดลอมที่วางที่ซับซอนอางอิงระบบ
ของการจัดวางแผนผังจักรวาลตามประเพณีที่สืบทอดมาแลว(ดังที่กลาวถึงแลวตอนตน) ก็จะยิ่งเนน
สถานะของพระอารามหลวงที่มีความสัมพันธกับผูสรางใหมีความเดนชัดยิ่งขึ้นตามลําดับชั้นของ
ฐานานุศักดิ์   ที่เปนขอสังเกตุไดชัดอันจะเปนการยืนยันถึงขอวิเคราะหในมิตินี้ผูวิจัยพบวาพระ
อารามหลวงที่ผูสรางมิใชกษัตริย     ราชวงศหรือขุนนางชั้นสูง  จะไมมีการใชสัญลักษณมังกรใน
การตกแตง และการใชสัญลักษณอยางอื่นๆที่เปนสัญลักษณมงคลก็จะนอยลงอีกทั้งการออกแบบ
แผนผังบริเวณก็จะมีลักษณะที่เรียบงายดวย  ในขณะที่วัดราชโอรสซึ่งเปนพระอารามที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางเปนพระอารามหลวงสวนพระองคมีการออกแบบใช
สัญลักษณมงคลจีนที่เห็นไดเกือบทุกประเภท รวมกับการออกแบบวางแผนผังบริเวณอยางซับซอน
และใชองคประกอบสถาปตยกรรมเพื่อพยายามสรางสรรคและจําลองแผนภูมิของจักรวาลให
ปรากฏเปนรูปธรรม    
 
 
 
___________________ 
             15จิตรา  กอนันทเกียรติ,  บวงส่ือยูอ่ี, พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 
54. 
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การผสมผสานทางวัฒนธรรมเอกลักษณงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม 
                    เนื่องจากในชวงกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเปนชวงเวลาที่ตองเรงสรางความเจริญเพื่อ
ฟนฟูราชอาณาจักรใหคืนดีดังอยุธยาราชธานี  ดังนั้นกรุงรัตนโกสินทรจึงเปนเมืองที่พรอมที่จะเปด
กวางในการรับความเจริญและผูสรางสรรคความเจริญจากภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศ  
สภาพการณเชนนี้จึงทําใหมีผูคนหลั่งไหลเขามาเพื่อรวมกันพัฒนาหรือเขามาเพื่อหาผลประโยชน
จํานวนมาก  ดังที่กลาวแลววาคนเหลานี้เขามาพรอมวัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมไทยใน
หลายระดับ  แตอยางไรก็ตามชาวจีนเปนชนชาติเดียวที่ประเทศไทยยินดีรับวัฒนธรรมมาปรับปรุง
ใชอยางลึกซึ้งเพื่อสรางสรรคความเจริญ   จนในที่สุดวัฒนธรรมบางอยางไดกลายเปนแบบที่นิยมใน
ราชสํานักในขณะนั้น 
                    ในระดับที่เรียกวาหลวง  คือ ผูปกครองประเทศนั้น ทานตระหนักดีถึงเรื่องความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนี้  การยอมรับและบูรณาการทางวัฒนธรรมจึงเปนเหตุผลที่ดีที่สุดในการ
เขาถึงจิตใจคนตางเชื้อชาติเหลานี้  ยิ่งหลวงแสดงใหเห็นวายินดียอมรับวัฒนธรรมของคนเหลานี้
มากเทาใดความรวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะเกิดขึ้น   อีกทั้งในกรณีหนึ่งก็ยังเปน
การสรางสรรคบานเมืองใหเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนแหลงที่ประกอบขึ้นดวยวัฒนธรรมที่เจริญแลว 
                    จะเห็นไดวาหนาที่หลักของหลวงก็คือการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอันเปน
ประเพณีไทย  กับวัฒนธรรมเพื่อนบานใกลชิดอยางจีนและวัฒนธรรมใหมแบบตะวันตกเปนหลัก  
อยางไรก็ตามมิใชมีเพียงการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯเพียงเทานั้นที่ผูออกแบบมี
ความพยายามจะผสมผสานวัฒนธรรมอันดีเหลานี้เขาดวยกัน  แมแตวิถีการดําเนินชีวิตผูคน 
เทคโนโลยีและประเพณีบางอยางก็แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานนี้ดวย 
