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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัดเปนสถาบันสําคัญทางศาสนาที่อยูคูกับสังคมไทยมาตั้งแตโบราณกาล มีบทบาท
สําคัญทั้งในดานการสืบทอดพุทธศาสนา ใหการศึกษา เปนสถานสงเคราะหประเภทตางๆ รวมทั้ง
เปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการหลายแขนง ประเพณีการสรางและบูรณะวัดไดปฏิบัติ
สืบทอดกันตอมาทั้งในระดับพระมหากษัตริย เชื้อพระวงศ ขุนนาง และสามัญชน วัดจึงแบงออกได
เปน 2 ประเภท ไดแก วัดหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริยทรงเปนผูสรางหรือปฏิสังขรณ รวมทั้งวัดที่
เจานายหรือขุนนางสรางแลวถวายเปนวัดหลวง และวัดราษฎร คือวัดที่ประชาชนทั่วไปสรางหรือ
บูรณะ โดยประชาชนเมื่อไดรวมกันตั้งถิ่นฐานเกิดเปนชุมชน จะสรางวัดขึ้นใกลกับชุมชนของตน
เพื่อใหสะดวกตอการทําบุญและประกอบพิธีทางศาสนา
ศิ ล ปกรรมของวั ด ไม ว า จะเป น สถาป ต ยกรรม ประติ ม ากรรม หรื อ จิ ต รกรรม จะมี
รูปลักษณที่คลายคลึงหรือแตกตางกันออกไปในแตละวัด เปนผลมาจากปจจัยหลายประการ เชน คติ
ความเชื่อ อิทธิพลทางศิลปะ สภาพสังคมและวัฒนธรรม เปนตน และโดยที่วัดเปนศูนยกลางทาง
จิตใจของคนทุกระดับในชุมชน รวมทั้งเปนแหลงสรางความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมกับ
ภายนอก ทั้งที่อยูใกลเคียงและที่อยูหางออกไป ศิลปกรรมในวัดจึงอาจมีลักษณะตามอิทธิพล
ภายนอกหรือภายในชุมชน หรือผสมผสานกันทั้งสองสวนก็ได สําหรับวัดหลวงที่สําคัญอาจมีงาน
ศิลปกรรมที่มีลักษณะเปนแบบแผนมาก แตในสวนของวัดราษฎรนั้น อิทธิพลจากชุมชนนาจะมี
สวนอยูดวยเสมอ เนื่องจากวัดราษฎรสวนใหญถือไดวาเปนวัดของชุมชน โดยไดรับการทํานุบํารุง
จากพระและชุมชนรอบวัดเปนหลัก รวมทั้งวัดก็มีบทบาทตอชุมชนใกลวัดมากกวาชุมชนภายนอก
ไมวาจะเปนในดานพิธีกรรม หรือการสงเคราะหพัฒนาชุมชน โดยที่อิทธิพลของชุมชนที่มีตอ
ศิลปกรรมในวัดจะมากหรือนอยยังนาจะขึ้นอยูกับลักษณะและระดับความสัมพันธระหวางชุมชน
กับวั ด ด ว ย เช น ชุม ชนและพระในวัดมีพื้ นเพเดีย วกันหรือมี ความนิยมทางศิ ลปะไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือคนในชุมชนเปนชางผูออกแบบและกอสรางเอง เปนตน
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงที่จะศึกษาความสัมพันธของชุมชนกับวัดในดานของการสราง
ศิลปกรรมวามีสวนเกี่ยวเนื่องกันอยางไร มากนอยเพียงใด และเพราะเหตุใด รวมทั้งนอกจากของ
1
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ชุมชนทั้ งในอดี ตและป จจุ บัน รวมทั้ งความสัมพัน ธกั นของแตละวัดและแต ละชุ มชนที่ อยูรว ม
เสนทางสัญจรคือคลองสายเดียวกันอีกดวย
ดังนั้น ในการศึกษาจึงจะศึกษาทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานศิลปกรรมในวัด และดานชุมชน
ในดานศิลปกรรมของวัด จะศึกษาทั้งเนื้อหาและรูปแบบ วิเคราะหอายุสมัยที่สราง ปจจัยตางๆ ที่
กําหนดการสราง และผูสราง ทั้งนี้โดยมุงพิจารณาในประเด็นความเกี่ยวของกับชุมชนเปนสําคัญ
สวนในดานชุมชน จะศึกษาความเปนมาของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และความสัมพันธกับวัดในดานตางๆ ที่จะมีผลตอการสราง
ศิลปกรรมในวัดได จากนั้นจะเชื่อมโยงขอมูลจากทั้งสองสวนเขาดวยกัน เพื่อตรวจสอบและขยาย
ความแตละส ว น และหาผลสรุ ปถึงลัก ษณะความสัมพัน ธของชุมชนกับศิลปกรรมในแตละวัด
ตลอดจนภาพรวมของทุกวัดที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะกอใหเกิดความรูใหม ที่เปนประโยชนสําหรับวัดและชุมชนดังกลาว
ตลอดจนเปนขอมูลสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถิ่นกรุงเทพฯ ซึ่งยังขาดการศึกษาอยูมาก ทั้งยัง
เปนการนําวิชาการทางประวัติศาสตรศิลปะมาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ยุคสมัยปจจุบันซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับทองถิ่นไดรับความสนใจมากขึ้นไดอีกแนวทางหนึ่งดวย
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อรวบรวมศึกษาความเปนมาและศิลปกรรมในวัดราษฎรริมคลองสามเสน รวมทั้ง
ปจจัยที่กําหนดรูปแบบของศิลปกรรม
2. เพื่อศึกษาความเปนมาของชุมชนรอบวัด ลักษณะความสัมพันธที่มีตอวัดและตอ
ศิลปกรรม
3. เพื่อศึกษาวาศิลปกรรมในวัดราษฎรสามารถสะทอนถึงชุมชนไดเพียงใด และอยางไร
เพราะเหตุใด
ขอบเขตของการศึกษา
เพื่อใหไดรายละเอียดที่เพียงพอในแตละวัด รวมทั้งจํากัดขอบเขตของชุมชนและสิ่ง
แวดลอมที่จะมีผลตอวัด จึงเลือกศึกษาเฉพาะวัดราษฎรที่อยูใกลเคียงกันจํานวน 4 วัด รวมทั้ง
ชุ ม ชนรอบวั ด ดั ง กล าว ไดแ ก วั ด ประสาทบุ ญ ญาวาส วัด โบสถ วัด สวั สดิ์ ว ารีสี ม าราม และวั ด
อัมพวัน โดยเนนที่วัดโบสถเปนสําคัญ
ในดานศิลปกรรม จะศึกษาเฉพาะสวนที่สําคัญ ไดแก โบสถ เจดีย และสวนที่นาสนใจ
อื่นๆ โดยศึกษาทั้งเนื้อหาและรูปแบบ อายุสมัย ปจจัยที่กําหนดการสราง และผูสราง โดยมุงประเด็น
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ความเกี่ยวของกับชุมชนเปนสําคัญ สวนในดานชุมชน จะศึกษาถึงความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และความสัมพันธกับวัดใน
ดานตางๆ ที่จะมีผลตอการสรางศิลปกรรม
ขั้นตอนของการศึกษา
1. เก็ บข อ มู ลเอกสารจากห อ งสมุด ตา งๆ เช น หอจดหมายเหตุแ ห งชาติ หอสมุ ด
แหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
2. เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจถายภาพวัดและชุมชน รวมทั้งสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ อาทิ ผูนํา ชุมชน เจาอาวาส ชาง ผูอุปถัมภหลักของวัด (ถามี) เปนตน
3. คัดเลือกศิลปกรรมที่จะศึกษาวิเคราะห
4. เก็บข อมู ล เอกสารเพิ่ม เติมหลัง จากได ขอมู ล ภาคสนาม เพื่อ ตรวจสอบหรือใช
ประกอบกับขอมูลที่ไดรับ
5. ดําเนินการวิเคราะห โดยใชผลงานวิชาการที่มีผูวิจัยไวแลวมาเปนเกณฑสําคัญใน
การวิเคราะห โดยเฉพาะในสวนของศิลปกรรม และใชการวิเคราะหเชื่อมโยงเปรียบเทียบกัน
ระหวางวัดและระหวางชุมชน
6. เสนอผลการศึกษาวิจัย

บทที่ 2
วัดและชุมชนริมคลองสามเสน
วั ด เป น ศาสนสถานในพุ ท ธศาสนา เริ่ม มีขึ้ น ครั้ ง แรกในประเทศอิน เดี ย เพื่ อเปน ที่
ประดิษฐานสถูปเจดียและเปนที่พักของพระสงฆ1 เมื่อศาสนาพุทธไดแพรเขามาในดินแดนไทย จึง
ไดมีการสร างวัด ขึ้ น ดว ยเช นเดี ย วกัน โดยปรับใหมีลัก ษณะที่เหมาะสมกับปจ จัย แวดลอมและ
ประโยชนใชสอย2 ตอมาพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองขึ้นจนกลายเปนศาสนาประจําชาติ และการ
สรางวัดไดกลายเปนประเพณีนิยมที่กระทําสืบเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัยและกระจายอยูทั่วไปในทุก
ภูมิภาค
วัดในสมัยรัตนโกสินทรกับการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของวัด
ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 จําแนกวัดในประเทศไทย
ออกเปน 2 อยาง คือ3
1. สํานักสงฆ คือวัดที่กระทรวงศึกษาประกาศตั้งเปนวัด รวมทั้งไดรับพระบรมราชา
นุญาตใหสรางขึ้น แตยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงใชเปนที่อยูของพระสงฆได แต
ในทางพระวินัยยังไมสามารถทําสังฆกรรมได
2. วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เปนวัดที่เลื่อนฐานะมาจากสํานักสงฆ โดย
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว พรอมจะใชทําสังฆกรรมตามพระวินัยไดทุกประการ จึงเปนวัด
ที่สมบูรณทั้งทางกฎหมายและพระวินัย
วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ยังแบงตามสถานภาพออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1

กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2525), 1. อางจาก สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทยและพระพุทธรูปสมัยตางๆ
ในประเทศไทย (พระนคร : กรมศิลปากร, 2499. พิมพในการฌาปนกิจศพ คุณนายสมเรือน ภารสมุทร สิงหาคม
2499), 11-12.
2
กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2533),229.
3
กระทรวงศึกษาธิการ, เลียบวัดใกลวัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2542),120.
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1. วัดหลวงหรือพระอารามหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริยทรงสราง รวมทั้งวัด
ที่ผูอื่นสรางแลวนําขึ้นถวายหรือขอพระราชทานยกขึ้นเปนวัดหลวง
2. วัดราษฎร หมายถึง วัดที่ประชาชนทั่วไปสรางขึ้น และมิไดยกขึ้นเปนพระอาราม
หลวง
แตเดิมพระอารามหลวงมีฐานะเทากันหมด ตอมาในป พ.ศ. 2457 จึงไดมีการกําหนด
ชั้นของอารามหลวงออกเปนชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และแตละชั้นยังแบงออกเปนระดับตางๆ เชน
ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรวิหาร เปนตน4
องคประกอบของวัด
องคประกอบและรูปแบบศิลปกรรมของวัดในแตละยุคแตละทองถิ่นจะมีความแตกตาง
กันออกไปบางขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อิทธิพลทางศิลปะ คตินิยม วัสดุในทองถิ่น เปนตน แต
โดยทั่วไปแลว วัดจะประกอบไปดวยพื้นที่ 3 สวน ไดแก 5
1. เขตพุทธาวาส คือ ขอบเขตที่กําหนดไวสําหรับใหพระสงฆประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ประกอบไปดวย เจดียหรือสถูป มณฑป อุโบสถ วิหาร หอระฆัง ศาลา ระเบียง
2. เขตสั ง ฆาวาส คื อ พื้ น ที่ ซึ่ ง กํ า หนดให เ ป น ที่ พั ก อาศั ย และกระทํ า กิ จ วั ต รของ
พระสงฆที่ไมเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาโดยตรง ประกอบดวย กุฏิ หอฉัน วัจจกุฎี ศาลาการเปรียญ
หอไตร ศาลาทาน้ํา เปนตน
3. เขตธรณีสงฆ คือ เขตที่ดินของวัดที่นอกเหนือจากเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส
เปนพื้นที่ซึ่งวัดใชทําประโยชนไดในลักษณะตางๆ เชน เมรุ สุสาน โรงเรียน เปนตน
สาเหตุในการสรางและปฏิสงั ขรณวดั
การสรางวัดในประเทศไทย มีมาแลวตั้งแตสมัยศิลปะทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 1216) และไดมีการสรางกันตอมาดังไดพบหลักฐานวัดโบราณในทั่วทุกภูมิภาคของไทย วัดในระยะ
เริ่มแรกคงสรางขึ้นตามวัตถุประสงค 2 ประการ คือสรางเพื่อเปนที่บรรจุพระบรมธาตุเปนประการ
แรก เรียกวา วัดพุทธเจดีย อีกประการหนึ่งคือ สรางขึ้นเพื่อเปนวัดอนุสาวรีย ไดแกเปนสถูปที่

4

กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 5. อางจาก เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร, ตํานานพระ
อารามหลวง (พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, 2473), 1-2.
5
สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2544), 27-33.
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บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสําคัญในพุทธศาสนา6 ตอมาวัตถุประสงคในการสรางไดขยายกวางออกไป
อีกมาก อันเปนผลใหมีวัดเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความเชื่อในเรื่อง
ของกรรม ไตรภูมิ และยุคพระศรีอาริยเมตไตรยตามคําสอนในคัมภีรทางศาสนา โดยเชื่อกันวาผูที่
ทําความดีจ ะได รั บ ผลดี ต อบแทนในอนาคต เปน ต น วา จะมี ฐ านะที่ดีขึ้ น ในชาติห น า จะบรรลุ
นิพพาน หรือไดไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย และการทําบุญที่จะไดผลบุญมากที่สุดคือ
การสรางวัด7
นอกจากนั้น ยังมีเหตุปจจัยอื่นที่นําไปสูการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัด ไดแก8
เหตุผ ลทางด า นการเมื องการปกครอง เช น สรา งเพื่อแสดงความรุ ง เรื องมั่ น คงของ
อาณาจักร เพื่อสนองพระราชดําริของพระมหากษัตริย เพื่อแสดงวาสนาบารมีของผูสราง เพื่อเปน
อนุสรณแหงสงคราม เปนตน
เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เพื่อตั้งชุมชนและสรางความเจริญใหพื้นที่ เพื่อ
ความสะดวกในการทําบุญ เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เพื่อใชเปนสถานศึกษา สรางดวยความ
ศรัทธาในพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เปนตน
ค า นิ ย มต า งๆ เช น ความนิ ย มสร า งวั ด ประจํ า รั ช กาล วั ด ของวงศ ต ระกู ล สร า งเป น
อนุสรณและอุทิศสวนกุศลใหบุคคล เปนตน

6

เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525) (กรุงเทพ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2525), 8. อางจาก
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศไทยและพระพุทธรูป
สมัยตางๆ ในประเทศไทย, 18.
7
อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟนฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2395),”
(วิทยานิพนธ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหา วิทยาลัย
, 2523),18-24 ; จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี และพระราชวิจารณใน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระนคร :โรงพิมพคุรุสภา, 2516), 43; สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรม
ไทย, 16.
8
กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 2 ; สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรม
ไทย, 17.
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ความสัมพันธของวัดกับสังคม
สําหรับสังคมไทยในอดีต วัดมิไดทําหนาที่เพียงเปนศาสนสถานอันเปนศูนยรวมของ
ศรัทธาและพิธีกรรมเทานั้น แตยังไดขยายบทบาทในการชวยเหลือสังคมในดานตางๆ เชน9
- เปนสถานศึกษา โดยพระสงฆเปนผูถายทอดวิชาความรูท
 ั้งทางโลกและทางธรรม
- เปนสถานพยาบาล ดวยการรักษาโรคทั้งทางกายและทางใจ
- เปนที่พักแรม คนเดินทางสามารถใชศาลาวัดเปนทีพ่ ักไดโดยไมเสียคาใชจาย
- เปนโรงศาล ดวยการชวยตัดสินหรือไกลเกลี่ยความขัดแยงของชาวบาน
- เปนฌาปนสถาน รวมทั้งเปนที่ทําบุญอุทิศกุศลใหผูเสียชีวิต
- เปนที่พบปะสังสันทนของชุมชน รวมถึงที่ประชุมและทีแ่ สดงมหรสพ
- เปนแหลงรวมศิลปวิทยาการ เชน สถาปตยกรรม จิตรกรรม เปนตน
ดวยการที่วั ดเปน ที่พึ่งของประชาชนอยางมากเชน นี้ วัดจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
วิถีชีวิตของผูคนในสังคมไทย รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงอาศัยวัดเปนเครื่องชวยในการ
ปกครองและพัฒนาประเทศทั้งโดยทางตรงและทางออม อาทิ ใหวัดเปนเครื่องแสดงถึงความเปน
ปกแผนมั่นคงและความเจริญรุงเรืองของประเทศ เปนเครื่องเชิดชูคุณธรรมความดีของผูปกครอง
อบรมศีลธรรมอันนําไปสูความสงบรมเย็นของบานเมือง การใชสถานที่วัดเปนที่ใหการศึกษาของ
รัฐ เปนตน ดวยเหตุนี้ วัดในอดีตจึงไดรับการอุปถัมภทั้งจากรัฐและประชาชนอยางเต็มที่ โดยมี
ธรรมเนีย มปฏิ บัติ สํ าคั ญอยู 2 ประการ คือ การสรางรวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณวัด และการอุทิศ
แรงงานและที่ดินใหแกวัด
บทบาทความสําคัญของวัด และสภาพการอุปถัมภวัดสมัยรัตนโกสินทรอาจแบงไดเปน
2 ระยะ คือ
1. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ในยุคนี้ ความเชื่อถือศรัทธาและพึ่งพากันระหวางวัด รัฐ และประชาชน ยังคงสืบเนื่อง
จากในอดีต โดยวัดยังคงเปนศูนยกลางของเมืองและของชุมชน และมีบทบาทในทางสังคมอยาง
มาก การอุปถัมภวัดจึงยังยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา
ในดานการสรางและปฏิสังขรณวัดนั้น เริ่มตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก รั ชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาราชธานีใหมขึ้น ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางและปฏิสังขรณวัด ขึ้น
หลายแหง ทั้งมอบหมายใหเจานายและขุนนางชวยกันสรางและบูรณะปฏิสังขรณอีกมาก ทั้งนี้
9

กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 253-255.

8
เพื่อใหบานเมืองใหมมีความรุงเรืองงดงามเสมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา และเปนการสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกประชาชน10 รูปแบบของวัดในรัชกาลนี้มีลักษณะที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
เชน การใหความสําคัญกับโบสถในฐานะประธานของวัด ฐานโบสถมีลักษณะออนโคงลงตรงกลาง
โครงสรางหลังคาทําดวยไม ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันกรุไมสลักลายกระหนก11
เจดียยังคงเปนเจดียทรงเครื่องหรือทรงปรางคแตปรับรูปแบบบางสวน12 ตอมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เปนยุคที่มีการสรางและปฏิสังขรณวัดกันอยางมาก
ทั้งในพระนครและหัวเมือง เนื่องดวยองคพระมหากษัตริยทรงมีพระราชนิยมในดานนี้เปนอยางยิ่ง
ประกอบกับบานเมืองเริ่มสงบจากศึกสงครามและเศรษฐกิจเจริญกาวหนาจากการคาขาย ทําให
ขุนนางและประชาชนตางพากันสรางวัดขึ้น โดยเฉพาะขุนนางในตระกูลสําคัญ จึงมีวัดประจํา
ตระกูลเกิดขึ้นมาก13 สถาปตยกรรมของวัดในยุคสมัยนี้มี 2 แบบ คือ แบบขนบนิยม ซึ่งมีลักษณะดัง
แบบแผนที่ไดทําตอกันมาเปนสําคัญ และแบบพระราชนิยม คือ แบบที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีน
สรางอาคารหนาจั่วกออิฐแทนเครื่องไม ไมติดชอฟา ใบระกา หางหงส พื้นหนาบันเปนปูนปน
ลวดลายแบบจีนหรือติดกระเบื้องถวย14 จิตรกรรมฝาผนังในสมัยนี้นอกจากจะเขียนเรื่องตาม
ประเพณี เ ดิ ม คื อ พุ ท ธประวั ติ ทศชาติ ช าดก และไตรภู มิ แ ล ว ยั ง มี ภ าพเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะจี น ตาม
พระราชนิยม เชน ภาพเครื่องมงคลจีน บุคคลชาวจีน นกไมกระบวนจีน เปนตน
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 อิทธิพลของแนวคิดแบบ
ตะวันตกเริ่มเขามาสูราชสํานัก ทรงสรางวัดขึ้นใหมไมมากนักเนื่องจากมีวัดอยูมากแลว การสราง
และปฏิสังขรณวัดโดยเจานายและขุนนางตางๆ ก็ไดลดนอยลงตามไปดวย รูปแบบศิลปกรรมของ
วัดในสมัยรัชกาลที่ 4 มีทั้งที่นําแบบอยางโบราณกลับมาปรับปรุงนิยมกันใหม เชน การสรางเจดีย
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เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 18.
11
เรื่องเดียวกัน, 129, 132.
12
สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา
(กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2544), 194.
13
เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 25-26.
14
เรื่องเดียวกัน, 145.

9
ทรงระฆัง และสวนที่ไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตก มีผลใหพระพุทธรูปและจิตรกรรมมีลักษณะ
สมจริงมากขึ้น 15
สวนการอุทิศที่ดินและแรงงานใหวัดในสมัยนี้ ยังเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยูตามปกติใน
อดีต โดยที่ดินซึ่งอุทิศใหแกวัดมี 3 ประเภท ไดแก ที่วัด ซึ่งเปนที่ตั้งของตัววัด ที่ธรณีสงฆ คือที่ดิน
ซึ่งยกกรรมสิทธิ์ใหเปนสมบัติของวัดเพื่อใหวัดใชหาผลประโยชน และที่กัลปนา คือที่ดินซึ่งเจาของ
ยกใหวัดเก็บผลประโยชนไปใช แตมิไดโอนกรรมสิทธิ์ใหวัด16 สวนแรงงานนั้นประกอบดวย ขา
พระ เลกวัด และโยมสงฆ มีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดและบูรณะซอมแซมวัด ตลอดจนทํา
ประโยชนบนที่ธรณีสงฆใหแกวัด17 วัดไดอาศัยแรงงานนี้ทําใหวัดมีรายไดสําหรับเลี้ยงตัวรวมทั้ง
บูรณะเสนาสนะตางๆ
2. สมัยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 5 นั้ น อิ ท ธิ พ ล
ความคิดและวิทยาการของตะวันตกไดเขามามีอิทธิพลอยางมาก รายจายของรัฐเริ่มมุงไปที่การ
พัฒนาประเทศดวยการสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ไฟฟา ทําใหการอุปถัมภวัดลดนอยลง
ทั้ง 2 ดาน การสรางพระอารามหลวงในรัชสมัยนี้จึงมีไมมากนัก และศิลปกรรมก็มีการผสมผสาน
รูปแบบ วัสดุและวิธีการของตะวันตกเขากับศิลปะไทยประเพณี18 สวนของจิตรกรรมฝาผนังที่
เดนชัดไดแก เริ่มมีการเขียนภาพเหตุการณและสถานที่จริงแทนภาพตามอุดมคติ ตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไมทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดเพิ่ม โดย
เปลี่ยนไปเปนการสรางโรงเรียนขึ้นแทน การสรางวัดประจํารัชกาลจึงไดยกเลิกไปตั้งแตรัชสมัยนี้
เปนตนมา คงเหลือไวแตการปฏิสังขรณวัดสําคัญตอมาจนถึงปจจุบัน
การพั ฒนาประเทศตามแบบตะวันตกยั งรวมไปถึงการจัด ตั้งหนวยงานทางราชการ
ตลอดจนองค ก รผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางเข า มาทํ า หน า ที่ บ ริ ก ารสั ง คมแทนวั ด เช น โรงเรี ย น
15

สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชางใน

ศาสนา, 194.
16

เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 299.
17
อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟนฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2395),”
79-83.
18
เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 362.

