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 The goal of this research is to study the architecture of Wilanda and to substantiate the 

assumption that Wilanda Architecture was influenced by small Catholic churches from the late 

Ayutthaya period. This study presents the development of Wilanda Architecture in the late 

Ayutthaya period, the development of Western-style architecture in Ayutthaya, and the comparison 

between and the analysis of those architectures. 

 Wilanda Architecture refers to Thai brick and mortar buildings, which were  

constructed using walls to support the roof with brick and mortar pediments, and decorated with 

stucco. The style was the significant development from Thai Traditional building whereby the 

pediments were made of wood. This construction technique is believed to have been influenced by 

the Western-style architecture brought from the western settlement and Christian missionaries. 

Wilanda Architecture appeared in Ayutthaya and neighbouring provinces, and usually in small 

buildings functioned as ordination halls or “Viharas.” One of the characteristics is the entrance are 

on only one side of the building. The size and form is similar to that of small Catholic churches 

outside Ayutthaya. 

 The study suggests that Wilanda Architecture developed from buildings constructed by 

Dutch settled in Ayutthaya before the reign of King Narai the Great. Later, the buildings were 

developed into various sizes to the usage. Wilanda ordination hall and small Catholic churches 

developed from Western-style architecture, but it cannot be concluded that Wilanda ordination hall 

was directly influenced by small Catholic churches. 
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บทที่ ่1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

อาคารหลงัคาคลุมแบบก่ออิฐถือปูนตามประเพณีไทยสร้างข้ึนเพื่อเป็นถาวรวตัถุ ซ่ึง
ไดแ้ก่ อาคารส าคญัต่างๆ ในวดั เช่น อุโบสถ วหิาร หรือพระท่ีนัง่องคส์ าคญัในพระราชวงัเท่านั้น 
ต าหนกัท่ีประทบัของเจา้นายในพระราชวงัส่วนใหญ่สร้างดว้ยไม ้ อาคาร "ส าคญั" เหล่าน้ีมีแผนผงั 
รูปทรง การประดบัตกแต่งสืบต่อกนัมาจนมีลกัษณะเป็นแบบแผนหรือท่ีเรียกวา่แบบ "ไทย
ประเพณี" สถาปัตยกรรมอาคารหลงัคาคลุมก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณีอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
หลงัคาลาด โครงสร้างหลงัคาเป็นเคร่ืองไม ้ ประดบัหนา้บนัดว้ยเคร่ืองล ายอง คือ มีช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์เพื่อใหอ้าคารสวยงาม มีรูปทรงท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ และรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัวสัดุในทอ้งถ่ิน สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีมีพฒันาการมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั ทั้ง
ในดา้นขนาด การประดบัตกแต่ง และเทคนิคการก่อสร้าง จวบจนมีชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน ชาว
เปอร์เซียและชาวตะวนัตก เร่ิมเขา้มาตั้งถ่ินฐาน น าศิลปวทิยาการ สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยกีาร
ก่อสร้างใหม่ๆ เขา้มาในกรุงศรีอยธุยา สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้างใหม่น้ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันารูปแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทย ดงัปรากฏหลกัฐานโบราณสถานอาคารแบบ
ตะวนัตกในอยธุยา และลพบุรี รวมถึงโบสถแ์ละวหิารในพุทธสถานท่ีไดรั้บเทคนิคการสร้างจาก
ชาวต่างชาติเหล่าน้ี  

การใชเ้ทคนิคผนงัรับน ้าหนกัของส่วนหลงัคาของอาคารและการสร้างอาคาร 2 ชั้นของ
อุโบสถและวหิารในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานครแสดงอิทธิพลสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยจีากตะวนัตกแสดงอยา่งเด่นชดั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย ์พ.ศ. 
2199 – พ.ศ. 2231)  อุโบสถเหล่าน้ีมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ประดบัดว้ยลายปูนป้ันและ
บางคร้ังมีการประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ นอกจากน้ียงัมีอุโบสถท่ีมีโครงสร้างลกัษณะเดียวกนัแต่
มีขนาดเล็กกวา่ มีทางเขา้ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียวกนัสาดยืน่ออกมาเหนือทางเขา้ กรอบหนา้บนัมกั
ประดบัดว้ยใบระกา เรียกอาคารท่ีมีหนา้บนัแบบน้ีวา่ "วลินัดา" หรือ แบบ "ฮอลนัดา" การเรียกช่ือ
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อาคารท่ีมีหนา้บนัแบบน้ีวา่ "วลินัดา"  น. ณ ปากน ้า1 สันนิษฐานวา่ค าเรียกอาคาร"วลินัดา" มาจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ท่ีทรงเรียกอุโบสถหลงัเก่าของวดัราชาธิวาสซ่ึงมีลกัษณะอาคาร
แบบทรงตึกไม่มีไขราหนา้จัว่2     แต่ปัจจุบนัมีนกัวิชาการบางท่านเรียกอาคารแบบวลินัดาวา่ 
"กระเท่เซร"  ลกัษณะของอาคารแบบน้ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลการประดบัตกแต่งหนา้บนัมาจากศิลปะจีน  

แมว้า่ค  าวา่ "วลินัดา" หมายถึง ชาวดชัท ์ หรือ ฮอลนัดา สันนิษฐานวา่มาจากมาจาก
ภาษาชวา-มลายท่ีูวรรณคดีไทยไดรั้บจากเร่ืองอิเหนาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย3 แต่มิได้
หมายความวา่อาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลายนั้นไดรั้บแบบอยา่งมา
จากพวกฮอลนัดาเท่านั้น แต่สันนิษฐานวา่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ น่าจะทรงช้ีเฉพาะถึง
กลุ่มอาคารท่ีมีลกัษณะต่างไปจากสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและไดรั้บอิทธพลจากตะวนัตก 
มากกวา่อาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ดงันั้นในงานวจิยัน้ี อาคารแบบวลินัดา หมายถึง 
อาคารท่ีปรากฎมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย และสันนิษฐานวา่น่าจะไดรั้บอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีแพร่เขา้มาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โบสถค์าทอลิค
ขนาดเล็กท่ีสร้างอยา่งเรียบง่ายมีการตกแต่งภายนอกอาคารเพียงเล็กนอ้ย มีขนาดเล็กเนน้ประโยชน์
ใชส้อยสอดคลอ้งกบัชุมชนชาวคริสตข์นาดเล็กท่ีกระจดักระจายรอบกรุงศรีอยธุยา 

ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองคท์รงมีพระบรมราชานุญาตให้
ชาวตะวนัตกเผยแพร่คริสตศาสนาไดโ้ดยเสรี ท าใหมี้การตั้งชุมชนชาวคริสตท์ั้งภายในและภายนอก
กรุงศรี-อยธุยา ชุมชนเหล่าน้ีขยายตวัมาถึงเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งไรก็ตามภายหลงัรัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์ฯ ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวคริสตก์บัราชส านกัเส่ือมทรามลง ชุมชนชาวคริสต์
หลายแห่งถูกหา้ม และต่อมาอาคารต่างๆ ในชุมชนถูกท าลายลงภายหลงัการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 
2 ในปี พ.ศ. 2310 ดงันั้นโบสถข์องชาวคริสตใ์นพระนครศรีอยธุยาจึงไม่ปรากฏถึงปัจจุบนั 
 

                                                 
1 นามแฝง ของ ประยรู อุลุชาฏะ 
2 ต๊ิก แสนบุญ [นามแฝง], “หนา้บนัปูนป้ันแบบ "วลินัดา" ถึง "กระเท่เซ" สายสัมพนัธ์

ของวฒันธรรมงานช่างไทย-เทศ," ศิลปวฒันธรรม 27, 321 (กรกฎาคม 2549), 60. 
3 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], นิรุกติศำสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพค์ลงัวทิยา, 2522), 93-

95.  
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อุโบสถในพุทธศาสนาท่ีสร้างแบบวลินัดา ไดแ้ก่ อุโบสถวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 
อุโบสถหลงัเก่าวดัศรีโพธ์ิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การศึกษาวจิยัคน้ควา้น้ีเป็นการศึกษาอุโบสถท่ี
จดัอยูใ่นแบบวลินัดา ท่ีมีการประดบัหนา้บนัดว้ยลวยลายปูนป้ัน มีทางเขา้ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว 
ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญั เน่ืองจากโบสถใ์นคริสตศาสนาจะใหค้วามส าคญักบัทางเขา้ดา้นหนา้ ส่วน
ผนงัดา้นหลงัจะประดิษฐานรูปเคารพและเป็นมณฑลอนัศกัด์ิสิทธิ เม่ือตรวจสอบอุโบสถท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าวและสามารถก าหนดอายไุดว้า่สร้างข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย ขอ้สันนิษฐานวา่
อาคารแบบวลินัดาไดรั้บอิทธิพลจากโบสถ์คาทอลิคขนาดเล็กท่ีแพร่หลายในช่วงอยธุยาตอนปลายมี
ความเป็นไปไดม้ากข้ึน 

ปัญหาในการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาคารแบบวลินัดาท่ีเป็นโบสถค์าทอลิกขนาดเล็กในกรุง
ศรี-อยธุยานั้นไม่มีหลกัฐานดา้นรูปแบบอาคารเหลืออยูอ่าคารท่ีน ามาใชเ้ปรียบเทียบ ดงันั้นจึงน า
โบราณสถานในอยธุยา ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัเตวด็ และอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกสมยัสมเด็จ
พระนารายณ์ฯ ท่ีจงัหวดัลพบุรีมาศึกษา ในส่วนของขอ้มูลดา้นเอกสารไดก้ล่าวถึงการตั้งชุมชนชาว
คริสตใ์นกรุงเทพมหานคร และสร้างโบสถข์นาดเล็กท่ีวดัคอนเซ็ปชญั ต าบลสามเสน 
กรุงเทพมหานคร มีหลกัฐานโบสถห์ลงัเก่าท่ีมีประวติัการสร้างมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
ดงันั้นการศึกษารูปแบบ และการตรวจสอบประวติัของโบสถห์ลงัเก่าน้ีจึงเป็นส่วนส าคญัของ
งานวจิยัน้ีเพื่อยนืยนัความเป็นไปไดท่ี้วา่ โบสถค์าทอลิกแบบวลินัดาท่ีวดัคอนเซ็ปชญัน้ีน่าจะสร้าง
กนัอยา่งแพร่หลายในสมยัอยุธยาตอนปลาย และเป็นตน้แบบใหก้บัวดัไทยท่ีมีการสร้างอุโบสถหรือ
วหิารแบบวลินัดา 

งานวจิยัน้ีจะศึกษาจากหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีพบในงานสถาปัตยกรรมเพื่อวเิคราะห์
เช่ือมโยงกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงภาพความเป็นอยูแ่ละบา้นพกัอาศยัของชาวตะวนัตก
ประกอบเพื่อสนบัสนุนวา่อาคารแบบวลินัดาน้ีน่าจะปรากฏใหพ้บเห็นโดยทัว่ไป และช่างอยธุยาได้
ประยกุตส่ิ์งท่ีพบเห็นสร้างอุโบสถแบบวลินัดา 
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2. สมมติฐำนกำรศึกษำ 

1. อาคารแบบวลินัดาเกิดข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย เป็นอาคารท่ีมีการตกแต่ง
ประดบัหนา้บนัดว้ยปูนป้ันและกระเบ้ืองเคลือบนั้นพฒันามาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกตั้งแต่
สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ  

2. อุโบสถแบบวลินัดาน่าจะววิฒันาการมาจากอาคารแบบวิลนัดาหรือโบสถค์าทอลิค
ขนาดเล็ก เน่ืองจากมีลกัษณะการใชอ้าคารในลกัษณะเดียวกนัคือ มีบริเวณท่ีใหศ้าสนิกชนเขา้ไป
ประชุมกนั และมีดา้นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หรือบริเวณศกัด์ิสิทธ์ิ  

3. สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในอยธุยานั้นมีการสร้างหนา้บนัดว้ยการก่ออิฐถือปูน 
ประดบัสวดลายปูนป้ัน และมีร่อยรอยของการใชก้นัสาด เช่น ท่ีวดัเตวด็ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
นอกจากน้ี ยงัมีหลกัฐานวา่โบสถเ์ก่าในวดัคอนเซ็ปชญันั้นสร้างมาตั้งแต่สมยัอยธุยา โบสถห์ลงัน้ีมี
การสร้างบนแผนผงัเดียวกบัอุโบสถไทย และมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนประดบัลวดลายท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงอิทธิพลทางศิลปกรรมท่ีอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั 
 