                    จากการวิจัยเร่ืองการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯในกรณีศึกษาพระ
อารามหลวงนี้ผูวิจัยไมสามารถสรุปไดอยางเปนขั้นตอนวาผูออกแบบมีการใชองคประกอบสวนใด
ในการออกแบบใหเปนลักษณะผสมผสานของวัฒนธรรมชาติใด  เนื่องจากมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมเหลานั้นเขาดวยกันจนแยกไมออก  แมแตซุมเรือนแกวหรือหนาบันที่เรียกวา “หนาบัน
ชั้นลดลายฝรั่ง” แทจริงแลวก็เปนการนําลวดลายสัญลักษณมงคลจีนมาใชผูกลายใหดูรสนิยมเปน
ฝร่ังภายใตระบบของคติสัญลักษณแบบแผนวัฒนธรรมไทยเดิม   
                    อยางไรก็ตามผูวิจัยสังเกตวาในการออกแบบรูปแบบทางสถาปตยกรรมในกลุมอาคาร
สําคัญในเขตพุทธาวาส   ดังเชนที่วัดราชโอรสารามนั้น   อาคารประธานและอาคารสําคัญที่อยู
ภายในเขตกําแพงแกว  ไดแก วิหารพระพุทธไสยาสนพระอุโบสถ   จะมีลักษณะรวมที่ปรากฏให
เห็นรูปแบบของสถาปตยกรรมแบบที่ใหความรูสึกวาเปนไทย (เปนสถาปตยกรรมที่เกิดจากการ
ผสมผสานภายใตระเบียบวิ ธีการอยางไทย) มากที่ สุด    สวนอาคารที่ใช รูปแบบเปนงาน
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สถาปตยกรรมจีนหรืออ่ืนๆ จะเปนอาคารที่ สําคัญรองลงมาหรือเปนอาคารที่ไมมีบทบาท
ความสําคัญ ไดแก  วิหารพระยืน   ศาลาการเปรียญ  ซุมประตูภายนอกแขตกําแพงแกว ซ่ึงรวมถึงสิ่ง
ประดับตกแตงซ่ึงเปนงานประติมากรรมหินจากประเทศจีนซึ่งตั้งอยูบนลานประทักษิณดวย    
                    อีกกรณีหนึ่งซึ่งเปนเอกลักษณของการออกแบบวางแผนผังอาคารพระอารามแบบพระ
ราชนิยมฯนี้  คือ  การวางแผนผังที่นําแกนราบทางยาวเขามาแสดงบทบาทเปนตัวขัดกลุมอาคารซึ่ง
เปนแบบอยางของงานสถาปตยกรรมจีน   หากถาพิจารณาตามกรณีแวดลอมแลวอาจจะชวนให
เขาใจไปวาเปนการนําการวางผังแบบจีนเขามาผสมกับแบบไทย   แตถาพิจารณาใหถองแทจะเห็น
วาไมใชเปนการผสมถาหากวาชางผูคิดตนแบบไดพิจารณาการวางผังแบบจีนในระบบแกนราบจริง 
ก็เปนเพียงแตการยืมจินตภาพ(image) มาเปนวิธีการสวนหนึ่งเทานั้น โดยเฉพาะวิธีการวางแผนผัง
อาคารซึ่งยังคงหันดานสกัดออกเปนดานหนาซ่ึงเปนเอกลักษณการวางผังอาคารแบบไทย 
                    ดังนั้นในการออกแบบพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯ  แหงใดแหงหนึ่ง  
ผูออกแบบจึงตองพยายามสรางสรรคและจัดองคประกอบในงานสถาปตยรรมที่มีความตางทาง
วัฒนธรรมนี้ใหสามารถเขากันไดเหมาะสมกับรสนิยมรวมสมัย  โดยที่การออกแบบยังคงรักษา
บรรยากาศแบบไทยไวได   จึงมีแตเพียงการประดับตกแตงบางสวนเทานั้นที่ใชเครื่องตกแตงที่เปน
อิทธิพลจากศิลปะของกลุมชนที่เขามามีบทบาทตอการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน     ฉะนั้นการออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯนี้จึงถือเปน
งานสถาปตยกรรมรวมสมัยในชวงเวลานั้น    
                    ความสําเร็จที่องคพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกลาเจาอยูหัวทรงริ เ ร่ิมสรางสรรค
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมซึ่งเปนแบบแผนใหมที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมนั้น   
สงผลดีเปนอยางยิ่งตอการเมืองการปกครอง   ขอมูลจากประวัติศาสตรไดระบุอยางชัดเจนแลววาใน