10
โรงพยาบาล สโมสร เปนตน ทําใหวัดหมดบทบาทและลดความสําคัญลงไปมาก นอกจากนั้น การ
เลิกระบบไพรและทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหวัดสูญเสียทั้งแรงงานและรายไดที่เคยไดรับจากการ
อุทิศ รัฐจึงชดเชยดวยการสนับสนุนใหวัดนําที่ดินของวัดมาหาผลประโยชน19 วัดจึงเริ่มทําการให
เชาที่ดิน สรางอาคารตึกแถวใหเชา จัดงานวัด จัดรับเงินบริจาค จัดฌาปนกิจศพ ทําลานจอดรถ เปน
ตน ซึ่งทําใหแผนผังบริเวณของวัดเปลี่ยนแปลงไปและมีลักษณะแออัดมากขึ้น แทนที่จะมีความเปน
สัดสวนและรมรื่นเชนในอดีต
วัดราษฎร
แม ก ารสร า งวั ด หลวงจะยกเลิ ก ไปตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ 6 20 แต สํ า หรั บ วั ด ราษฎร ซึ่ ง
ประชาชนจัดสรางขึ้นตามกําลังศรัทธานั้น ยังคงสรางสืบเนื่องกันตอมาจนถึงปจจุบัน ทั้งยังเพิ่ม
จํานวนการสรางมากยิ่งขึ้นดวย21 เนื่องจากเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนขึ้นที่ใดก็มักมีการสรางวัดขึ้น
ในละแวกนั้น เพื่อเปนศูนยรวมของชุมชนและสะดวกแกการทําบุญ นอกจากนั้น วัดราษฎรยัง
อาจเกิดจากความศรัทธาในพระสงฆบางรูป โดยไดพบวาหลายวัดมีพระสงฆเปนผูนํารวบรวม
ประชาชนใหมาชวยกันสรางขึ้น22
นอกเหนือจากวัดที่สรางโดยเจานาย ขุนนาง และคหบดี ซึ่งมีฐานะมั่งคั่งแลว วัดราษฎร
สวนใหญจะเปนวัดขนาดเล็ก และรูปแบบแผนผังสิ่งกอสรางในวัดมิไดมีแบบแผนชัดเจนครบถวน
เชนวัดหลวง โดยจะสรางเฉพาะสวนที่จําเปนกอน เชน โบสถ วิหาร กุฏิ หรือศาลาการเปรียญที่เปน
กุฏิไปในตัว แลวจึงสรางสวนอื่นเพิ่มขึ้นตามความพรอมของทุนทรัพย ไมไดสรางขึ้นพรอมกัน
ทีเดียวอยางเปนระบบ ตําแหนงของสิ่งกอสรางจึงมิไดกําหนดแนนอน เมื่อจะสรางสิ่งใดก็พิจารณา
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เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 181.
20
ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ไดมีการสรางพระอารามหลวงขึ้นอีกบางแหง สวนการพิจารณายก
วัดราษฎรขึ้นเปนวัดหลวงยังมีอยูจนถึงในปจจุบัน.
21
พิจารณาจากปที่รับวิสุงคามสีมาของวัดราษฎรในกรุงเทพฯ พบวาวัดราษฎรสวนใหญสรางหลัง
จากสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดูใน เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดใน
กรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 39-40.
22
อัจฉรา กาญจโนมัย, “การฟนฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2395),”
44,47.

11
เปนคราวไป23 สําหรับรูปแบบศิลปกรรมของวัดราษฎรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังมีแบบแผน
ตามฐานันดรศักดิ์ที่จํากัดไวมิใหทําทัดเทียมกับวัดหลวงอีกดวย24
เนื่องจากวัดราษฎรในอดีตสามารถตั้งขึ้นไดงาย ทําใหมีการสรางวัดขึ้นมากมายโดย
ไมมีระเบียบหลักเกณฑ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดมีการออก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 ซึ่งมีสวนที่กําหนดหลักเกณฑและวิธี
ดําเนินการสรางวัด ตอมาไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2505 ออกมาใชแทน
กันตามลําดับ ซึ่งในฉบับ พ.ศ. 2505 อันเปนฉบั บปจจุบัน กําหนดใหการสรางวัดตองมีการขอ
อนุญาต และตองแสดงหลักฐาน เปนตนวา จํานวนที่ดิน ทุนทรัพย ประชาชนที่จะบํารุงสงเสริมวัด
ระยะหางจากวัดอื่น ตลอดจนแสดงแผนผังวัดและสิ่งกอสรางในวัด ซึ่งมีแบบแผนผังไวใหเปน
แนวทางดวย25 (แผนผังที่ 1)
จากความนิยมสรางวัดของชาวไทยที่มีสืบเนื่องมาตลอดจนถึงปจจุบัน ทําใหใน พ.ศ.
2547 มีวัดในประเทศไทยทั้งหมดถึง 33,674 วัด เปนวัดหลวง 269 วัด และวัดราษฎร 33,405 วัด26
ชุมชนที่สามเสน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี พื้นที่ซึ่งเปนกรุงเทพฯ ในปจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานอยู
กอนแลว โดยเปนหมูบานสวนผลไมและไรนาริมแมน้ําเจาพระยา มีชื่อวา “บางกอก” แตเสนทาง
การไหลที่คดเคี้ยวของแมน้ําเปนอุปสรรคตอการคมนาคมคาขายของกรุงศรีอยุธยา จึงมีการขุดคลอง
ลัดเพื่อยนระยะการเดินทางขึ้นหลายชวงตั้งแตสมัยพระบรมไตรโลกนาถเปนตนมา ในที่สุดการขุด
คลองลัดทําใหพื้ นที่บางกอกถูกแบงออกเปน 2 สวนโดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลาง และ
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ไทย, 2528), 28-29 ; เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (พระนคร : ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ, 2510), 130.
24
เนตรนภิศ นาควัชระ, ปยนาถ บุนนาค และจุลทัศน พยาฆรานนท, วัดในกรุงเทพฯ : การ
เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (พ.ศ.2325-2525), 135-136.
25
กระทรวงศึกษาธิการ, เลียบวัดใกลวัง, 126.
26
กองพุ ท ธศาสนสถาน,
ทะเบี ย นวั ด (online),
ณ วั น ที่ 5 เมษายน 2547.
จาก
http://www.onab.moe.go.th.
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บางกอกไดกลายเปนเมืองหนาดานสําคัญของกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา โดยเรียกกันวา เมือง
ธนบุรีศรีมหาสมุทร27
เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานีตามลําดับ พื้นที่ทั้ง 2 ฝงแมน้ําเจาพระยาจึงมีการ
ตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น โดยชุมชนสวนใหญจะมีบานเรือนอยูตามริมน้ําซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลัก
ในสมัยนั้น รวมทั้งอยูรอบพระราชวังและวังของเจานายซึ่งเปนสถานที่ราชการไปดวยในตัว แหลง
ชุมชนจึงหนาแนนอยูภายในเขตตัวเมือง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดขยายขอบเขตเมืองออกมาถึง
คลองผดุงกรุงเกษมที่ขุดขึ้นใหม พื้นที่นอกคลองผดุงกรุงเกษมออกไปนับเปนยานชานพระนคร มี
ราษฎรอาศัยเบาบาง นอกจากบริเวณริมฝงแมน้ําและริมคลองซึ่งเปนที่สวนและทุงนา ทุงที่รูจักกันดี
แหงหนึ่งคือ ทุงสามเสน28 ซึ่งอยูนอกคลองผดุงกรุงเกษมออกไปทางทิศเหนือ ในบริเวณนี้มีคลอง
สําคัญคือ คลองสามเสน ซึ่งแยกจากแมน้ําเจาพระยาเขามาในแผนดินเปนเสนทางไกล อันเปนปจจัย
ที่เอื้ออํานวยใหมีการทําสวนทํานาและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เปนอยางมาก
ความเปนมาของยานสามเสน
บริเวณที่เรียกกันวาสามเสนนั้นมีผูอยูอาศัยแลวอยางชาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใน
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณทรงพระราชทานที่ดินใหชาวโปรตุเกสไดอยูอาศัยและสรางโบสถ
คริสตที่บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา เหนือวัดสมอราย(วัดราชาธิวาส) สังฆราชหลุยส ลาโน จึงได
รวบรวมครอบครัวกลุมคริสตังสรางวัดพระแมปฏิสนธินิรมล(วัดนอย) ขึ้นในราว พ.ศ.2217 ตอมา
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาฯ ใหชาวเขมรที่
นับถือคริสตมาอยูรวมกับชาวโปรตุเกส จึงเรียกหมูบานโปรตุเกสวา “บานเขมร”29 หลังจากนั้นใน
ราว พ.ศ. 2379 สังฆราชปาเลอกัวซไดสรางวัดคอนเซ็ปชัญขึ้นตรงที่ใกลเคียงวัดนอยซึ่งทรุดโทรม
ลงไป จึงเรียกวา หมูบานวัดคอนเซ็ปชัญ (แผนที่ที่ 1) ถัดจากหมูบานนี้ไปทางเหนือ (ปจจุบันคือ
ซอยมิตรคาม) เปนที่อยูของชาวญวนเขารีตที่อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ 1 และตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 3 ไดมีการอพยพเขามาอยูเพิ่มอีก ทรงพระราชทานพระราชทรัพยใหซื้อที่ดินและสราง

27

แนงนอย ศักดิ์ศรี และคนอื่นๆ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 12-13.
28
ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 : ดานสังคม (กรุงเทพฯ : บานเรืองศิลป,
2517), 309.
29
ปราณี กล่ําสม, ยานเกาในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 175-176.

13
โบสถชื่อวา “วัดแซงตฟรังซัวซาเวียร” ซึ่งคงจะไดแกวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียรในปจจุบัน คน
ทั่วไปเรียกหมูบานนี้วา “บานญวนสามเสน” 30
นอกจากชุมชนชาวตางชาติเขารีตแลว ยานสามเสนยังมีชุมชนไทยพุทธตั้งถิ่นฐานอยู
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาดวยเชนกัน โดยเมื่อเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทรนั้น กรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาทไดทรงปฏิสังขรณวัดโบราณที่มีอยูในพื้นที่นี้หลายแหง ไดแก วัดสมอราย (วัดราชา
ธิวาส) วัดสมเกลี้ยง(วัดเกาที่ถูกรื้อไปในสมัยรัชกาลที่ 3) และวัดโบสถในคลองสามเสน31
ความเกาแกของพื้นที่สามเสน ยังเห็นไดจากนิทานพืน้ บานที่เลาสืบตอกันมาวา
พระเจ า ไตรตรึ ง ษ กษั ต ริ ย เ มื อ งอโยธยา มี พ ระราชธิ ด าที่ มี ค วามงามเลื่ อ งลื อ ไปทั่ ว
เจาชายไชยสงครามซึ่งเปนโอรสพระเจาจันทวงศผูครองหัวเมืองฝายเหนือไดทราบขาวจึงเสด็จมา
พักที่วัดกุฎีดาวและแอบลักลอบเขาวังไปมีสัมพันธกับพระราชธิดา ความรูถึงพระเจาไตรตรึงษทรง
ใหทําลอบดักไวทางทอน้ําที่เจาชายใชเปนเสนทางเขาวัง เจาชายจึงติดอยูในลอบจนสิ้นพระชนม
พี่เลี้ยงของเจาชายไดทราบขาวจึงคิดแกแคน โดยแปลงเปนพระพุทธรูปองคใหญลอยน้ําลงมาแลว
หยุดนิ่งอยูที่เมืองอโยธยา พระเจาไตรตรึงษใหฉุดพระพุทธรูปไวแตไมเปนผล พระพุทธรูปไดลอย
ตอไปจนถึงตําบลบางกอก ประชาชนไดชวยกันเอาเชือกมาฉุดก็ไมขึ้น จนตองใชคนถึงกวาสาม
แสนคนจึงสามารถฉุดพระพุทธรูปขึ้นมาได แตปรากฏวาพระพุทธรูปอยูไดครูเดียวก็หายไป ตั้งแต
นั้นจึงเรียกพื้นที่แหงนี้วา สามแสน และกรอนลงเปน สามเสน ในที่สุด32
นิทานเรื่องนี้คงจะเลากันมาตั้งแตในสมัยอยุธยา เนื่องจากเมื่อปลายป พ.ศ. 2350 ในสมัย
ของรัชกาลที่ 133 พระสุนทรโวหาร (ภู) ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวในนิราศพระบาทวาเปนเรื่องเลาที่ไดยิน
มา ดังความวา

30

ปราณี กล่ําสม, ยานเกาในกรุงเทพฯ , 165-166.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เรื่องวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส (พระนคร :
โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2499. พิมพในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราช
เทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจา 22เมษายน 2499), 9.
32
ปราณี กล่ําสม, ยานเกาในกรุงเทพฯ, 164 ; ส.พลายนอย, นิทานไทย, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :
บริษัทรวมสาสน (1977) จํากัด, 2539) ,45-48.
33
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู,” ใน นิราศสุนทรภู,
พิมพครั้งที่ 3 (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2514), 60.
31
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“ถึงสามเสนแจงความตามสําเหนียก
เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี
ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี
ไมเคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน
จึงสาปนามสามแสนเปนชื่อคุง
เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น ” 34
นิทานดังกลาวเปนเพียงเรื่องที่แตงขึ้นตามชื่อสถานที่ เนื่องจากแมแตในสมัยรัชกาลที่ 2
ก็มีราษฎรในกรุงเทพฯ ทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นคนเทานั้น 35
ความเปนมาของพื้นที่สามเสนที่ยอนไกลขึ้นไปกวานี้อาจเกี่ยวของกับชุมชนชาวอินเดีย
หากเชื่อตามการสันนิษฐานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวา สามเสนนาจะเปนชื่อบุคคล
เพราะเสนหรือเสนะเปนภาษามคธ แปลวาพวกหรือเหลา บริเวณสามเสนในอดีตอาจเปนที่ตั้งสํานัก
ของครูชาวอินเดียที่ชื่อ สาม ซึ่งเปนที่นับถือกัน อยางไรก็ตาม ในดานภาษานี้ ยังมีผูสันนิษฐานวา
สามเสน นาจะมาจากคําภาษามลายูวา สุไหง ซามซาม (Su-ngai Samsam) แปลวาคลองของชาว
มุสลิม หรือคําวา สุไหง ซามเซง ที่แปลวา คลองของคนดุราย แตคนไทยเรียกไมถนัดจึงเรียกแผลง
ไปวา สามเสน 36
สามเสนในสมัยรัตนโกสินทร
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สามเสนมีสภาพเชนเดียวกับพื้นที่ชานเมืองโดยทั่วไป คือ
สวนใหญเปนปาและที่รกราง มีที่สวน ที่นา และชุมชนชาวสวนชาวนาอยูตามริมแมน้ําเจาพระยา
และริมคลอง ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศเปนกบฎจะยกทัพเขามากรุงเทพฯ ฝาย
ไทยจึงเตรียมทัพเพื่อปองกันพระนคร โดยเดินทัพผานวัดสมอราย วัดสมเกลี้ยง มาตั้งคายที่ทุง
สามเสนรายตลอดไปจนถึงทุงหัวลําโพง37
34

พระสุนทรโวหาร(ภู), “นิราศพระบาท,” ใน นิราศสุนทรภู, 118.
35
จากการประมาณโดยจอหน ครอวเฟด ตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษในอินเดียที่เขามาเจรจาการคา
กับไทยเมื่อ พ.ศ. 2364-2365. ดูรายละเอียดใน แนงนอย ศักดิ์ศรี และคนอื่นๆ, องคประกอบทางกายภาพกรุง
รัตนโกสินทร , 78.
36
ศันสนีย วีระศิลปชัย, ชื่อบานนามเมืองในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 51-52.
37
เอนก นาวิกมูล, ถิ่นฐานบานชอง (กรุงเทพฯ : พิมพคําสํานักพิมพ, 2546), 68. อางถึง สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวในประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท และในโคลงนิราศทัพ
เวียงจันท พระนิพนธของกรมหมื่นเดชอดิศร
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การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ส ามเสนเริ่ ม มี ขึ้ น เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองเปรมประชากรขึ้นในป พ.ศ. 2413 – 2415 โดยขุดจาก
พระนครศรีอยุธยามาตัดคลองบางซื่อและสามเสนไปออกคลองผดุงกรุงเกษม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมและการทํากินของประชาชน38 แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดไดแกการโปรดเกลาฯ ให
พระคลังขางที่ซื้อที่ดินซึ่งเปน “ที่สวนตอที่นา” ระหวางคลองผดุงกรุงเกษมและคลองสามเสน แลว
สรางพระราชวังดุสิตขึ้นในป พ.ศ. 244139 นอกจากนั้นยังไดโปรดเกลาฯ ใหพระคลังขางที่ซื้อที่ดิน
บริเวณใกลเคียงเปนจํานวนมาก แลวแบงมาสรางตําหนักสวนสุนันทาสําหรับเปนที่ประทับของ
เจานายฝายใน พระราชทานที่สรางวังใหแกพระเจาลูกยาเธอ และพระราชทานที่ดินริมคลองสาม
เสนแกเจาจอมหลายพระองค นอกจากนั้นยังมีเจานายอื่นสรางวังขึ้นในบริเวณใกลเคียงดวย จึงทํา
ใหพื้นที่สามเสนมีวังเกิดขึ้นหลายวัง40 (แผนที่ที่ 2) การสรางพระราชวังและวังทําใหเกิดการขยายตัว
ของชุมชนขึ้นในพื้นที่สามเสน เนื่องจากขุนนาง และขาราชบริพารตางๆ ไดเขามาตั้งบานเรือนใน
บริเวณใกลวังอีกเปนจํานวนมากทั้งฝงใตและฝงเหนือคลองสามเสน41
สืบเนื่องจากการสรางวังสวนดุสิต เปนผลใหมีการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ขึ้นใน
บริเวณนี้ เชน ไฟฟา ประปา รถราง และที่สําคัญที่สุดคือทรงโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนขึ้นจํานวนมาก
ทั้ ง เพื่ อ เชื่ อ มกั บ พระบรมมหาราชวั ง เช น ถนนราชดํ า เนิ น ถนนสามเสน และที่ เ ป น ถนนรอบ
พระราชวังดุสิต เชน ถนนราชวัตร (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ถนนนครไชยศรี) ถนนซิ่ว (ถนนสวรรค
โลก) ถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก) ถนนดวงเดือนนอก(ถนนสุโขทัย) ถนนซางฮี้นอก (ถนนราชวิถี)

38

ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 : ดานสังคม , 317.
พระราชวังดุสิตเมื่อครั้งแรกสรางมีฐานะเปนเพียงที่แปรพระราชฐาน เรียกวา วังสวนดุสิต ตอมา
เมื่อโปรดมาประทับเปนการถาวรจึงไดปรับปรุงขึ้นเปนพระราชวังสวนดุสิต และเปลี่ยนชื่ออีกเปนพระราชวัง
ดุสิตในสมัยรัชกาลที่ 6. แนงนอย ศักดิ์ศรี, ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แกวมวง, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ
(พ.ศ.2325-2525) (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 367-384.
40
วังในบริเวณนี้ ไดแก วังกรมหมื่นชาญชัยบวรยศ วังกรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี วังกรมหมื่นทิวากร
วงศประวัติ วังกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย และวังที่สรางในรัชกาลที่ 6 คือวังศุโขทัย ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน,
321 - 323, 465, 492 ,577, 587.
41
ขุนนางที่มีบานเรือนอยูบริเวณนี้ เชน พระสรรพการหิรัญกิจ ซึ่งสรางสวนดอกไมและโรงละคร
สมัยใหมไวในบริเวณบานและเปดใหป ระชาชนซื้อบัตรเขาชม ในป พ.ศ. 2451 เรียกวา บานหิมพานตปาก
สามเสน ปจจุบันคือวชิรพยาบาล ดูรายละเอียดใน เอนก นาวิกมูล, “ตามหาพระสรรพการ,” ศิลปวัฒนธรรม 21,
11 (กันยายน 2543) : 90-93.
39

16
ถนนเหลานี้เชื่อมตอกันและเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาดวย ทําใหการ
ถนนดาวขาง เปนตน42
คมนาคมในพื้นที่นี้สะดวกขึ้น เนื่องจากถนนไดกลายเปนเสนทางสัญจรที่สําคัญในสมัยนี้
ความเจริญที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่สามเสน ทําใหที่ดิ นมีราคาสูงขึ้น และเกิดการถายโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินจากราษฎรไปเปนของขุนนาง คหบดี นักธุรกิจ และพระคลังขางที่ ซึ่งเขามาปลูก
สรางที่พักอาศัยและลงทุนหารายไดจากที่ดิน เชนโดยการสรางโรงสีขาว โรงเลื่อย คานเรือ หอง
แถวใหเชา ตลอดจนใหเชาที่นาที่สวน43 เปนตน การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่สามเสนจึงขยายตัวออกไป
อีก โดยมีทั้งกลุมเจานาย เจาของที่ดินใหม และพอคา เขามาอยูเพิ่มเติมกับชุมชนชาวนาชาวสวนที่
อาศัยอยูแตเดิม
ตั้งแต ในสมัยของรัชกาลที่ 6 เปน ตนมา ไดมีการกอตั้งสถาบันและหนวยงานตางๆ
ขึ้นในพื้นที่มากขึ้นเปนลําดับ เชน วชิราวุธวิทยาลัย วชิรพยาบาล เปนตน โดยเฉพาะหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 พระราชวังและวังของเจานายสวนใหญไดกลายเปนสถานที่
ราชการและหน ว ยงานเอกชน เป น ต น ว า วั ง ของกรมหมื่ น มหิ ศ รราชหฤทั ย เปลี่ ย นเป น หอพั ก
วิทยาลัยพยาบาลของวชิรพยาบาล สวนหนึ่งของพระราชวังดุสิตเปนที่ทําการรัฐบาลและสวนสัตว
ดุสิต44 ประกอบกับพระคลังขางที่ (ปจจุบันคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) ซึ่งเปน
เจาของ ที่ดินรายใหญไดจัดสรรที่ดินซึ่งเคยเปนที่สวนที่นาใหประชาชนเชาสรางเปนที่อยูอาศัย
รวมทั้งพัฒนาเปนพื้นที่พาณิชย เชน ตลาด ตึกแถว โรงภาพยนตร เมื่อเมืองมีการขยายตัวอยางมาก
ในเวลาตอมา ทําใหสามเสนกลายเปนแหลงชุมชนหนาแนนและเปนเขตชั้นในของกรุงเทพฯ เขต
หนึ่งในทุกวันนี้ (แผนที่ที่ 3)

42

สยมพร ทองสาริ, “ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2523) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในกําแพงพระนครดานเหนือและดานใต
พระนคร” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 92.
43
ดูรายละเอียดใน สรศัลย แพงสภา, บานยาไผ (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545), 30-33 ; ชลลดา วัฒนศิริ,
“พระคลังขางที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ. 2433-2475” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 118-121.
44
แนงนอย ศักดิ์ศรี, ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แกวมวง, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.
2325-2525), 384.

17
คลองสามเสนและชุมชนริมคลอง
ความเปนมาของคลองนี้มีความเกาแกไมนอยไปกวาสมัยกรุงศรีอยุธยาเชนกัน เนื่องจาก
มีการกลาวถึงแลวเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทปฏิสังขรณวัดเกาสมัยเริ่มสรางกรุง ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 คลองสามเสนคงจะเปนเสนทางคมนาคมคาขายที่สําคัญเสนทางหนึ่งเนื่องจากมี
ปรากฏอยูในแผนที่ของ John Crowford ที่เขียนขึ้นในราว พ.ศ. 2367 (แผนที่ที่ 4 ) ในสมัยรัชกาลที่
5 คลองนี้ยังเชื่อมตอกับคลองเปรมประชากร และคลองรางเงินที่เขาสูพระราชวังดุสิตดวย ทําใหมี
บทบาทในการขนสงวัสดุกอสราง ตลอดจนสินคาตางๆ เขาไปในวัง พรอมกันนั้นก็เปนเสนทาง
ออกจากวังไปยังแมน้ํา ดังที่รัชกาลที่ 5 ไดทรงเสด็จประพาสมาทางคลองนี้ใน พ.ศ. 2442 รวมทั้งได
มีการแหอัญเชิญพระพุทธชินราชจําลองจากพิษณุโลกเขามาในคลองนี้เพื่อไปยังวัดเบญจมบพิตรใน
พ.ศ. 244445 การคาขายสัญจรในคลองนี้มีตอเนื่องมาจนกระทั่งสํานักการระบายน้ําไดทําประตูน้ํา
กั้นทางเขา-ออกแมน้ําเจาพระยา แตยังคงมีการพายเรือเปนระยะทางสั้นๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู
ริมคลอง46
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการตัดถนนหลายสายผานคลองสามเสนและสรางสะพานขาม
แตที่สองฝงคลองก็ยังคงสภาพเปนสวนผลไมอยูมาก (แผนที่ที่ 2) โดยเปนที่ดินของวัด และที่ดิน
ของเจาจอมมารดาหลายพระองคบริเวณริมคลองฝงใต47 ยาวตลอดตั้งแตถนนสามเสนถึงคลองเปรม
ประชากร เรียกกันวา “สวนนอก” (แผนที่ที่ 5) แตยังไมมีการอยูอาศัย เวนแตเจาคุณพระประยูรวงศ
ที่เขามาประทับอยูใน พ.ศ.2447 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หลายพระองคจึงไดยาย
เขามาสรางตําหนักอยูที่สวนนอกพรอมดวยขาราชบริพารจํานวนหนึ่ง ในเวลาตอมาตําหนักและ
ที่ดินเหลานี้สวนใหญไดขายใหกับหนวยงานราชการและเอกชน เชน ตําหนักของพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาหญิงอรพินทุเพ็ญภาค ปจจุบันกลายเปนสถานีตํารวจดุสิต เปนตน48 สวนขาราช
บริพารบางคนยังคงมีบานเรือนอยูในบริเวณนี้
สําหรั บ พื้ น ที่ ริ ม คลองสามเสนฝ ง เหนื อเดิม เป น ที่ สวนเช น กั น โดยบริ เ วณริ มแมน้ํ า
เจาพระยามีโรงงานตางๆ เชน โรงสีขาว เปนตน รวมทั้งมีศาลเจาและบานเรือนของชาวจีนมาตั้งแต
สมัยตนรัตนโกสินทร จนกระทั่งกรมพระคลังขางที่ไดเขามาซื้อที่บางสวน ซึ่งตอมาไดกลายสภาพ

45

เอนก นาวิกมูล, ถิ่นฐานบานชอง, 71-72.
สัมภาษณ คุณสําราญ สรอยศรี, อดีตรองประธานกรรมการชุมชนซอยโซดา, 29 มกราคม 2546.
47
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานที่ดินริมคลองสามเสนฝงใตแกเจาจอมมารดาที่มีแตพระราชธิดา
เพื่อใหมีที่ประทับของตนเองหลังพระองคสวรรคตแลว
48
“บานสวนนอกคลองสามเสน,” วารสารเสียงวัฒนธรรม 2, 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2544) : 10 -12.
46

18
เปนที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย สถานศึกษา หนวยงานราชการ รวมทั้งเปนตลาดศรียานและนคร
ไชยศรี การอยูอาศัยสวนมากเปนการเชาจากรัฐและเจาของที่ดิน49
จากการเปลี่ยนแปลงนับแตอดีตจนปจจุบนั จึงอาจแบงชุมชนบริเวณริมคลองสามเสน
ปจจุบัน ไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก
1. ทายาทของเจานายและขุนนาง ขาราชการสืบทอดที่อยูอาศัยเดิม
2. พอคา นักธุรกิจ และทายาทรุนตอมา
3. ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดที่อยู
4. ขาราชการ และชนชั้นกลางลงมา ซึ่งเขามาทํางานและเชาบานหรือที่ดินในระยะ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
วัดริมคลองสามเสนและบริเวณใกลเคียง
ดวยความยาวระยะทางประมาณ 12.95 กิโลเมตรของคลองสามเสน50 ทอดผานหลาย
พื้นที่จากปากคลองในยานสามเสนทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ไปสูทิศตะวันออก ผานเขตพญาไท
ไปบรรจบกับคลองแสนแสบในเขตหวยขวาง ไดพบวามีวัดตั้งอยูเปนระยะทั้งสองฝงคลองถึง 8 วัด
(แผนที่ที่ 2) เรียงลําดับตั้งแตปากคลองติดแมน้ําเจาพระยาไปจนถึงเขตหวยขวาง ไดดังนี้
1. วัดประสาทบุญญาวาส (วัดขวิด) ตามประวัติกลาววา สรางในสมัยรัชกาลที่ 3
ประมาณ พ.ศ.2376
2. วัดโบสถสามเสน สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ.2251
3. วัดสวัสดิ์วารีสมี าราม (วัดแค) สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2375
4. วัดอัมพวัน สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2385
5. วัดสุคันธาราม (วัดใหม) สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ.2450
6. วัดจอมสุดาราม (วัดพรายงาม หรือวัดไทรงาม) สรางสมัยรัชกาลที่ 3 ใน พ.ศ.2390
7. วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2340
8. วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดสะพาน หรือวัดตะพาน) สรางในสมัยกรุงธนบุรี
ประมาณ พ.ศ.2320
49

สํานักงานเขตดุสิต, “ขอมูลและแนวทางการพัฒนาเขตดุสิต ในชวงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544),” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (อัดสําเนา)
50
ความกวางของคลองสามเสนในแตละชวงไมเทากัน โดยอยูระหวาง 5 – 11 เมตร ดูรายละเอียดใน
มานพ พงศทัต และกิ่งเพชร ลีฬะหาชีวะ, รายงานวิจัยเรื่องการขนสงทางน้ําของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 17-18.