3. ควำมมุ่งหมำยในกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบอาคารแบบตะวนัตกและกลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกตั้งแต่สมยั
อยธุยาตอนปลาย ท่ีปรากฎอยูใ่นบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ในดา้นสถาปัตยกรรม 
วตัถุประสงคข์องการใชอ้าคาร แผนผงั และลวดลายประดบั 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะโดยรวมของอาคารแบบวลินัดา เพื่อเปรียบเทียบกบัอาคารท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวนัตก ศาสนาสถานในคริสตศาสนา โดยมีวตัถุประสงคสื์บคน้
ตน้สายพฒันาการของอาคารแบบวลินัดาวา่มาจากสถาปัตยกรรมตะวนัตกแบบใด 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และสถาปัตยกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมตะวนัตก ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นนทบุรี 
และ กรุงเทพมหานคร 
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5. วธีีกำรศึกษำ 

1. ก าหนดตวัอยา่งสถาปัตยกรรมท่ีจะใชศึ้กษา โดย ศึกษาจากเอกสารเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลวา่อาคารใดมีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบตามขอ้สมมติฐาน และตรวจสอบประวติัของอาคาร
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาท่ีสร้าง ประวติัการสร้าง และประวติัชุมชนโดยรอบ และประวติัการบูรณะ 

2. ลงพื้นท่ีส ารวจตวัอยา่งสถาปัตยกรรมท่ีไดก้  าหนด เพื่อถ่ายภาพเพื่อเก็บรายละเอียด
ส่วนประกอบของสถานท่ีอ่ืนๆ และราบละเอียดการประดบัตกแต่ง เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอายุ
และเวลาท่ีใชใ้นการสร้าง 

3. ตรวจสอบขอ้มูลจากการส ารวจกบัขอ้มูลเอกสาร เพื่อยนืยนักบัสมมติฐานท่ี
ก าหนด 

4. สรุปผลการศึกษา 

แหล่งขอ้มูล 
1. ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. หอสมุดแห่งชาติ 
3. หอ้งสมุดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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บทที ่2 
พฒันาการของสถาปัตยกรรมทีไ่ด้รับอทิธิพลจากตะวนัตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 
1. ภาพรวมของสถาปัตยกรรมไทย 

สถาปัตยกรรมไทยมีรูปแบบและใชว้สัดุในการสร้างแตกต่างกนัตามประโยชน์ใชส้อย
และวตัถุประสงค ์ เช่น สถูป เจดีย ์ อุโบสถ วหิาร พระท่ีนัง่ พระมหามณเฑียร ตลอดจนอาคารท่ีพกั
อาศยัทัว่ไป วสัดุท่ีใชก่้อสร้างสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ อิฐ ปูน หรือไม ้การสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทก่ออิฐถือปูนนั้นปรากฎในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าอยา่งนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 12 ตวัอยา่ง เช่น สถูปเจดียใ์นศิลปะทวาราวดี ปราสาทแบบขอม ตลอดจนเจดีย ์ พระอุโบสถ 
วหิารในพุทธศาสนาตั้งแต่สมยัสุโขทยั และพระราชวงัในกรุงศรีอยธุยา อาจกล่าวไดว้า่การสร้าง
อาคารแบบก่ออิฐถือปูนนั้นแต่เดิมจ าเพาะเจาะจงกบัศาสนาสถาน และปราสาทราชมณเฑียรเท่านั้น 
เพื่อใหอ้าคารเหล่าน้ีเป็นถาวรวตัถุและเพื่อรักษาพระศาสนาในเจริญรุ่งเรือง 

ลกัษณะบา้นเรือนของประชาชนทัว่ไปในประเทศไทยนั้นสร้างข้ึนจากวสัดุธรรมชาติ 
เช่น ไมร้วก ไมไ้ผ ่หรือ ไมเ้น้ือแขง็อ่ืนๆ การสร้างบา้นเรือนดว้ยวสัดุธรรมชาติน้ีสอดคลอ้งกบัการ
ใชง้านตามสภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศ วสัดุท่ีน ามาใชอ้ยูใ่นถ่ินฐาน จึงหาง่ายและเหมาะส าหรับ
แซ่มแซมหรือต่อเติมท่ีอยูอ่าศยัเม่ือครอบครัวขยายมีสมาชิกเพิ่มเติม บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัโดยทัว่ไป
นั้นอาจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ เรือนชัว่คราว และ เรือนถาวร1 

เรือนชัว่คราว หรือ เรือนเคร่ืองผกู (ภาพท่ี 1) สร้างข้ึนดว้ยวสัดุง่ายๆ เช่น ไมไ้ผห่รือใบ
จาก ใชต้อก หวาย หรือปอ เป็นเคร่ืองผกูยดึเขา้ดว้ยกนั เสาใชไ้มไ้ผล่  าใหญ่ พื้นและฝาเรือนท าจาก
ไมไ้ผห่รือตน้หมากผา่ซีกทุบใหเ้ป็นแผน่แผน วสัดุท่ีน ามาใชเ้หล่าน้ีไม่มีการก าหนดตายตวัข้ึนอยู่
กบัวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินต่างๆ คนไทยทัว่ไปในอดีตปลูกเรือนลกัษณะน้ีส าหรับอยูอ่าศยั และ
เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีมาจากธรรมชาติจึงไม่มีความคงทน เรือนลกัษณะน้ีจึงไม่เหลือหลกัฐานให้
ปรากฏในปัจจุบนั พฒันาการและเทคนิคการสร้างเรือนแบบน้ีตั้งแต่สมยัสุโขทยั และอยธุยาจึงไม่

                                                 
1โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์,  2539), 110-114. 
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เหลือใหสื้บคน้2 
 
 

 
ภาพท่ี 1 เรือนเคร่ืองผกู 
ท่ีมา: โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์,  2539), 110. 
 
 

เม่ือบุคคลหรือครัวเรือนมีฐานะมัน่คงมากข้ึน จึงสร้างเรือนถาวรข้ึน เรือนลกัษณะน้ี
สร้างจากไมเ้น้ือแขง็ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีความแขง็แรงมากข้ึน เรือนลกัษณะเรียกวา่ เรือนเคร่ืองประดุ 
หรือ เรือนเคร่ืองสับ ช่ือหลงัน้ีมีท่ีมาจากมีวธีิการก่อสร้างโดยใชเ้คร่ืองมือมีคมสับถากผวิเน้ือไมใ้ห้
เรียบ แต่เดิมเรือนท่ีสร้างดว้ยไมจ้ริงน้ีผูมี้สิทธิสร้างอยูอ่าศยัไดน้ั้น ไดแ้ก่ พระมหากษตัริย ์ เจา้นาย
และขา้ราชการระดบัสูงเท่านั้น ราษฎรโดยทัว่ไปมีโอกาสสร้างเรือนไมอ้ยูอ่าศยัตั้งแต่สมยัอยธุยา
ตอนปลายเท่านั้น3   

ความเป็นอยูแ่ละการปลูกเรือนของคนไทยในสมยัก่อนนั้นมีขอ้ก าหนดต่างๆ ซ่ึง
ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลท่ีใหเ้ป็นไปตามฐานะและศกัด์ิของเจา้ของเรือน เช่น หา้มการตกแต่งผวิ
ไมจ้นเรียบสนิท การตกแต่งผวิไมใ้นลกัษณะน้ีท าไดเ้ฉพาะต าหนกัหรือเรือนหลวงเท่านั้น จึงอาจ
กล่าวไดว้า่แมแ้ต่ใชเ้ขตพระราชฐานก็น่าจะสร้างเรือนไมเ้น้ือแขง็ตลอดมา 4  แมว้า่เรือนท่ีสร้างดว้ย
                                                 

2โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, 110. 
3เร่ืองเดียวกนั, 113. 
4เร่ืองเดียวกนั, 113. 
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ไมเ้น้ือแขง็จะมีความคงทนกวา่เรือนเคร่ืองผกูก็ตามแต่ก็ยงัคงใชว้สัดุจากธรรมชาติ จึงมีอายกุารใช้
งานจ ากดั แตกต่างกบัอาคารส าคญัทางศาสนาท่ีสร้างดว้ยหินหรือการก่ออิฐถือปูน ดงันั้นอาคารท่ี
พกัอาศยัท่ีสร้างจากไมน้ั้นมีตกทอดใหศึ้กษาพฒันาการไดน้อ้ยมาก เหตุผลส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี
ไม่นิยมสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัดว้ยวสัดุท่ีคงทนถาวรจ าพวกหินหรืออิฐนั้นเน่ืองมาจากเทคโนโลยใีน
การสร้างอาคารแบบน้ีในชั้นตน้ยงัไม่สามารถสร้างโครงสร้างท่ีรับน ้าหนกัมากและมีหนา้ต่างบาน
ใหญ่ๆ ท่ีเหมาะส าหรับการระบายลมส าหรับการพกัอาศยั อาคารก่ออิฐถือปูนในช่วงก่อนรัชสมยั
ของสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีความอบัทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอและไม่สบายส าหรับการอยู่
อาศยั ดงันั้นอาคารก่ออิฐจึงไม่เป็นท่ีนิยม คนไทยจึงนิยมสร้างเรือนไมส้ าหรับอยูอ่าศยัมาแต่โบราณ
แมแ้ต่ในเขตพระราชฐาน จนกระทัง่ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีการติดต่อกบัตะวนัตกจึงมีการ
น าเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบใหม่ๆ เขา้มาจนมีการสร้างพระต าหนกัและเรือนส าหรับพกัอาศยั
ดว้ยการก่ออิฐถือปูน5 

ลกัษณะประเพณีการปลูกเรือนดงักล่าวสอดคลอ้งกบับนัทึกของชาวตะวนัตกในช่วง
อยธุยาตอนปลายวา่ บา้นเรือนในกรุงศรีอยธุยานั้นไม่ไดป้ลูกอยา่งเป็นระเบียบ เรียงรายไปตามสอง
ขา้งของถนน บา้นของขนุนางและเศรษฐีสร้างดว้ยไมมี้ผนงักวา้งแต่ไม่ไดต้กแต่ง หลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองดินเผา การตกแต่งฝาผนงันั้นท าไดเ้ฉพาะกบักุฏิพระสงฆห์รือต าหนกัของเจา้นาย คน
สามญัหรือคนยากจนอาศยัในเรือนเคร่ืองผกูชั้นเดียวท าจากไมไ้ผแ่ละจาก หลงัคามุงดว้ยจากหรือ
กระเบ้ืองเก่าๆ มีประตูทางเขา้ดา้นหนา้และดา้นหลงัแต่ไม่แขง็แรง หอ้งนอนและหอ้งนัง่เล่นไม่มีส่ิง
อ านวยความสะดวก มีเพียงเส่ือปูพื้น ขนุนาง เศรษฐีและคนสามญัไม่มีเคร่ืองเรือนมากไปกวา่
ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานส าหรับการพกัผอ่น เคร่ืองครัว และภาชนะต่างๆ6 

กุฏิ ศาลา และศาลาการเปรียญมกัจะสร้างอยูร่ายลอ้มวดั (อุโบสถ วหิาร และเจดีย)์ 
โดยทัว่ไปสร้างดว้ยไม ้ ดา้นหนา้และดา้นหลงั (ดา้นผนงัหุม้กลอง) ตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลกั ทั้ง
ภายในและภายนอกนั้นตกแต่งดว้ยสีทองอยา่งสวยงาม หลงัคามุงกระเบ้ืองปิดมุมดว้ยปูนและ
ตกแต่งตามมุมดว้ยงานไมแ้กะสลกั ภายในอาคารไมบ้างหลงัมีการตกแต่งข่ือคานดว้ยทอง7 
 

                                                 
5โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, 113-114. 
6Chris Baker, Dhiravat Na Pombejra, Alfons Van Der Kraan, and David K. Wyatt, 

Van Vliet's Siam (Chiang Mai : Silkworm Books, 2005), 162. 
7เร่ืองเดียวกนั, 157. 
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2. พฒันาการของอาคารหลงัคาคลุมแบบก่ออฐิถือปูน 

พฒันาการการสร้างอาคารหลงัคาคลุมในประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากปัจจยั 2 ปัจจยั
หลกั คือ สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม และความเช่ือทางศาสนา ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตมี้สภาพแวดลอ้มทางภูมิอากาศและภูมิประเทศคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นจึงมีลกัษณะ
ภายนอกของอาคารใกลเ้คียงกนั ตวัอยา่งท่ีเห็นชดัเจนมากท่ีสุดก็คือส่วนหลงัคา หลงัคาบา้นเรือน
ส่วนใหญ่จะเป็นหลงัคามีสันลาดชดัเหมาะส าหรับภูมิประเทศท่ีมีฝนตกชุก (ภาพท่ี 2) 

 
 

 
ภาพท่ี 2 หลงัคาลาด 
ท่ีมา: โชติ กลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์,  2539), 122. 
 