ตลอดรัชสมัยของพระองคทานบานเมืองอยูเย็นเปนสุข  มีเศรษฐกิจการคาที่ดีจากการคาขายและ
ติดตอสัมพันธกับชาวตางประเทศโดยเฉพาะชาวจีนทั้งภายนอกและโดยเฉพาะชาวจีนที่อาศัยอยู
อาศัยภายในประเทศตางชวยกันสรางสรรคบานเมืองและสนองตอพระราชศรัทธาของพระองคทาน
โดยไมคิดวาตนเองเปนคนตางชาติและหวังจะกอบโกยผลประโยชนแตเพียงอยางเดียว  อีกทั้งคน
จีนเหลานี้ยังชวยสรางพระอารามขึ้นไวเปนจํานวนมาก  แมแตชาวตะวันตกเองก็ยังคงชื่นชมพระ
อัจฉริยะภาพในการสรางสรรคจนถึงกับจดบันทึกชมความงามของวัดราชโอรสไวเปนหลักฐาน   
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมจึงเปนแบบอยางที่ไดรับการยอมรับในวงสังคมเปนอยางดี    
                     ดวยเหตุนี้ ผู วิจัยจึงมีความคิดเห็นโดยสวนตัวจากการเรียบเรียงเอกสารทาง
ประวัติศาสตรวาการออกแบบสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยม ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมที่
เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมนาจะมีสวนชวยใหประเทศสยามในขณะนั้นรอดพนจากการ
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ลาอาณานิคมของชาติตะวันตกไดดวยประการหนึ่ง   ความรูจักกลมกลืนและยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยระมัดระวัง และความสามารถในการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ส่ือ
ออกมาทางงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ  จึงไดแสดงถึงความทันตอเหตุการณและความ
เจริญแหงอารยธรรมที่แปลกจากประเพณีไทยเดิม  และยอมแสดงใหชาวตะวันตกรูวาชนชั้น
ปกครองในสังคมไทยรูทันตอการกระทําของชาติตะวันตกเปนอยางดี 
การออกแบบสุนทรียภาพงานสถาปตยกรรมที่สัมพันธกับฐานานุศักดิ์  
                    จากการวิ เคราะหขางตนทําใหทราบวาองคประกอบสถาปตยกรรมทั้งที่ เปน
องคประกอบหลักและสวนประดับปลีกยอยถูกใชใหเปนสวนสําคัญในการแสดงฐานานุศักดิ์ของ
พระอารามหลวงในทุกกลุมผูสรางซึ่งดําเนินไปตามหลักแหงสุนทรียภาพทางสถาปตยกรรมไทยที่
คลายคลึงกันแตมีระดับของการใชและวิธีการที่แตกตางกันบางประการ  ดังจะอธิบายตอไปนี้ 
                    1.สุนทรียภาพที่เกิดจากการใชองคประกอบสถาปตยกรรมในการออกแบบงานผัง
บริเวณและแผนผังอาคาร   ความสําคัญของพระอารามซึ่งสัมพันธกับฐานะของผูสรางนั้นจะถูก
แสดงออกใหเห็นไดจากองคประกอบสวนนี้เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง  อยางไรก็ตามองคประกอบ
ในสวนนี้จะมีความละเอียดออนในการใชงาน เชน ในกรณีของพระอารามหลวงที่ขุนนางชั้นผูใหญ
สรางบางแหงจะมีการออกแบบในสวนนี้เดนชัดกวาพระอารามที่ราชวงศบางพระองคสรางซึ่ง
ขึ้นอยูกับสถานภาพและบทบาททางสังคมซึ่งไดกลาวไวซํ้าๆกันแลว    อยางไรก็ตามผูวิจัยสามารถ
แบงวิธีการออกแบบการใชองคประกอบในการออกแบบงานผังบริเวณและแผนผังอาคาร ไดตาม
ความสําคัญดังตอไปนี้ 
                              1.1 การสรางแผนผังแบบมีระเบียบซับซอนและมีองคประกอบสถาปตยกรรมใน
การออกแบบงานผังบริเวณจํานวนมาก  เปนแบบที่แสดงฐานานุศักดิ์สูงที่สุดที่เกิดจากการใชองค
ประสถาปตยกรรมในแผนผังบริเวณจํานวนมาก    เนื่องจากการใชองคประกอบสถาปตยกรรมที่มี
ความหลากหลายในแงของจํานวนจะตองมีความสัมพันธกับการออกแบบสัดสวนที่วางหรือชองไฟ