19
วัดทั้งหมดเปนวัดราษฎร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย และมีลักษณะเปนวัดของชุมชน
เนื่องจากตั้งอยูทามกลางบานเรือนราษฎร ในสวนของอายุสมัยหากเชื่อวาวัดทั้งหมดสรางขึ้นตรง
ตามปที่ระบุขางตนจริง51 แสดงวามีวัดและชุมชนในคลองนี้แลวตั้งแตในสมัยอยุธยา และเมื่อตั้งกรุง
ธนบุรีและรัตนโกสินทรก็ไดมีการสรางเพิ่มอยางตอเนื่อง ในสมัยรัชกาลที่ 3 สรางขึ้นมากที่สุดถึงสี่
วัดสมกั บเป น ยุคที่ นิยมสรางวัด อยางมาก จากนั้น จึ งเวนมาสรางขึ้น อีกในสมัย รัชกาลที่ 5 รวม
ระยะเวลาที่มีการสรางวัดทั้งหมดราว 200 ป52 ศิลปกรรมในวัดริมคลองสายนี้นาจะมีอิทธิพลตอกัน
บางไมมากก็นอย เนื่องจากคลองนี้ยังคงเปนเสนทางสัญจรสําคัญอยูจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปน
รัชสมัยที่มีการสรางวัดแหงสุดทายริมคลองสายนี้
ปจจุบัน รูปแบบศิลปกรรมในวัดสวนใหญไดรับการซอมสรางขึ้นใหมจนแทบไมเหลือ
เคาเดิม แตก็ยังมีที่เปนฝมือเกาอยูบาง โดยเฉพาะวัดโบสถสามเสน ซึ่งกลาวกันวามีมาแลวตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา จึงเปนวัดที่เกาแกที่สุดในคลองสามเสน วัดนี้ตั้งอยูระหวางวัดสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง
สี่วัด ไดแก วัดประสาทบุญญาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วัดอัมพวัน และวัดจอมสุดาราม (ซึ่งมีวัด
สุคันธารามขึ้นมาคั่นในสมัยรัชกาลที่ 5)
นอกจากวัดราษฎรที่ตั้งอยูริมคลองแลว บริเวณใกลเคียงในพื้นที่สามเสนยังมีวัดอื่นอีก 2
วัด ซึ่งลวนเปนวัดหลวงและตั้งอยูเรียงกันบนริมฝงแมน้ําเจาพระยา ไดแก วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
และวัดราชผาติการามวรวิหาร วัดราชาธิวาสเดิมชื่อวัดสมอราย เปนวัดเกาที่มีมาแลวอยางชาในสมัย
กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งเปนวัดที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงปฏิสังขรณเชนเดียวกันกับ
วัดโบสถสามเสน53 สวนวัดราชผาติการามเปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยทรงโปรดเกลาฯ
ใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งเปนเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคสรางขึ้นชดใช
แทนวัดสมเกลี้ยงวัดเดิม54 วัดนี้เปนวัดหลวงที่อยูใกลคลองสามเสนมากที่สุดในบริเวณนี้
วัดราษฎรและวัดหลวงเหลานี้แสดงใหเห็นไดวา พื้นที่สามเสนและตลอดลําคลองมี
การตั้งถิ่นฐานมานานแลวและตอเนื่อง รวมทั้งเกิดชุมชนใหมๆ ขึ้นเปนระยะ นอกจากนั้น ความ
51

ขอมูลประวัติวัดทั้งหมด ดูใน กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 46, 98,
168, 179, 296, 317, 354, 357.
52
ความจริงริมคลองสามเสนยังมีวัดอีกวัดหนึ่ง คือวัดปา ตั้งอยูระหวางวัดจอมสุดารามและวัดอภัย
ทายาราม แตในปจจุบันไมปรากฏแลว วัดนี้มีอยูแลวอยางชาในสมัยรัชกาลที่ 2 และยังอยูตอมาถึง พ.ศ. 2453 เปน
อยางนอย ดูเพิ่มเติมใน ส.พลายนอย, พระราชวัง (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539),16-18 ; แผนที่ที่ 2
(แผนที่
บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2453).
53
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เรื่องวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส, 8-9.
54
กรมศิลปากร, วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร, 121.

20
เกี่ยวเนื่องในดานที่ตั้ง เสนทางสัญจร ยุคสมัย และประวัติการปฏิสังขรณ อาจทําใหมีการถายทอด
แนวคิดหรือรูปแบบศิลปกรรมระหวางกัน ซึ่งรวมถึงวัดทั้ง 4 ที่จะทําการศึกษาดวย
ในการศึกษาวัดริมคลองสามเสนทั้ง 4 วัด จะแบงการศึกษาออกเปน 2 กลุมตามยุคสมัย
ที่สรางวัดขึ้น โดยกลุมแรกคือ วัดที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา มี 1 วัด ไดแก วัดโบสถสามเสน และ
กลุ ม ที่ ส อง คื อ วั ด ที่ ส ร า งในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 3 ได แ ก วั ด
ประสาทบุญญาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดอัมพวัน
การแบงกลุมตามสมัยการสรางนี้ เปนการจัดกลุมตามขอมูลเบื้องตนที่ระบุไวในหนังสือ
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการศาสนา ซึ่งถือไดวาเปนขอมูลของทางราชการ โดยในที่นี้
มิไดถือเปนขอสรุปของยุคสมัยการสรางที่แทจริงแตอยางใด แตเปนการจัดแบงเพื่อเปนพื้นฐาน
ของการตรวจสอบและพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางทางศิลปกรรมของวัดที่
(กลาววา) สรางในสมัยเดียวกัน และวัดที่สรางตางยุคสมัย ไดชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอม
และรสนิยมของแตละยุคสมัยยอมสงผลตอรูปแบบศิลปกรรมที่สรางขึ้น ในขณะเดียวกันรูปแบบที่
มีอยูกอนอาจสงอิทธิพลตอรูปแบบที่สรางขึ้นตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อวัดทั้ง 2 กลุมมีที่ตั้งอยู
ใกลเคียงกันและมีการติดตอคมนาคมถึงกันไดสะดวกดวยคลองสามเสน ซึ่งยังคงเปนเสนทางสัญจร
ที่สําคัญในสมัยแรกสรางวัดเหลานี้

บทที่ 3
วัดที่สรางในสมัยอยุธยา : วัดโบสถ
วั ด โบสถ หรื อ วั ด โบสถ ส ามเสน
ตั้ ง อยู ที่ ถนนสามเสน แขวงดุ สิ ต เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร อยูในสังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีพื้นที่ 8 ไร 3 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดกับ
คลองสามเสน ทิศตะวันตกจรดถนนสามเสน สวนทิศใตและทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชน1
(แผนที่ที่ 3) มีบานเรือนของชุมชนวัดโบสถสามเสนตั้งลอมรอบบนที่ธรณีสงฆของวัดทั้งทางทิศใต
และทิศตะวันออก อีกทั้งวัดมิไดสรางกําแพงกั้นขอบเขตวัดที่ชัดเจน ทําใหสามารถเขาสูวัดไดทุก
ทิศทาง โดยเสนทางหลักสําหรับคนนอกชุมชน ไดแก ทางเดินเล็กๆ ทางทิศตะวันตกที่เชื่อมตอกับ
ถนนสามเสน ซึ่งอาจนับวาเปนทางเขาวัดอยางเปนทางการเนื่องจากมีซุมประตูของวัดตั้งอยู สวน
ทิศเหนือซึ่งติดกับคลองสามเสนยังคงมีศาลาทาน้ําแตไมมีการสัญจรทางน้ําแลว
ชุมชนรอบวัดโบสถ
การตั้งชุมชนบริเวณใกลวัดโบสถจะเริ่มมีขึ้นในยุคสมัยใดไมมีหลักฐานแนชัด แตหาก
พิจารณาจากประวัติการกอตั้งวัดโบสถแลวนาจะเปนไปไดวาจะมีชุมชนชาวนาชาวสวนตั้งถิ่นฐาน
อยูชานานแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี หลังจากนั้นใน ป พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 119) จึงไดมี
หลักฐานใหทราบไดวาพื้นที่รอบวัดโบสถนอกเขตธรณีสงฆมีการตั้งบานเรือนและทําสวน โดย
เจาของที่ดินในขณะนั้นมีทั้งที่เปนเจานาย ขาราชการ และประชาชน เชน หมอมเจากระจาง รอย
โทดิด พระราชโยธาเทพ เปนตน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหพระคลังขางที่
เขามาซื้อที่ดินบางสวนรวมทั้งที่ธรณีสงฆทางทิศใตและทิศตะวันออกของวัด2 พระราชทานแก
เจาจอมและพระราชธิดาในพระองค โดยไดมีการเขามาสรางตําหนักพํานักตั้งแตหลัง พ.ศ. 2475
เปนตนมา (แผนที่ที่ 6)

1

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 168.
2
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 น.15.1 ก/22 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล เรื่องที่สวนธรณี
สงฆวัดโบสถสามเสน โปรดเกลาฯ ใหกรรมการจัดซื้อ (17 กันยายน 2455 – 6 พฤษภาคม 2456) แนบเอกสารเกา
รัชกาลที่ 5.
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ในสวนที่ธรณีสงฆของวัดโบสถ บริเวณริมถนนสามเสนไดมีหนวยงานราชการเขามา
ขอใชพื้นที่ โดยจัดตั้งโรงพักพลตระเวนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 (ตอมาไดกลายเปนสถานีตํารวจพระ
นครบาลสามเสน) และเปนที่ตั้งโรงเรียนวัดโบสถสามเสน สวนพื้นที่ดานตะวันออกและดานใตซึ่ง
เดิมเปนสวนของวัด ทางวัดไดอนุญาตใหราษฎรเขามาสรางบานเรือนอยูอาศัยโดยจายคาเชาที่ดิน
ใหแกวัด ซึ่งชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการตั้งบานเรือนอยูหางๆ กันเพียงไมกี่ครัวเรือน3 ตอมา
จึงมีคนจากภูมิลําเนาตางๆ ยายเขามาขอสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น มีสภาพเปนบานไมขนาดเล็ก จน
ปจจุบันเปนชุมชนหนาแนนลอมรอบวัด มีขอบเขตไปถึงซอยสามเสน 16 ตอมาไดจัดตั้งเปนชุมชน
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในชื่อ ชุมชนวัดโบสถสามเสน ประชาชนในชุมชนนี้เปนชาว
ไทยนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รับจาง และรับราชการ มีฐานะปานกลางถึง
ต่ํา จากรุนแรกที่เขามาอยูไดสืบทอดกรรมสิทธิ์การอยูอาศัยใหลูกหลานอยูตอมา ดังนั้น ชุมชนรอบ
วัดโบสถขณะนี้จึงเปนชุมชนใหมตั้งขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วอายุคนเทานั้น
สวนพื้นที่รอบนอกจากบริเวณนี้ไปจนถึงหัวมุมถนนสุโขทัย เปนที่ดินของเอกชนและ
ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รวมทั้งมีตึกแถวอยูริมถนนสามเสนตอเนื่องไปถึง
ถนนสุโขทัย สวนใหญเปนที่อยูและคาขายของคนไทยเชื้อสายจีนที่เขามาอยูราว 40-50 ปมาแลว
จากการที่วัดโบสถตั้งอยูติดถนนสามเสนซึ่งสรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหมี
เสนทางใหพระสงฆออกบิณฑบาตรและประชาชนเดินทางเขามาสูวัดเพิ่มขึ้นอีก นอกเหนือจาก
เสนทางคลองสามเสน ประชาชนที่เกี่ยวของสัมพันธกับวัดจึงรวมไปถึงชุมชนที่อยูทางทิศเหนือ คือ
บริเวณศรียาน บางกระบือ4 ซึ่งในอดีตเปนถิ่นฐานของขุนนาง ขาราชการระดับสูง และคหบดี5 ทั้ง
ชาวไทยและชาวจีน จนกระทั่งกลายมาเปนพื้นที่ที่มีการคาขายและอยูอาศัยหนาแนนในปจจุบันของ
ประชาชนหลายระดับ

3

สัมภาษณ คุณเตือน ออนเอกสิทธิ์, ชุมชนวัดโบสถสามเสน, 21 มกราคม 2546
4
สัมภาษณ พระครูปลัดแสวง, รองเจาอาวาส วัดโบสถ,16 พฤษภาคม 2547.
5
สรศัลย แพงสภา, บานยาไผ, 32.
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ความสัมพันธของวัดกับชุมชน6
ความสัมพันธของวัดกับชุมชนวัดโบสถสามเสนเปนไปอยางใกลชิดกันมาก เนื่องจาก
เปนชุมชนที่เชาที่ของวัดอยู ชุมชนและพระสงฆในวัดรูจักกันและพึ่งพากันในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ในดานวัฒนธรรมประเพณี เชน การบวชบุตรหลาน แตคนในชุมชนมักบวชไมนาน พระสงฆที่อยู
ในวัดนานๆ เปนพระจากที่อื่นเขามาบวชเรียน โดยตามเจาอาวาสรุนตางๆ เขามา ปจจุบัน สวน
ใหญเปนพระจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังมีแมชีหลายคนพํานักอยูที่หองชั้นลาง
ศาลาการเปรียญ
สําหรับชุมชนรอบนอกออกไป เชน ทางศรียานและบางกระบือ จะเห็นความสัมพันธได
ชัดเจนในวันสําคัญทางศาสนา ซึ่งประชาชนจะเดินทางมารวมกิจกรรมของวัด สวนหนวยราชการ
ตางๆ มีการอุปถัมภวัดบาง เชน การจัดทอดผาปาของวชิรพยาบาล
นอกจากนั้นวัดยังไดรับการอุปถัมภจากภายนอกในบางวาระ เชน กฐินหลวง และการ
บริจาคดวยความศรัทธาพระสงฆรูปใดรูปหนึ่ง ดังกรณีการสรางอุโบสถใหมของวัด
ประวัติความเปนมาของวัด
วัดโบสถสรางขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2251 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.22717 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของพระเจาอยูหัวบรม
โกศ แตไมปรากฏนามผูสราง เมื่อมีการตั้งกรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปนราชธานี สมเด็จกรมพระราชวัง
บวรมหาสุรสิงหนาททรงปฏิสังขรณวัดนี8้
จากนั้นไมปรากฏหลักฐานการบูรณะหรือสรางตอเติมวัดอีก จนถึง พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124)
พระอธิการเนียม เจ าอาวาส ไดจัดการสรางและปฏิสังขรณเสนาสนะตางๆ ภายในวัด9 (ดู
ภาคผนวก)โดยสรางกุฏิใหม บูรณะหอฉันและกุฏิแถวเกา และที่สําคัญคือสรางพระเจดียขึ้นใหม
หนึ่งองคทางดานหลังของอุโบสถ และตอมาใน ป พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) ไดปฏิสังขรณศาลาการ
6

สัมภาษณ พระครูปลัดแสวง และจากการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย
7
กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 168.
8
เจาพระยาทิพากรวงศ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
2531), 92 และ รัชกาลที่ 5 ทรงระบุวา เปนวัดโบสถในคลองสามเสน และเปนการปฏิสังขรณในลักษณะเพียงให
“พอใชได” เทานั้น ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องวัดสมอรายอันมีนามวา ราชาธิวาส, 9.
9
“เรื่องวัดโบสถสามเสน,” 1 พฤศจิกายน 124 – 19 สิงหาคม 126, เอกสารกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ, มร.5.ศ/25, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
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เปรียญ หอระฆัง กุฏิ และสรางถนนเชื่อมกุฏิกับศาลาการเปรียญ ในการสรางและปฏิสังขรณทั้ง
สองคราวนั้น มาจากการบริจาครวมกันของเจาอาวาส พระสงฆ และฆราวาส เชน สมเด็จพระนาง
เจาสวางวัฒนาพระบรมราชเทวี ขุนนิเวศทวาราภิบาล นายรอยโทดิด สมเด็จพระวันรัต พระเจา
ลูกเธอพระองคเจาภัทรายุวดี พระสรรพการ(เชย สรรพการ) เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนเจาของที่ดิน
หรือตั้งบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียงกับวัด10
การสรางและบูรณะวัดในสมัยตอมาไมมีหลักฐานบันทึกไวอีก นอกจากตัวเลขระบุป
ซอมสรางที่ติดอยูกับอาคารโดยตรง ซึ่งมีมากขึ้นในสมัยหลัง รวมทั้งจากการสืบคนตามหนวยงาน
ตางๆ ทําใหทราบขอมูลเพียงบางสวน ที่สําคัญเชน
พ.ศ. 2455 (ร.ศ. 131) ปฏิสังขรณหนาบันอุโบสถ
พ.ศ. 2475 สรางอาคารโรงเรียนวัดโบสถ ตรงที่วางระหวางศาลาการเปรียญกับอุโบสถ
พ.ศ. 2481 สรางมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท (มีรายนามผูบริจาคทรัพยสรางราย
ใหญ เปนชนชั้นขุนนางและคหบดี ชาวไทยและชาวจีน เชน นางวิสูตรวิรัชเทศ คุณหญิงพรอม งาม
สมบัติ นางเง็ก คุปตวาณิช เปนตน)
พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรบูรณะอุโบสถ โดยทําความสะอาดจิตรกรรมและเติมสีหนาตาง
ตัวอาคาร
พ.ศ. 2523 – 2530 สรางอุโบสถหลังใหม
พ.ศ. 2526 กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนอุโบสถเกาเปนโบราณสถาน
พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรบูรณะจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเกา11
นอกจากนั้น ยังมีการสรางวิหารกึ่งกุฏิไวขางมณฑปพระพุทธบาท โดยพระในวัดรูปหนึ่ง
และหลังจากโรงเรียนวัดโบสถไดยายออกมาตั้งอยูริมถนนสามเสนเมื่อ พ.ศ. 2502 แลว ตอมา
สมาคมยิ่งเต็กไดสรางศาลาบําเพ็ญกุศลไวแทนที่ เพื่อเปนที่ประกอบพิธีของชาวจีน แตทางวัง
สุโขทัยไดหามใชเครื่องขยายเสียง จึงหยุดใชงานและกลายเปนที่เก็บพัสดุในปจจุบัน
สวนในเขตสังฆาวาส ไดมีการสรางและตอเติมมาโดยตลอด อาทิ สรางโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2499 นางสาวไล รักวานิช สรางถวาย หรือประตูเขตสังฆาวาส ที่มีจารึกชื่อ
นางเบงวยงอ เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับผูบริจาคทุนสรางเหลานี้ แสดงใหเห็นวา วัดโบสถไมมีผูอุปถัมภหลัก แตมี
ประชาชนโดยเฉพาะผูที่ตั้งถิ่นฐานอยูรอบวัดทั้งชาวไทยและชาวจีน ทั้งที่เปนบุคคลและหนวยงาน
10

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชเทวี ทรงเปนเจาของที่ดินสวนหนึ่งที่ฝงเหนือคลองสามเสน
ตรงขามกับวัดโบสถ
11
กรมศิลปากร, “รายงานแบบการบูรณะ วัดโบสถสามเสน,” 2547. (อัดสําเนา)
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ไดรวมกันอุปถัมภ โดยเฉพาะในอดีตที่มีชนชั้นสูงอยูบริเวณใกลวัด จึงมีการอุปถัมภจากบุคคล
เหลานี้ดวยแตอาจจะไมมากนัก
แผนผังของวัด
จากหลักฐานเกาที่สุด คือ แผนที่ซึ่งเขียนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443)
(แผนที่ที่ 7) วัดโบสถในสมัยนั้นมิไดมีการกั้นกําแพงเปนขอบเขตวัดเชนเดียวกันกับสมัยนี้ แตคงจะ
ใชคูน้ําที่ขุดเขามาจากคลองสามเสนเปนเสนแบงตามธรรมชาติและอาศัยเปนแหลงน้ํากินน้ําใชดวย
ดานขางของวัดซึ่งติดตอกับถนนสามเสนเปนสวนที่ธรณีสงฆซึ่งวัดใหทางราชการเชาทําเปนโรงพัก
พลตระเวน
แตดานที่ถือวาเปนดานหนาของวัดคือสวนที่ติดกับคลองสามเสน เนื่องจากปรากฏทาน้ํา
ทําดวยไม 3 ทา มีทางเดินปูอิฐตอเขามาภายในวัด ทาหนึ่งอยูติดกับกุฏิสงฆ ทาถัดมามีทางเชื่อมไปสู
อุโบสถ และทาสุดทายมีทางเดินเขาไปที่ศาลาการเปรียญ (นาสังเกตวามีการสรางรั้วไมลอมรอบ
ศาลาการเปรียญดวย อันแสดงถึงการใหความสําคัญเชนเดียวกัน) แสดงถึงการเปน 3 อาคารหลักที่
ประชาชนใช ประกอบกิจกรรมมาก และสอดคล องกับลักษณะทั่วไปของวัดราษฎรที่มั กจะไม
กําหนดแผนผังที่ครบถวนตายตัวสําหรับอาคารตางๆ แตจะใหความสําคัญและจัดสรางกุฏิกับศาลา
การเปรียญเปนลําดับแรกๆ จึงมีเขตสังฆาวาสอยูดานหนาวัด12 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของราษฎรที่
จะติดตอพระสงฆและประกอบพิธีกรรมตางๆ
แผนผังของเขตพุทธาวาส อุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันออกตามคติโบราณ มีเจดีย
ตั้งอยูหนาอุโบสถ ในลักษณะแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก เชนเดียวกับวัดที่สรางในสมัยอยุธยา
และสืบทอดมายังตน รัตนโกสิ นทร 13 เมื่อพิจารณารว มกับการที่ เขตพุทธาวาสอยูลึก เขามาจาก
หนาวัด ทําใหนาเชื่อวา วัดนี้อาจมีอยูกอนแลวตั้งแตในสมัยอยุธยา และกรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาททรงปฏิสังขรณเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร ดังประวัติที่มีการกลาวถึง
สําหรับแผนผังของวัดในปจจุบัน (แผนผังที่ 2) มีการสรางซุมประตูทางเขาวัดทางทิศ
ตะวันตกติดถนนสามเสน เพื่อเปนเครื่องหมายบอกที่ตั้งและทางเขาวัดใหแกประชาชนภายนอก