พฒันาการจากปัจจยัทางภูมิอากาศและภูมิประเทศน้ี อาจเกิดข้ึนเองตามชุมชนในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน และอาจเกิดจากการติดต่อระหวา่งชุมชนและถ่ายทอดภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ิน 
พฒันาการเหล่าน้ีเพิ่มเติมเทคนิควธีิการก่อสร้างตลอดจนประโยชน์ใชส้อยท่ีเพิ่มข้ึนตามครัวเรือน
และชุมชน การถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการก่อสร้างระหวา่งชุมชนนอกจากจะแสดงออกดว้ย
รูปแบบภายนอกแลว้ ค าเรียกองคป์ระกอบของตวัอาคารเป็นขอ้มูลสนบัสนุนวา่พฒันาการของ
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อาคารในประเทศไทยนัั้นไดรั้บอิทธิพลของสถาปัตยกรรมในประเทศใกลเ้คียงมานานแลว้ และยงั
แสดงการถ่ายทอดความรู้ในระหวา่งประเทศใกลเ้คียงดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ "โรง" ค าน้ีไม่
ปรากฎวา่มีอยูใ่นค าไทยเดิม ในภาษาเขมรมีค าวา่โรงและใชใ้นความหมายเดียวกบัภาษาไทย 
หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูบ่นพื้นดิน ส่วนในภาษามลายมีูค าวา่ "รุรัง" หรือ "โรง" ซ่ึงแปลวา่ กลวง 
ช่องวา่ง ใชเ้รียกเน้ือท่ีวา่งระหวา่งมุมเสาส่ีมุมของเรือน ตรงกบัค าวา่ "หอ้ง" หรือ "ทอ้ง" ใน
ภาษาไทยซ่ึงไทยเราเรียก ห้องโถงส าหรับรับแขก หรือท่ีส าหรับพระเจา้แผน่ดินออกวา่ราชการวา่ 
"ทอ้งพระโรง" ตรงกบัภาษามลายวูา่ "บะไลโรง" หรือ "พะไล" ในภาษาไทย ค าวา่ "โรง" ไทยน่าจะ
ไดรั้บมาจากภาษามลาย ู ถา้ไม่ไดรั้บโดยตรงก็น่าจะผา่นมาทางภาษาเขมร 8  แมว้า่หลกัฐานทางดา้น
ภาษายงัไม่สามารถช้ีชดัถึงอิทธิพลดา้นงานโครงสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยตรง แต่
สามารถยนืยนัวา่ในภูมิภาคน้ีมีการถ่ายทอดความรู้ดา้นสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นอาคาร
ท่ีอยูอ่าศยัมาโดยตลอด 

ปัจจยัดา้นความเช่ือทางศาสนามีผลต่อการววิฒันาการดา้นอาคารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ส่วนท่ีเป็นอาคารหลงัคาคลุมแบบก่ออิฐถือปูน อาคารแบบน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัใน
ระยะแรก ดงันั้นอาคารแบบน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัอาคารทางศาสนาท่ีมุ่งใหเ้ป็นสถานท่ีถาวรส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและศูนยก์ลางของชุมชน การสร้างอาคารถาวรในศาสนานั้นจะตอ้งให้
เป็นไปตามแบบแผนและสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ไทยรับศาสนา
ฮินดูและพุทธ ผา่นทางประเทศเพื่อนบา้น เช่น ขอม และ พม่า ดงันั้นในเบ้ืองตน้จึงพยายามรักษา
รูปแบบและเทคนิควธีิการก่อสร้างไว ้ เช่น ในศาสนาฮินดูศูนยก์ลางของเมืองนั้นตอ้งเป็นปราสาท
หินและสภาพแวดลอ้มจะตอ้งเป็นไปตามคติภูมิจกัรวาล ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เขาพระสุเมรุ และ
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมจะตอ้งเป็นไปตามแบบแผนเพื่อด ารงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาสน-
สถานไว ้ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ไทยนบัถือศาสนาพุทธเถรวาทเป็นหลกั แมว้า่แนวคิดดา้น
สัญลกัษณ์แบบฮินดูและพุทธมหายานจะตกทอดลงมา แต่พุทธแบบเถรวาทไม่นิยมก าหนด
สัญลกัษณ์ พิธีกรรมและสร้างถาวรวตัถุอยา่งใหญ่โต ท าใหส้ถาปัตยกรรมในระยะน้ีใชก้ารก่ออิฐถือ
ปูน เน่ืองจากง่ายต่อการผลิตและขนส่งมายงัสถานท่ีก่อสร้าง สามารถปรับรูปแบบไดง่้ายกวา่การ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมดว้ยหิน9 ดงันั้น อาคารแบบก่ออิฐถือปูนแบบไทยนั้นแมว้า่จะไดรู้ปแบบและ
แนวคิดท่ีมาจากประเทศใกลเ้คียงแลว้ ยงัผสมผสานและปรับรูปแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
                                                 

8เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], ปลูกเรือน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ม่ค  าผาง, 2531), 80-82. 
9สุเมธ ชุมสาย ณ อยธุยา, น า้ : บ่อเกดิแห่งวฒันธรรมไทย (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทย

วฒันาพานิช, 2529), 122-126. 
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สภาพแวดลอ้มและประโยชน์ใชส้อย 
  
3. อาคารหลงัคาคลุมในสมัยอยุธยา 

อยธุยาเป็นราชธานีของไทย 417 ปี สถาปัตยกรรมอาคารหลงัคาคลุมมีพฒันาการ 3 
ระยะ ไดแ้ก่ ยคุตน้ ยคุกลาง และยคุปลาย อุโบสถและวหิารก่อดว้ยอิฐ มีโครงหลงัคาเป็นเคร่ืองไม ้
โบราณสถานกลุ่มน้ีไม่เหลือหลกัฐานโครงหลงัคาใหศึ้กษา คงเหลือเพียงฐานและผนงั ฐานของพระ
อุโบสถและวหิารมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ พระอุโบสถมีใบเสมาปักเป็นขอบเขตทั้งแปดทิศ 

ในยคุตน้และยคุกลางวหิารมีความส าคญัมากกวา่พระอุโบสถ ตวัอยา่งวหิารในยคุตน้ 
ไดแ้ก่ วหิารหลวงวดัมหาธาตุ อยธุยา สร้างข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวง
พะงัว่) ผนงัดา้นขา้งของวหิารเจาะเป็นซ่ีลูกกรง เรียกวา่ ผนงัลูกกรงมะหวดเหล่ียม หรือ ลูกกรง
ประดบัดอกเหล่ียม (ภาพท่ี 3) อยา่งไรก็ตามลกัษณะซ่ีลูกน้ีอาจจะมีอยูใ่นยคุตน้ หรือเร่ิมท าข้ึนในยคุ
กลาง แต่ไม่ไดเ้ร่ิมในยคุปลายสมยัพระเจา้ปราสาททอง วิหารหลวงวดัราชบูรณะ (ภาพท่ี 4) ท่ีผนงั
ดา้นขา้งเจาะเป็นช่องหนา้ต่าง ซ่ึงแต่เดิมเป็นผนงัลูกกรงมาก่อนและถูกเปล่ียนในการบูรณะ
ภายหลงั10 

 
 

ภาพท่ี 3 ลูกกรงมะหวดเหล่ียม 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 118. 
 
                                                 

10สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 119. 
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ภาพท่ี 4  วหิารหลวงวดัราชบูรณะ 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 118. 
 
 

วหิารหลวงวดัพระศรีสรรเพชญ (ภาพท่ี 5) และพระอุโบสถวดัหนา้พระเมรุ อยธุยา 
(ภาพท่ี 6) เป็นตวัอยา่งของอาคารหลงัคาคลุมในยคุกลาง มีผนงัเป็นซ่ีงลูกกรงเหมือนกบัวหิารหลวง
วดัมหาธาตุ11 
 
 

                                                 
11สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 120-123. 
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ภาพท่ี 5 วหิารหลวงวดัพระศรีสรรเพชญ 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 121. 
 

ในยคุปลายอุโบสถมีความส าคญัมากกวา่วหิาร พระอุโบสถวดับรมพุทธาวาส (ภาพท่ี 7) 
วดัมเหยงคณ์ (ภาพท่ี 8) และวดักุฎีดาว (ภาพท่ี 9) มีลกัษณะร่วมกนัคือ ช่องประตูสามช่องท่ีผนงั
ดา้นสกดั (ดา้นกวา้ง) ดา้นหนา้ ช่องประตูกลางมีขนาดใหญ่ เป็นประธาน ผนงัสกดัดา้นหลงัมกัมี
สองประตู ดา้นขา้งเจาะเป็นช่องหนา้ต่าง12 
 
 
 
 
 

                                                 
12สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 120-124. 
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ภาพท่ี 6 พระอุโบสถวดัหนา้พระเมรุ 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 123. 
 
 

 
ภาพท่ี 7 พระอุโบสถวดับรมพุทธาวาส 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 124. 
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ภาพท่ี 8 วดัมเหยงคณ์ 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 124. 
 

 
ภาพท่ี 9 วดักุฎีดาว 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2542), 125. 
 

อาคารหลงัคาหลุมในสมยัอยุธยาก่ออิฐเป็นผนงัมีโครงหลงัคาเป็นโครงไม ้ ในยคุตน้
และยคุกลางนั้นนิยมเจาะผนงัดา้นขา้ง ในยคุปลายเจาะผนงัดา้นขา้งเป็นช่องหนา้ต่างส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
สันนิษฐานไดว้า่ในยคุตน้และยคุกลางอาจมีขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคหรืออาจเป็นความช านาญของช่าง 
จนถึงยคุปลายช่างอาจไดเ้รียนรู้เทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ ทั้งจากตะวนัตกหรือเปอร์เซียท่ีอยูใ่นราช
ส านกัอยธุยาในยคุปลาย 
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4. อาคารทีไ่ด้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวนัตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ในช่วงอยธุยาตอนปลายรัชสมยัพระเจา้ปราสาททองมีชาวตะวนัตกเร่ิมเขา้มาคา้ขาย
และอาศยัในอยธุยา โยสต ์ เซาเทน (Joost หรือ Justus Schouten) ขา้หลวงฮอลนัดาประจ าเมือง
ปัตตาเวยี (ปัจจุบนั คือ เมืองจาร์การ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย) บนัทึกบรรยายสภาพของกรุงศรีอยธุยา
ไวว้า่ "สยาม (อยธุยา) เตม็ไปดว้ยแม่น ้าล าคลองส าหรับการสัญจรไปมา ชาวสยามนั้นมีเรือเป็น
จ านวนมากอยา่งไม่น่าเช่ือ เรือเหล่าน้ีผกูกบับนัไดเล็กๆ ข้ึนอาคารท่าน ้าขนาดเล็กหรือบา้นพกัอาศยั
ท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปตามแม่น ้าล าคลอง ถดัจากอาคารบา้นเรือนเหล่าน้ีเป็นท่ีวา่งเขียวขจี ซ่ึงอาจจะเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูก และวดั"13 อาคารท่ีพกัอาศยัในอยธุยาเป็นเรือนไม ้และเรือนชัว่คราวต่างๆ 

สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย ์ พ.ศ. 2199 – พ.ศ. 2231) เม่ือ
ชาวตะวนัตกเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาในระยะแรกสันนิษฐานวา่น่าจะพกัอาศยัในเรือนไมเ้ช่นเดียวกบั
ชาวอยธุยา จนกระทัง่ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองคท์รงมีพระบรมราชานุญาตให้
มิชชนันารีสร้างอาคารท่ีพกัดว้ยอิฐ 14  ดงันั้นจึงอาจสันนิษฐานต่อไปไดว้า่การก่อสร้างอาคารท่ีพกั
ดว้ยอิฐของชาวตะวนัตกนั้นเร่ิมข้ึนในสมยัน้ี ขอ้สันนิษฐานน้ีมีหลกัฐานทางโบราณคดีสนบัสนุน 
ไดแ้ก่ โบราณสถานวดัเตวด็ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 10) แมว้า่โบราณสถานแห่งน้ีจะ
เรียกกนัวา่ “วดั” แต่เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบของผนงัอาคารแลว้จึงมี
ขอ้เสนอวา่โบราณสถานวดัเตวด็น้ีอาจจะไม่ใช่วดั แต่เป็นต าหนกัของเจา้นายท่ีสร้างข้ึนเพื่อแปร
พระราชฐานจากวงัในเขตเมืองมาปลีกวเิวกหรือบ าเพญ็พระราชกุศล เน่ืองจากอาคารน้ีอยูใ่กลว้ดั
ต่างๆ ในบริเวณนั้น15 นอกจากน้ียงัมีบา้นหลวงรับราชทูต (บา้นวชิาเยนทร์, ภาพท่ี 11) ตึกโคโรซาน 
(ภาพท่ี 12)  

 
                                                 

13Chris Baker, Dhiravat Na Pombejra, Alfons Van Der Kraan, and David K. Wyatt, 
Van Vliet's Siam, 7. 

14วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควชิาศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2542), 10. 