(space)  ซึ่งสงผลตอการจัดระเบียบ(order)ที่ซับซอนตามมา      ( ดังนั้นจํานวนขององคประกอบ
และระเบียบแผนผังจึงมีความสัมพันธกับเรื่องฐานานุศักดิ์ของผูสรางดวยในตัว )   ในรูปแบบของ
แผนผังซึ่งตองการขยายตัวออกตามแนวดิ่งและแนวราบทางยาว รวมถึงการใชแกนประธานถึง 3 
แนวแกน และใชวิธีการออกแบบลอมอาคารประธานและอาคารสําคัญเพื่อเนนถึงคาความหมาย    
และยิ่งมีองคประกอบที่มากขึ้นเทาไร     รูปแบบการขยายตัวและระเบียบแผนผังก็จะมีใหเห็นได
เดนชัดยิ่งขึ้นผูออกแบบจึงตองกําหนดขนาดของชองไฟ(space)  ใหพอเหมาะ เชน การปลอยใหเปน
ลานโลง(open space )ทางดานหนาเขตพุทธาวาสหรืออาคารประธาน หรือที่วางระหวางอาคารจึงทํา
ใหอาคารไมบีบอัดรวมตัวกันจนแนน    ซ่ึงก็สงผลตอคุณภาพของที่วางตามความนิยมและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 258

สุนทรียภาพของการสรางสรรคงานพระอารามหลวงที่ไดเคยปฎิบัติแลวเปนประเพณี  พระอาราม
กลุมที่ใชระเบียบแบบนี้ไดแก พระอารามที่พระมหากษัตริยทรงสรางและบูรณะปฏิสังขรณ  พระ
อารามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสรางพระราชทานแกกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ     
และพระอารามที่ขุนนางผูมีบทบาทและอํานาจทางการเมืองและสังคมบางคนโดยเฉพาะสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติสรางขึ้น 
                            1.2 การสรางแผนผังแบบมีระเบียบไมซับซอนและมีองคประกอบสถาปตยกรรม
ในการออกแบบงานผังบริเวณจํานวนนอย  พระอารามที่ใชการออกแบบแผนผังแบบนี้ เทาที่สํารวจ
พบวาเปนพระอารามที่ราชวงศชั้นสูงสราง  รวมทั้งพระอารามที่กรมหมื่นศักดิพลเสพ(เปนพระยศ
ของกรมพระราชวังบวรขณะสรางพระอาราม) และพระอารามที่ขุนนางทั่วไปสราง  ซ่ึงเปนลักษณะ
การออกแบบแผนผังที่ลดทอนจากแบบแรกตามเหตุแหงการใชองคประกอบสถาปตยกรรมที่
จํานวนนอยกวา  โดยเฉพาะอาคารประธานและอาคารสําคัญซึ่งมีเพียงพระอุโบสถและพระวิหารจึง
ทําใหแนวแกนประธานมีเพียงสองแนวแกน  และใชองคประกอบสถาปตยกรรมออกแบบลอมใน
งานผังบริเวณแบบเรียบงายไมซับซอน    เวนชองไฟ  (space)  แตกระชับพอดี ไมปลอยใหเปนที่
โลงระหวางอาคารมากเกินไป  จึงทําใหอาคารรวมกันเปนกลุมกอนเกิดเอกภาพ (unity)และเกิด
ความสมดุลยแบบแกนสองขางเทากัน(symestry)   ทําใหภาพโดยรวมของพระอารามสามารถที่จะ
สนองตอบคาความหมายในระดับของฐานานุศักดิ์ของผูสรางในกลุมนี้   ในขณะเดียวกันก็บรรลุ
จุดประสงคในการสรางพระอารามเพื่อใหเปนศูนยกลางในระดับชุมชนไดเปนอยางดี 
                            หมายเหตุ    อยางไรก็ตามในหมวดนี้ก็ยังมีการมีการแยกยอยออกไปไดอีก
หลากหลายรูปแบบ  เนื่องมาจากผูสรางมีฐานะทางสังคมที่แตกตางกันหลายระดับ 
                    2.สุนทรียภาพที่เกิดจากการสรางสรรคขนาดความกวางใหญของตัวงานสถาปตยกรรม   
เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ผูออกแบบไดใชแสดงศักดิ์ของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ  ซ่ึงตาม
ประเพณีแลวอาคารที่พระมหากษัตริยสรางก็จะมีขนาดใหญที่สุดเปนธรรมดาและขนาดก็จะ
ลดทอนลงมาตามฐานานุศักดิ์ของผูสรางเปนลําดับไป 
                    สําหรับอาคารที่มีขนาดของตัวสถาปตยกรรมและแผนผังบริเวณขนาดใหญนั้น   