12

ถาเปนวัดหลวง มักจะจัดวางเขตพุทธาวาสไวดานหนาวัด ดู สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสน
สถาปตยกรรมไทย, 35.
13
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 20.
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ซึ่งแสดงวาดานหนาของวัดไดปรับเปลี่ยนจากทางน้ํามาเปนเสนทางบก ประกอบกับดานหนานี้มี
โรงเรียนวัดโบสถสามเสนของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาตั้งอยู ทําใหมองไมเห็นวัด
ขนาดพื้นที่ซึ่งเปนขอบเขตของวัดยังไมเปลี่ยนแปลงจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มากนัก
เนื่องจากวัดมิไดขยายเขตวัดออกมายังที่ธรณีสงฆ แตนําไปใชประโยชนเพื่อการสงเคราะหราษฎร
และหารายไดเขาวัด คือ ที่วางดานหนาทําเปนลานเอนกประสงค (ในทางปฏิบัติลานนี้ไดกลายเปน
ที่จอดรถเจาหนาที่ของวังสุโขทัย) ถัดมาเปนที่ตั้งของโรงเรียนวัดโบสถ รวมทั้งรานคาขนาดเล็ก
เสนาสนะตางๆ ของวัดจัดสรางเพิ่มขึ้นตามการใชงานและคอนขางไรทิศทาง เชน
สรางกุฏิสงฆล้ําเขามาในกําแพงแกวของอุโบสถเกา สรางวิหารกึ่งกุฏิเบียดขางมณฑปพระพุทธบาท
เปนตน สวนหนึ่งคงเกิดจากพื้นที่ซึ่งมีจํากัด และเนื่องจากวัดไมเนนสิ่งกอสรางที่เปนพุทธาวาส
อาคารที่สรางขึ้นใหมจึงเปนประเภทใชงานเปนหลัก เชน กุฏิ ศาลาบําเพ็ญกุศล และเพิงจอดรถ แต
ไมมีเมรุซึ่งปกติจะมีในวัดตางๆ ดวยเปนขอหามของวัดในเขตพระราชฐาน คือ วังสุโขทัย (ปจจุบัน
เปนที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร) ดานขางนอกกําแพงแกวของ
อุโบสถเคยมีเจดียบรรจุอัฐิหลายองค (ภาพที่ 1) รวมทั้งฮวงซุยของคนจีน แตตอมาไดรื้อถอนไป
หมดเพื่อสรางถนนในซอยสามเสน 1614
ศิลปกรรมภายในวัด
กอนที่จะมีการกอสรางอุโบสถใหม เขตพุทธาวาสของวัดแยกเปนสัดสวนจากบริเวณ
อื่น โดยมีกําแพงแกวลอมรอบอุโบสถ ซุมสีมา วิหารทิศ และเจดีย 1 องคดานหนาอุโบสถ รวมทั้ง
ในชวงหนึ่งเคยมีเจดียดานหลังอุโบสถอีกองคหนึ่งดวย (แผนผังที่ 3)
กําแพงแกว วิหาร เจดีย และซุมสีมา
กําแพงแกวเปนกําแพงเตี้ยกอปูนทึบ เดิมมีประตูทางเขา 4 ประตู ปจจุบันเหลืออยู 2
ประตู จากภาพถายเกาพบวา ประตูทางเขาเคยมีซุมประตูกอครอบ (ภาพที่ 3) ตอมาคงชํารุด จึงซอม
เปลี่ยนเปนไมมีซุมแตประดับหัวเสา ซึ่งรูปทรงของหัวเสานี้มีการบูรณะเปลี่ยนแปลงมาเปนระยะ
(ภาพที่ 1-2) ที่มุมกําแพงมีวิหารขนาดเล็กประจํา 4 ทิศซึ่งปจจุบันเหลือเพียง 2 หลัง มีลักษณะเปน
อาคารสี่เหลี่ยมผืนผากอทึบ ไมมีการประดับตกแตง มีประตูทางเขา 1 ประตู เดิมเคยมีพระพุทธรูป
ทําดวยหินทรายประดิษฐานอยูในวิหาร แตไดถูกเคลื่อนยายไปแลว15 ตอมาไดปรับการใชงานให

14
15

สัมภาษณ คุณเตือน ออนเอกสิทธ, ชุมชนวัดโบสถสามเสน, 21 มกราคม 2546
สัมภาษณ พระครูศรีปญญาวิมล, เจาอาวาส วัดโบสถ, 30 ตุลาคม 2545.
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เปนกุฏิของพระสงฆ ลักษณะที่เรียบงายของวิหารทิศทําใหไมสามารถระบุไดวาสรางขึ้นในสมัยใด
และสรางขึ้นพรอมกําแพงแกวหรือไม
ซุมสีมาที่ลอมรอบอุโบสถเกา เปนซุมทรงกูบชาง ซึ่งนิยมสรางกันในสมัยรัชกาลที่ 116
(ภาพที่ 4) สวนบนของซุมใบสีมามีรองรอยของลูกแกวที่ชํารุดไปแลว ลักษณะเชนนี้คลายกับซุม
สีมาทรงนี้หลายแหง เชน ที่วัดชองนนทรี ซึ่งสรางขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย17 (ภาพที่ 5) ใบสีมา
ของวัดโบสถเปนใบสีมาคู มีขนาดเล็ก ทําดวยหินทรายแดง (ภาพที่ 6) รูปแบบดูคลายใบสีมาสมัย
อยุธยาตอนตน แตดวยขนาดที่เล็กและวัสดุที่ใชเปนหินทราย ซึ่งเปนลักษณะของใบสีมาในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ประกอบกับวัดนี้เปนวัดที่อยูหางจากศูนยกลางคือกรุงศรีอยุธยา ใบสีมานี้จึง
นาจะสรางขึ้นในสมัยหลังลงมา โดยสันนิษฐานวานาจะอยูในสมัยอยุธยาตอนปลาย18
อนึ่ง ยังไดพบใบสีมาหินชนวนขนาดสูงใหญกวา ซึ่งลักษณะดูคลายวาอาจจะเปนใบ
สีมาสมัยอยุธยาตอนตนเชนกัน กอปูนที่ฐานตั้งอยูบนเฉลียงดานหลังของอุโบสถ โดยไมทราบที่มา
เพียงมีจารึกที่ฐานวาบูรณะ พ.ศ.2532 (ภาพที่ 7)
เจดียที่อยูดานหนาอุโบสถ(ภาพที่ 8) อยูบนฐานสูงเปนฐานประทักษิณเพิ่มมุม หัวเสา
ประจํามุมทําเปนเจดียทรงเครื่องขนาดเล็ก ปจจุบันสวนยอดหักหายไปแลว เหนือฐานขึ้นไปเปน
เรือนธาตุสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม มีซุมจระนํา 4 ดาน ภายในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปยืน สวนยอดทํา
เปนเจดียทรงเครื่อง เจดียองคนี้คงถูกซอมมาแลวจนเสียลักษณะเดิม19 ทําใหไมสามารถบงบอกถึง
อายุสมัยในการสรางได
แตหากจะพิจารณาจากพระพุทธรูปในซุมจระนํา พบวาเปนพระพุทธรูปทําดวย หิน
ทรายแดง ลงรัก ป ด ทองแสดงปางประทานอภั ย 2 พระหั ต ถบ า งพระหั ต ถ เ ดี ย วบ า ง (ภาพที่ 9)
รู ป แบบเป น พระพุ ท ธรู ป สมั ย อยุ ธ ยา 20เจดี ย อ งค นี้ เ ดิ ม จึ ง อาจสร า งขึ้ น ในสมั ย อยุ ธ ยาหรื อ
รัตนโกสินทรตอนตนก็เปนได อยางไรก็ตาม ไดมีการบูรณะพระพุทธรูปประจําซุมนี้ดวยการพอก
ปูนทับและปดทอง แตทําเสร็จเพียงองคที่อยูในซุมดานที่หันเขาหาอุโบสถ สวนองคอื่นๆ ไดทิ้งคาง
ไว ฝมือในการบูรณะทําอยางหยาบๆ ทั้งยังไมมีการลงรักกอนที่จะปดทอง จึงไมใชการบูรณะ
16

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537),

64.
17

วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 102.
น. ณ ปากน้ํา ประมาณอายุใบสีมานี้วา อยูในราวสมัยอยุธยาตอนกลาง ดู น. ณ ปากน้ํา, “วัด
โบสถ,” ใน ศิลปโบราณของไทย (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2518), 124.
19
เรื่องเดียวกัน.
20
เรื่องเดียวกัน.
18

28
โดยชางที่ชํานาญ อาจเปนพระหรือชาวบานทํากันเองเมื่อไมนานมานี้ อนึ่ง จากการพอกทับที่ไม
เสร็จสมบูรณนี้ ทําใหองคพระมีรูปลักษณที่ไมชัดเจนวาเปนพระพุทธรูป คนในชุมชนบางคนกลาว
วาเปนรูปของชีปะขาว เมื่อพิจารณารวมกับสภาพที่มีการสรางกุฏิเขามาประชิดเจดียอยางมาก แสดง
ใหเห็นวาเจดียองคนี้มิไดมีความสําคัญนักในปจจุบัน
ดานหลังอุโบสถแตเดิมเปนที่วาง ตอมาใน พ.ศ. 2448 เจาอาวาสไดสรางเจดียขึ้นองค
หนึ่ง (ภาพที่ 3) ซึ่งเหตุผลในการสรางสันนิษฐานวาอาจจะเพื่อใหมีความสมดุลในพื้นที่ของกําแพง
แกว ซึ่งดานหนามีเจดียอยู แตดานหลังเปนที่วางโลงก็เปนได เจดียนี้เปนเจดียขนาดยอมอยูบนฐาน
สูง คลายจะเปนฐานประทักษิณ มีซุมที่ฐานทั้ง 4 ทิศ ขางในซุมโปรง21 เจดียขางบนเปนเจดียทรง
ระฆังซึ่งนิยมสรางกันในสมัยรัชกาลที่ 4 แสดงถึงความนิยมที่ยังคงสืบทอดตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5
ซึ่งเปนสมัยที่สราง ในรายการคาใชจายสําหรับสรางเจดียองคนี้ระบุวา ไดจางชางเขียนแบบเปนเงิน
40 บาท22 แสดงวาในยุคนั้น วัดไมมีพระสงฆที่มีฝมือทางชางพอที่จะทําได ที่นาสังเกตอีกประการ
หนึ่งคือบัวหัวเสาของฐานประทักษิณเปนรูปดอกบัวตูม คลายกับบัวหัวเสาของบันไดอุโบสถใน
สมัยตอมา (ภาพที่ 12) อาจเปนการสรางตามเพื่อใหมีลักษณะสอดรับกันก็เปนได เจดียองคนี้ใน
พ.ศ. 2526 ยังคงมีอยู แตตอมาไดถูกตนไมลมทับจนพังทลายเหลือเพียงซากฐานเจดียในปจจุบัน
อุโบสถเกา
สถาปตยกรรมของอุโบสถ
รูปแบบของอุโบสถ (ภาพที่ 10) เปนอาคารกออิฐถือปูนขนาดกลาง 5 หองเสา หลังคา
โครงสรางไมมุงกระเบื้อง หนาบันกออิฐถือปูนประดับลวดลายปูนปน สวนฐานอุโบสถหยอนโคง
ลงเล็กนอยแบบทองสําเภา ผนังดานขางมีเสาอิงประดับคันทวยรับชายคาปกนก (ภาพที่ 11) เจาะ
หนาตางสี่เหลี่ยมทุกหองเสา ดานสกัดหนาและหลังมีประตูดานละ 2 ประตู มีเฉลียงดานหนา-หลัง
และบันไดทางขึ้นอยูดานขางของเฉลียง บนปลายบันไดตั้งสิงโตหินแบบจีน ดานบนของบันไดเคย
มีหัวเสารูปดอกบัวดังไดกลาวไปแลว (ภาพที่ 12) สวนของเฉลียงนี้มีหลังคาคลุมโดยกอยื่นออกมา
จากผนัง ปลายอีกดานมีเสารองรับ หลังคานี้เรียกกันวา “จั่นหับ” ซึ่งเปนรูปแบบของอุโบสถสมัย
อยุธยาตอนปลาย23

21

น. ณ ปากน้ํา, “วัดโบสถ,” ใน ศิลปโบราณของไทย, 125.
“เรื่องวัดโบสถสามเสน,” มร.5.ศ/25, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
23
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปรัตนโกสินทร, 23.
22
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เครื่องบนของอุโบสถ ประกอบดวยกรอบหนาบันที่ทําดวยไมประดับปูนปนรูปดอกไม
ชอฟาและหางหงสปนปูนเปนนาคปกษี24 (ภาพที่ 13) หนาบันเปนปูนมีลวดลายปูนปนประดับดวย
รูปตัวสัตวยืนบนแถบที่มีตัวอักษรวา ศก 131 ซึ่งหมายถึง รัตนโกสินทรศก 131 ตรงกับ พ.ศ. 2455
คงเปนปที่ซอมสรางหนาบันนี้ (จะกลาวถึงรายละเอียดของหนาบันตอไปในหัวขอลวดลายประดับ
อุโบสถ)
อยางไรก็ตาม รูปแบบของอุโบสถที่ปรากฏอยูนี้มิใชรูปแบบที่เปนมาตั้งแตครั้งแรกสราง
เนื่องจากมีหลักฐานภาพถายเกาในชวง พ.ศ.2448 – 245525 ถายโดย Karl Dohring สถาปนิกชาว
เยอรมัน ที่เขามารับราชการในประเทศไทย จากภาพ (ภาพที่ 3) อุโบสถของวัดโบสถมีลักษณะเปน
อาคารทรงโรงกออิฐถือปูน มีมุขหนา-หลัง หลังคาชั้นลด 2 ชั้นเปนเครื่องไมมุงกระเบื้อง ประดับ
ใบระกา หางหงส นาคสะดุง (ชอฟาหักหายไป) หนาบันเปนไมแกะสลักลวดลาย ตรงกลางคลายจะ
เปนรูปนารายณทรงครุฑ ใตหนาบันประดับรวงผึ้งและสาหราย ปลายสาหรายเปนรูปนาค มีเสา
สี่เหลี่ยมเพิ่มมุมรองรับหนาบันและชายคาปกนก ปลายเสาประดับดวยบัวแวงหรือบัวจงกลปลาย
สะบัด ซึ่งเปนลักษณะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร ปจจุบันเครื่องหนาบันนี้หลงเหลืออยูเพียงหางหงส
ที่ลงรักประดับกระจกเทานั้น (ภาพที่ 14) สวนโครงสรางอื่นของอุโบสถคงจะเหมือนกับที่ปรากฏ
ในปจจุบัน
รูปทรงเดิมของอุโบสถ มีความคลายคลึงกับอุโบสถของวัดที่เชื่อกันวาสรางในสมัย
อยุธยาตอนปลายหลายวัด เชน วัดใหมเทพนิมิตร ธนบุรี ซึ่งรูปแบบอุโบสถเชนนี้ยังสืบทอดตอ
มาถึงรัตนโกสินทรตอนตน กอนสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเปนไปไดวาอุโบสถนี้อาจสรางขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลายหรือไดรับการปฏิสังขรณในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรดังประวัติของวัด
สวนการบูรณะในราว พ.ศ. 2455 ที่เปลี่ยนลักษณะหนาบันและเปลี่ยนหลังคาเปนแบบ
จั่นหับนั้น คาดวาคงเพราะเปนรูปแบบที่ทําไดงายที่สุดสําหรับอาคารที่มีเฉลียงหนา-หลัง และมี
ความแข็งแรงทนทานมากกวาที่จะบูรณะตามรูปแบบเดิม ซึ่งในชวงเวลานั้นคงไมเปนที่นิยมแลว
ทั้งคงจะหาชางที่มีฝมือและความเชี่ยวชาญในการทําใหเหมือนเดิมไดยากอีกดวย

24

พระนวการโกวิท, แบบนวกรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2528), 29.
ภาพนี้มีเจดียดานหลังอุโบสถ ซึ่งสรางขึ้นใน พ.ศ.2448 และอุโบสถยังไมไดถูกบูรณะเปลี่ยน
หนาบัน เมื่อ พ.ศ.2455 แสดงวาเปนภาพที่ถายอยูในชวงระยะเวลานั้น ภาพนี้ตีพิมพลงใน Karl Dohring, Buddhist
stupa (Phra Chedi) architecture of Thailand (Bangkok : White lotus, c2000), 26. รวมทั้งมีเก็บรักษาไวในหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ.
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30
ลวดลายประดับอุโบสถ
หนาบันอุโบสถ (ภาพที่ 15) เปนลายราชวัตรมีดอกไมใบไมประดับดวยกระจกสีเหลือง
กลางหนาบันมีจุดเดนเปนรูปสัตวชนิดหนึ่งปนนูนยื่นออกมามาก ซึ่งคงเปนเหตุใหสวนหัวชํารุดไป
มากจนไมสามารถระบุชนิดของสัตวได แตคาดวาอาจจะเปนกระตายหรือหนูอยางใดอยางหนึ่ง ใต
ตั ว สั ต ว มี ตั ว อั ก ษรว า ศก 131 ซึ่ ง หมายถึ ง ร.ศ.131 หรื อ พ.ศ. 2455 ตรงกั บ รั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และตรงกับปชวด ซึ่งมีสัตวสัญลักษณคือ หนู ดังนั้นจึงอาจ
เปนไปไดมากวา สัตวดังกลาวจะเปนตัวหนู อันจะทําใหสรุปไดวา การเลือกรูปสัตวนี้มาเปนลาย
ประธานของหน า บัน ก็ เ พื่อ เน น ย้ํ า ถึ งป ที่มี ก ารสรา งหน า บัน นี้ ม ากกว า จะมีความหมายอื่น เช น
ความหมายทางสิริมงคล หรือปเกิดของผูบูรณะ
บานประตูและบานหนาตางดานนอกเคยมีลายรดน้ํา26 แตลบเลือนไปหมดแลว ที่ยัง
เหลืออยูคือลวดลายปูนปนประดับเปนซุม แตมีความแตกตางกันหลายประการระหวางซุมประตู
และซุมหนาตาง โดยซุมหนาตางนั้น (ภาพที่ 17) ใชปูนซิเมนตผสมทรายในอัตราสวนคอนขาง
มาก27 ทําเปนรูปลายเครือเถาแบบจีนผสมฝรั่ง28 โดยสวนกานและดอกประดับกระจกสีตางๆ แทรก
ดวยผลทับทิม ลักษณะของลวดลายดูแข็งกระดางนาจะเปนการหลอพิมพ ดานบนของซุมเปนปูน
ทาสีรูปสิงโตจีนกางขาหอยหัวลง รูปแบบของซุมหนาตางนี้คลายคลึงกับรูปแบบของลายประดับ
หนาบันมาก ทั้งโดยรูปทรงของใบไมบางแบบ การประดับกระจกสี และการที่มีลายประธานเปนตัว
สัตวนูนสูง จึงสันนิษฐานวาซุมหนาตางนี้คงทําขึ้นคราวเดียวกันกับหนาบัน นอกจากนั้น ปูนซิเมนต
ยังเปนวัสดุใหมสําหรับประเทศไทย ที่เริ่มตนใชกันตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา จึงสอดคลอง
กับขอสันนิษฐานดวย
การระบุศักราชปที่สรางและใชสัตวสัญลักษณของปนักษัตรมีการทํากันอยูในชวงเวลา
นั้น เชน การทํารูปนักษัตรสุนัขประกอบเลขศักราช 129 ที่สะพานชางโรงสี เปนตน แตการใช
รูปแบบของศิลปะจีนอยางเดนชัด เชน สิงโตและผลทับทิมที่ซุมหนาตางนั้น พนสมัยนิยมไปแลวใน
รัช กาลนี้ จึ งน า จะเป น ผลมาจากการที่ มีชุ ม ชนชาวจี น อยูใ นละแวกใกล เ คีย งกั บ วัด โบสถ และ
บางสวนเปนชาวจีนที่มีฐานะดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลวงโสภณเพชรรัตน (กี๊ โสภโณดร) ซึ่งเปนนัก
ธุรกิจคนสําคัญของพื้นที่เหนือคลองสามเสน ยังเคยเปนผูดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลสามเสน
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พระนวการโกวิท, แบบนวกรรม, 29.
กรมศิลปากร, “รายงานแบบการบูรณะ วัดโบสถสามเสน,”
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น. ณ ปากน้ํา, “วัดโบสถ,” ใน ศิลปโบราณของไทย, 124.
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31
ดวย29 จึงมีความเปนไปไดวาคหบดีชาวจีนเหลานี้อาจเปนผูอุปถัมภหลักในการบูรณะอุโบสถในป
ดังกลาว รวมไปถึงอาจเปนผูดําเนินการเองก็เปนได
สําหรับซุมที่ประดับประตูนั้น (ภาพที่ 16) แตกตางจากซุมหนาตางตั้งแตวัตถุดิบไป
จนถึงลวดลายและเทคนิค ขณะที่ซุมหนาตางเปนปูนซิเมนต แตลวดลายซุมประตูนี้ใชปูนตํา30 ซึ่ง
เปนวัสดุอยางเกา ปนเปนลวดลายเครือเถามีดอกไมประกอบ ตกแตงดวยการทาสี และมีการเขียน
ลวดลายเพิ่มเติมบนสวนนูนดวยเสนสีขาว รูปทรงดูมีความออนชอยกวาลวดลายซุมหนาตาง ดวย
รูปแบบเชนนี้จึงคาดวานาจะทําขึ้นกอนการบูรณะคราว พ.ศ. 2455
นอกจากลวดลายประดับซุมประตูแลว ที่ผนังสกัดภายนอกของอุโบสถยังมีจุดเดนที่
นาสนใจอยางมาก ไดแก ภาพจิตรกรรมรูปพระอาทิตยและพระจันทรทรงราชรถ อยูในวงกลม
ขนาดคอนขางใหญแ ละอยู กึ่งกลางผนังระหวางประตูทั้งสอง โดยผนั งสกัดหนาซึ่งตรงกับทิศ
ตะวันออกเปนภาพพระอาทิตยทรงราชรถเทียมดวยราชสีห (ภาพที่ 18) สวนดานสกัดหลังทางทิศ
ตะวันตกเปนภาพพระจันทรทรงราชรถเทียมมา ทั้งสองภาพเขียนแบบไทยประเพณี รอบวงกลม
ปนปูนระบายสีลอมเปนกรอบออกมาอีก 4 ชั้น โดยชั้นในสุดและชั้นที่ 3 มีความนูนสูงขึ้นเปนพิเศษ
แตลายประดับที่สําคัญอยูในกรอบชั้นที่ 2 ซึ่งวาดเปนภาพดอกไมสลับคางคาวแบบจีน รวมทั้งเพิ่ม
รูปกระตายในกรอบลอมภาพพระอาทิตย และรูปนกในกรอบรอบภาพพระจันทร ความแตกตางใน
รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงความสรางสรรคและประณีตของผูสราง สวน
กรอบชั้นนอกสุดของทั้ง 2 ภาพคงจะตั้งใจทําใหคลายกอนเมฆ คือ เปนกรอบหยักคดโคงทาสี
น้ําเงิน และประดับขอบดวยสีขาวเขียนลายมวน ทั้งตัวภาพและกรอบนี้มีปรากฏอยูแลวในภาพถาย
เกา (ภาพที่ 3) แสดงวาทําขึ้นกอน พ.ศ. 2455 การประดับนี้เปนลักษณะที่หาไดยากและนาจะนับวา
เปนเอกลักษณของที่นี่อีกประการหนึ่ง
เฉพาะการวาดภาพพระอาทิตยและพระจันทรทรงรถนั้น มี มากอนแลวตั้งแตสมัย
อยุธยา เช น ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับที่ 6, 8 และ 10 ก. รวมทั้งในสมัย
รัตนโกสินทร เชน ที่หอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม อุโบสถวัดราชสิทธารามและวัดดุสิตาราม โดย
วาดเปนสวนประกอบของภาพไตรภูมิ แสดงถึงการโคจรรอบเขาพระสุเมรุ31 แตการวาดใหอยูแยก
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“เรื่องสรางโรงพยาบาลสามเสนและยกโรงเทพศิรินทรพยาบาลไปสมทบ,” 19 เมษายน 2444–14
สิงหาคม 2445, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.8.2 ค/1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
30
กรมศิลปากร, “รายงานแบบการบูรณะ วัดโบสถสามเสน,”
31
วิไลรัตน ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”
(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540),
97.