15สันติ เล็กสุขมุ, พฒันาการของลายไทย : กระหนกกบัเอกลักษณ์ไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2553), 320. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

17 
 

 
และ ตึกปิจูเตอรีในวดัเสาธงทองจงัหวดัลพบุรี (ภาพท่ี 13) ตึกโคโรซานและตึกปิจูเตอรีใชส้ าหรับ
พกัอาศยั รับแขกต่างชาติ ราชทูต และบาทหลวง16 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10 วดัเตวด็ดา้นทิศใต ้มีลวดลายประดบั 
 

                                                 
16จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ, "พระอุโบสถและพระวหิารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกสมยั

อยธุยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วทิยานิพนธ์สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควชิา
ศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 27-28. 
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ภาพท่ี 11 บา้นหลวงรับราชทูต 
ท่ีมา: พงศธ์รรศ แกลว้วกิยก์รรม 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ตึกโคโรซาน 
ท่ีมา: พงศธ์รรศ แกลว้วกิยก์รรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

19 
 

 

ภาพท่ี 13 ตึกปิจูเตอรี 
ท่ีมา: พงศธ์รรศ แกลว้วกิยก์รรม 
 

วดัเตวด็และบา้นหลวงรับราชทูตไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสในสมยัพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 14 ซ่ึงร่วมสมยักบัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ส่วนตึกโคโรซานและตึกปิจูเตอรีนั้นมีประวติั
เป็นท่ีพกัของทูตและพอ่คา้จากเปอร์เซีย ไม่ปรากฏลวดลายเด่นชดัวา่เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศส แต่มีรูปแบบท่ีเด่นชดัวา่มิใช่สถาปัตยกรรมไทยประเพณี แมว้า่ช่อง
หนา้ต่างของตึกปิจูเตอรีเป็นซุม้ปลายแหลมคลา้ยกบัศิลปะเปอร์เซีย อยา่งไรก็ตามอาคารในศิลปะ
เปอร์เซียไม่ปรากฏการสร้างหลงัคาหนา้จัว่แต่นิยมหลงัคาตดัและบางคร้ังประดบัยอดโดม ในขณะ
ท่ีการสร้างอาคารท่ีมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่นิยมในศิลปะตะวนัตก 17  ลกัษณะร่วมกนัของ
อาคารเหล่าน้ีคือ เป็นอาคาร 2 ชั้นและใชผ้นงัท่ีหนาข้ึนเพื่อช่วยรับน ้าหนกั นอกจากน้ีหนา้บนัของ
อาคารเหล่าน้ีเป็นการก่ออิฐถือปูนและประดบัหนา้บนัดว้ยปูนป้ัน ผนงัอาคารภายนอกน่าจะมีการ
ติดตั้งกนัสาดเน่ืองจากอาคารแบบตะวนัตกซ่ึงอยูใ่นเขตอบอุ่นท่ีตอ้งการแสงแดดเขา้สู่อาคารเพื่อลด
ความหนาวเยน็ เม่ือสร้างอาคารเหล่าน้ีในภูมิประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อนและฝนตกชุกจึงมีการปรับ
อาคารให้เหมาะสม โดยทัว่ไปผนงัอาคารหนาประมาณ 60 เซนติเมตร เทคนิคการก่อสร้าง เป็น
ระบบผนงัรับน ้าหนกั เทคนิคการก่อสร้างดงักล่าวเร่ิมเป็นท่ีนิยมในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ไดรั้บ

                                                 
17 อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช, สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสมัยพระนารายณ์ 

(กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 36. 
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อิทธิพลจากตะวนัตก รวมถึงลกัษณะการเจาะช่องหนา้ต่าง และประตูเป็นแบบวงโคง้ดา้นบน 
กระจายแรงดว้ยคานไม ้ ก็ถือเป็นรูปแบบในท่ีนิยมสมยัเดียวกนัดว้ย ลกัษณะการสร้างช่องแสงแบบ
ซุม้โคง้ ถือเป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในสมยัแรก ซ่ึงพฒันาต่อมาเป็นแบบซุม้ปลายแหลม 18  ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่อาคารท่ีใชผ้นงัรับน ้าหนกัโครงสร้างหลงัคาท่ีมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่เป็นอาคาร
ท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก 
  

เม่ือสมเด็จพระเพทราชาข้ึนครองราชยห์ลงัรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ฯ ไม่มีการ
สร้างอาคารแบบตะวนัตกอีกและมีการปรับอาคารแบบไทยเพื่อเพิ่มประโยชน์ใชส้อยและเพิ่มการ
ประดบัตกแต่ง เช่น ต าหนกัพุฒโฆษาจารย ์ (ภาพท่ี 14) ท่ีสมเด็จพระเพทราชาสร้างถวายพระ
อาจารยข์องพระองค ์ต าหนกัน้ีเป็นต าหนกั 2 ชั้น มีหนา้บนัก่อดว้ยอิฐคร่ึงหน่ึง ช่องหนา้ต่างประดบั
ดว้ยซุม้กลีบบวั ภายนอกมีลกัษณะเรียบง่ายไม่มีการตกแต่งลวดลาย หลงัคามีลกัษณะเป็นปีกนกยืน่
ออกมา 
 

 

ภาพท่ี 14  ต าหนกัพุฒโฆษาจารย ์
 

                                                 
18 เยาวภา ลีละบุตร, “อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตกระหวา่ง พ.ศ. 2150-2250 (ค.ศ. 

1607-1707)” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
ภาควชิาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533), 119-122. 
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กล่าวโดยสรุปอาคารเหล่าน้ีมีพฒันาการดา้นเทคนิคท่ีแตกต่างไปจากอาคาร
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ กล่าวคือ มีการใชผ้นงัเพื่อรับน ้าหนกั
หลงัคา หนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่ อาคารสองชั้น มีซุม้หนา้ต่างปลายแหลมรูปกลีบบวั 
ภายนอกเนน้ความเรียบง่าย ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีราชส านกัอยธุยามีการติดต่อ
กบัชาวตะวนัตกและมีชาวตะวนัตกเขา้มาอาศยัในกรุงศรีอยธุยาเป็นจ านวนมาก จึงเกิดขอ้
สันนิษฐานวา่อาคารช่วงอยธุยาตอนปลายนั้นไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างและรูปแบบจากตะวนัตก 
 
5. อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายทีไ่ด้รับอิทธิพลจากอาคารแบบวลินัดา 

ในยา่นการคา้ของกรุงศรีอยธุยามีอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกขนาดเล็กท่ีเองเก
ลเบิร์ด แกมเฟอร์ (Engelbert Kaempfer) บรรยายไวใ้นราวปี พ.ศ. 2232 วา่ มีมีตึก ร้านคา้และ
บา้นเรือนจ านวนมากตั้งอยูบ่นถนน 2 สายหลกั คนจีน อินเดียและแขกมวัร์เป็นเจา้ของตึกในยา่น
การคา้น้ี ตึกเหล่าน้ีสร้างดว้ยวสัดุคลา้ยหิน (อิฐ) ตึกเหล่าน้ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เป็นตึกสองชั้น กวา้ง 4 
กา้ว ยาว 8 กา้ว19 

อาคารในยา่นการคา้ดงักล่าวน้ีสันนิษฐานวา่มีขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร เม่ือแปลง
เป็นระบบเมตริก อาคารท่ีกล่าวถึงในบนัทึกน้ีไม่พบหลกัฐานในอยธุยาแลว้ แต่มีความเป็นไปไดว้า่
น่าจะมีขนาดใกลเ้คียงกบักลุ่มอาคารสิบสองทอ้งพระคลงัท่ีสันนิษฐานวา่เป็นอาคารเก็บพสัดุหรือ
ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ภาพท่ี 15)  

กลุ่มอาคารสิบสองทอ้งพระคลงัจดัเป็นอาคารแบบวลินัดา คือ เป็นอาคารขนาดเล็ก ใช้
ผนงัรับน ้าหนกั และหนา้บนัก่ออิฐจรดอกไก่ เน่ืองจากอาคารเหล่าน้ีมีขนาดเล็กจึงก่อสร้างง่ายกวา่
อาคารขนาดใหญ่ เม่ือชุมชนชาวตะวนัตกขยายตวัและชุมชนไทยในบริเวณรอบๆ กรุงศรีอยธุยา
เติบโตข้ึน จึงสันนิษฐานวา่อาจจะมีการสร้างอาคารแบบวิลนัดาโดยทัว่ไป ในแถบลุ่มน ้าเจา้พระยา
ทางทิศใตข้องกรุงศรีอยธุยาพบตวัอยา่งอุโบสถสมยัอยธุยาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอาคารแบบวลินัดาน้ี 
ไดแ้ก่ อุโบสถหลงัเก่าท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพท่ี 16) อุโบสถดงักล่าวมีขนาดใกลเ้คียงกบั
อาคารก่ออิฐในบริเวณยา่นการคา้ในกรุงศรีอยธุยาตามบนัทึกของ เองเกลเบิร์ด แกมเฟอร์ 
 
 
                                                 

19Chris Baker, Dhiravat Na Pombejra, Alfons Van Der Kraan, and David K. Wyatt, 
Van Vliet's Siam, 8. 
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ภาพท่ี 15 กลุ่มอาคารสิบสองทอ้งพระคลงัในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 อุโบสถแบบ “วลินัดา” ท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 
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6. พฒันาการของสถาปัตยกรรมไทยประเพณจีนถึงสถาปัตยกรรมทีไ่ด้รับอิทธิพลจากตะวนัตกใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย 

สถาปัตยกรรมหลงัคาคลุมหรืออาคารท่ีผูค้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์หรืออยูอ่าศยัใน
ประเทศไทยมีการออกแบบใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิอากาศและวสัดุตามธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ิน เช่น ไม ้
หิน นอกจากน้ียงัมีวสัดุท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ อิฐ และปูน ไมเ้ป็นวสัดุท่ี
มีน ้าหนกัเบาและข้ึนรูปไดง่้าย จึงนิยมใชก่้อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เพราะสามารถต่อเติมและขยายไดง่้าย
ตามความตอ้งการ ในดา้นรูปแบบของอาคารสันนิษฐานวา่ไดรั้บครามรู้และอิทธิพลจากทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆ มาโดยตลอดโดยมีหลกัฐานทางภาษาท่ีใชเ้รียกลกัษณะของอาคารหรือเรียกส่วนประกอบของ
อาคาร อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุอ่ืนนอกเหนือจากไม ้ นั้นโดยประเพณีไทยนิยมใชส้ร้างอาคารท่ีมี
ความส าคญั เช่น อุโบสถ วหิารในพระพุทธศาสนา และพระท่ีนัง่ในพระบรมมหาราชวงั อาคาร
เหล่าน้ีมีแบบแผนท่ีแน่นอน ท่ีเรียกวา่ สถาปัตยกรรมไทยประเพณี  โดยภาพรวมพฒันาการการ
สร้างอาคารหลงัคาคลุมนั้นอาจแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนและหลงัรัชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ฯ 

6.1  สถาปัตยกรรมไทยประเพณีก่อนรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ  
การก่อสร้างอาคารในช่วงเวลาน้ีใชว้สัดุตามวตัถุประสงคข์องอาคาร คือ หากเป็นท่ีพกั

อาศยันิยมใชไ้มเ้ป็นหลกั เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารดว้ยวสัดุอ่ืน เช่น หิน หรือ การก่ออิฐถือปูนยงั
มีขอ้จ ากดัในดา้นเทคโนโลยท่ีีท าใหอ้าคารมีลกัษณะอบัทึบไม่เหมาะกบัการอยูอ่าศยั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากสร้างเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัขนาดเล็ก ดงันั้นอาคารก่ออิฐถือปูนโดยทัว่ไปจึงมกัมีขนาด
ใหญ่ท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีและแรงงานจ านวนมาก อาคารก่ออิฐถือปูนจึงนิยมสร้างเฉพาะกบัอาคารส าคญั
ทางศาสนาและอาคารในเขตพระราชฐาน ขอ้จ ากดัทางเทคโนโลยน้ีีอาจจะพฒันาการกลายเป็น
ขอ้ก าหนดทางสังคมไปโดยปริยายวา่ คนสามญัอยูอ่าศยัในเรือนเคร่ืองผกู หรือเรือนเคร่ืองสับ 
อาคารก่ออิฐถือปูนสร้างโบสถ ์วหิาร และพระราชวงั 

6.2 สถาปัตยกรรมไทยประเพณีในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ  
เม่ือชาวตะวนัตกเร่ิมเขา้มาตั้งถ่ินฐานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวฮอลนัดาท่ีเขา้มาในสมยั

พระเจา้ปราสาททองมีวตัถุประสงคใ์นการคา้ขาย  ชาวฮอลนัดาไดน้ าเทคนิคการก่อสร้างและ
แนวคิดแบบใหม่สามารถสร้างอาคารแบบก่ออิฐถือปูนท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายมากข้ึน ไม่
จ  าเป็นท่ีจ าเพาะเจาะจงสร้างอาคารส าหรับศาสนาเท่านั้น อาคารแบบใหม่น้ีใชเ้ทคนิคการก่อสร้าง
โดยใชผ้นงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนหลงัคา ท าใหส้ามารถสร้างอาคารสองชั้นและมีช่องหนา้ต่างไดม้าก
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ข้ึน ท าใหมี้ความเหมาะสมเพื่อใชอ้ยูอ่าศยัมากข้ึน 