ทั้งหมดก็จะเปนแผนผังแบบมีระเบียบซับซอนและมีองคประกอบสถาปตยกรรมในงานผังบริเวณ
จํานวนมากเปนเงื่อนไขในการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกันอยูแลว   และจากขนาดที่ใหญโตของตัว
อาคารนั้นผูออกแบบไดจงใจใหสะทอนภาพของฐานะของพระมหากษัตริยซ่ึงเกี่ยวพันกับความเชื่อ
ในคติกษัตริยที่ทรงเปนสมมุติเทพ  จึงทําใหสถาปตยกรรมมีสัดสวน(scale)  ที่เหนือมนุษยเมื่อมอง
จากภายนอก   ผูออกแบบจึงตองใชองคประกอบที่เปนงานสถาปตยกรรมและประติมากรรม
ทั้งหลายเพื่อลดทอนขนาดของอาคารประธานขนาดใหญ(building scale )ใหมีสัดสวนลดลง   เปน
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การเปลี่ยนขนาดของสิ่งกอสรางสูขนาดของตัวคน (human scale)  และที่วางของเมือง (urban  
space)  จึงทําใหการออกแบบตองคํานึงถึงสัดสวนขนาดรวมกับการออกแบบชองไฟระยะระหวาง
อาคาร และสงผลตอคุณภาพสถาปตยกรรมที่ดีในเชิงสามมิติ     สําหรับพระอารามที่มีขนาดเล็กนั้น  
ขนาดของอาคารประธานจะมีขนาดที่ไมสูงใหญ เปนขนาดที่พอจะสรางความสัมพันธกับขนาดของ
ตัวคน(human scale) ดวยศักยภาพของตัวเองไดอยูแลว จึงไมจําเปนตองใชองคประกอบงาน
สถาปตยกรรมในงานผังบริเวณมากอยางเพื่อลดทอนขนาดของรูปทรงและที่วางของอาคารประธาน    
                     นอกจากนั้นจากการศึกษาที่ผานมาผูวิจัยพบวาขนาดที่ใหญโตของตัวอาคารและ
แผนผังบริเวณยังแสดงถึงอํานาจและบารมีของผูสราง  เปนการประกาศใหทุกคนในสังคมไดรูโดย
ใชส่ือที่เปนงานสถาปตยกรรม   ฉะนั้นสุนทรียภาพในเรื่องขนาดของอาคารจึงเปนหนวยหนึ่งของ
การออกแบบที่จะตองคํานึงถึงเปนเรื่องสําคัญอันดับแรก  ในการสรางสรรคสถาปตยกรรมใน
วัฒนธรรมระดับหลวง  
                     3. สุนทรียภาพที่เกิดจากการสรางสรรครูปทรงและมวลอาคาร การออกแบบทรวดทรง
ไดใชวิธีการไลระดับความสูงและขนาดสวนของอาคารประธานจากจุดศูนยกลางของแผนผังหรือ
ศูนยกลางตามแนวแกนประธาน    ซ่ึงอาคารประธานจะมีสัดสวนรูปทรง(propotion) ที่มีความสูง
ใหญที่สุดไลระดับไปสูอาคารที่สําคัญและอาคารที่สําคัญรองลงมา จนถึงอาคารที่เปนองคประกอบ
ในแผนผังบริเวณซึ่งจะมีขนาดสัดสวนที่เล็กลงดังที่วิเคราะหในหัวขอที่ผานมา  เมื่อมองรูปทรง
โดยรวมของกลุมอาคาร(mass)ทั้งหมดจึงเปนรูปทรงที่ไลระดับกันเหมือนรูปภูเขาซึ่งมีอาคาร
ประธานเปนจุดสูงสุดของยอดเขา   เนนเสนตั้งของรูปทรงอาคารแตละหลังซึ่งมีลักษณะเปนเสนที่
ผาครึ่งจากกึ่งกลางของดานสกัดอาคารพุงสูงขึ้นไปสูปลายยอดแหลมที่มุมบนสุดของหลังคา  และ
เสนนอนที่มีลักษณะของการตอเชื่อมทางนอนของอาคารเมื่อมองเปนระนาบของรูปดาน(elevation)  
ประกอบกับการออกแบบโดยใชองคประกอบลอยตัว เชน ศาลาราย  ศาลาทิศ พระปรางคหรือเจดีย
ขนาดเล็กซ่ึงประดับตามมุม ทําใหความสําคัญของรูปทรงและมวลอาคารทั้งมวลโดดเดนมีคุณคา
ยิ่งขึ้น  การจัดวางกลุมอาคารในตําแหนงเชนนี้ เปนการใชองคประกอบลอยตัวที่มีมาแตเดิมมาจัด
รูปขึ้นใหม  จนทําใหเกิดการลอไลเลนของทรวดทรงขนาดสวนอาคาร สงผลใหรูปทรงและรูป
อาคารโดยรวมมีลีลาเคลื่อนไหวตอเนื่อง  เปนการออกแบบโดยเนนการสรางสรรครูปทรงและมวล
ของอาคารในระบบสามมิติที่ทําใหเกิดศักยภาพในระบบสัญลักษณอยางแทจริง 
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

 