32
ตางหากออกมาเชนนี้มีไมมาก เทาที่ไดพบจะเปนศิลปกรรมที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 คือภาพวาดที่
แผงคอสองมุขหนา-หลังของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ รวมทั้งเปนภาพสลักไมหนาบันพระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ซึ่งกําหนดใหภาพพระอาทิตยอยูทางทิศตะวันออก และพระจันทร
อยูทางทิศตะวันตก ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการวาดภาพเชนนี้ที่เปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถวัดราชนัดดา โดยใหอยูที่ผนังดานขางซึ่งตรงกับทิศตะวันออกและตะวันตก ในประเด็น
ตําแหนงภาพที่เปลี่ยนไปนี้ มีผูสันนิษฐานวา เปนการแสดงถึงความสมจริงตามธรรมชาติ อันเปน
ความคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก32 ซึ่งเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา แตอีกทาง
หนึ่งก็มีผูสันนิษฐานวา เปนการประดับเพื่อสมมติใหมีอุโบสถเปรียบเสมือนชมพูทวีปซึ่งเปนทวีป
เดียวที่จะมองเห็นพระอาทิตยขึ้นทางตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก33 เมื่อพิจารณาประกอบกับ
กรอบภาพที่มีลักษณะแบบศิลปะจีนแลว การประดับภาพราชรถพระอาทิตย-พระจันทรที่วัดโบสถ
นี้ จึงนาจะเกิดขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะเมื่อการประดับนี้แสดงถึงการสืบ
ทอดมาจากแนวคิดและรูปแบบของราชสํานัก จึงอาจเปนไปไดวา เปนการสรางตามความคิดของ
เจานายหรือขุนนางที่เขามาอยูในบริเวณใกลเคียงวัดโบสถสามเสนในชวงดังกลาว
พระพุทธรูป
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปเปนหมูบนฐานชุกชีเดียวกัน จัดวางเปนแถวใน
ลักษณะที่หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ โดยจากผนังดานหลังจะเปนแถวพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทร
ปางอุมบาตร และปางหามญาติ (ภาพที่ 19) สวนแถวอื่นๆ เปนพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางมาร
วิชัยและปางสมาธิ
จากมุมมองดานหนา (ภาพที่ 20) จะเห็นพระพุทธรูปประธานปางสมาธิอยูตรงกลาง
ประดิษฐานอยูบนฐานรัตนบัลลังกที่สูงและใหญกวาองคอื่นๆ ดานหนาออกมามีฐานที่สูงนอยกวา
3 ฐาน ฐานดานขางรองรับพระสาวกยืนประคองอัญชลีอยูทั้ งสองดาน สวนฐานตรงกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดยอมประทับนั่งถือตาลปตร
นอกฐานชุกชีออกมามีพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญประทับนั่งบนฐานสูงขนาบดานหนา
ทางซายและขวา การประดิษฐานพระทรงเครื่องในลักษณะเชนนี้คลายคลึงกับที่วัดชองนนทรีและ
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เรื่องเดียวกัน, 140-141.
เสมอชัย พูลสุ วรรณ, สัญ ลัก ษณในงานจิตรกรรมไทยระหวางพุ ทธศตวรรษที่ 19 ถึง 24
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 148.
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33
วัดบางยี่ขัน ซึ่งเปนวัดราษฎรสรางในสมัยอยุธยา34 เชนเดียวกับการจัดวางพระพุทธรูปรวมกันเปน
หมูก็เปนแบบประเพณีนิยมของสมัยอยุธยาตอนปลาย35
องคพระประธาน (ภาพที่ 21) มีชื่ อที่ ชาวบานเรีย กกัน วา หลวงพ อสุขเกษม เปน ที่
นับถือกันในชุมชนวามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปนพระพุทธรูปทรงจีวรเรียบปางสมาธิ ประทับนั่งบน
ฐานรัตนบัลลังกสูงใหญ รูปแบบคลายคลึงกับฐานของพระพุทธรูปถือตาลปตรและพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ซึ่งจะกลาวถึงตอไป ตางกันแตของพระประธานไมมีผาทิพย พระพักตรของพระพุทธรูป
องค นี้ ถูก ซอ มจนเสีย รู ป คงเหลือใหพิจ ารณาไดเ พี ย งสว นพระเกศาและพระรัศมี ซึ่ง มีลัก ษณะ
คลายกันกับพระพุทธรูปองคอื่นๆ
รูปแบบพระเศียรของพระพุทธรูปในอุโบสถนี้มีลักษณะใกลเคียงกัน คือ สวนใหญมี
พระพัก ตรกลมรีค ลา ยผลมะตู ม พระขนงโกงตอกั นตรงสั น พระนาสิ ก ปลายพระขนงงอนขึ้ น
เล็กนอย ปลายพระนาสิกงุม ปกพระนาสิกเล็ก ขอบพระศกตรง ขมวดพระเกศาเปนกรวยแหลม
พระรัศมีเปนเปลวปลายสะบัด (ภาพที่ 23-25) อันเปนลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอน
ปลายตอตนรัตนโกสินทร
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ 2 องค ประทับนั่งปางมารวิชัย พระพักตรมีลักษณะดังที่
กลาวขางตน ทรงชฎาเทริดยอดแหลม กุณฑลเปนรูปหยดน้ํามีปลอกรัด ทรงกรองศอ สังวาล ยึดดวย
ทับทรวงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน รวมทั้งมีชอกระหนกประดับกรองศอและสังวาล (ภาพที่ 23)
ลักษณะโดยรวมคลายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนปลายเปนอยางมาก ซึ่งสอดรับ
สัมพันธกับฐานรัตนบัลลังกที่รองรับ อันประกอบดวยฐานสิงหหยอนทองสําเภา ประดับลวดลายที่
นมสิงห ครีบทอง ครีบนอง และกาบเทาสิงห รวมทั้งมีบัวหลังสิงห36 ตอขึ้นมาเปนชั้นบัวหงายแถว
ลางและแถวบน กลีบบัวมีกลีบแทรกกลีบซอนและมีเกสรบัว แนวกลางของฐานปดดวยผาทิพย
ประดั บ ลายต า งๆ ลั ก ษณะฐานเช น นี้ เ ป น ระเบี ย บเดี ย วกั น กั บ พระพุ ท ธรู ป ที่ วั ด ไชยวั ฒ นาราม
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย37 พระพุทธรูปทั้ง 2 องคนี้สรางไดอยาง
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สวยงามทั้งลักษณะเครื่องทรงและฐาน แสดงใหเห็นถึงฝมือของชางที่ไมนาจะเปนชางพื้นบาน
ทั่วไป
การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญนั้นเปนที่นิยมอยางมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยเฉพาะในสมั ย พระเจ า ปราสาททอง และต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง สมั ย ต น รั ต นโกสิ น ทร โดยมี
ความหมายที่แพรหลายอยู 2 ประการ คือ หมายถึงพระพุทธเจาในปางทรมานพระยาชมภู หรือ
หมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเปนอนาคตพุทธเจา38
พระพุทธรูปถือตาลปตรที่ประดิษฐานอยูตรงกลาง (ภาพที่ 25) มีฐานรัตนบัลลังกและ
ลวดลายผาทิพยคลายคลึงกันกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง ตางกันที่ลวดลายหนากระดานเปนลายลูก
ฟกกามปูเชนเดียวกับฐานของพระพุทธรูปประธาน (ภาพที่ 22) ซึ่งเปนลายที่นิยมมากตั้งแตครึ่งหลัง
พุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา39 คงตองการใหเปนชุดเดียวกันกับพระประธาน เนื่องจากอยูบนฐาน
ชุกชีเดียวกัน ที่นาสนใจคือการแสดงปางโดยพระหัตถซายกําดามตาลปตรซึ่งมีดามสั้น พระหัตถ
ขวายกขึ้นจับดานบนของตาลปตร เปนปางที่ไดพบนอยปางหนึ่ง รวมทั้งไมมีการกําหนดชื่อเรียก
เอาไวอีกดวย แตมีหลักฐานการแสดงปางนี้มาแลวในภาพสลักลายเสนบนหินชนวนที่วัดศรีชุม
สุโขทัย โดยเปนภาพพระโพธิสัตวถือตาลปตรขณะแสดงธรรมเทศนา นอกจากนั้น ยังมีศิลาสลักรูป
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม มีพระสาวกยืนประคองอัญชลีประกอบสองขาง ศิลปะอูทองหรือ
อยุธยาตอนตน40 (ภาพที่ 26) จึงสันนิษฐานวาปางนี้คงเปนปางที่สื่อความหมายวากําลังแสดงธรรม
อนึ่ง ยังมีพระพุทธรูปที่แสดงปางคลายคลึงกัน ไดแก พระชัย หรือพระชัยวัฒน ซึ่งนิยม
สรางกันมาตั้งแตในสมัยอยุธยา และสืบเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร ที่พระเจาแผนดินทุกพระองคจะ
ทรงสรางขึ้นเปนพระประจําแตละรัชกาลอีกดวย หากแตพระชัยหรือพระชัยวัฒนนั้น จะถือตาลปตร
ดามยาวขึ้นไปปดพระพักตร และพระหัตถขวาแสดงปางมารวิชัย พระพุทธรูปถือตาลปตรองคนี้จึง
ไมนาจะเกี่ยวของหรือมีความหมายไปในทางเปนสิริมงคลเพื่อชัยชนะเชนเดียวกับพระชัย

38

จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระพุทธรูปทรงเครื่อง,” เมืองโบราณ 19, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2536 : 86 -

87.
39

สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310), 34.
ณัฏฐภัทร จันทวิช, ตาลปตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529),
6-7. กําหนดวาเปนศิลปะอูทอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 สวนหมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กลาววาเปน
ศิลปะอยุธยาตอนตน ดูเพิ่มเติมใน หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง
(กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2535), 5.
40
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จิตรกรรม
ผนังดานในของอุโบสถมีภาพจิตรกรรมประดับอยูทุกสวน โดยจิตรกรรมที่ผนังสกัด
หนาเหนือบานประตูเปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ที่ผนังดานขางเหนือหนาตาง เปนภาพแถว
เทพชุมนุม ผนังสกัดดานหลังพระประธานเปนภาพไตรภูมิ สวนพื้นที่ระหวางชองประตูและ
หนาตางเปนภาพชาดก ซึ่งเปนบริเวณที่มีการชํารุดไปมาก จากหลักฐานที่เหลืออยูคาดวาทั้งหมดคง
เปนเวสสันดรชาดกเพียงเรื่องเดียว การจัดวางองคประกอบภาพเชนนี้ เปนระเบียบที่เชื่อวามีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายตอเนื่องมาจนเริ่มเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 441
บนเพดานมีลายดาวเพดานฉลุทองบนพื้นชาด (ภาพที่ 27)
ที่บานหนาตางวาดภาพตนไมและนกบนพื้นแดง ที่บานแผละเปนภาพกอบัวบนพื้น
ขาว รูปแบบอยางศิลปะจีน (ภาพที่ 28)
บานประตูเปนภาพสตรีจีนกําลังทําทาคลายประนมมือ (ภาพที่ 28) ใชสีสดชัดแดงและ
ดําเปนหลัก เครื่องแตงกายแสดงความเปนสตรีชั้นสูง โดยเฉพาะผาคลองที่ปลิวลอยอยู บงบอก
วาเปนนางฟาหรือเทพสตรีของจีน จากความจัดเจนในการวาดใบหนาและอาภรณ รวมทั้งทาทาง
การประนมมือที่ไมเหมือนในจิตรกรรมไทย ผูวาดอาจจะเปนชางชาวจีนก็เปนได
การประดับบานประตูหนาตางดวยภาพตามแบบศิลปะจีนเชนนี้ เปนที่นิยมมากในสมัย
รัชกาลที่ 3 แตแทบไมพบการวาดภาพสตรีจีนบนบานประตูเลย โดยเฉพาะประตูของพุทธ
ศาสนสถาน42 ซึ่งปกติถือวาเปนตําแหนงของทวารบาลหรือผูพิทักษ ภาพบานประตูนี้จึงมีความ
พิเศษ เปนเอกลักษณเฉพาะของวัดนี้ และเมื่อพิจารณาวาสตรีในภาพนี้นาจะเปนนางฟาหรือเทพ
สตรี อันแสดงวาการวาดภาพบนตําแหนงนี้ยังคงความหมายของผูพิทักษอยูเชนเดิม ก็นาเชื่อวา ผู
กําหนดแบบซึ่งคงเปนคนในชุมชนจะตองเปนชาวจีน เนื่องจากมีความนับถือในเทพสตรี ซึ่งไมรูจัก
แพรหลายกันในชุมชนชาวไทย43

41

วิไลรัตน ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”, 2.
42
เทาที่ปรากฏ มีเพียงภาพสตรีจีนชั้นสูง ติดตามดวยนางกํานัล ที่บานประตูกลมเกลาตรู ใน
พระบรมมหาราชวัง คงมุงหมายใหสอดรับกับการเปนประตูของสวนขวา ซึ่งอยูติดกับพระราชฐานชั้นใน อันเปน
ที่อยูของเจานายสตรี โดยมิไดมีความหมายเพื่อสิริมงคลหรือพิทักษสถานที่เชนที่วัดโบสถ
43
ชาวจีนมีเทพฝายหญิงที่นับถือและมักวาดเปนภาพสิริมงคล เชน พระนางซีหวางหมู และเทพ
หมากู ดูเพิ่มเติมใน พรพรรณ จันทโรนานนท, ฮก ลก ซิ่ว โชคลาภอายุยืน (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2530), 1617.
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ภาพพุทธประวัติ เทพชุมนุม และเวสสันดรชาดก
ผนังสกัดหนาตอนบนเหนือชองประตู เปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญเต็มพื้นที่
(ภาพที่ 29) พระพุทธองคประทับนั่งในปางสมาธิอยูตรงกลางภาพ ใตลงมามีภาพแมพระธรณียืนบิด
มวยผม ดานขวามือของพระพุทธเจาเปนกองทัพมารที่ยกมาคุกคามขัดขวางการตรัสรู สวนดานซาย
เปนภาพตอนที่กองทัพมารถูกน้ําที่ไหลออกมาจากมวยผมของพระธรณีไหลทวมจนพายแพไป
ภาพเหลามารนี้มีทั้งที่เปนตัวละครในเรื่องรามเกียรติและที่เปนชาวตางชาติ ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของเครื่องแตงกาย ผิว และทรงผมอยางหลากหลาย แทบจะไมซ้ํากัน คงเปนความตั้งใจที่จะแสดง
ภาพชนชาติตางๆ ใหไดมากที่สุด (ภาพที่ 30 )
ดานบนของภาพ ปรากฏภาพเทวดาตางๆ ที่เกรงกลัวกองทัพมาร พากันเหาะหนีไป
เสนแบงภาพเทวดาและภาพมารผจญซึ่งปกติจะเปนเสนสินเทาหยักฟนปลา แตในที่นี้วาดแนวเสน
คดโคงเปนลายเมฆ แสดงถึงลักษณะที่เริ่มคลี่คลายไปจากแบบแผน ซึ่งเริ่มมีตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3
ผนังดานขางเหนือชองหนาตาง (ภาพที่ 31) เปนภาพเทพชุมนุม 2 ชั้น แตละชั้นมีเทวดา
นางฟา ครุฑ อสูร ตางๆ คั่นสลับดวยพุมพัดยศ เหนือขึ้นไปมีเสนสินเทาหยักฟนปลาตามแบบไทย
ประเพณี โดยดานบนสุดคือภาพวิทยาธร คนธรรพ ฤาษี
ผนังดานขางระหวางชองประตูและระหวางชองหนาตาง วาดภาพเวสสันดรชาดกตอน
ตางๆ โดยจัดวางภาพในพระราชวังไวเปนจุดเดนที่ผนังสกัดหนาระหวางชองประตู (ภาพที่ 33)
ขณะที่ภาพสวนอื่นๆ เทาที่เหลืออยูเปนภาพทามกลางธรรมชาติปาเขาเปนสวนใหญ คั่นแตละตอน
ดวยตนไมและโขดหิน ไมใชเสนสินเทา (ภาพที่ 32)
ที่ผนังขางดานซายมือพระประธาน เปนสวนที่ภาพลบเลือนไปมาก เหลือเพียงภาพ
ขบวนเสด็จของกษัตริย ที่สําคัญคือภาพที่อยูใกล เปนภาพคนนั่งเสลี่ยงหอมลอมดวยบริวารแตงกาย
ในชุดเครื่องแบบ กําลังบายหนาไปทิศทางตรงกันขามกับขบวน ผูที่นั่งอยูคงเปนขุนนางผูใหญ
ลักษณะดูคลายจะเปนชาวจีน แตภาพชํารุดไมชัดเจนจึงไมสามารถสรุปได หากเปนชาวจีนจริง ภาพ
นี้อาจแสดงถึงขุนนางชาวจีนที่อยูใกลวัดโบสถนี้ในอดีตก็ได
จากภาพจิตรกรรมที่เหลืออยูนี้ พบวาสวนใหญใชสีออนบาง มีรายละเอียดนอย วาด
เฉพาะตัวละครสําคัญตามเนื้อเรื่อง โดยไมปรากฏภาพชีวิตสามัญชนหรือภาพกากเลย (หากจะมีอยู
ในสวนที่ลบเลือนไปแลวก็คงเปนสวนนอยมาก) ดวยลักษณะเชนนี้ ภาพจิตรกรรมที่นี่จึงอาจเขียน
ขึ้นในสมัยอยุธยาก็ได ดังที่มีผูสันนิษฐานไวแลวเชนกัน44 แตเมื่อพิจารณาจากลักษณะบางอยาง เชน
44

น. ณ ปากน้ํา, “วัดโบสถ,” ใน ศิลปโบราณของไทย, 125.; วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัย
อยุธยา, 14 สันนิษฐานวา อาจเปนจิตรกรรมในสมัยอยุธยา.
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เสนสินเทานอย มีการใชเสนขอบฟา และลวดลายหนากระดานเปนแบบรัตนโกสินทร รวมทั้งลาย
จีนบนบานประตู-หนาตาง เปนตน จึงนาจะมีการบูรณะแตงเติมภาพจิตรกรรมนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3
หรือตนรัชกาลที่ 4
ภาพไตรภูมิ
ผนังสกัดหลังเหนือชองประตู เปนภาพไตรภูมิ (ภาพที่ 35) สวนบนคือสวนของสวรรค
สวนกลางเปนมนุษยภูมิ และสวนลางระหวางชองประตูเปนนรกภูมิ
ส ว นของสวรรค ป ระกอบด ว ยภาพเขาพระสุ เ มรุ แ ละเขาสั ต ตบริ ภั ณ ฑ ที่ ล อ มรอบ
รวมทั้งมีภาพวิมานตางๆ ลอยอยู ดานซายและขวาของเขาสัตตบริภัณฑมีเสนวิถีโคจรโคงยาวดาน
ละ 3 เสน รวมทั้งมีรูปพระอาทิตยและพระจันทรอยูบนเสน โดยวาดพระอาทิตยเปนวงกลมสีแดงมี
รูปนกยูงอยูภายใน และพระจันทรเปนรูปวงกลมสีเหลืองมีรูปกระตาย การวาดภาพเสนวิถีโคจร
เช น นี้ ได พ บในภาพไตรภู มิ ส มั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย เช น ที่ ตํ า หนั ก พระพุ ท ธโฆษาจารย
พระนครศรีอยุธยา และวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีภาพสระอโนดาตทรงกลมที่มีแมน้ํา
เกิดจากปากสัตวทั้ง 4 ชนิด คือ ชาง มา สิงห โค (ภาพที่ 36) คลายคลึงกับที่ตําหนักพระพุทธ โฆษา
จารย หอไตรวัดระฆัง และวัดดุสิตาราม45 ซึ่งอยูในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัชกาลที่ 1 สอดคลอง
กับลักษณะอื่นๆ ของภาพที่ไดกลาวมาแลว
อุโบสถใหม
สถาปตยกรรมและการประดับ
อุโบสถนี้สรางขึ้นราวป พ.ศ. 2523 ในบริเวณที่วางริมคลองสามเสนตอจากเขตสังฆาวาส
ขางหอระฆังเกาของวัด เจาอาวาสใหเหตุผลในการสรางวา เนื่องจากอุโบสถเกาที่ใชงานอยูใน
ขณะนั้นเริ่มทรุดโทรม ทางวัดจึงเห็นวาควรสรางอุโบสถใหมที่สวยงามและมีขนาดใหญขึ้นใชแทน
เพื่อเปนที่เชิดหนาชูตาของวัด ประกอบกับชุมชนสนับสนุนใหสราง46 นอกเหนือจาก เหตุผลนี้ ยัง
45

วิไลรัตน ยังรอต, “การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”,
100-101, 106-107.
46
สัมภาษณ พระครูศรีปญญาวิมล, เจาอาวาส วัดโบสถ, 30 ตุลาคม 2545.
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เปนที่ทราบกันดีวา การสรางเสนาสนะในวัดถือเปนผลงานของวัดหรือพระสงฆผูดําเนินการสราง
อันจะมีผลตอการเลื่อนสมณศักดิ์ไดอีกดวย
ผูที่จัดการสรางอุ โบสถนี้คือ พระครูวิสุทธิ์สรคุณ รองเจาอาวาสในขณะนั้น ซึ่งเปน
พระสงฆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และมี ค วามใกล ชิ ด กั บ บุ ค คลสํ า คั ญ ทางการเมื อ ง คื อ พลตรี ส นั่ น ขจร
ประศาสน เนื่ อ งจากมี ภู มิ ลํ า เนาเป น ชาวจั ง หวั ด พิ จิต รด ว ยกั น อุ โ บสถนี้ พ ลตรี ส นั่น ได รับ เป น
ประธานรวมหาทุนสรางดวย ทําใหมีผูบริจาคทําบุญอยางกวางขวาง แตก็ยังไมพอเพียงนัก ทําให
ตองใชเวลาถึง 7 ปในการสราง และเสร็จสมบูรณใน พ.ศ.2530 โดยวาจางชางกอสรางจากจังหวัด
เดียวกับผูสราง คือ จังหวัดพิจิตร
อุโบสถตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออก มีกําแพงแกวกึ่งทึบกึ่งโปรงประดับลวดลาย มี
ซุมประตูและประตูเหล็กดัดลวดลายละเอียด (ภาพที่ 38) สีมาบรรจุใตพื้นกอปด รูปแบบของ
อุโบสถเปนอาคารสองชั้นผนังทึ บ ชั้ นลางใชเปน ที่เก็ บพัสดุตางๆ ชั้นบนมีระเบี ยงเดินไดรอบ
อุโบสถสองชั้นเชนนี้อาจนับไดวาเปนแบบนิยมของยุคสมัย เพราะมีการสรางกันมากในวัดตางๆ
สวนหนึ่งคงมาจากความตองการใชพื้นที่ในวัดที่มีอยูนอยใหมีประโยชนมากที่สุด สําหรับที่วัด
โบสถนี้ยังรวมถึงเหตุผลที่วา พื้นที่บริเวณที่ตั้งอุโบสถอยูดานริมในของวัด เมื่อมองจากภายนอกวัด
จะไมสามารถเห็นได การสรางอุโบสถแบบสองชั้นจะชวยเพิ่มความงามสงาและพอจะมองเห็น
บางสวนไดจากทางถนนสามเสน (ภาพที่ 37)
ตัวอุโบสถเปนทรงโรงมีมุขหนาและหลัง เครื่องบนประดับชอฟา ใบระกา หางหงส เสา
รับมุขใชทั้งเสากลมและเสาสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม รวงผึ้งรูปพระอินทรกายสีเขียว มีเทวดาทําอัญชลีอยู
สองขาง ปลายสาหรายเปนตัวกินรี (ภาพที่ 41) ผนังสกัดหนาและหลังมีประตูดานละ 2 ประตู ผนัง
ขางมี 5 หนาตาง ซุมประตูและหนาตางทรงมณฑปยอดปราสาท ทาสีทองประดับกระเบื้องสี บาน
ประตู-หนาตางดานนอกเปนไมแกะสลัก ที่บานประตูสลักเปนภาพพุทธประวัติตอนตางๆ สวนบาน
หนาตางเปนภาพเทวดานั่งแทน บางบานเปนภาพนางฟารําอวยพร (ภาพที่ 39-40)
หนาบันอุโบสถดานหนาทําเปนลายกระหนก ตรงกลางติดตราสัญลักษณของพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ภาพที่ 42) ซึ่งเปนตราที่ทางราชการออกแบบมาใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบันทรงมีพระชนมายุครบ 60
พรรษาในป พ.ศ. 2530 อันเปนปเดียวกันกับที่อุโบสถสรางเสร็จสมบูรณ
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จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย มีซุมเรือนแกวคลายของ
พระพุทธชินราช (ภาพที่ 43) อันเปนแบบที่นิยมสรางตามกันในยุคใหม
จิตรกรรมที่ฝาผนังมีเพียงสวนเหนือชองประตูและหนาตาง (ภาพที่ 44) แบงเปนชองๆ
ชองละ 1 เรื่องหรือ 1 ตอน โดยที่ผนังดานขางเปนเรื่องทศชาติชาดก สวนผนังสกัดหนา-หลังวาด
ภาพพุทธประวัติตอนตางๆ รูปแบบของภาพและตัวละครคลายภาพการตูนในปจจุบัน โดยเครื่อง
ทรงตางๆ เปนแบบอินเดีย ซึ่งเปนลักษณะที่เกิดขึ้นใหมในสมัยหลัง47 เนื้อหาและแบบของภาพ
จิตรกรรมนี้ชางวาดมีมาเสนอใหทางวัดเลือก โดยวัดเลือกชนิดที่ราคาถูกที่สุด
ทั้งสถาปตยกรรม พระพุทธรูป และจิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถใหมนี้ จึงมีลักษณะ
เปนไปตามยุคสมัย รวมทั้งขอจํากัดทั้งทางดานขนาดพื้นที่และงบประมาณเปนตัวกําหนดรูปแบบ
บางประการ
สรุป
วัดโบสถสามเสนแหงนี้ มีประวัติวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและปฏิสังขรณใน
สมัยรัชกาลที่ 1 โดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท หลังจากนั้นวัดไมมีบันทึกประวัติ
ของวัดนอกจากที่มีจารึกระบุบนอาคาร แตในเขตพุทธาวาสเดิมของวัด ยังมีศิลปกรรมสมัยเการุน
ตางๆ หลงเหลืออยูมาก ทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งเมื่อศึกษาวิเคราะหแลว
พบวา มีลักษณะหลายประการเปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายตอตนรัตนโกสินทร โดยเปนศิลปะ
แบบไทยประเพณี อีกทั้งมีรองรอยการบูรณะในราวสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมาอยางตอเนื่อง งาน
สรางและบูรณะในอดีตทําอยางประณีตงดงาม สะทอนถึงอิทธิพลของศิลปะตามแบบแผนของยุค
สมัย ขณะเดียวกันก็มีที่เปนเอกลักษณเฉพาะหลายประการ เชน ภาพราชรถพระอาทิตย-พระจันทร
ที่ผนังดานนอกของอุโบสถ เปนตน
จากผังบริเวณเดิมของวัด ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมตางๆ นาจะเปนไปไดวามีการตั้ง
ชุมชนและสรางวัดแหงนี้แลวตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยคงเปนชุมชนไทยภาคกลาง เนื่องจาก
ไมพบลักษณะของศิลปะภาคอื่นหรือของชาติพันธุอื่น ผูสรางวัดในยุคแรกคงจะเปนราษฎรสามัญ
แลวไดรับการปฏิสังขรณดังที่มีกลาวไว หลังจากนั้นวัดยังคงไดรับการดูแลจากชุมชนรอบวัดหรือผู
อุปถัมภที่มีฐานะหรือมียศศักดิ์ซึ่งใกลชิดกับทางศูนยกลางศิลปะ นอกจากนั้น ศิลปกรรมที่เปน
47