เทคนิคการก่อสร้างของตะวนัตกน้ีท าใหส้ถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีมีพฒันาการ
และมีลกัษณะรูปแบบอาคารท่ีต่างจากเดิมอยา่งชดัเจน หนา้บนัเปล่ียนจากเคร่ืองไมเ้ป็นการก่ออิฐ
ถือปูนประดบัหนา้บนัดว้ยลายปูนป้ัน การใชผ้นงัรับน ้ าหนกัอาคารนั้นท าใหพ้ื้นท่ีใชส้อยภายใน
อาคารมีมากข้ึน ท าใหส้ามารถปรับขนาดของอาคารไดต้ามความตอ้งการ เทคนิคการก่อสร้างแบบน้ี
ท าใหค้วามนิยมในการสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนแพร่หลายมากข้ึน มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านท่ี
หลากหลาย ตั้งแต่โบสถ ์วหิารขนาดเล็ก ต าหนกัเจา้นาย บา้นพกั หอ้งเก็บสินคา้ อาคารเหล่าน้ีสร้าง
ข้ึนในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี 

อุโบสถและวหิารขนาดเล็กท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกเหล่าน้ีไดมี้การปรับรูปแบบการใช้
งานจากอาคารขนาดเล็กเล่าน้ีเป็นอุโบสถขนาดเล็กในวดัพุทธศาสนา และเรียกอาคารขนาดเล็กเล่าน้ี
วา่ “อาคารแบบวลินัดา” หรืออุโบสถแบบวลินัดา 
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บทที ่3 

อาคารแบบวลินัดาในกรุงศรีอยุธยา 

 

1. อาคารแบบวลินัดากบัการขยายตัวของชาติตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อาคารแบบวลินัดาเป็นอาคารท่ีเร่ิมสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลายและไดรั้บความรู้จาก
เทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่จากชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาในกรุงศรีอยธุยา พฒันาการของอาคารแบบ
วลินัดาสัมพนัธ์กบัอิทธิพลของชาติตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และวตัถุประสงคใ์นการเขา้
มาตั้งถ่ินฐานในกรุงศรีอยธุยา ไดแ้ก่ การคา้ การทหาร การเผยแพร่ศาสนา การขยายตวัของชุมชน
ชาวตะวนัตกจากกรุงศรีอยธุยาไปยงัหวัเมืองต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการเผยแพร่คริสตศาสนาเป็น
ส าคญั การขยายตวัของชุมชนชาวคริสตมี์ความจ าเป็นตอ้งสร้างโบสถเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
ชุมชนชาวคริสตใ์นระยะเร่ิมแรกเป็นชุมชนขนาดเล็ก ขนาดของโบสถจึ์งเป็นโบสถข์นาดเล็ก และ
น่าจะสร้างโดยใชเ้ทคนิคและรูปแบบอาคารแบบวลินัดาท่ีชาวตะวนัตกคุน้เคยและสร้างข้ึนในกรุง
ศรีอยธุยามาก่อน 

การเขา้มามีอิทธิพลของชาวโปรตุเกสในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมตน้ข้ึนหลงัจาก
ท่ีคริส-โตเฟอร์ โคลมับสัคน้พบทวปีอเมริกาในปีพ.ศ.2035 (ค.ศ.1492) ประเทศสเปนและโปรตุเกส
ซ่ึงประเทศมหาอ านาจทางทะเลในทวปียโุรปไดรั้บมอบสิทธิพิเศษ ปาโดร อาโด (Padro Ado) จาก 

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิค สิทธิน้ีแบ่งโลกเป็นเขตตะวนัตกหรือทวปีอเมริกา และเขตตะวนัออกหรือ
เส้นทางจากยโุรปมายงัประเทศอินเดีย ศาสนจกัรไดม้อบสิทธิเขตตะวนัตกใหก้บัสเปน และเขต
ตะวนัออกใหก้บัโปรตุเกส 1  โปรตุเกสจึงเขา้มามีอ านาจทางการคา้และศาสนาในประเทศอินเดียจน
ไดต้ั้งอาณานิคมท่ีเมืองกวั ต่อมาโปรตุเกสไดข้ยายเส้นทางมาทางตะวนัออกจนไดคุ้มเส้นทางการคา้
และการเดินทางในช่องแคบมะละกาและตั้งอาณานิคมท่ีเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย 

 

                                                 
1วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควชิาศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิต วทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2542), 6. 
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เม่ือโปรตุเกสครอบครองมะละกาส าเร็จจึงแต่งทูตเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบักรุงศรี-

อยธุยาใน พ.ศ. 2054 (หรือ ค.ศ. 1511) ตรงกบัรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แต่ยงัไม่ปรากฏ
หลกัฐานเก่ียวกบัการเผยแพร่ศาสนา มีแต่เพียงหลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ดา้นการคา้และกอง
อาสาต่างๆ เช่น กองอาสาแม่นปืน จนกระทัง่รัชกาลสมเด็จพระชยัราชา โปรตุเกสช่วยไทยรบชนะ
พม่าในศึกเมืองเชียงกราน2 

ต่อมาฮอลนัดาซ่ึงเป็นชนชาติท่ีมีความสามารถในการเดินเรือและการเขียนแผนท่ีทาง
ทะเลก่อนหนา้น้ีถูกกีดกนัจากจากสเปนและโปรตุเกสไม่ใหเ้ขา้เมืองท่าในประเทศและการคา้
เคร่ืองเทศในยโุรปภาคเหนือท่ีอยูใ่ตอิ้ทธิพลของประเทศโปรตุเกสและสเปน ในช่วงปีพ.ศ.2123 

(ค.ศ.1580) ฮอลนัดาจึงตดัสินใจโจมตีเรือและเมืองท่าของโปรตุเกสในเอเชียเพื่อท าลายการผกูขาด
การคา้เคร่ืองเทศ การคา้ของฮอลนัดาในเอเชียจึงเร่ิมขยายตวัในราวพ.ศ.2133 (ค.ศ.1590) จนกระทัง่
สามารถตั้งสถานีการคา้ท่ีเมืองปัตตาเวยีบนเกาะชวา (ปัจจุบนัคือเมืองจาร์การ์ตา เมืองหลวงของ
ประเทศอินโดนีเซีย และตั้งบริษทั Vereenigde Oostindische Compagnie หรือ VOC ในปีพ.ศ.2145 

(ค.ศ.1602)3 

อิทธิพลของโปรตุเกสในเอเชียตะวนัออกเร่ิมเส่ือมลงตั้งแต่การรวมราชอาณาจกัรกบั
สเปนในปีพ.ศ.2123 (ค.ศ.1580) จนกระทัง่ในระหวา่งปีพ.ศ.2183-4 (ค.ศ.1640-1) ฮอลนัดาไดเ้ขา้
โจมตีเมืองมะละกา จนโปรตุเกสยอมจ านนในวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2184 (ค.ศ.1641) การโจมตี
คร้ังน้ีไดส้ร้างความเสียหายกบัเมืองมะละกาอยา่งมากสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสส่วนใหญ่ถูก
ท าลายลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่โบสถโ์นสสา เซนโญรา ดา อนันนัชิเอดา (Nossa Senhora da 

Annunciada) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์อุทิศถวายต่อพระแม่มารี และตั้งอยูบ่นเขาประจ าเมือง โยสต ์ เซาเทน 
(Joost หรือ Justus Schouten) ขา้หลวงฮอลนัดาประจ าเมืองปัตตาเวยีเดินทางมาส ารวจความเสียหาย
และใหบู้รณะ ปฏิสังขรณ์โบสถพ์ระแม่มารีน้ีซ่ึงเป็นโบสถค์าทอลิคและเปล่ียนช่ือเป็นโบสถน์กับุญ
ปอล (St Paul's) ต่อมาฮอลนัดาสร้างโบสถไ์ครส์ทเชิร์ช (Christ Church) ในปีพ.ศ.2284 (ค.ศ.1741)4 

โยสต ์ เซาเทนขา้หลวงประจ าเมืองปัตตาเวยีเป็นผูท่ี้ส่งเยราเมียส แวน ฟลีต (Jeramius 

                                                 
2วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475”, 8. 
3Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 

43-44. 
4เร่ืองเดียวกนั, 46-48. 
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van Vliet) หรือท่ีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์ไทยวา่ "วนัวลิต" เป็นผูแ้ทนบริษทั VOC เขา้มาประจ าใน  
กรุงศรีอยธุยาเป็นเวลา 9 ปี ในช่วง พ.ศ.2176-2185 (ค.ศ.1633-1642) หรือในรัชสมยัพระเจา้
ปราสาททอง 5  ดงันั้นในสมยัอยธุยาตอนปลายเม่ือโปรตุเกสไดสู้ญเสียอ านาจในมะละกา กรุงศรี-

อยธุยาไดเ้ร่ิมติดต่อคา้ขายกบัฮอลนัดา เน่ืองจากชาวฮอลนัดามิไดเ้ป็นชาวคาทอลิคแต่นบัถือศาสนา 
คริสตนิ์กายโปรแตสแตนทข์องตนเองหรือท่ีเรียกวา่ Dutch Reformed Church 6  จึงมิไดมี้
วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ศาสนาและไม่มีหลกัฐานเก่ียวขอ้งกบักรุงศรีอยธุยาในดา้นการศาสนา 
 

2. การเผยแพร่ศริสตศาสนาในกรุงศรีอยุธยา 

โปรตุเกสผูเ้ป็นเจา้อาณานิคมเมืองมะละกาแต่งทูตเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัอยธุยา
ใน พ.ศ. 2054 (หรือ ค.ศ. 1511) ตรงกบัรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 โดยเร่ิมตน้จาก
ความสัมพนัธ์ดา้นการคา้และการทหาร ต่อมาช่วยราชการสมเด็จพระชยัราชาจนชนะศึกพม่าท่ีเมือง
เชียงกราน และชาวโปรตุเกสไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหส้ร้างวดัในคริสตศาสนาและ
ชุมชนโดยไดรั้บพระราชทานท่ีดินในการสร้างวดัท่ีบริเวณทางตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยาเหนือ 
คลองบางตะเคียน อยา่งไรก็ตามหลกัฐานเก่ียวกบัอาคารทางศาสนาของชุมชนโปรตุเกสท่ีเหลืออยู่
นั้น คือ ฐานโบสถ ์ (ท่ีอาจใชเ้ป็นท่ีพกัหรือวดันอ้ยท่ีใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาของมิชชนันารีคณะ
ต่างๆ ในระยะแรก) ท่ีอยูใ่นเขต หมู่บา้นโปรตุเกส สร้างข้ึนในราวพ.ศ. 2205 (ค.ศ. 1662) หรือในรัช
สมยัของสมเด็จพระนารายณ์ฯ ระยะแรกชาวคริสตใ์นกรุงศรีอยธุยาทั้งหมดจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบั
ของมิชชนันารีโปรตุเกสภายใตส้ังฆมณฑลแห่งเมืองกวั 

ต่อมาในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์ฯ ราว พ.ศ. 2205 (ค.ศ. 1662) คณะมิชชนันารี
ฝร่ังเศสจากกรุงปารีสน าโดยพระสังฆราชลงัแบร์ เดอรามอตตแ์ละพระสังฆราชฟรังซวัส์ บลัลือเดิน
ทางเขา้มาในราชอาณาจกัรและไดรั้บพระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่ศาสนาไดอ้ยา่งอิสระ การท่ี
สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงใหก้ารตอ้นรับชาวต่างชาตินั้น ก็ดว้ยมีพระราชประสงคท่ี์จะคา้ขายเพื่อ
ความมัง่คัง่ของกรุงศรีอยธุยา และศึกษาวทิยาการต่างๆ ของตะวนัตก ขณะเดียวกนัตามลกัษณะนิสัย
ของคนไทยท่ีนบัถือพุทธศาสนาไม่รังเกียจศาสนาอ่ืน นอกจากน้ีสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีพระบรม- 
ราชานุญาตใหช้าวตะวนัตกก่อสร้างวดัและท่ีอยูอ่าศยัดว้ยอิฐ 

                                                 
5วนาศรี สามนเสน, ผูแ้ปล, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวนัวลติ พ.ศ. 2182 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, 2546), 10-11. 
6Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca, 47. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

28 
 

 

การสร้างท่ีพกัอาศยัดว้ยอิฐนั้นแต่เดิมไม่ใช่ส่ิงท่ีประชาชนธรรมดาจะสร้างได ้ เน่ือง 