                   การศึกษาเรื่ อง  “การออกแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ศึกษาเฉพาะในเขตพุทธาวาสของพระอารามหลวงที่สรางขึ้น
ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรตอนตน)” ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบพระอารามหลวงที่
ผูสรางมีฐานานุศักดิ์แตกตางกัน 5 สถานะ ไดแก วัดราชโอรสาราม(เปนวัดที่พระมหากษัตริยทรง
สราง)          วัดไพชยนตพลเสพ  (เปนวัดที่พระมหาอุปราชไดทรงสรางไวตั้งแตครั้งดํารงตําแหนง
เจาทรงกรม)   วัดเทพธิดาราม  (เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ) 
วัดมหรรณพาราม(เปนวัดที่พระบรมวงศานุวงศทรงสราง)  วัดโปรดเกศเชษฐาราม(เปนวัดที่ขุนนาง
สรางถวายเปนพระอารามหลวง)   และสถานะที่แตกตางกันของผูสรางพระอาราม 5 กลุมนี้มีผลทํา
ใหรูปแบบและรายละเอียดปลีกยอยของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯมีความแตกตางกัน 
                    การออกแบบสถาปตยกรรมพระอารามหลวงแบบพระราชนิยมฯจากการวิเคราะหที่
ผานมาพบวา   ความแตกตางของการออกแบบพระอารามหลวงแตละแหงและอาคารแตละหลัง
ขึ้นอยูกับความสําคัญทางดานฐานะหรือศักดิ์  3 ประการ  ซ่ึงสัมพันธกัน คือ 
                    ประการที่ 1 ศักดิ์ของผูสราง 
                    ประการที่ 2 ศักดิ์ของพระอาราม 
                 ประการที่ 3 ศักดิข์องอาคารและความสําคัญตามบทบาทของตัวสถาปตยกรรมเอง   
                 ประการท่ี 1 นั้น หมายความวา  ฐานานุศักดิ์ของผูสรางพระอารามจะสัมพันธกับ
ฐานานุรูปของสถาปตยกรรมพระอารามหลวงแหงนั้นดวย   ซ่ึงเปนหลักเกณฑสําคัญที่ทุกคนใน
สังคมขณะนั้นจะตองปฏิบัตติามถึงแมวาจะไมมีการออกกฎมณเฑียรบาลมาใชบังคับก็ตาม   ซ่ึงผล
จากการวิจัยกพ็บวาวิธีการออกแบบไดมีการคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องศักดิ์ของผูสรางเปนพื้นฐาน
ในการสรางสรรคตัวงานสถาปตยกรรมทุกพระอารามตั้งแตในระดับของงานแผนผังบริเวณ งาน
แผนผังอาคารและการสรางสรรครูปทรงอาคาร รวมทั้งการใชสัญลักษณและการประดับตกแตง
อาคาร โดยพระอารามทีพ่ระมหากษัตริยทรงสรางจะมีฐานานุศักดิใ์นงานสถาปตยกรรมสูงที่สุด 
รองลงมาเปนสถาปตยกรรมที่พระมหากษตัริยทรงสราง  พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง 
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(เนื่องจากในกรณีนี้ไมมีสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นโดยพระมหาอุปราช)  สถาปตยกรรมที่พระมหา
อุปราชทรงสรางขึ้นตั้งแตครั้งยังดํารงตําแหนงเจาทรงกรม    สถาปตยกรรมที่พระบรมวงศานุวงศ
ทรงสราง   สถาปตยกรรมที่ขุนนางสรางถวายเปนพระอารามหลวง 
                    ประการที่ 2 นั้นหมายความวา  การออกแบบฐานานุศักดิ์ของงานสถาปตยกรรมตอง
ขึ้นอยูกับความสําคัญของพระอาราม หรือฐานะของวัด ซ่ึงมีบทบาทตอสังคมชั้นปกครองและ
ประชาชนขณะนั้น เชนในกรณีของวัดราชโอรสซึ่งเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงสรางเปนการสวนพระองค  ก็จะไดรับการดูแลเอาใจใสและใหความสําคัญกับตัวงาน
สถาปตยกรรมเปนกรณีพิเศษ 
                    ประการท่ี 3    นั้นหมายความวา  ฐานานุศักดิ์ของงานสถาปตยกรรมจะขึ้นอยูกับการให
ความสําคัญของตัวอาคาร ซ่ึงอาจจะเปน โบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมของอาคารทั้งหมดในแผนผังบริเวณ   จากการศึกษางานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ
พบวาอาคารที่มีการตกแตงและมีการออกแบบใหมีฐานานุศักดิ์สูงที่สุดมักจะเปนอาคารประธาน
หรืออาคารที่มีความสําคัญในผัง  และมักจะดํารงสถานะเปนศูนยกลางของผังบริเวณทั้งหมด บาง
แหงอาจจะเปนพระอุโบสถเพียงหลังเดียว  บางแหงอาจจะเปนพระอุโบสถคูกับพระวิหาร  บางแหง
อาจจะเปนพระอุโบสถ  พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนิยมและวัตถุประสงค
แตแรกเริ่มในการสรางพระอาราม 
                    การออกแบบฐานานุศักดิ์ของอาคารนั้นผูออกแบบไดใชองคประกอบสําคัญไดแก  
ขนาดแผนผังบริเวณ  และขนาดแผนผังอาคารประธาน(ทั้งหมดใชพระอุโบสถเปนอาคารประธาน
ในผัง) การยกพื้นอาคารสองชั้นและชั้นเดียว  การใชหนาบันสองชั้นและชั้นเดียว  รวมทั้งการใช
สัญลักษณสัตวเทพโดยเฉพาะมังกรหาเล็บ   หงส   การใชสัญลักษณมงคลจีนจํานวนมากตกแตง
อาคารหรือเพื่อประดับหนาบันและสวนอื่นๆของอาคาร  เปนองคประกอบที่สําคัญเพื่อใชแสดง
ฐานะของผูสรางพระอารามนั้นๆ 
                    พระอารามที่พระมหากษัตริยทรงสราง(ในกรณีศึกษาสถาปตยกรรมแบบพระราช
นิยมฯ) จะเปนสถาปตยกรรมที่มีการออกแบบแสดงฐานานุศักดิ์สูงที่สุด  รองลงมาจะเปนพระ
อารามที่ทรงสรางพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ   พระอารามที่สรางโดยกรมหมื่นศักดิพลเสพ  
พระอารามที่พระบรมวงศานุวงศทรงสราง  พระอารามที่ราชวงศและขุนนางสรางถวายและทรงรับ
ไวเปนพระอารามหลวง  เปนลําดับ   ซ่ึงฐานานุศักดิ์ของพระอารามก็จะถูกออกแบบใหลด
ความสําคัญลงโดยมีสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นโดยพระมหากษัตริยเปนเกณฑ ซ่ึงจะตองสัมพันธกับ
ฐานะของผูสรางมิใหเกิดการล้ําบรรดาศักดิ์หรือละเมิดยศศักดิ์ของหลวงเปนประการสําคัญ 
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                    องคประกอบสําคัญของพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางที่เปนเอกลักษณ
เห็นไดอยางชัดเจน คือ   การออกแบบใหขนาดของแผนผังบริเวณและแผนผังอาคารมีขนาดใหญ    
การใชหนาบันสองชั้นและประดับดวยสัญลักษณมังกร 5 เล็บ  และการใชฐานยกพื้นสองชัน้ รวมถงึ
การใชสัญลักษณมังกร 5 เล็บ(หมายถึงพระมหาจักรพรรดิ) ในการตกแตงสวนประกอบอื่นๆ เชน 
บานประตู   บานหนาตาง ทั้งภายในภายนอก(ดูตารางที่ 8 ประกอบ) 
                    องคประกอบสําคัญของพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางพระราชทานแก
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  ในฐานะพระราชธิดาและเปนพระบรมวงศานุวงศที่สําคัญ คือ การ
ออกแบบใหขนาดของแผนผังบริเวณและแผนผังอาคารมีขนาดใหญ  การใชหนาบันสองชั้นประดับ
ดวยสัญลักษณหงส  การใชฐานยกพื้นสองชั้น รวมถึงการใชสัญลักษณหงส   (หมายถึงเพศหญิง)   
ในการตกแตงสวนอื่นๆ เชน  บานประตู  บานหนาตาง  (ดูตารางที่ 8 ประกอบ)  
                    องคประกอบสําคัญของพระอารามหลวงที่กรมหมื่นศักดิพลเสพซึ่งตอมาดํารงตําแหนง
พระมหาอุปราชทรงสราง  คือ การออกแบบใหขนาดของแผนผังบริเวณและแผนผังอาคารมีขนาด
ปานกลาง  การใชหนาบันชั้นเดียว   การใชฐานยกพื้นชั้นเดียว  รวมถึงการใชสัญลักษณมังกร 4 เล็บ 
ซ่ึงหมายถึงราชวงศ(ดูตารางที่ 8 ประกอบ) 