สันติ เล็กสุขุม, “ภาพพุทธประวัติยุคใหม,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 9 (กรกฎาคม 2543): 37.
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เอกลักษณบางประการ เชน ภาพเทพสตรีจีนบนบานประตู สิงโตปูนปนที่ซุมหนาตาง ยังอาจแสดง
ถึงการมีชุมชนชาวจีนเขามาอยูเปนกลุมใหญหรือเปนผูอุปถัมภวัดอีกดวย
สําหรับศิลปกรรมที่สรางในสมัยปจจุบัน คือ อุโบสถใหม ที่สรางขึ้นโดยบุคคลภายนอก
ชุมชน ไดสะทอนใหเห็นรูปแบบที่นิยมของยุคสมัยใหม รวมทั้งปจจัยอื่นที่กําหนดศิลปกรรม เชน
ขนาดพื้นที่ งบประมาณ และการมุงประโยชนใชสอย เปนตน

บทที่ 4
วัดที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3
วัดที่อยูริมคลองสามเสนอีก 3 วัดซึ่งอยูใกลวัดโบสถสามเสน ตางมีประวัติระบุวา สราง
ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อันเปนรัชกาลที่มีการสรางและบูรณะวัดกัน
เปน จํ า นวนมาก โดยเฉพาะในหมูขุ น นาง คหบดี ทั้ง หลาย สํ าหรั บ วัด บริ เ วณริ ม คลองสามเสน
เรียงลําดับจากปากคลองที่แยกจากแมน้ําเจาพระยาเปนตนไป ไดแก วัดประสาทบุญญาวาส วัด
สวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดอัมพวัน (แผนที่ที่ 1)
วัดประสาทบุญญาวาส
ตั้งอยูที่ถนนดาวขาง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร
3 งาน 70 ตารางวา1 อาณาเขตของวัดติดกําแพงวังสุโขทัยทั้งสามดาน เวนดานทิศตะวันตก ติดกับ
ถนนดาวขาง และเปนดานหนาวัดดวย โดยมีประตูทางเขาวัด 2 ประตู การเดินทางเขาสูวัดจาก
ชุมชนภายนอกในปจจุบันไมสะดวกนัก เนื่องจากเสนทางเดินรถ และที่ตั้งวัดซึ่งอยูลึกเขาไปจาก
ถนนใหญ ตางจากในอดีตที่มีความสะดวกทั้งดานแมน้ําเจาพระยาและคลองสามเสน
ชุมชนรอบวัด
จากที่ ตั้ ง ซึ่ง อยูใ กลแ ม น้ํา เจ า พระยาและคลองสามเสน ทํ าให พื้น ที่ ร อบวัด ประสาท
บุญญาวาส เปนแหลงติดตอคาขายขนสงสินคาทางเรือมาตั้งแตในอดีต จึงมีผูคนจากภูมิลําเนาตางๆ
แวะเวียนมา ตลอดจนมาหยุดเรือพักอาศัยชั่วคราว หรือนําเรือมาซอมที่คานเรือ แมในระยะกอนหนา
นี้ไมนานนักก็ยังมีทาขึ้นทรายอยูริมคลองสามเสนใกลวัด จนมายกเลิกเมื่อมีการสรางประตูกั้นน้ํา
บริ เ วณรอบวั ด ประสาทบุ ญ ญาวาส จึ ง น า จะมี ชุ ม ชนตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ม านานมากแล ว
แตเทาที่ปรากฏหลักฐานคือในราว พ.ศ.2449 พื้นที่นี้เปนที่สวน และที่อยูอาศัยของชาวจีนและชาว

1

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 179.
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ไทย2 รวมทั้งเคยมีบอนการพนันตั้งอยู จนกระทั่งไดยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคยังทรง
โปรดเกลาฯ ใหพระคลังขางที่ซื้อที่ดินในบริเวณนี้ ตัดถนนสุโขทัยและถนนดาวขาง สรางตลาด
สามเสนขึ้นเพื่อเปนแหลงคาขาย ตลอดจนสรางหองแถวใหเชา พื้นที่นี้จึงมีชาวจีนตั้งหลักแหลงอยู
แลวอยางชาในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบันซึ่งที่ดินบริเวณนี้เปนของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ก็ยังมีชาวจีนแตจิ๋วและไหหลําเชาที่ดินตั้งบานเรือนอยูสืบทอดกันมา รวมกับชาว
ไทยและชาวอินเดียมุสลิมบางสวนประกอบกันอยูในชุมชนแหงนี้3 ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเปนชุมชนของ
กรุงเทพมหานครในชื่อของชุมชนทาน้ําสามเสน ในดานวัฒนธรรมประเพณี แมชาวจีนในชุมชนนี้
จะไดสรางศาลเจาขนาดเล็กขึ้นใกลคลองสามเสน แตก็ยังคงใหการอุปถัมภและเขารวมกิจกรรมของ
วัดตลอดมา
นอกจากนั้นในอดีตผูคนที่อยูฝงคลองตรงขามกับวัด (ซึ่งปจจุบันคือพื้นที่ของชุมชนสี
คาม) คงจะมีความสัมพันธกับวัดดวยเชนกัน เนื่องจากหางกันเพียงคลองกั้น และใชเรือเปนพาหนะ
สัญจรขามไปมาหากันไดงาย โดยพื้นที่ดังกลาวคงมีชุมชนชาวจีนเขามาตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแตสมัยตน
รัตนโกสินทรแลว ดังที่มีการสรางศาลเจาปุนเถากงขึ้นเปนศูนยรวมจิตใจในสมัยนั้น4 และยังคงสืบ
ทอดตอเนื่องอยูถึงปจจุบัน ในสมัยตอมาพื้นที่ฝงนี้มีปรากฏหลักฐานวาเปนที่ตั้งของโรงสีและ
โรงงานหลายแหง โดยชุมชนมีทั้งชาวไทย ชาวจีน ซึ่งบางสวนเปนคหบดี ในยุคสมัยปจจุบันการใช
เรือไดหมดไป การเดินทางตองใชเสนทางถนนสามเสนทําใหตองออมไปไกลไมสะดวก และเปน
ผลใหชาวสีคามใกลชิดกับวัดโบสถสามเสนมากกวาวัดประสาทบุญญาวาส5
ดวยขอจํากัดดานเสนทางสัญจรดังกลาว ในปจจุบัน กลุมชนสวนใหญที่สัมพันธกับวัด
อยางใกลชิดจึงเปนชุมชนที่อยูรอบวัด ไดแก ชุมชนทาน้ําสามเสน กลุมบุคลากรของวชิรพยาบาล
และวิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งวังสุโขทัย
ในสวนของวังสุโขทัย เดิมเปนที่อยูและสวนผลไมของประชาชนและขุนนาง ตอมาได
ซื้อที่และสรางวังขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม
ขุนศุโขทัยธรรมราชา (พระยศกอนขึ้นเสวยราชยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่
2

“เรื่อง ซื้อที่ดินเชิงสะพานกิมเซงหลี (ถนนสามเสน),” 21 เมษายน –2 พฤษภาคม 127, เอกสารกรม
ราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร.5 น.18.1 ข./63(9), หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
3
สัมภาษณ คุณกิมฮวย แซอุย, ชุมชนทาน้ําสามเสน, 24 กันยายน 2547.
4
จากเอกสารที่ติดอยูภายในศาลเจา และ สัมภาษณ คุณยงยุทธ แซอึ้ง, ประธานชุมชนซอยสีคาม, 12
กุมภาพันธ 2547.
5
สัมภาษณ คุณยงยุทธ แซอึ้ง, ประธานชุมชนซอยสีคาม, 12 กุมภาพันธ 2547.
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7)จากนั้นมาจนถึงปจจุบัน ทางวัดยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศที่ประทับที่
วังนี้มาโดยตลอด คือพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระบรมโอรสา ธิ
ราช สยามกุฎราชกุมารในรัชกาลปจจุบันและพระธิดา โดยทรงทํานุบํารุงพระสงฆ รวมทั้งเสด็จมา
เปนองคประธานในงานตางๆ ของทางวัด6
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันวัดประสาทบุญญาวาสกลับมีชื่อเสียงและไดรับการอุปถัมภ
จากบุคคลภายนอกจากที่ตางๆ เปนอยางมาก อันเนื่องมาจากความศรัทธาในหลวงปูทวด ซึ่งมีเรื่อง
เลาผูกพันกับวัดนี้ และวัดไดสรางวัตถุมงคลหลวงปูทวดใหประชาชนไดเชาบูชาออกมาหลายรุน
อันเปนที่รูจักกันดีในแวดวงของผูนิยมพระเครื่องและพระบูชา
ประวัติความเปนมาของวัด
ตามประวัติวัดของกรมการศาสนากลาววา วัดประสาทบุญญาวาส สรางขึ้นเมื่อราว
พ.ศ. 2376 โดยไมปรากฏผูสราง เดิมชื่อวัดคลองสามแสน เพราะอยูใกลคลอง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อ
เปนวัดขวิด เพราะมีตนมะขวิดขนาดใหญอยูขางอุโบสถ และไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน วัดประสาท
บุญญาวาส ในราว พ.ศ.24877
การเปลี่ยนแปลงของวัดทราบเพียงวา เมื่อประมาณ 100 –150 ปกอน (พ.ศ. 23972447) อดีตพระสงฆในวัดที่ลาสิกขาบทออกไปและเปนคนในชุมชนใกลวัด ไดสรางศาลาการ
เปรียญหลังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน (ภาพที่ 45) และใน พ.ศ.2464 ทางวังสุโขทัยและวัดได
แลกเปลี่ยนที่ดินดานหลังวัดกับที่ดินดานหนาวัดซึ่งเปนของวัง ทําใหดานหนาของวัดขยายเปด
ออกไปถึงถนน8 ตอมาใน พ.ศ.2498 วัดประสาทบุญญาวาส ไดเกิดเพลิงไหมครั้งใหญ สูญเสีย
อุโบสถและกุฏิจนเกือบจะยุบวัด ในเวลานั้นพระอาจารยทิม ธมฺมธโร เจาอาวาสวัดชางใหไดนิมิต
ไปวา หลวงปูทวด9 ใหมาชวยบูรณะวัดนี้ เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงปูทวดมักจะธุดงค
มาป ก กลดอยู บ ริเ วณนี้ ซึ่ ง ขณะนั้ น มี สภาพเป น ปา หลั ง จากนิ มิต นี้ ตอ มาพระอาจารย ทิ ม ได นํ า
แมพิมพและสวนผสมสําหรับสรางพระพิมพหลวงปูทวดมามอบให และเปนจุดเริ่มตนของการทํา
6

สัมภาษณ พระครูประสาทอโนมคุณ, เจาอาวาส วัดประสาทบุญญาวาส, 12 กันยายน 2547.
7
กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 179.
8
“เรื่องที่ธรณีสงฆวัดขวิดแลกเปลี่ยนกับที่วังของสมเด็จเจาฟากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา,” 19
กันยายน – 29 กรกฎาคม 2464, เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ, ก-ร.6 ศ/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
9
หลวงปูทวด มีชีวิตอยูในสมัยอยุธยา เปนพระเถระที่มีผูนับถือศรัทธามากที่สุดรูปหนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตํานานการแสดงอัศจรรยเหยียบน้ําทะเลใหกลายเปนน้ําจืด วัดที่สัมพันธกับประวัติทานอยางมาก คือ วัด
พะโคะ สงขลา และวัดชางให ปตตานี
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วัตถุมงคลหลวงปูทวดของวัดประสาทบุญญาวาสมาจนถึงในปจจุบัน10 ซึ่งสรางรายไดใหแกวัดเปน
อยางมาก โดยวัดไดนํามาสรางอุโบสถหลังใหมสําเร็จลงในป พ.ศ. 2544
แผนผังของวัด
แผนผังเดิมของวัดไมปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงวาคงมีขอบเขตพื้นที่ใกลเคียงกับใน
ปจจุบัน เนื่องจากไมปรากฏวามีการรุกล้ําที่ธรณีสงฆ วัดมีกําแพงวัดกั้นขอบเขตโดยรอบ ดานหนา
ของวัดอยูทางถนนดาวขาง เนื่องจากมีประตูทางเขาอยูทางนั้น 2 ประตู โดยทางเขาที่มองเห็นโบสถ
และรูปปนหลวงปูทวดมีขนาดใหญกวาคงจะเปนประตูหลัก วัดคงหันหนาวัดเชนนี้มานานแลว
ตั้งแตกอน พ.ศ. 2464 ซึ่งอาจถือจะวาเปนการหันหนาวัดไปทางแมน้ําเจาพระยาก็ได แตจะสังเกตได
วาเขตวัดไมไดอยูเลยไปจรดทั้งแมน้ําและคลอง โดยตั้งอยูลึกเขามาพอสมควร และตอมาเมื่อรอบวัด
โดนโอบลอมดวยพื้นที่วังสุโขทัย เหลือทางติดตอกับชุมชนไดดานเดียว จึงเปนความจําเปนและ
เหมาะสมที่จะหันหนาวัดไปทางทิศตะวันตกดังปจจุบัน
ในสวนของเขตพุทธาวาส มีการสรางอุโบสถขึ้นใหมบนตําแหนงเดิม โดยอุโบสถหัน
หนาไปทางทิศตะวันออกตามคติโบราณ และมีเจดียทองทรงระฆังอยูดานหนา จึงแสดงวาเขต
พุทธาวาสของวัดวางเปนแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก (แผนผังที่ 4)
นอกกําแพงแกวออกมายังปรากฏเจดียทรงระฆังเชนเดียวกับเจดียทองดังกลาวอีก 2 องค
องคหนึ่งมีขนาดใกลเคียงกันทั้งยังตั้งอยูใ นแนวแกนเดียวกันแตไกลออกมา อีกหนึง่ องคมีขนาดเล็ก
กวาตั้งอยูทางทิศเหนือของอุโบสถ แตจากตําแหนงที่อยูนอกเขตพุทธาวาสออกมา จึงไมนาจะเปน
การสรางขึ้นในคราวเดียวกันกับเมื่อแรกสรางเขตพุทธาวาส
สําหรับเขตสังฆาวาส ตั้งอยูโอบลอมเขตพุทธาวาสทางดานขางและดานหลังวัด และ
ศาลาการเปรียญซึ่งสรางขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 ตั้งอยูติดกับสังฆาวาส
ศิลปกรรมในวัด
เจดีย
เจดียที่ประดิษฐานอยูหนาอุโบสถ (ภาพที่ 46) เปนเจดียทรงระฆังขนาดยอม เดิมสีขาว
แลวมาทาสีทองในสมัยหลังเหตุการณเพลิงไหม เจดียทรงนี้ในสมัยรัตนโกสินทรเริ่มนิยมสรางกัน
ตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา11

10

“ วัดประสาทบุญญาวาส,” (ม.ป.ท. ม.ป.ป.). (แผนพับ).
สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย (ฉบับยอ) : การเริ่มตนและการสืบเนื่องงาน
ชางในศาสนา,194.
11
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รูปหลอหลวงปูทวดขนาดใหญ
ดานหนาวัดประดิษฐานรูปหลอหลวงปูทวดขนาดใหญทาสีทองในอิริยาบทนั่งขัดสมาธิ
เพชร (ภาพที่ 47) เปนรูปนูนสูงขึ้นมาจากแผนปูนดานหลังที่สวนบนโคงแหลม ทําใหดูเหมือนพิมพ
หลังเตารีด ซึ่งเปนพิมพที่นิยมกันพิมพหนึ่งของพระเครื่องหลวงปูทวด12 ดานหนามีที่ใหผูที่เขาวัด
มาได สักการบู ชา รู ปเคารพนี้ คื อจุดเดน สํ าคั ญของวัด ทั้งโดยขนาดที่ ใ หญและตําแหนงที่ตั้งอยู
ตรงหนาประตูทางเขาวัด
อุโบสถ
รอบอุโบสถภายในกําแพงแกวมีใบสีมาทาสีทอง อยูในซุมสีมาสีขาว ใบสีมาเปนแบบที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ 313 (ภาพที่ 48) แตเปนใบสีมาและซุมที่สรางขึ้นใหมใหคลายของเดิมที่ถูก
เพลิงไหม
สวนรูปแบบของอุโบสถเดิมที่ถูกเพลิงไหมไปนั้น เจาอาวาสกลาววาเปนแบบหนาบัน
กออิฐถือปูน ไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส คงเปนแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 3 โดยทั่วไป เมื่อ
กอสรางอุโบสถใหมขึ้นในยุคสมัยปจจุบัน จึงเปลี่ยนมาสรางเปนรูปแบบไทยประเพณีตามสมัยนิยม
(ภาพที่ 49) คือ อาคารทรงโรงมีมุขหนา-หลัง หลังคาซอนชั้น ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส มีการ
ตกแตงดวยเทพนมที่มุขหนา-หลัง และประดับลวดลายตางๆ จํานวนมากที่หลอพิมพทาสีทองติด
กระจก ลักษณะคลายคลึงกับอุโบสถใหมวัดโบสถสามเสน ที่ถือวารวมสมัยกัน
อุโบสถเปนอุโบสถขนาดกลางมี 5 หนาตาง มีประตูดานละ 2 ประตู หนาบันดานหนา
ทิศตะวันออกทําเปนรูปพระอาทิตยทรงรถอยูในวงกลม ขณะที่หนาบันดานหลังเปนรูปลอยตัว
นารายณทรงครุฑ (ภาพที่ 50-51)
จุดเดนของอุโบสถนี้อยูที่ซุมประตูและหนาตาง ซึ่งชองตรงกลางซุมประดิษฐานรูปหลอ
หลวงปูทวดนั่งขัดสมาธิ ฉากหลังเปนสายน้ําและกอบัว (ภาพที่ 52) ที่มาของรูปนี้เปนความคิดของ
พระครูประสาทอโนมคุณ เจาอาวาส เนื่องจากทานเห็นวา หลวงปูทวดมีบุญคุณตอวัดและอุโบสถ
ใหมนี้มาก สวนสายน้ําและกอบัวหมายถึงบัวสี่เหลา ที่หมายถึงคน 4 ประเภท14
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สัมภาษณ พระครูประสาทอโนมคุณ, เจาอาวาส วัดประสาทบุญญาวาส, 12 กันยายน 2547.
13
น. ณ ปากน้ํา, ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2524),54.
14
สัมภาษณ พระครูประสาทอโนมคุณ, เจาอาวาส วัดประสาทบุญญาวาส, 12 กันยายน 2547.
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พระพุทธรูป
พระพุทธรูปประธานในอุโบสถเปนพระปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานยกสูง มีซุม
เรือนแกวลักษณะอยางเรือนแกวพระพุทธชินราช ดานขางมีพระสาวกยืนประคองอัญชลี สวนลาง
ของฐานมีพระพุทธรูปประทับยืนอยูตรงกลาง (ภาพที่ 53)
จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอุโบสถประดับดวยภาพจิตรกรรม โดยที่ผนังสกัดหลังและสกัดหนาเหนือชอง
ประตู เป นภาพไตรภู มิแ ละภาพพุ ทธประวัติตอนมารผจญตามลําดับ อั น เปนระเบียบแบบแผน
ประเพณีนิยมที่นํามาเขียนกันใหมในรูปลักษณประยุกต (ภาพที่ 54-55) รวมทั้งมิไดเครงครัดในคติ
ความหมายเดิม ดังจะเห็นวาใตภาพไตรภูมิมีภาพบานเรือนและวิถีชีวิตไทย เชน การตีไก เลนวาว
เปนตน (ภาพที่ 54)
จิ ต รกรรมที่ ผ นั ง ทั้ ง สองข า งเหนื อ ช อ งประตู แ บ ง เป น ช อ งๆ อั น เป น ลั ก ษณะของ
จิตรกรรมในยุคนี้เชนกันโดยชองที่อยูบนเปนเรื่องพุทธประวัติตอนตางๆ สวนชองลางเปนทศชาติ
ชาดก ตอเนื่องกันทั้งสองผนัง (ภาพที่ 56-57)
ที่บานหนาตางและบานประตูดานนอกเขียนลายรดน้ํา ดานในเปนรูปเทวดายืนแทนมี
พื้นหลังสีแดง ภาพที่บานประตูมีสวนสูงมากกวาจึงมีภาพคนแบกเพิ่มมาใตแทนดวย สวนจิตรกรรม
ฝาผนังสองขางประตูเปนภาพพระสงฆปลงอสุภะ (ภาพที่ 58)
สวนสําคัญและโดดเดนของจิตรกรรมในอุโบสถนี้ อยูที่ผนังระหวางชองประตูและชอง
หนาตาง ซึ่งวาดเปนภาพประวัติหลวงปูทวดตอนตางๆ เชน ตอนโดยสารเรือ เปนตน แนวความคิด
ของภาพนี้มาจากเจาอาวาสองคปจจุบัน เชนเดียวกับที่ซุมประตู-หนาตาง (ภาพที่ 58-59)
สรุปวัดประสาทบุญญาวาส
วัดประสาทบุญญาวาส ตั้งอยูทามกลางชุมชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแตอดีต โดยเฉพาะชาว
ไทยเชื้อสายจีน แตจากศิลปกรรมที่ปรากฏภายในวัด ไมพบวามีอิทธิพลของศิลปะจีนอยูเลย ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากอุโบสถเกาไดถูกเพลิงไหมไปจึงไมเหลือหลักฐานก็เปนได แผนผังของวัดมีดานหนา
หันไปทางถนนดาวขาง มีเขตพุทธาวาส ซึ่งจัดองคประกอบเปนแนวแกนตะวันออก-ตะวันตกและ
อุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันออก เชนเดียวกันกับวัดโบสถสามเสน แตเมื่อพิจารณาถึงยุคสมัยที่
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สรางวัด รูปแบบของอุโบสถเดิม และรูปทรงของเจดียที่เปนทรงระฆัง การวางแกนหลักของเขต
พุทธาวาสที่วัดนี้นาจะเปนไปตามความนิยมของสมัยรัชกาลที่ 4 ที่กลับไปนิยมคติเดิมมาก กวา15
จากรูปแบบของอุโบสถเดิมนาจะเปนแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ตอเนื่องถึงสมัย
รัชกาลที่ 4 แตไมปรากฏวามีเจดียหรือปรางคที่มุมกําแพงแกว ซึ่งเปนแบบที่นิยมในวัดที่สรางสมัย
รัชกาลที่ 3 ทั้งยังกลับมีเจดียทรงระฆังแบบศิลปะรัชกาลที่ 4 เปนสวนสําคัญในพุทธาวาสดวย จึง
นาจะเปนไปไดวา วัดนี้อาจเริ่มสรางตั้งแตในรัชกาลที่ 3 แตเปนการสรางเสนาสนะจําพวกกุฏิและ
ศาลาการเปรียญกอน เชนเดียวกับวัดโบสถสามเสน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงไดสรางสวน
พุทธาวาสขึ้น ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับลักษณะการสรางวัดโดยราษฎรทั่วไปที่เนนการสราง
สังฆาวาสกอน จึงคาดวาผูสรางคงเปนชุมชนที่มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3
สวนที่โดดเดนจนเปนเอกลักษณของวัดประสาทบุญญาวาส คือ ประติมากรรมและ
จิ ต รกรรมเกี่ ย วกั บ หลวงปู ท วด ซึ่ ง ป จ จั ย ที่ กํ า หนดรู ป แบบและเนื้ อ หาของศิ ล ปกรรมมาจาก
ความสัมพันธของหลวงปูทวดกับวัดแหงนี้ ตลอดจนแนวความคิดความศรัทธาของเจาอาวาส ซึ่ง
เปนผูสรางศิลปกรรม อีกทั้งชื่อเสียงของวัดในการเปนที่สรางวัตถุมงคลหลวงปูทวดก็อาจเปน
เหตุผลทางออมที่ทําใหมีการสรางศิลปกรรมเกี่ยวกับหลวงปูทวดขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของวัดดวย
วัดสวัสดิ์วารีสมี าราม
ตั้งอยูที่ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะ
สงฆมหานิกาย มีเนื้อที่ 11 ไร 2 งาน16 อาณาเขตของวัดลอมรอบดวยบานเรือนชุมชน ยกเวน
ดานหนาวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับคลองสามเสน โดยมีลักษณะเปนลานกวางสําหรับจอดรถ
ไม มี กํ า แพงกั้น เขตวั ด การเดิน ทางเข า สู วัด มี 2 เสน ทาง ทางหนึ่ ง คือ จากถนนสุ โ ขทัย เข า ถนน
สุพรรณแลวขามสะพานเหนือคลองสามเสน และอีกทางคือจากถนนนครไชยศรีเขาซอยวัดสวัสดิ์
วารีหรือซอยวัดแคใต ซึ่งถนนนครไชยศรีนี้ยาวตอเนื่องไปยังบริเวณศรียานและราชวัตร ซึ่งเปนยาน
การคา
ชุมชนรอบวัด
ในปจจุบัน วัดสวัสดิ์วารีสีมารามตั้งอยูทามกลางชุมชนในทุกทิศทาง ทั้งที่อยูดานขาง
และดานหลังวัด รวมไปถึงฝงตรงขามคลอง ซึ่งอยูบริเวณถนนสุพรรณ
15

แนงนอย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 2 (กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ,

16

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 296.