จากราคาค่าก่อสร้างสูงและกฏเกณฑท์างสังคมท่ีนิยมสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนเพื่อเป็นถาวรวตัถุใน
วดัหรือเป็นอาคารส าคญัเฉพาะในพระราชวงั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่เม่ือมีพระบรมราชานุญาต
ดงักล่าว ท าใหมี้การก่อสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนท่ีใชป้ระโยชน์แตกต่างออกไปจากอาคารก่ออิฐถือ
ปูนแบบไทยประเพณี ตวัอยา่งเช่น โบราณสถานวดัเตวด็ในจงัหวดัอยธุยาท่ีสันนิษฐานวา่เป็น
ต าหนกัเจา้นายมากกวา่เป็นวดั บา้นหลวงรับราชทูต ตึกโคโรซาน ตึกปิจูเตอรีในจงัหวดัลพบุรี 

ถึงแมว้า่สมเด็จพระนารายณ์ฯ มีพระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่คริศตศาสนาอยา่ง
อิสระ และทรงพระราชาทานทรัพยแ์ละท่ีดินเพื่อสร้างโบสถท่ี์บา้นพลดั ต าบลหวัดุม ปากคลอง
ตะเคียน จ านวนคริสตศาสนิกชนยงัจ ากดัอยูใ่นหมู่ชาวต่างชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ โปรตุเกส จีน ญ่ีปุ่น มอญ 
เขมร และพม่า และมีการสร้างโบสถแ์ละชุมชนชาวคริสตท์ัว่ไปกรุงศรีอยธุยา ลพบุรีและบางกอก 

ในช่วงแรกของรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ไม่มีการต่อตา้นการเผยแพร่ศาสนาแต่
อยา่งใด จนกระทัง่ฝร่ังเศสเร่ิมสร้างอิทธิพลทางการเมืองจนเกิดความขดัแยง้ในราชส านกั และใน
ท่ีสุดพระเพทราชายดึอ านาจภายหลงัสมเด็จพระนารายณ์ฯ สวรรคต หลงัจากนั้นสมเด็จพระเพท
ราชาทรงด าเนินการกวาดลา้งอิทธิพลของฝร่ังเศส ท าลายโบสถแ์ละชุมชนชาวคริสตจ์น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศสขาดลง การกวาดลา้งคร้ังนั้นท าใหก้ารพฒันาดา้นต่างๆ จาก
ตะวนัตกหยดุ ชะงกัลง แมว้า่พระเพทราชาจะหนัเหความสัมพนัธ์จากฝร่ังเศสไปยงัพวกฮอลนัดาแต่
ก็จ  ากดัอิทธิพลของพวกฮอลนัดาไว ้ ต่อมาในรัชสมยัพระเจา้เสือมีการฝ้ืนฟูความสัมพนัธ์กบัฝร่ังเศส
เพื่อประโยชน์ทางการคา้ แต่ก็ยงัติดต่อกบัชาติตะวนัตกชาติอ่ืนดว้ย ส่วนการเผยแพร่ศาสนานั้นก็
ไม่ไดมี้ความราบร่ืนเหมือนดงัในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ อาจจะกล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อยธุยาและคริสตศาสนาในสมยัราชวงคบ์า้นพลูหลวงน้ีไม่ราบร่ืน 

เม่ือกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 (ค.ศ. 1767) กลุ่มชาวคริสตอ์พยพไปท่ี 
จนัทบุรี ชาวคริสตท่ี์ยงัอยูใ่นอยธุยาถูกจบัเป็นเชลยและท าใหโ้บสถแ์ละชุมชนชาวคริสตใ์นอยธุยา
ถูกท าลายลง จนกระทัง่สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระองค์
พระราชทานท่ีดินริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีต าบลกุฎีจีน และชาวคริสตจึ์งสร้างโบสถข้ึ์นมีช่ือวา่ 
“โบสถซ์างตาครู้ส” ในระยะแรกความสัมพนัธ์ระหวา่งราชส านกักบัศาสนจกัรเป็นไปดว้ยดี 
จนกระทัง่ปลายรัชกาล เกิดความขดัแยง้ข้ึนเน่ืองจากมิชชนันารีไม่ยอมให้ขา้ราชการท่ีเป็นคริสตเ์ขา้
พิธีถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยา โดยถือวา่เป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัศาสนา แต่พิธีน้ีถือวา่เป็นพระราช
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พิธีท่ีมีความส าคญัมากของราชส านกัและเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์ ความ
ขดัแยง้น้ีท าใหส้มเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีมีพระบรมราชโองการหา้มคนไทยเขา้รีตเป็นคริสต ์ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2321 (ค.ศ. 1778) สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีมีรับสั่งใหจ้ดัพิธีแห่ทางน ้า 3 วนัเพื่อเฉลิม
ฉลอง ปรากฏวา่ไม่มีชาวคริสตเ์ขา้ร่วมเลย พระองคท์รงกร้ิวมากและรับสั่งใหมิ้ชชนันารีออกนอก
ประเทศ ทรงรับสั่งอยูห่ลายคร้ัง จนปี พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1779) มีเรือของพวกมุสลิมเขา้มาจึงมีรับสั่ง
ใหพ้วกมิชชนันารีออกนอกประเทศไปใหห้มด เม่ือถึงปลายรัชกาลเกิดจลาจลข้ึนท าใหโ้บสถ ์
อารามและบา้นของชาวคริสตถู์กท าลาย ชาวคริสตท์ั้งหมดจึงกระจดักระจาย เน่ืองจากไม่มีพระเป็น
ผูน้ า จึงกล่าวไดว้า่ช่วงเวลาน้ีแทบจะไม่เหลือคริสตศาสนิกชนในพระราชอาณาจกัรเลย ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระราชประสงค ์
จะฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการคา้ จึงฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตก และ
ยงัผลใหเ้กิดการฟ้ืนฟูคริสตศาสนา ต่อมาพระองคท์รงส่งพระราชสาส์นไปท่ีมาเก๊าซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
อ านาจของโปรตุเกสในเอเชีย เพื่อขอมิชชนันารี แต่มิชชนันารีโปรตุเกสและมิชชนันารีฝร่ังเศสมี
ความขดัแยง้กนัวา่ใครจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสังฆมณฑลสยาม มิชชนันารีโปรตุเกสจึงตอ้งไปรวมกบั
มิชชนันารีกลุ่มอ่ืนและรวมตวักบัอยูท่ี่โบสถซ์างตาครู้ส ต าบลกุฎีจีน ส่วนชาวคริสตก์ลุ่มอ่ืนๆ เช่น 
เขมรอยูท่ี่วดัคอนเซ็ปชญั สามเสน คริสตศาสนิกชนจีนอยูท่ี่ โบสถก์าลหวา่ร์ ตลาดนอ้ย ต่อมาปีพ.ศ. 
2363 (ค.ศ. 1820) มีการตั้งสามเณราลยัแห่งใหม่เรียกวา่ วดัอสัสัมชญั 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ พระองคท์รงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัพระสังฆ- 

ราชปัลเลอกวัซ์ ท าใหก้ารเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นช่วงน้ีเป็นไปดว้ยดี ท าใหก้ารเผยแพร่คริสต 

ศาสนาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นไปอยา่งค่อนขา้งราบร่ืนแต่ก็คงจ ากดัอยูใ่นหมู่ชาวต่างชาติ 
เช่น ญวน เขมร จีน มากกวา่คนไทย 

 

3. อาคารแบบตะวนัตกในกรุงศรีอยุธยา 

ตวัอยา่งอาคารแบบตะวนัตกในกรุงศรีอยธุยานั้นเหลือให้ศึกษาไม่มาก สันนิษฐานวา่
ไดถู้กท าลายลงไปมากในช่วงอยธุยาตอนปลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงหลงัรัชสมยัของสมเด็จ
พระนารายณ์ฯ ท่ีมีความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งมิชชนันารีฝร่ังเศสกบัราชวงคบ์า้นพลูหลวง จึง
เกิดขอ้จ ากดัในการศึกษาเน่ืองจากขาดความต่อเน่ืองในดา้นพฒันาการ เม่ือชาวตะวนัตกเขา้มาใน
กรุงศรีอยธุยาในระยะแรกสันนิษฐานวา่น่าจะพกัอาศยัในเรือนไมเ้หมือนกบัชาวอยธุยา ต่อมาจึงมี
การสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนซ่ึงมีหลกัฐานส่วนฐานอาคารในหมู่บา้นโปรตุเกส  
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ชาวโปรตุเกสเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาตั้งแต่รัชสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ช่วย
ราชการสงครามจนไดรั้บพระราชทานท่ีดินในแถบคลองบางตะเคียนในสมยัสมเด็จพระชยัราชา 
ชาวโปรตุเกสไดรั้บพระบรมราชานุญาติใหเ้ผยแพร่คริสตศาสนาไดแ้ละสร้างโบสถใ์นบริเวณท่ี
ปัจจุบนัเรียกวา่ "หมู่บา้นโปรตุเกส" อาคารต่างๆ ในบริเวณน้ีเหลือเพียงฐาน ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
สมเด็จพระนารายณ์ฯ คณะมิชชนันารีโปรตุเกสอยูใ่นบงัคบัของสังฆมณฑลเมืองกวั ประเทศอินเดีย 
ดงันั้นอาจจะสันนิษฐานไดว้า่อาคารในหมู่บา้นโปรตุเกสมีลกัษณะเดียวกบัโบสถน์กับุญปีเตอร์ท่ี
เมือง   มะละกาท่ีถอดแบบมาจากโบสถข์องโปรตุเกสในเมืองกวั 

ในขณะท่ีชาวฮอลนัดาเร่ิมเขา้ตั้งถ่ินฐานในอยธุยาในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทอง ซ่ึงเป็นเวลาท่ีฮอลนัดามีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ฮอลนัดาเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาเพื่อ
ท าการคา้ผา่นบริษทั VOC มิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ศาสนา และมีบนัทึกกล่าววา่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2175-2176 (ค.ศ.1632-1633) 7  ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททองฮอลนัดาไดรั้บพระราช- 
ทานท่ีดินและพระบรมราชานุญาตใหส้ร้างท่ีพกัอาศยัทางทิศใตข้องพระนครศรีอยธุยา ดา้นฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา อาคารท่ีพกัอาศยัของชาวฮอลนัดาน้ีเป็นอาคารสองชั้น ลอ้มร้ัวดว้ย
ไมอ้ยา่งเพนียด ชาวยโุรปในกรุงศรีอยธุยาเรียกอาคารหลงัน้ีวา่ "เดอ โลกีย"์ (de logie หรือ the 

Lodge ในภาษาองักฤษ) แต่ชาวอยธุยาเรียกอาคารหลงัน้ีวา่ "ตึกแดง" ซ่ึงเป็นอาคารก่ออิฐ (อาจจะ
มิไดถื้อปูน) อาคารหลงัน้ีปรากฎในภาพเขียนท่ีวาดข้ึนในราว พ.ศ. 2300 (คริสตศตวรรษท่ี 18) และ
เป็นภาพ "ตึกแดง" เพียงภาพเดียวท่ีหลงเหลืออยู ่ (ภาพท่ี 9) ในภาพน้ีดา้นหลงั "ตึกแดง" เป็นทิวเขา 
และพายใุนแถบทะเลเหนือ ลกัษณะเช่นน้ีไม่น่าจะเป็นลกัษณะภูมิประเทศแถบลุ่มน ้าเจา้พระยาแต่
น่าจะเป็นทิวทศัน์ของภูมิประเทศในทวปียโุรป นอกจากน้ีแผนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแผนท่ีปรากฏใน
แผนท่ีของฝร่ังเศส ดงันั้นจึงสันนิษฐานวา่ภาพเขียนน้ีน่าจะวาดข้ึนในยโุรปในช่วงเวลาดงักล่าวและ
จิตรกรผูว้าดจึงน่าจะวาดข้ึนตามค าบอกเล่าหรือบนัทึกมิไดว้าดจากสถานท่ีจริง  

 
 

 

 

                                                 
7Chris Baker, Dhiravat Na Pombejra, Alfons Van Der Kraan, and David K. Wyatt, 

Van Vliet's Siam (Chiang Mai : Silkworm Books, 2005), 23-25. 
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ภาพท่ี 17  ภาพวาด "ตึกแดง" 
ท่ีมา: Chris Baker, Dhiravat Na Pombejra, Alfons Van Der Kraan, and David K. Wyatt, Van 

Vliet's Siam (Chiang Mai : Silkworm Books, 2005), 23. 
  