                    องคประกอบสําคัญของพระอารามหลวงที่พระบรมวงศานุวงศทรงสราง คือ ขนาดของ
แผนผังบริเวณและแผนผังอาคารขนาดกลาง  การใชหนาบันชั้นเดียว ประดับดวยสัญลักษณมังกร  
การใชฐานยกพื้นสองชั้น  รวมถึงการใชสัญลักษณมังกร 4 เล็บ หมายถึงราชวงศ(ดูตารางที่ 8 
ประกอบ) 
                    องคประกอบสําคัญของพระอารามที่ราชวงศและขุนนางขาราชการสรางแลวถวายเปน
พระอารามหลวง คือ ขนาดของแผนผังบริเวณและแผนผังอาคารขนาดเล็ก  การใชหนาบันชั้นเดียว
ประดับดวยสัญลักษณเครื่องมงคลจีน หรือลายพฤกษชาติ  การใชฐานยกพื้นชั้นเดียว  และบางแหง
จะใชสัญลักษณมังกร 3 เล็บ (ดูตารางที่ 8 ประกอบ) 
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                   นอกจากนั้นผลจากการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมพระราชนิยมฯของพระอารามหลวง
ทั้ง  5 แหง   ในหนวยของการออกแบบแผนผังบริ เวณเขตพุทธาวาสพบวา   การออกแบบ
สถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนั้นยังคงวางโครงสรางแผนผังอาคารตามรูปแบบของการวาง
แผนผังที่เปนการจําลองคติจักรวาลโดยอางอิงคติกษัตริยและคติพุทธศาสนาและการวางตําแหนง
ของพระอุโบสถ และพระวิหารตามแบบไทยประเพณีเดิม (โดยเฉพาะพระอารามที่พระมหากษัตริย
สรางจะเห็นรูปแบบไดชัดเจน) มิไดยึดระเบียบแผนผังแบบจีนหรือฝร่ัง  
                    การสรางสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมฯนี้ก็คือ การ
ออกแบบใชสัญลักษณลวดลายมงคลตางๆของจีนแทนสัญลักษณมงคลแบบไทยประเพณี และแทน
เร่ืองพุทธประวัติและเรื่องราวของเทวดาตามระบบสวรรค ซ่ึงรวมเปนเขาพระสุเมรุ ซ่ึงนิยมใชใน
การประดับตกแตงสวนตางๆ  รูปสัญลักษณมงคลจีนที่ปรากฏแบงออกไดเปนกลุมใหญๆ คือ 
สัญลักษณของธรรมชาติและสิ่งของตางๆแทนคําอวยพร สัญลักษณเหลานี้ลวนมีความหมายถึง
ความเปนศิริมงคลทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีการใชสัญลักษณน้ําและคลื่น เมฆ  ปลามังกร และมังกร
(สัญลักษณแทนผูมีบุญวาสนา เชน กษัตริย) สัญลักษณเหลานี้ถูกออกแบบจัดลําดับตามแนวตั้งและ
แนวราบโดยเฉพาะสัญลักษณที่สําคัญ เชน มังกร หงส จะถูกนําไปใชประดับตกแตงที่จุดสําคัญ 
เชน หนาบัน บานประตู/หนาตาง   ของอาคารหลังนั้นๆ สวนสัญลักษณที่สําคัญรองลงมาก็จะนํามา
ประดับที่สวนลางหรือตามสวนประกอบรองของอาคารลดลงตามลําดับความสําคัญ แตอยางไรก็
ตามสัญลักษณดังกลาวก็ลวนสัมพันธกับความหมายเรื่องสวรรคและกษัตริยในระบบความเชื่อของ
จีนทั้งสิ้น ซ่ึงการศึกษาสรุปไดวาการออกแบบสัญลักษณจีนในวัดแบบพระราชนิยมนี้ ก็ยังคง
มุงเนนการสรางสถาปตยกรรมใหเปนการจําลองสวรรคแบบไทยและสัมพันธกับคติกษัตริย  อัน
เปนเรื่องที่คนไทยคุนเคยดีอยูแลวเชนเดียวกันถึงแมผูออกแบบจะใชสัญลักษณอ่ืนทดแทนก็ตาม  
การออกแบบเชนนี้จึงมิไดทําใหคุณคาของงานสถาปตยกรรมอันเปนเนื้อแทของงานสถาปตยกรรม
ไดถูกตัดทอนลดหายไปแตอยางใด  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเปนแคเพียงรูปแบบเปลือก
ภายนอก แตวิธีการที่นํามาใชในงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมนั้น ก็ยังคงแสดงเนื้อหาตาม
ความคิดความเชื่อและพื้นฐานทางการออกแบบตามวัฒนธรรมไทยเชนเดิม 
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