2536), 220.
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จากหลักฐานรายนามเจาของที่ดินใน พ.ศ.245217 ทราบวาบริเวณรอบวัดนอกจากที่ธรณี
สงฆแลวจะเปนที่บานและสวนผลไม เจาของสวนใหญมีทั้งราษฎรทั่วไปและขาราชการ ตอมาพระ
คลังขางที่ไดเขามาซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ และในชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีผูคนจากที่
อื่นๆ โดยเฉพาะยานใกลเคียง เชน ศรียาน ยายเขามาอยูอาศัยบนทีด่ นิ ดังกลาวและที่ธรณีสงฆของ
วัด โดยจายคาเชาสืบทอดกันมา ปจจุบันไดจัดตั้งเปนชุมชนถนนนครไชยศรี และชุมชนวัดสวัสดิ์
วารี สวนใหญมีอาชีพคาขาย รับราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยที่ชุมชนสวนใหญเชาที่ดินของวัดอยู
ทําใหความสัมพันธกับวัดเปนไปอยางใกลชิดมาก18
สําหรับฝงตรงขามคลองนั้น เปนที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานใหเจาคุณพระประยูร
วงศ (เจาจอมมารดาแพ) ซึ่งไดทรงสรางตําหนักสวนสุพรรณขึ้นในบริเวณนี้ (ปจจุบันเปนโรงเรียน
พาณิชยการสุโขทัย) รวมทั้งพระราชทานใหกับเจาจอมมารดาแสและพระราชธิดา บริเวณนี้จึงมี
ครอบครัวของขุนนาง ขาราชบริพารอยูอาศัยสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน โดยเสียคาเชาที่ใหแก
เจาของในปจจุบันคือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เดิมพื้นที่มีลักษณะเปนสวนผลไม
และทองรอง ตอมาทางเขตดุสิตไดเขามาปรับปรุงเปนชุมชนซอยโซดา คนในชุมชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และคาขาย19
จากเสนทางถนนที่เชื่อมตอกับราชวัตรและศรียาน ทําใหมีประชาชนจากยานดังกลาว
เขามามีสวนรวมในการอุปถัมภวัด และคงจะเปนรายใหญ เชน ผูบริจาคสรางหอปริยัติธรรมในป
พ.ศ. 2474 เปนคหบดีจากราชวัตร20 สําหรับในปจจุบันวัดไดรับการอุปถัมภจากบุคคลภายนอกที่มี
ชื่อเสียงหลายคน เชน นายทหารระดับสูง นัก รอง นัก แสดง อัน เปนผลมาจากความศรัทธาตอ
พระสงฆบางรูปในวัด

17

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 น.15.2 ก./14 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล เรื่อง ซื้อที่ดิน
ตําบลสามเสนทําที่การประปา (16 มีนาคม 2452-10 สิงหาคม 2454)
18
สัมภาษณ คุณสุรพล แกวโสวัฒนะ, ชุมชนวัดสวัสดิ์วารี, 8 สิงหาคม 2546.
19
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต , เขตดุ สิ ต (online) ณ วั น ที่ 15
ธั น วาคม 2547
จาก
www.dusit.ac.th/department/president
20
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิริยานุกูล ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2536.
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ประวัติวัด21
พระยาสวัสดิ์วารี (เจสัวฉิม) เปนผูสรางวัดนี้ขึ้น เมื่อราว พ.ศ. 2375 ในสมัยรัชกาลที่ 3
และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปเดียวกัน วัดนี้มีชื่อที่ประชาชนเรียกกันวา วัดแคสามเสน
หลังจากสรางแลวไดมีการสรางและบูรณะเสนาสนะตางๆ มาเปนระยะ สวนใหญจะอยูในชวง
หลังจาก พ.ศ.2510 ที่สําคัญคือ ปฏิสังขรณอุโบสถครั้งใหญ ใน พ.ศ.2539
นอกจากนั้น วัดยังไดสรางโรงเรียนประชาบาลขึ้นบนที่ธรณีสงฆบริเวณเยื้องหนาวัด
โดยไดเปดสอนใน พ.ศ.2475
แผนผังของวัด
ดานหนาวัดคือดานที่ติดคลองสามเสน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต โดยปลอยที่วางถัดจาก
คลองมาถึงวัดใหเปนลานกีฬาและที่จอดรถ อุโบสถตั้งหันหนาไปทางคลองอันเปนทางสัญจรสําคัญ
ในสมัยแรกสราง โดยปจจุบันยังมีศาลาทาน้ําอยูที่ริมคลอง ที่มุมกําแพงแกวมีเจดียประดิษฐานอยูทั้ง
4 มุม ลักษณะเชนนี้เปนแบบแผนที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 3 อยางชัดเจน22 (แผนผังที่ 5)
เขตสังฆาวาส ตั้งโอบรอบกําแพงแกวไปทางดานหลังในลักษณะตัว U โดยมีศาลาการ
เปรียญตั้งอยูดานหนาวัด แตเยื้องไปดานขางไมบังมุมมองอุโบสถ แสดงถึงการใหความสําคัญกับ
ศาลาการเปรียญดวยเชนกัน
ศิลปกรรมในวัด
ศาลาราย และเจดีย
เขตพุทธาวาสของวัดอยูภายในกําแพงแกว ซึ่งในอดีตเคยมีศาลารายทรงไทยสรางอยู
หนึ่งหลังที่ทางเขาดานหนา ตอมาเมื่อมีการบูรณะอุโบสถในป พ.ศ. 2539 เปนตนมา จึงไดสราง
ศาลารายขึ้นใหมทั้ง 4 ดานของกําแพงแกว ทั้งนี้เพื่อใชเปนที่เรียนของพระสงฆและสามเณรดวย
โดยใหมีลักษณะคลายอาคารจีนเพื่อใหกลมกลืนกันกับอุโบสถ (ภาพที่ 59-60)23
เจดี ย ที่ มุ ม กํ า แพงแก ว เป น เจดี ย ท รงเครื่ อ งขนาดย อ มบนฐานประทั ก ษิ ณ เล็ ก ๆ ทั้ ง
ตําแหนงและรูปทรงของเจดียสอดคลองกับแบบแผนที่นิยมสรางกันในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนั้น
ยังมีเจดียทรงเครื่องขนาดใกลเคียงกันอีกหนึ่งองค อยูนอกกําแพงแกวออกมาทางทิศตะวันตกของ

21

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 296.
แนงนอย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 2, 220.
23
สัมภาษณ พระครูไพบูลกิจจาทร, ผูชวยเจาอาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 3 ตุลาคม 2546.
22
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อุโบสถ (ภาพที่ 61-62) การมีเจดียอื่นที่ทรงเดียวกันกับเจดียในเขตพุทธาวาสเชนนี้เหมือนกับวัด
ประสาทบุญญาวาส
ซุมและใบสีมา
รอบอุโบสถลอมรอบดวยซุมสีมาทรงไทยผสมตะวันตก (ภาพที่ 64) ซึ่งซุมลักษณะ
ผสมเชนนี้มีมากในกลุมวัดที่สรางสมัยรัชกาลที่ 3 เชน วัดอัปสรสวรรค วัดจันทาราม24 สวนใบสีมา
เปนรูปแบบของสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งตรงนมสีมาเปนรูปวงกลม (ภาพที่ 65) แบบเดียวกับใบสีมาของ
วัดกัลยาณมิตรและวัดเครือวัลย อาจเปนการสั่งทําจากเมืองจีนเชนเดียวกันกับวัดดังกลาว25 และเปน
แบบที่คลายกันมากกับใบสีมาวัดประสาทบุญญาวาสดวย
อุโบสถ
อุโบสถของวัดสวัสดิ์วารีเปนรูปทรงตามแบบที่เรียกกันวา แบบพระราชนิยมของรัชกาล
ที่ 3 กลาวคือ เปนทรงโรงมีระเบียงและพาไลรอบ มีเสารองรับพาไลเปนเสาสี่เหลี่ยมเรียบไม
ประดับบัวหัวเสา ระหวางชองเสาเชื่อมตอดวยพนักระเบียง เครื่องบนเปนหลังคาซอน 2 ชั้น หนา
บันกออิฐถือปูนตกแตงลวดลายดอกไมและสัตวมงคล ไมประดับชอฟา ใบระกา หางหงส แตแทนที่
ดวยปูนปนหัวนาค บันไดทางขึ้นมีพนักโคง ปลายบันไดประดับสิงโตจีนศิลา26 (ภาพที่ 66-69)
เทคนิคการกอสรางเดิมของอุโบสถ ใชผนังรองรับน้ําหนักโดยไมมีเสา วัสดุใชอิฐและ
ปูนน้ําออย ตอมาปูนชํารุดมาก ทางวัดจึงบูรณะขึ้นใหมตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา โดยใช
โครงสรางเดิมและคงรูปแบบเดิมสวนใหญไว รวมทั้งบูรณะฐานชุกชีพระพุทธรูปในอุโบสถที่ชํารุด
มาก เชนกัน27
หนาบันเดิมของอุโบสถปนปูนเปนลายพันธุพฤกษา มีดอกไมกับตัวกระตาย นก และ
สิงโต ติดกระเบื้องเคลือบและมีถวยชามติดประดับอยูดวย (ภาพที่ 66) ตอมาแตกหักชํารุดจึงบูรณะ
ใหมเปนปูนปนติดกระจกสี โดยเปลี่ยนรูปแบบลวดลายเล็กนอย แตยังคงชนิดของสัตวเดิมไว (ภาพ
ที่ 70)
ที่ผนังดานหนาและดานหลังอุโบสถมีประตูใหญดานละ 1 ประตู สวนดานขางมีชอง
หนาตางขางละ 5 ชอง ซุมประตูและหนาตางเดิมปนปูนเรียบไมตกแตง (ภาพที่66) เมื่อบูรณะใหม
ไดประดับปูนปนและกระจกสีเปนลวดลายตางๆ ใหสวยงามขึ้น (ภาพที่ 71-72) การที่ใชวัสดุกระจก
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ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิท ธิพลศิลปจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 60-62.
25
น. ณ ปากน้ํา, ศิลปบนใบเสมา, 54.
26
ไขแสง ศุขวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศิลปจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร,18.
27
สัมภาษณ พระครูไพบูลกิจจาทร, ผูชวยเจาอาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 3 ตุลาคม 2546.
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สีตกแตงสวนหนาบัน และซุมประตู-หนาตางนั้น ทราบมาวาเปนความคิดของชางที่ตกแตง ซึ่งเปน
ชางที่อยูในชุมชนหลังวัดมากอน28
พระพุทธรูปและจิตรกรรม
ภายในอุโบสถไมมีจิตรกรรมฝาผนัง มีแตจิตรกรรมบนเพดานซึ่งของเดิมชํารุดและได
เขียนขึ้นใหมในคราวบูรณะอุโบสถ แตพยายามคงภาพเดิมไว พื้นเพดานทาสีแดง มีรูปลายจีนใน
วงกลมเสมือนเปนดาวเพดาน ลอมดวยตัวคางคาว ที่ขื่อประดับลายมังกร 2 ตัวหันหนาเขาหากัน
(ภาพที่ 74) ลักษณะเชนนี้พบในจิตรกรรมบนเพดานสมัยรัชกาลที่ 3
พระพุทธรูปจัดเปนหมูบนฐานชุกชีเดียวกัน พระพุทธรูปประธานประทับนั่งปางมาร
วิชัยมีเครื่องพระพักตรงดงาม อาจสรางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา ดานหนาสุดบนฐานชุกชี
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง 2 องค เหมือนที่มีอยูในอุโบสถเกาวัดโบสถสามเสน ทั้งชฎาและ
เครื่องประดับบางอยางก็คลายกัน แตฝมือหยาบกวามาก อาจเปนไปไดวาเปนการสรางขึ้นตามแบบ
วัดโบสถ (ภาพที่ 74-76)
ศิลปกรรมอื่นๆ
ที่ดานหนาอุโบสถนอกกําแพงแกว มีเจดียทรงระฆังสีขาวในผังกลม 4 องค (ภาพที่ 77)
แตรูปทรงของเจดียสรางอยางไมถูกตองตามแบบแผน ทั้งในสวนชั้นฐานและปลองไฉน จึงนาจะ
เปนการสรางในสมัยหลังเมื่อไมนานมานี้ เจดียรายทั้ง 4 นี้กลาวกันวาเจาจอมทานหนึ่งสรางขึ้นเพื่อ
บรรจุอัฐิบุคคลในวงศตระกูล ดังมีปายจารึกชื่ออยูที่เจดียวา เจาจอมแกวในรัชกาลที่ 5 และปายสกุล
ปาลกะวงศ ซึ่งคงจะเปนบุคคลที่เคยอยูหรือมีที่ดินอยูฝงตรงขามกับวัด เจดียเหลานี้จึงเปนศิลปกรรม
สวนหนึ่งที่แสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชนใกลวัด
ใกลกับเจดียราย มีตุกตาศิลารูปนักรบจีนตัวหนึ่งที่สวนศีรษะไดหักหายไปแลว (ภาพที่
78) ตุกตานี้เปนของที่มีอยูในวัดมาแตเดิม ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นนิยมนําตุกตาจีนศิลาเชนนี้มา
ตกแตงวัดกันมาก จึงเปนหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สนุบสนุนการเปนวัดสมัยรัชกาลที่ 3 ของวัดนี้ และ
อาจพิจารณาไดถึงการที่ผูสรางเปนขุนนางชั้นสูง ทั้งมีเชื้อสายจีนอีกดวย
สรุปวัดสวัสดิว์ ารีสีมาราม
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สรางขึ้นโดยขุนนางระดับสูงเชื้อสายจีน และมีศิลปกรรมเขต
พุทธาวาสที่เปนระเบียบแบบแผนของสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเฉพาะอุโบสถที่เปนรูปแบบพระราชนิยม
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เรื่องเดียวกัน.
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อยางเต็มที่ การสรางอุโบสถขนาดกลางคอนขางใหญ มีรูปแบบที่สมบูรณ และหันหนาออกสู
เสนทางสัญจรคือคลองสามเสนโดยไมมีสิ่งกอสรางอื่นกั้นขวาง แสดงถึงความมุงหมายที่จะให
ความสําคัญกับอุโบสถและมองดูสงางามจากดานหนาวัด เปนลักษณะของวัดที่สรางโดยเจานาย
และขุนนาง ซึ่งเปนการแสดงถึงศักยภาพของผูสราง นอกจากนั้นยังมีศิลปกรรมบางสวนคลายวัด
อื่นในคลองเดียวกันนี้ เชน ใบสีมา และพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สวนการบูรณะในสมัยปจจุบัน มุงประโยชนใชสอยและความกลมกลืนกับสิ่งที่มีอยูเดิม
โดยมีชางเปนคนในชุมชน ทั้งยังมีเจดียบรรจุอัฐิประจําตระกูลของเจาจอมและขุนนางขาราชบริพาร
ตั้งอยูดานหนาอุโบสถ เปนหลักฐานการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่ชัดเจน และตําแหนงที่ตั้งยัง
แสดงถึงการใหเกียรติบุคคลชั้นสูงดวย
วัดอัมพวัน
ตั้งอยูที่ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีเนื้อ
ที่ 4 ไร 1 งาน 91 ตารางวา อาณาเขตของวัดทิศเหนือและทิศตะวันออกติดตอกับบานเรือนเอกชน
(พันเอกรัศมี รัศมิทัต และพระยาสฤษฎิ์การบรรจง) ทิศใตติดกับคลองสามเสน และทิศตะวันตก
ติดตอกับสมาคมทหารผานศึกเกาหลี29 การเดินทางเขาสูวัดในปจจุบันมี 2 เสนทาง คือทางถนน
พระราม 5 ขามสะพานขามคลองเปรมประชากรเขาซอยดานหนาวัดที่มีบานเรือนเอกชน หรือจาก
ถนนนครไชยศรีเขาซอยวัดอัมพวันเปนเสนทางดานหลังวัด
ชุมชนรอบวัด
วัดอัมพวันมิไดตั้งอยูทามกลางชุมชนของกรุงเทพมหานครเชนวัดอื่นๆ แตแวดลอมดวย
หนวยงานราชการ กับบานเรือนของขุนนางและผูมีฐานะดี ทั้งทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่ง
เปน บ านและที่ ดินของตนเองที่อยูสืบทอดตอกันมา สอดคลองกับ หลักฐานแสดงเจาของที่ดิน
บริเวณนี้ในป พ.ศ.245230 ซึ่งมีทั้งเจาจอม ขุนนาง และคหบดี นอกจากนั้น ฝงตรงขามคลองก็เปน
ที่ดินของเจาจอมและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 หลายพระองค แตปจจุบันไดเปลี่ยนเปนหนวยงาน
เชน สถานีตํารวจดุสิต และโรงเรียนประถมศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย เปนตน
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หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานคลายวันเกิด พระครูโสภณวิริยคุณ เจาอาวาสวัดอัมพวัน 30 มีนาคม

2539.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 น.15.2 ก./14 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล เรื่อง ซื้อที่ดิน
ตําบลสามเสนทําที่การประปา (16 มีนาคม 2452-10 สิงหาคม 2454)
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นอกจากจะไดรับการอุปถัมภจากประชาชนบริเวณใกลวัดและจากยานราชวัตรแลว ใน
สมัยของพระโสภณวิริยคุณ ไดมีกิจกรรมกับวัดอื่นในไทย ตลอดจนวัดไทยในตางประเทศ จึงมี
ผูคนจากภายนอกเขามาสูวัดมาก จนทําใหมีการสรางกุฎิรับรองเปนตึกสูง 4 ชั้น
ประวัติวัด
วัดอัมพวัน สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2385 โดยพระยาราชชนะสงคราม
(วัน) เปนผูสรางเพื่ออุทิศแดมารดาของทานที่ชื่อ อ่ํา จึงไดขนานนามวัดนี้วา วัดอ่ําวัน ตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปนวัดอัมพวัน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 236531
การสรางและบูรณะวัดสวนมากเกิดขึ้นในสมัยของพระครูโสภณวิริยคุณอดีตเจาอาวาส
ในชวง พ.ศ. 2523 เปนตนมา ทั้งในสวนของอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และอาคารกุฏิ อาคารพัก
รับรอง เปนตน
แผนผังของวัด
ในสมัยที่ยังมีการคมนาคมในคลองสามเสน ดานหนาของวัดหันออกสูคลองสามเสนซึ่ง
อยูทางทิศใต รวมทั้งอุโบสถก็ตั้งหันหนาเขาหาคลอง และมีศาลาการเปรียญอยูดานหนาวัดเพื่อ
รองรับประชาชนที่จะเขาวัด เชนเดียวกันกับวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แตตางกันที่ในปจจุบันวัดอัมพ
วันไมมีสะพานขามคลองสามเสนรวมทั้งไมมีชุมชนอยูฝงตรงขาม จึงไมมีการสัญจรจากทางดาน
คลองอีก ประกอบกับประชาชนที่ตั้งบานเรือนอยูทางคลองเปรมประชากรไดรวมกันสละที่ดิน
สวนตัวตัดถนนเขาสูวัด เชื่อมตอกับสะพานขามคลองไปถึงถนนพระราม 532 ทําใหมีความสะดวก
มากกวา วัดจึงเปลี่ยนดานหนาของวัดมาอยูทางทิศตะวันออก โดยมีผูบริจาคสรางซุมประตูวัดให
ตรงเชิงสะพาน (แผนผังที่ 6)
สันนิษฐานวาเมื่อปรับเปลี่ยนทางเขาวัด จึงมีการปรับยายเอาศาลาการเปรียญที่เคยตั้งอยู
ดานหนาอุโบสถติดกับคลองออกไป แลวนําไปสรางตอรวมเปนสวนเดียวกันกับอุโบสถ เจาะชอง
ประตูชองหนึ่งไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหประชาชนที่เดินทางเขาสูวัดโดยเสนทางใหม (ภาพ
ที่ 81) ทั้งยังเปนแกปญหาอุโบสถตั้งขวางทางหนาวัดไดอีกดวย
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหวัดตองใชวิธีดัดแปลงอาคาร คงเนื่องมาจากวัดมีขนาด
พื้นที่นอยแตมีความตองการใชงานในกิจกรรมตางๆ มากขึ้น
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กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2, 357.
ปราณี กล่ําสม, “รําลึกราชวัตร” เมืองโบราณ 30, 1 (มกราคม-มีนาคม, 2547), 92.
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ศิลปกรรมภายในวัด
อุโบสถตอศาลาการเปรียญ
จากภาพถายเกาพบวา เดิมรอบอุโบสถมีกําแพงแกวลอมรอบ ที่มุมกําแพงมีเจดียทรง
เครื่องประดับอยูทั้ง 4 มุม (ภาพที่ 79-80) อันเปนแบบแผนของวัดสมัยรัชกาลที่ 3 เชนเดียวกับวัด
สวัสดิ์วารีสีมาราม ปจจุบันไดรื้อกําแพงแกวและเจดียมุมทั้งสองมุมดานหนาอุโบสถออก สวน
ดานหลังสรางเปนระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน โดยกอหลังคาครอบเชื่อมตอกับ
อุโบสถ และใชกําแพงแกวเดิมเปนผนังระเบียง (ภาพที่ 81)
ศาลาการเปรียญสรางตอออกมาดานหนาของอุโบสถ โดยสรางหลังคาคลุมตอออกจาก
หนาบันดานหนาของอุโบสถ และทําหลังคาลาดดานหนาและดานขาง เจาะประตูทางเขา 3 ดานๆ
ละ 1 ประตู ซุมประตูดานหนาตกแตงดวยเจดียพุทธคยาจําลอง ประกอบดวยเจดียใหญอยูตรงกลาง
และเจดียเล็ก 4 มุม หนาเจดียใหญประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง (ภาพที่ 82) เหตุที่ประดับดวย
เจดียพุทธคยา เนื่องจากอดีตเจาอาวาสผูสรางเคยไปเปนพระธรรมทูตที่วัดไทย พุทธคยา ประเทศ
อินเดีย ทั้งเปนผูขึ้นไปซอมเปลี่ยนไฟฟาที่ยอดเจดียพุทธคยาดวย
อุโบสถเปนทรงโรง กอหนาบันกวางประดับกรอบดวยชอฟา ใบระกา หางหงส พื้น
หนาบันเรียบ ตกแตงดวยปูนปนลายดอกไมรวงกระจายหางๆ กัน ตรงกลางทําเปนวงรี ทาขางในสี
แดง ติดเครื่องถวยกระเบื้องเคลือบที่กลางวง ขอบวงรีประดับลายดอกไมและริบบิ้น เหนือขึ้นไปสุด
หนาบันมีปูนปนลายพวงมาลัยระบายผา (ภาพที่ 83) รูปแบบเชนนี้คลายคลึงกับบางสวนของหนา
บันอุโบสถวัดเศวตฉัตร ซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนกัน
ปจจุบันหนาบันนี้เหลือใหเห็นเพียงดานหลังอุโบสถเทานั้น ซึ่งดานขางและดานหลัง
อุโบสถมีการตอเปนระเบียงคดออกมา ที่หนาบันระเบียงคดมีภาพวาดยักษถือกระบอง คือ ทาว
เวสสุวรรณ รูปแบบคลายคลึงกับรูปยักษใตหอระฆัง (ภาพที่ 84-85) นาจะมีความหมายเปนพิเศษ
นอกเหนือจากเพื่อชวยปกปองรักษาอาคารนั้นๆ33
ตัวอุโบสถมีขนาดเล็ก กอผนังเรียบ เจาะชองหนาตางดานขางละ4 ชอง เจาะชองประตู
ดานหนาติดกัน 3 ชอง (ภาพที่ 86) ซึ่งไมใชลักษณะที่พบไดทั่วไป สวนประตูดานหลังมีเพียง 1 ชอง
เมื่อพิจารณารวมกับขนาดของอุโบสถ จึงเปนไปไดวาเมื่อแรกสรางอาจจะมีประตูดานหนาและหลัง
เพียงดานละ 1 ชองเทานั้น ซึ่งจะเทากันกับอุโบสถวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แตขนาดแตกตางกันทั้งตัว
อุโบสถและประตู
บานหนาตางและประตูทาสีแดงเรียบๆ ไมมีการประดับซุมประตูและหนาตาง
33