ในช่วงเวลาท่ีเยราเมียส แวน ฟลีต หรือ "วนัวลิต" อาศยัอยูใ่นกรุงศรีอยธุยา ตึกแดงมี
พนกังาน [ของบริษทั VOC] ราว 30 ถึง 40 คน ประกอบไปดว้ย พอ่คา้ เสมียน แพทย ์ทหาร กลาสี 
และกรรมกร ในราวปีพ.ศ. 2198 นายแพทยกี์ยแ์บรท ์ เอกอค (Dr Gybert Hecog) ช่ืนชม "ตึกแดง" 
วา่เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะโดดเด่นน่าประทบัใจท่ีสุดในอยธุยา ตามบนัทึก ดงัน้ี 

ตึกแดงเป็นอาคารท่ียอดเยีย่มพร้อมดว้ยประโยชน์ใชส้อย เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
กวา้งขวาง เพดานสูง มีหอ้งเก็บของขนาดใหญ่อยูด่า้นหลงัของอาคาร ดา้นหนา้อาคารประดบัดว้ย
จัว่สองชั้น และประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัเหนือประตูและหนา้ต่าง นอกจากน้ีหนา้ต่างมีลูกกรงกนั
ขโมย  ผนงัอาคารหนาสร้างจากอิฐเผา งานประดบัไมเ้ป็นงานแกะสลกัและดูเหมือนท ามาจากไม้
โอค๊ ทางข้ึนอาคารเป็นบนัไดคู่ซ่ึงตรงเขา้ไปในส่วนห้องอาหารซ่ึงอยูด่า้นหลงั ดา้นหนา้ของ
หอ้งอาหารเป็นห้องขนาดเล็กอยูส่องขา้ง ดา้นขวาเป็นหอ้งผูจ้ดัการบริษทั ส่วนดา้นซา้ยเป็นหอ้ง
ผูช่้วยผูจ้ดัการ นอกจากน้ีพนกังานอาวุโสอ่ืนๆ ใชห้อ้งดงักล่าวเป็นท่ีท างานและนัง่ตามล าดบั
ต าแหน่งหนา้ท่ี 
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ดา้นหลงัของตึกใหญ่มีห้องท างานต่างๆ ส าหรับพวกเสมียน แพทย ์ พอ่ครัว คนปรุง
สุรา ช่างไม ้ช่างแกะสลกั พนกังานเป่าแตร ช่างเหล็ก 2 คน กลาสีจ านวนหน่ึง นอกจากน้ียงัมีคนเยบ็
เขา้เล่มหนงัสือ คนท าขนมปัง คนท าความสะอาดและพนกังานดา้นอ่ืนๆ หอ้งต่างๆ มีวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับท างานดงักล่าว ส่วนช่างตดัผมซ่ึงมีทั้งหมด 7 คนตอ้งไปอยูบ่นเรือ เพื่อท าหนา้ท่ีเฝ้าเรือดว้ย
อีกหนา้ท่ีหน่ึง ส่วนพวกโรงเรือนต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใน อาทิ โรงครัว โรงเก็บสุรา ห้องเก็บของ และ
เรือนจ าสร้างดว้ยหิน ในบริเวณน้ีมีคอกมา้ส าหรับเล้ียงมา้ 12 ตวั อีกดา้นหน่ึงของร้ัวมีคอกส าหรับ
เล้ียงแกะเพื่อเป็นสินคา้ส่งออก นอกจากน้ีมีคอกแพะ เลา้เป็ด เลา้ไก่ กรงนกพิราบ นกกระเรียนท่ี
ปล่อยใหเ้ดินไปมาในสนาม ร้ัวไมไ้ผปั่กอยูโ่ดยรอบและคูน ้าท่ีลึกและกวา้งสร้างความปลอดภยัแก่
บริเวณตึกแดง ทางเขา้ออกและทางเขา้มีคูน ้าและมีประตูแขง็แรงกั้นอยู ่ดา้นท่ีติดกบัแม่น ้าเจา้พระยา
มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อขนถ่ายสินคา้ และมีท่ีนัง่เพื่อใหค้นในตึกมาพกัผอ่นชมทิวทศัน์แม่น ้า 
เม่ือเดินผา่นเขา้ไปในประตู ใตตึ้กใหญ่พบโรงเก็บของสะพานไมแ้ละสนามหญา้ ภายในโรงเก็บ
ของมีท่อนซุงขนาดใหญ่วางเรียงรายเตรียมท่ีจะแปรรูป เรือนท่ีสร้างจากหินมุงหลงัคาดว้ยเคร่ือง
เคลือบของไทย คอกสัตวแ์ละกระท่อมมุงหลงัคาดว้ยใบจาก 

หากเดินเขา้ไปในตึกใหญ่จากแม่น ้าจะพบหอ้งโถงท่ีปูพื้นดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ ห้อง
โถงน้ีมีหนา้ต่างจ านวนมากเพื่อระบายอากาศ ดา้นหลงัโรงเก็บของมีการปลูกพืชผกัสวนครัว ผลไม ้
เช่น มะนาว ส้ม ทบัทิม แต่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนดา้นหลงัถดัออกไปนั้น พบเห็นการก่อสร้างเจดีย์
จ  านวนมาก 

เน่ืองจากชาวฮอลนัดานบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนทข์องตวัเอง (Dutch 

Reformed Church) มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาเพื่อท าการคา้ มิไดมี้วตัถุประสงค์
ในการเผยแพร่ศาสนาดงัเช่นชาวโปรตุเกสหรือฝร่ังเศส ดงันั้นการสร้างถ่ินท่ีอยูข่องชาวฮอลนัดาจึง
มีลกัษณะเป็นอาคารท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัท่ีจ  ากดัในบริเวณหน่ึง ส่วนชาวโปรตุเกสและฝร่ังเศส
นั้นจึงมีการสร้างโบสถศ์าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิคเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ศาสนา
และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนตวัอยา่ง โบสถค์าทอลิคท่ีมีประวติัการสร้างมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอน
ปลาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่8 

กลุ่มท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นโบราณสถาน เหลือเป็นฐานและซากอาคารซ่ึงสันนิษฐานวา่สร้าง
ข้ึนในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ   ตั้งอยูใ่นกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี อาคารในกลุ่มน้ีไม่สามารถระบุ

                                                 
8วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475,” 77-78. 
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รูปแบบอาคารได ้โบสถก์ลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

x โบสถเ์ซนตโ์ดมิงโก ้ตั้งอยูใ่นบริเวณหมู่บา้นโปรตุเกส พระนครศรีอยธุยา 
x โบสถส์ันเปาโล ลพบุรี 
x โบสถน์อตเตอร์ดาม เดอ ลอแรตต ์ลพบุรี 

กลุ่มท่ี 2 เป็นโบสถท่ี์มีประวติัการสร้างมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย แต่โบสถท่ี์
ปรากฏในปัจจุบนัเป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสมยัหลงั ตวัอยา่งเช่น โบสถน์กับุญยอเซฟ อยธุยา โบสถ์
หลงัน้ีมีประวติัวา่คณะธรรมทูตจากฝร่ังเศสไดรั้บพระราชทานท่ีดินและพระบรมราชานุญาตจาก
สมเด็จพระนารายณ์ฯ ในก่อสร้าง แต่เดิมเป็นอาคารไม ้ ต่อมาปรับปรุงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบ
เรอเนส-ซองส์ ในช่วงก่อนเสียกรุงคร้ังท่ี 2 คนไทยไดเ้ขา้มาอาศยัและใชเ้ป็นฐานต่อสู้กบัพม่า พม่า
บุกเขา้โจมตีและเผาท าลายทิ้งเสีย9 

โบสถน์กับุญยอเซฟหลงัปัจจุบนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สร้างเสร็จในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ในพ.ศ. 2434 (ค.ศ.1891) อาคารกวา้ง 23.11 เมตร ยาว 42.74 
เมตร 10  โบสถห์ลงัปัจจุบนัมีประวติัวา่ก่อสร้างบนพื้นท่ีเดิมแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่สร้างตามรูป
แบบเดิม ดงันั้นจึงไม่สามารถกล่าวไดว้า่โบสถน์กับุญยอเซฟหลงัปัจจุบนัเป็นสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกสมยัอยธุยาตอนปลาย 

กลุ่มท่ี 3 เป็นโบสถค์าทอลิคท่ีมีประวติัการก่อสร้างมาตั้งแต่อยธุยาตอนปลาย และใน
บริเวณท่ีตั้งในปัจจุบนัมีอาคารท่ีมีประวติัการก่อสร้างมาตั้งแต่สมยัอยธุยา ตวัอยา่ง โบสถก์ลุ่มน้ี
ปัจจุบนัมีเพียงแห่งเดียวคือ โบสถค์อนเซ็ปชญั สามเสน  ภายในบริเวณโบสถค์อนเซ็ปชญัแห่งน้ีมี
โบสถ ์2 หลงัซ่ึงมีประวติัการก่อสร้างและตวัอาคารท่ีสมบูรณ์11 

โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรก เป็นอาคารขนาดเล็ก (ภาพท่ี 10) ก่ออิฐถือปูนหลงัคาเป็น
โครงสร้างไม ้ มีขนาด กวา้ง 8.55 เมตร ยาว 9.75 เมตร จดัเป็นอาคารท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัอุโบสถ
ขนาดเล็ก สมเด็จพระนารายณ์ฯ พระราชทานท่ีดินและพระบรมราชานุญาตแด่พระสังฆราชหลุยส์ 
ลาโนแห่งคณะคณะมิสซงัสยามสร้างโบสถห์ลงัแรกในราวปี พ.ศ. 2217 (ค.ศ. 1674) ภายหลงั
                                                 

9วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475,” 99. 

10เร่ืองเดียวกนั, 100. 
11เร่ืองเดียวกนั, 79. 
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สมเด็จพระนารายณ์ฯ เสด็จสวรรคตชาวคริสตท่ี์โบสถค์อนเซ็ปชญัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั แต่ก็
ไม่มีมิชชนันารีประจ าอยูเ่ลย ต่อมาเม่ือกรุงศรีอยธุยาแตกในปี พ.ศ. 2310 มิชชนันารีและ
คริสตศาสนิกชนทั้งหมดไดล้ี้ภยัไปอยูเ่ขมร 

 
 

ภาพท่ี 18 โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรก 
 

ในปี พ.ศ. 2328 (ค.ศ.1785) มิชชนันารีท่ีล้ีภยัไปอยูท่ี่เขมรน ามิชชนันารีชาวโปรตุเกส
และชาวเขมรท่ีรับใชมิ้ชชนัารีกลบัมาอยูท่ี่โบสถค์อนเซ็ปชญั ชาวบา้นจึงเรียกโบสถค์อนเซ็ปชญัวา่ 
"โบสถเ์ขมร" หลงัจากนั้นสันนิษฐานวา่ชุมชนชาวคริสตแ์ห่งน้ีน่าจะขยายตวั ในราวปี พ.ศ. 2379 

(ค.ศ. 1836) บาทหลวงปัลเลอกวั เจา้อาวาส สร้างโบสถห์ลงัท่ีสองข้ึนโดยท่ีไม่ร้ือถอนโบสถห์ลงั
เดิม12 

โบสถห์ลงัท่ีสองเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ (ภาพท่ี 11) 

สร้างเสร็จในราวปี พ.ศ. 2380 (ค.ศ.1837) และมีการปรับปรุงในส่วนหนา้ต่างและกระจกสีในปี 
พ.ศ.2402 (ค.ศ.1859) โบสถก์วา้ง 14.06 เมตร ยาว 47.00 เมตร จดัเป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึน
สมยัรัตนโกสินทร์เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เม่ือพิจารณาจากขนาดของอาคารแลว้สัดส่วนของ

                                                 
12วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475,” 83. 
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โบสถห์ลงัแรกและหลงัท่ีสองมีขนาดต่างกนัมาก สอดคลอ้งกบัขอ้สันนิษฐานท่ีวา่ชุมชนคริสตท่ี์
โบสถค์อนเซ็ปชญัมีการขยายตวั นอกจากน้ีโบสถห์ลงัแรกอาจจะถูกทิ้งร้างไป เม่ือชาวคริสตก์ลบั
เขา้มาจึงน่าจะใชอ้าคารท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือหากไม่มีอาคารถาวรอยูก่่อนหนา้ก็น่าจะสร้างอาคารไมห้รือ
อาคารท่ีใหญ่กวา่โบสถห์ลงัเดิม เน่ืองจากระยะเวลาท่ีชาวคริสตก์ลบัเขา้มาและสร้างโบสถห์ลงัท่ี
สองนั้นใชเ้วลาต่างกนัไม่มาก ดว้ยเหตุผลขอ้น้ีและประวติัการสร้างโบสถห์ลงัแรกนั้นน่าจะยนืยนั
วา่โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกสร้างมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
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4. อาคารแบบวลินัดาในกรุงศรีอยุธยา 