สัมภาษณ พระครูปลัดกิตติวัฒน, เจาอาวาส วัดอัมพวัน, 22 ธันวาคม 2547.
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ผนังสกัดหลังดานนอกของอุโบสถมีการตกแตงที่นาสังเกต คือ ลายปูนปนที่อยูสองขาง
ของประตู ลวดลายดานทิศตะวันออกเปนรูปนกยูงในวงกลมหมายถึงพระอาทิตย สวนดานทิศ
ตะวันตกเปนรูปกระตายในวงกลมหมายถึงพระจันทร (ภาพที่ 88) การจัดวางภาพใหตรงตามทิศ
เชนนี้คลายคลึงกับภาพพระอาทิตย-พระจันทรทรงราชรถที่ดานนอกอุโบสถวัดโบสถสามเสน อาจ
เปนแนวความคิดที่ถายทอดใหกันก็เปนได แตสรางออกมาดวยวิธีการที่แตกตางกัน ขณะที่ของวัด
โบสถเปนภาพจิตรกรรม ทําใหมีรายละเอียดเปนการทรงราชรถไดตามแบบไทยประเพณี และมี
รูปแบบการประดับที่มีลักษณะศิลปะจีน อันเปนแบบที่นิยมในรัชกาลที่ 3 แตที่วัดอัมพวันเปนภาพ
ปูนปน ใชภาพที่เรียบงายกวาสื่อความหมาย คือนกยูงและกระตาย ซึ่งรูปแบบปูนปนภาพกระตาย
ในวงกลมเชนนี้มีปรากฏเปนลายประดับซุมประตู “จันทรแจมจํารูญ” ของพระนครคีรี เพชรบุรี อัน
เป น พระราชฐานของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 434 จึ ง น า จะเป น ได ว า
ลวดลายที่วัดอัมพวันนี้อาจสรางขึ้นในรัชกาลที่ 4 ก็เปนได
ใบสีมา
ใบสีมามีขนาดเล็กทาสีน้ําตาล ตั้งอยูบนแทนเตี้ย (ภาพที่ 87) รูปแบบเปนใบสีมาสมัย
รัชกาลที่ 3 ที่เลียนแบบใบสีมาสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะเดียวกับใบสีมาที่วัดรามัญประดิษฐ
และวัดเล็กๆ ที่สถาปนาขึ้นใหมในรัชสมัยนี35้ ตามปกติ ใบสีมาที่สรางในรัชกาลนี้จะประดิษฐานอยู
ในซุมสีมา แตเมื่อตองเปลี่ยนมาอยูภายในอาคาร จึงอาจเปนไปไดวามีการรื้อซุมแลวเปลี่ยนเปน
แทนดังที่เปนอยูแทน
ระเบียงคด
ดานขางและดานหลังของอุโบสถกอเปนระเบียงคดอยูภายใตหลังคาที่เชื่อมตอกัน จึง
กลายเปนระเบียงคดที่อยูภายในอาคาร รอบระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชน
นํามาถวาย (ภาพที่ 90-91) ที่มุมทั้ง 2 ยังปรากฏเจดียเดิมที่เคยอยูที่มุมกําแพงแกว แตไดถูกดัดแปลง
และปดทับสวนยอดดวยหลังคา จนแทบไมเหลือสภาพความเปนเจดีย (ภาพที่ 89) แสดงถึงการ
บูรณะตอเติมอยางไรระเบียบแบบแผน
พระพุทธรูปและจิตรกรรม
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รูปแบบการประดับเชนนี้นาจะเปนอิทธิพลศิลปะตะวันตก และทําขึ้นเพื่อตกแตงใหสอดคลอง
กับชื่อประตูมากกวาที่จะสื่อความหมายตามคัมภีรศาสนาเชนการประดับตามศาสนสถาน ดูภาพซุมประตูใน
กรมศิลปากร, พระนครคีรี (กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย, 2527), 42.
35
น. ณ ปากน้ํา, ศิลปบนใบเสมา,54.
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ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปเปนหมู (ภาพที่ 92) เชนเดียวกับวัดอื่นๆ ที่ได
กล า วถึ ง มาแล ว พระพุ ท ธรู ป ประธานแสดงปางมารวิ ชั ย มี ลั ก ษณะของพระพุ ท ธรู ป สมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน เชน พระพักตรกวางมนเล็กนอย มุมพระโอษฐแยมสรวล เม็ดพระศกแบบ
หนามขนุนถี่ ไมมีไรพระศก เปนตน36
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ (ภาพที่ 92-93) เขียนขึ้นใหมในยุคสมัยปจจุบัน ภาพ
ดานหลังพระประธานเปนภาพเทพชุมนุม สวนผนังดานขางเหนือชองหนาตางเปนเรื่องพุทธประวัติ
และเวสสันดรชาดก ภาพมีลักษณะคลายมนุษยและธรรมชาติจริงมากกวาจิตรกรรมฝาผนังที่วาดกัน
ทั่วไปเชนในวัดอื่นที่กลาวถึงมาแลว อาจไดรับอิทธิพลหรือทางวัดกําหนดใหวาดคลายภาพของเหม
เวชกรที่ใสกรอบติดอยูรอบศาลาก็เปนได
นอกจากนั้น ยังมีการวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติไวที่สวนตางๆ ของศาลาการเปรียญ
โดยมีรูปแบบที่แตกตางจากจิตรกรรมในอุโบสถ แสดงวามีชางหลายคนและมีการตกแตงตางวาระ
กัน (ภาพที่ 94)
สรุปวัดอัมพวัน
ศิลปกรรมในวัดอัมพวันมีลักษณะหลายประการที่เปนแบบแผนของศิลปะสมัยรัชกาลที่
3 ทั้งลวดลายหนาบันอุโบสถ และการประดับมุมกําแพงแกวดวยเจดียทรงเครื่องทั้ง 4 มุม จึง
สอดคลองกันกับประวัติการสราง และคลายคลึงกันกับศิลปกรรมของวัดสวัสดิ์วารีสีมารามที่อยู
ใกลเคียงดวย อยางไรก็ตาม วัดสวัสดิ์วารีฯ และวัดอัมพวันแตกตางกันอยางสําคัญในดานขนาดและ
รูปแบบของอุโบสถ ซึ่งอาจเปนผลมาจากผูสรางวัดและขนาดพื้นที่ของวัดที่ตางกัน
จุดเดนประการหนึ่งของวัดอัมพวัน คือ ลายปูนปนรูปพระอาทิตย-พระจันทรที่ดานหลัง
อุโบสถ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากวัดโบสถสามเสน
เมื่อเสนทางคมนาคมเขาสูวัดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการมีพื้นที่จํากัด ขณะที่ความ
ตองการใชงานเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ มีมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการติดตอกับบุคคลภายนอกอยาง
กวางขวาง ทําให ตองมีการดัดแปลงเสนาสนะตางๆ เพื่อตอบสนอง โดยการปรั บเปลี่ยนต างๆ
เกิดขึ้นในยุคสมัยปจจุบันและเปนไปอยางไมมีระเบียบ

36

61-62.

สมเกียรติ โลหเพชรรัตน, พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพตะวันออก, 2540),
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รูปแบบศิลปกรรมที่สรางขึ้นใหมสวนหนึ่งเปนไปตามรสนิยมและประสบการณของ
อดีตเจาอาวาสผูจัดการสราง เชน ซุมเจดียพุทธคยา สวนการมีสวนรวมของประชาชนใกลวัดซึ่งเปน
ผูมีฐานะดีเปนไปในลักษณะรวมบริจาคมากกวาจะสรางขึ้นเอง
ภาพรวมของวัดสมัยรัชกาลที่ 3
วัดทั้ง 3 วัดคือวัดประสาทบุญญาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดอัมพวัน ตางมี
ศิลปกรรมเดิมบางประการที่แสดงถึงแบบแผนศิลปะของสมัยรัชกาลที่ 3 อาทิ ใบสีมา อุโบสถ เจดีย
ผังเขตพุทธาวาส เปนตน จึงเปนหลักฐานสนับสนุนยุคสมัยการสรางวัดที่ระบุไวในประวัติวัดได
และแสดงวา บริเวณที่ตั้งวัดนั้น เคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยูแลวตั้งแตรัชสมัยนั้นเปนตนมา
ผูสรางวัด วัดสวัสดิ์วารีฯ และวัดอัมพวัน เปนวัดที่สรางโดยขุนนางระดับสูง จึงมีการ
สรางเขตพุทธาวาสคืออุโบสถและเจดียไดตั้งแตแรกสราง โดยมีรูปแบบศิลปะตามแบบแผนชัดเจน
รวมทั้งการหันหนาวัดและอุโบสถเขาสูทางสัญจร ขณะที่วัดประสาทฯ ไมทราบนามผูสราง แต
นาจะเปนราษฎรรวมกันสรางขึ้น จึงทําใหกวาจะสรางเจดียไดก็คงเมื่อเปลี่ยนผานรัชกาลแลว
แตวัดสวัสดิ์วารีฯ และวัดอัมพวันก็ยังมีความแตกตางในดานขนาดและรูปแบบอุโบสถ
รวมทั้งการประดับตกแตง ซึ่งวัดสวัสดิ์วารีฯ มีลักษณะของศิลปะจีนมากกวา ขณะที่วัดอัมพวัน
เกือบไมมีเลย ทําใหคิดไปไดวา อาจเปนผลจากเชื้อชาติที่แตกตางกันของผูสรางวัดทั้ง 2 แหง
ชุมชน วัดประสาทฯ ตั้งอยูทามกลางชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเปนสวนใหญมาตั้งแต
อดี ต จนถึง ป จ จุ บั น ขณะที่ ชุม ชนรอบวั ด สวั ส ดิ์ว ารี ฯ และวั ด อั ม พวัน เปน กลุ ม เจา นาย ขุน นาง
ระดับสูง ขาราชการ เชื้อสายไทย ในสมัยแรกสราง ชุมชนรอบวัดสวัสดิ์วารีฯ อาจมีชาวจีนอยูดวยก็
เปนได (เมื่อพิจารณาวาผูสรางวัดเปนชาวจีนหรือมีเชื้อสายจีน) แตพบวาอิทธิพลของชุมชนชาวจีน
ไมปรากฏเดนชัดภายในวัด คงเปนผลมาจากที่ชาวจีนมักจะแสดงออกทางศิลปะจีนไวในศาลเจา
และวัดจีนมากกวาในวัดไทย ซึ่งบริเวณฝงคลองตรงขามวัดประสาทฯ ก็มีศาลเจาปุนเถากงอยูแหง
หนึ่งดวย นอกจากนั้น ชาวจีนและชาวไทยในสมัยตนรัตนโกสินทรยังมีการปรับตัวเขาหากันในทาง
วัฒนธรรมมาก โดยคนจีนยอมเขาวัดไทยและประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเชนเดียวกับคนไทย37
ขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็มีความนิยมสรางศิลปกรรมในวัดไทยดวยรูปแบบที่มีอิทธิพลของ
37

จี วิลเลี่ยม สกินเนอร, สังคมจีนในประเทศไทย ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห, แปลโดย
ชาญวิทย เกษตรศิริ และคนอื่นๆ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
2529), 131, 318.
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ศิลปะจีน ดังที่เรียกวา “แบบพระราชนิยม” รูปแบบศิลปกรรมในวัดสวัสดิ์วารีฯ และวัดอัมพวัน จึง
ไมสามารถระบุไดวาเปนอิทธิพลของชุมชนชาวจีน
ขนาดพื้นที่ วัดสวัสดิ์วารีฯ และวัดประสาทฯ มีเนื้อที่กวางกวาวัดอัมพวัน ทําใหไม
จําเปนตองดัดแปลงสิ่งกอสรางเพื่อประหยัดพื้นที่
พระสงฆในวัด คือเจาอาวาส หรือพระสงฆที่เปนผูดูและรับผิดชอบการสรางหรือบูรณะ
มักจะนําแนวความคิด รสนิยม และประสบการณของทานมากําหนดรูปแบบศิลปกรรม เชน ซุม
เจดียพุทธคยาที่วัดอัมพวัน เปนตน
ศิลปะที่สรางขึ้นกอน เมื่อมีการสรางสวนใดขึ้นใหม มีแนวโนมวาผูสรางจะพยายามให
มีรูปแบบที่สอดรับกันกับสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม เชน เจดียรายทรงเครื่องและเจดียทรงระฆังนอกเขต
พุทธาวาส เปน แบบเดี ย วกั น กับ เจดีย ใ นแนวแกนหลัก ศาลารายแบบจีน ที่ ส รางใหมใ ห เ ขากั บ
รูปแบบอุโบสถ เปนตน

บทที่ 5
บทสรุป
พื้ น ที่ ซึ่ ง เรี ย กกั น ว า สามเสน ในป จ จุ บั น นั้ น ก อ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ยังคงเปนที่ชานเมืองหางไกลนอกเขตพระนคร มีสภาพเปนสวน
เปนปา ประวัติความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นบริเวณนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผูคน
ชุมชนจึงไมชัดเจน เนื่องจากไมมีบันทึกบอกเลาไวเปนลายลักษณอักษร นอกจากที่กลาววามี
ชุมชนตางชาติที่นับถือศาสนาคริสตอยูที่บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ในการศึกษาจึงตองมุงไปที่
หลักฐานทางดานศิลปกรรมที่เหลืออยูในวัดราษฎร ซึ่งถือวาเปนศูนยรวมของชุมชน และวัดราษฎร
ในพื้นที่นี้แทบทั้งหมดมีที่ตั้งอยูริมคลองสามเสน
ความสัมพันธของชุมชนที่มีตอศิลปกรรม
จากผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีอิทธิพลตอรูปแบบศิลปกรรมที่มีอยูในวัด และศิลปกรรม
ในวัดราษฎรสามารถสะทอนถึงชุมชนที่อยูใกลวัดได โดยเฉพาะชุมชนในอดีตซึ่งแตละชนชาติแต
ละทองถิ่นจะมีคติความเชื่อ วัฒนธรรม ที่แตกตางกัน และจะถายทอดออกมาเปนงานศิลปกรรม
ในศาสนสถานที่เปนศูนยรวมของชุมชนนั้น การศึกษาความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในวัด
ราษฏรจึงทําใหทราบไดถึงคติความเชื่อ และเชื้อสายชาติพันธุ ตลอดจนภูมิลําเนาเดิมของ ชุมชน
รวมทั้งชวงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐานดวย
จากการศึกษาถึงรูปแบบและอายุสมัยของศิลปกรรมในวัดทั้ง 4 แหง ทําใหทราบหรือ
สันนิษฐานถึงความเปนมาของทองถิ่นริมคลองสามเสนไดวา คลองนี้มีอยูแลวในสมัยอยุธยาตอน
ปลายเปนอยางชา และเปนที่ตั้งของชุมชนไทยมาเกาแกตั้งแตสมัยนั้น หรือมีการตั้งชุมชนขึ้นเมื่อ
แรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร อันเปนผลใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงปฏิสังขรณวัด
โบสถสามเสน และเมื่อรวมกับหลักฐานที่กลาววา ในรัชสมัยเดียวกัน นี้ เชื้อพระวงศชั้นสูงอีก
พระองคหนึ่งไดสถาปนาวัดอภัยทายารามขึ้นที่ในคลองสามเสนดวยเชนกัน1 จึงนาจะเปนไปไดวา
มีบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่สัมพันธกับราชสํานักอยางใกลชิดตั้งบานเรือนอยูในคลองแหงนี้ หรือ

1

กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 2,354.
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อยางนอยก็แสดงถึงการเปนพื้นที่สําคัญในการผลิตพืชผลทางการเกษตร2 มิไดเปนทองถิ่นที่รกราง
ไรผูอาศัยซึ่งปราศจากความสําคัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ริมคลองสามเสนคงเปนเสนทางสัญจรสําคัญเสนทางหนึ่ง โดยมี
ชุมชนตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นหลายชุมชนใกลเคียงกัน ดังที่ปรากฏวัดที่สรางในรัชกาลนี้ที่บริเวณตน
คลองถึง 3 วัด คือวัดประสาทบุญญาวาส วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดอัมพวัน รวมทั้งชุมชนที่วัด
โบสถก็ยังคงมีอยู เนื่องจากยังมีหลักฐานการบูรณะสวนตางๆ ของวัดอยูในชวงเวลานี้ เชน การวาด
ภาพจิตรกรรม เปนตน
นอกจากนั้น จากที่ปรากฏการสรางศาลเจาจีน และรองรอยศิลปกรรมของชาวจีนที่วัด
โบสถ ทั้งภาพเทพสตรีจีน และภาพที่อาจเปนขบวนเสลี่ยงของขุนนางจีน ตลอดจนการสรางวัด
สวัสดิ์วารีสีมารามของพระยาสวัสดิ์วารี (เจสัวฉิม) แสดงวา มีชุมชนชาวจีนเขามาอยูอาศัยดวยแลว
ในสมัยนี้ โดยคงมีมากบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา เขามาถึงราวที่ตั้งของวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
เมื่อมองถึงภาพรวมของการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ จึงอาจสรุปไดวาชุมชนสวนใหญ
เป น ชาวไทยพุ ท ธ และมี ช าวจี น ปะปนอยูบ างส ว น ซึ่ ง ศิ ล ปกรรมของสองชนชาตินี้ มี ก ารผสม
กลมกลืนกันมากในสมัยรัตนโกสินทร ทําใหไมสามารถระบุถึงอิทธิพลของชาวจีนที่มีตอศิลปะใน
วัดไดชัดเจน
ปจจุบัน พบวาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีการ
ยายถิ่นเขาออกของคนในชุมชนใกลวัด การยายเขามาของคนในทองถิ่นอื่น ซึ่งรวมถึงพระในวัดก็มี
ดวย การผสมผสานกันทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนจึงหลากหลายยิ่งขึ้น
ปจจัยอื่นที่กําหนดรูปแบบศิลปกรรม
1. ผูสราง พระสงฆ และชาง
ผูสรางวัดมีบทบาทตอการกําหนดแผนผังและรูปแบบของศิลปกรรมในสมัยแรกสราง
อยางมาก โดยเฉพาะระหวางผูสรางที่เปนขุนนางและราษฎรทั่วไป สําหรับพระสงฆ ซึ่งสวนใหญ
คือเจาอาวาส เปนผูจัดการใหมีการสรางหรือบูรณะในสมัยตอมา และเปนผูตัดสินใจเลือกแบบ
ศิลปกรรม สวนชางผูลงมือสราง มีบทบาทในการเสนอแนะ หรือตัดสินใจในบางสวน รวมทั้ง
ความรู ความสามารถของช างก็เ ป น ปจ จัย หนึ่งดว ย ตัว อยา งเชน การสรางรู ป หลวงปูท วดที่ซุม
หนาตางอุโบสถวัดประสาทบุญญาวาส และการประดับกระจกสีที่ซุมหนาตางอุโบสถวัดสวัสดิ์วารี
สีมาราม นอกจากนั้น พบวางบประมาณหรือคาใชจายก็มีผลในการตัดสินใจของพระสงฆดว
2

ส.พลายนอย, พระราชวัง,16-18.
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2.แบบแผนศิลปะจากศูนยกลาง
รูปแบบศิลปะสวนใหญในอดีตของวัดทั้ง 4 เปนไปตามแบบแผน ซึ่งมีตนทางมาจากวัด
หลวง อิทธิพลทางศิลปะจากศูนยกลางจึงยังคงมีผลตอวัดราษฎรอยางมาก โดยสงผานทางผูสรางวัด
พระสงฆ และชาง ซึ่งจะมีอทิ ธิพลมากถาผูสรางวัดเปนขุนนาง เชน วัดสวัสดิ์วารีสมี าราม มีแผนผัง
เขตพุทธาวาส รูปแบบอุโบสถและเจดียทศิ ตามแบบอยางพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อยางชัดเจน
จนแมการสรางศิลปกรรมในสมัยปจจุบัน พระสงฆและชางก็ยังคงใชตนแบบจากวัดหลวงที่สําคัญ
3. เสนทางคมนาคม
ไดพบวา วัดทั้ง 4 ซึ่งอยูในเสนทางคลองเดียวกัน มีศิลปกรรมบางสวนคลายคลึงกัน
ซึ่ ง มี แ นวโน ม ว า วั ด ที่ ส ร า งก อ นอาจจะเป น ต น กํ า เนิ ด ที่ ส ง ต อ ไปยั ง วั ด ที่ ส ร า งขึ้ น ภายหลั ง เช น
พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งวั ด โบสถ ส ามเสนและที่ วั ด สวั ส ดิ์ ว ารี สี ม าราม ลวดลายพระอาทิ ต ย พระจันทรที่วัดโบสถและวัดอัมพวัน เปนตน อยางไรก็ตาม จากจํานวนศิลปกรรมที่คลายกันถือได
วาการถายทอดรูปแบบหรือแนวคิดใหแกกันในระหวางวัดทั้ง 4 มีอยูนอยมาก ทั้งบางสวนยังอาจ
เปนการรับอิทธิพลศิลปะมาจากศูนยกลางโดยตรงมากกวาสงใหกันเองก็เปนได
ส ว นการปรั บ เปลี่ ย นเส น ทางคมนาคมจากทางคลองสู ท างถนน มี ผ ลให วั ด ต อ ง
เปลี่ยนแปลงทิศทางดานหนาของวัด แตมีผลตอแผนผังของวัดเพียงสวนนอย เนื่องจากวัดมีพื้นที่
จํากัด ไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดมากนัก
4. ความสัมพันธกับบุคคลภายนอก
การเปลี่ ย นแปลงเส น ทางคมนาคมและความสะดวกสบายในการเดิ น ทาง ทํ า ให มี
บุคคลภายนอกชุมชนเขามาเกี่ยวของกับวัดเพิ่มขึ้นอยางมาก วัดจึงจําเปนตองจัดเตรียมสถานที่เพื่อ
รองรับคนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่ของแตละวัดมีนอย เกิดเปนผลกระทบตอรูปแบบและที่ตั้ง
ของเสนาสนะ เชน การสรางศาลาการเปรียญตออุโบสถของวัดอัมพวัน หรือการสรางอุโบสถสอง
ชั้นของวัดโบสถ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชงาน
5. ปจจัยอื่นๆ
นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัยปลีกยอยอื่นที่มีผลกระทบ เชน รูปแบบศิลปกรรมที่มีอยูกอน
แลวในวัด เปนตน
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาที่สําคัญของการศึกษาประวัติความเปนมาของวัดและศิลปกรรมในวัดราษฎร
ไดแก การที่วัดสวนใหญแทบไมมีบันทึกการกอสรางและบูรณะใดๆ รวบรวมไวเลย มีเพียงความ
ทรงจําซึ่งยอนไปไดไมไกลนัก อีกทั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไดสูง นอกเหนือจากนั้น วัดเหลานี้ยัง
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มีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับประวัติศาสตรระดับประเทศนอย ทําใหไมมีการกลาวถึงในเอกสาร
ทางประวัติศาสตร หรือมีนอยมาก ปญหานี้ยังเกิดกับการสืบคนประวัติศาสตรของพื้นที่สามเสน
และชุมชนอีกดวย ซึ่งความเปนชุมชนในเมืองหลวงที่มีการยายถิ่นไดงายยิ่งทําใหการรวบรวม
ขอมูลยากลําบากมากขึ้น
นอกจากนั้น วัดเหลานี้ยังเปนวัดที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง จึงมีการบูรณะ รื้อถอน
เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนศิลปกรรมมาโดยตลอด ทั้งยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับการชํารุดเสียหายของ
ตัวงานอันเกิดจากสภาพแวดลอมและกาลเวลา ทําใหไดขอมูลไมครบถวน ตลอดจนอาจมีผลให
การศึกษาและการสรุปผลมีความคลาดเคลื่อนได
อยางไรก็ตาม ศิลปกรรมในวัดราษฎรยังคงมีคุณคาสําหรับการคนหาประวัติศาสตรของ
ทองถิ่นและชุมชน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงที่มาและความสําคัญของชุมชน ทองถิ่น วัด
และโบราณวัตถุสถานของวัด ซึ่งในบางแหงก็มีคุณคาทางศิลปะในระดับสูงเทียบเทาวัดหลวง ควร
ที่จะอนุรักษใหคงอยูเปนมรดกของทองถิ่นและของชาติ จึงควรที่จะมีการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและ
ศิลปกรรมในวัดราษฎรในพื้นที่ตางๆ ใหแพรหลายยิ่งขึ้นเสียตั้งแตวันนี้ กอนที่จะไมหลงเหลือ
หลักฐานและความทรงจําเกี่ยวกับหลักฐานนั้นใหสืบคนกันตอไป
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สามเสน โปรดเกลาฯ ใหกรรมการจัดซื้อ (17 กันยายน 2455 – 6 พฤษภาคม 2456)
. ศธ.8.2 ค/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการเรื่องสราง
โรงพยาบาลสามเสนและยกโรงเทพศิรินทรพยาบาลไปสมทบ (19 เมษายน 2444–14
สิงหาคม 2445)
หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานคลายวันเกิด พระครูโสภณวิริยคุณ เจาอาวาสวัดอัมพวัน 30 มีนาคม
2539.
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิริยานุกูล ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม วันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2536.
อัจฉรา กาญจโนมัย. “การฟน ฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2395).”
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523.
เอนก นาวิกมูล. ถิ่นฐานบานชอง. กรุงเทพฯ : พิมพคําสํานักพิมพ, 2546.
. “ตามหาพระสรรพการ,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 11 (กันยายน 2543) : 90-93.
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