ค าเรียกอาคารแบบ “วลินัดา” น้ี น.ณ.ปากน ้า สันนิษฐานวา่มาจาก พระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกลา้ฯ ทรงเรียกโบสถห์ลงัเก่าของวดัราชาธิวาสซ่ึงมีลกัษณะอาคารแบบทรงตึกไม่มี
ไขราหนา้จัว่วา่ “ทรงฮอลนัดา” นอกจากน้ี น.ณ.ปากน ้า กล่าวถึง โบราณสถานวดัเตวด็ ท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาวา่เป็นตน้แบบของอาคารประเภทศาสนาสถานท่ีมีอิทธิพลศิลปะแบบตะวนัตก 
โดยเฉพาะการท าลวดลายแบบตะวนัตกท่ีนิยมในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ภายหลงัมีการปรับเป็น
ลวดลายไทยและน ากระเบ้ืองถว้ยชามจีนประดบัตกแต่ง ตวัอยา่งเช่น อุโบสถหลงัเก่าวดัชมภูเวก 
จงัหวดันนทบุรี 13   ดงันั้นอาคารแบบวลินัดามีลกัษณะทัว่ไปคือ เป็นอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ตะวนัตกในช่วงอยธุยาตอนปลายมีลกัษณะเด่นภายนอก คือ หนา้บนัก่ออิฐถือปูน ท าใหส้ามารถ
ประดบัลายปูนป้ันได ้ การก่อสร้างและการประดบัลวดลายดว้ยปูนป้ันบนหนา้บนัท าใหล้กัษณะ
ภายนอกของอาคารแตกต่างจากอาคารแบบไทยประเพณีท่ีสร้างโดยทัว่ไป 

ค าวา่ “วลินัดา” เป็นค าชวา-มลายท่ีูมาจากวรรณคดีเร่ืองอิเหนาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอน
ปลาย หมายถึง ชาวดชัท ์ หรือ ฮอลนัดา 14  ท่ีเขา้มามีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเร่ิมตั้ง
ศูนยก์ลางในเกาะชวา ต่อมาพวกฮอลนัดาไดข้ยายอิทธิพลแทนท่ีพวกโปรตุเกสท่ีมีอ านาจอยูเ่ดิมใน
คาบสมุทรมลาย ู เม่ือฮอลนัดาท าสงครามชนะพวกโปรตุเกสและยดึเมืองมะละกาไดส้ าเร็จจึงสร้าง
อาคารแทนท่ีอาคารของชาวโปรตุเกสท่ีไดรั้บความเสียหายจากการรบ  เม่ือชาวฮอลนัดาเขา้มาใน
กรุงศรีอยธุยาเพื่อท าการคา้และสร้าง “ตึกแดง” เพื่อเป็นส านกังาน สถาปัตยกรรมของตึกแดงท่ี
สันนิษฐานวา่ใชเ้ทคนิคการก่อสร้างและมีรูปแบบเดียวกบัอาคารของพวกฮอลนัดาในเมืองมะละกา 
และพฒันาเป็นตน้แบบของอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกและเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
แบบใหม่ท่ีแพร่หลายในช่วงอยธุยาตอนปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ดงันั้น อาคารแบบ
วลินัดา น้ีจึงสันนิษฐานวา่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ทรงเรียกอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลแบบ
ตะวนัตกในช่วงอยธุยาตอนปลายโดยทัว่ไปมิไดช้ี้เฉพาะแต่อาคารท่ีสร้างโดยชาวฮอลนัดา 

ในช่วงอยธุยาตอนปลายตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ สถาปัตยกรรมมีการพฒันา
                                                 

13 ต๊ิก แสนบุญ [นามแฝง], “หนา้บนัปูนป้ันแบบ "วลินัดา" ถึง "กระเท่เซ" สายสัมพนัธ์
ของวฒันธรรมงานช่างไทย-เทศ," ศิลปวฒันธรรม 27, 321 (กรกฎาคม 2549), 60. 

14 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], นิรุกติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพค์ลงัวทิยา, 2522), 93-

95.  
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รูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากสถาปัตยกรรมไทยประเพณีอยา่งชดัเจนและมีการสร้างอาคารแบบ
วลินัดา อยา่งแพร่หลายทั้งในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี ต่อมาแพร่หลายไปยงัหวัเมืองต่างๆ อาคาร
แบบวลินัดา  ท่ีสร้างในระยะน้ีมีทั้งอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้น ใชผ้นงัรับน ้าหนกัโครงสร้างหลงัคา
ของอาคาร และหนา้บนัก่ออิฐถือปูนและอาจมีลวดลายประดบั ตวัอยา่งอาคารท่ีพบในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ 

x โบราณสถานวดัเตวด็  
x พระอุโบสถวดับรมพุทธาวาส  
x พระอุโบสถวดัมเหยงค ์ 
x พระอุโบสถวดักุฎีดาว  
x ต าหนกัพุฒโฆษาจารย ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

อาคารดงักล่าวสร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีชาวตะวนัตกเร่ิมเขา้มาตั้งถ่ินฐานและ
ก่อสร้างอาคารแบบตะวนัตกและแบบวลินัดา  ซ่ึงมีหลกัฐานเหลืออยูใ่นลพบุรี เช่น 

x บา้นหลวงรับราชทูต  
x ตึกโคโรซาน 

x ตึกปิจูเตอรี 

x อาคารสิบสองทอ้งพระคลงั ในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

อาคารแบบวลินัดาและอาคารแบบตะวนัตกในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรีนั้นมีการพฒันา
รูปแบบการดา้นเทคนิคและประโยชน์ใชส้อยท่ีหลากหลายเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาท่ีชาวตะวนัตก
เขา้มาตั้งถ่ินฐานในกรุงศรีอยุธยา ชาวตะวนัตกเหล่าน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาในกรุงศรีอยธุยา
แตกต่างกนัตามวาระ ชาวโปรตุเกสเป็นชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่มแรกและไดรั้บ
พระราชาทานท่ีดินและพระบรมราชานุญาตในการสร้างศาสนสถานในรัชกาลสมเด็จพระชยัราชา 
อยา่งไรก็ตามอาคารในบริเวณชุมชนโปรตุเกสในกรุงศรีอยธุยาปัจจุบนัเป็นเพียงโบราณสถานท่ี
เหลือเพียงฐานอาคาร จึงไม่ทราบแน่ชดัวา่มีเทคนิคการก่อสร้างอยา่งไร เม่ือฮอลนัดาเขา้มาตั้งสถานี
การคา้ในกรุงศรีอยธุยา (หมู่บา้นฮอลนัดา) และไดส้ร้างอาคาร “ตึกแดง” ซ่ึงเป็นอาคารท่ีสันนิษฐาน
วา่น่าจะไดใ้ชรู้ปแบบและเทคนิคการก่อสร้างแบบเดียวอาคารต่างๆ ในมะละกาซ่ึงเป็นสถานีการคา้
ท่ีส าคญัของโปรตุเกสท่ีเสียแก่ฮอลนัดา ดงันั้น เม่ือมีการก่อสร้างตึกแดงโดยใชเ้ทคนิคการก่อสร้าง
แบบใหม่น้ี สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นพื้นฐานใหก้บัการก่อสร้างอาคารแบบวลินัดาในเวลาต่อมามาก
วา่อาคารของชาวโปรตุเกส 
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ในเบ้ืองตน้อาคารแบบวลินัดาสร้างข้ึนเพื่อใชง้านตามวตัถุประสงคข์องชาวตะวนัตกท่ี
เขา้มาในกรุงศรีอยธุยา  ซ่ึงประกอบไปดว้ยศาสนสถาน อาคารท่ีพกัอาศยั หา้งร้านขายสินคา้ หอ้ง
เก็บของ ต่อมามีการแพร่ของอาคารแบบวลินัดาจากกรุงศรีอยธุยาออกไปยงัหวัเมืองต่างๆ 

สันนิษฐานวา่มาจากพระบรมราชานุญาตใหช้าวตะวนัตกเผยแพร่คริสตศาสนาได ้ จึงเกิดการตั้ง
ชุมชนเล็กๆ ของคริสตศาสนิกชนตามหวัเมืองและมีการสร้างศาสนาสถานของชุมชน ลกัษณะของ
อาคารและขนาดน่าจะมีความสอดคลอ้งกบัขนาดของชุมชน ดงันั้นรูปแบบอาคารแบบวลินัดา จึง
เผยแพร่และไดรั้บการปรับใชใ้นการสร้างอุโบสถและวหิารในพุทธศาสนา 
 

5. อาคารแบบวลินัดาทีป่รับเป็นโบสถ์คาทอลกิขนาดเลก็สมัยอยุธยาตอนปลาย 

การเผยแพร่คริสตศาสนาในสมยัอยธุยาเจริญสูงสุดในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
มิชชนันารีคาทอลิคไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่คริสตศาสนาในราชอาณาจกัร มิชชนันารี
สร้างโบสถแ์ละวดัคาทอลิคในกรุงศรีอยธุยา ลพบุรี และบางกอก (กรุงเทพฯ) เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการเผยแพร่ศาสนา บางกอกซ่ึงเป็นเม่ืองท่าส าคญัตั้งแต่สมยัอยธูยาตอนปลาย มีป้อมวชิยั
ประสิทธ์ิซ่ึงปรากฏในแผนท่ีฝร่ังเศสตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงเป็นชุมชนลุ่มแม่น ้า
เจา้พระยาท่ีมีผูค้นอาศยัมากจนมีการเผยแพร่คริสตศาสนามายงับริเวณสามเสนและมีการสร้าง
โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรก 

โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกน้ีมีแผนผงัเกือบเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส คือ ขนาดกวา้ง 8.55 
เมตร ยาว 9.75 เมตร มีโครงสร้างลกัษณะเดียวกบัอาคารสมยัอยธุยาตอนปลาย คือ ใชผ้นงัรับ
น ้าหนกั หนา้บนัก่ออิฐจรดอกไก่ จดัวา่เป็นอาคารขนาดเล็ก สันนิษฐานวา่มีความเหมาะสมกบัขนาด
ของชุมชนชาวคริสตใ์นระยะแรก เทคนิคการก่อสร้างน้ีเป็นเทคนิคท่ีรับมาจากตะวนัตกและน่าจะ
ไดรั้บมาจากช่างอยธุยาโดยตรง สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นรูปแบบอาคารขนาดเล็กโดยทัว่ไปนอกกรุง
ศรีอยธุยา 

เม่ือพิจารณาจากขนาดและแผนผงัอาคารแลว้ โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกและอาคาร
ก่ออิฐในยา่นการคา้ของกรุงศรีอยธุยาตามบนัทึกของ เองเกลเบิร์ด แกมเฟอร์ ท่ีระบุกวา้ง 4 กา้ว ยาว 
8 กา้ว หรือ กวา้งประมาณ 4 เมตร ยาว 8 เมตร แมว้า่แผนผงัของโบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกน้ีจะมี
ขนาดผดิไปจากอาคารยา่นการคา้ในกรุงศรีอยธุยา แต่อยูใ่นสัดส่วนท่ีเป็นการขยายดา้นกวา้งเป็น
สองเท่า ซ่ึงเป็นการปรับแต่เพื่อประโยชน์ใชส้อย หรือ อาจเป็นการขยายตวัอาคารภายหลงัเน่ืองจาก
หลงัคามีลกัษณะเป็นหลงัคาลดทั้งสองขา้ง ดงันั้นจึงสันนิษฐานไดว้า่โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกซ่ึง
เป็นโบสถค์าทอลิคขนาดเล็กมีรูปแบบมาจากอาคารแบบวิลนัดาขนาดเล็กในสมยัอยธุยา 
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กล่าวโดยสรุปอาคารแบบวลินัดามีพฒันาการมาจากอาคารแบบตะวนัตกท่ีสร้างข้ึน
พร้อมกบัการตั้งถ่ินฐานของชาวตะวนัตกในกรุงศรีอยธุยา อาคารเหล่าน้ีสร้างข้ึนดว้ยเทคนิคการ
ก่อสร้างและความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์และความมัง่คงแขง็แรงท่ีชาวตะวนัตกมีความรู้และ
วทิยาการก่อนท่ีจะเขา้มาตั้งถ่ินฐานในกรุงศรีอยธุยา พฒันาการของอาคารแบบวลินัดาสัมพนัธ์กบั
การเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวฮอลนัดา ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนท่ีชาวฮอลนัดาเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาในรัชสมยัของสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 
ในช่วง พ.ศ. 2176-2185 ชาวโปรตุเกสไดเ้ขา้มาอาศยัในกรุงศรีอยธุยาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 2 ไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้ตั้งถ่ินฐานและชุมชน ในพ.ศ.2054 

ในปีพ.ศ. 2184 โปรตุเกสสูญเสียอาณานิคมในเมืองมะละกาแก่ฮอลนัดา อาคารของ
พวกโปรตุเกสในเมืองมะละกาถูกท าลายลง ฮอลนัดาบูรณะโบสถโ์นสสา เซนโญรา ดา อนันนัชิเอ
ดา และเปล่ียนช่ือเป็นโบสถน์กับุญปอลในปีเดียวกนั โบสถห์ลงัน้ีใชก้ารก่อสร้างโดยใชผ้นงัรับ
น ้าหนกั หนา้บนัก่ออิฐถือปูน ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของอาคารแบบวลินัดาในกรุงศรีอยธุยา แมว้า่
โบสถน์กับุญปอลน้ีจะไดรั้บการบูรณะมากจากโบสถเ์ดิมของพวกโปรตุเกส แต่เน่ืองจากมีบนัทึกวา่
โบสถเ์ดิมไดรั้บความสียหายอยา่งหนกั ประกอบกบัฮอลนัดานบัถือศาสนาคริสตนิ์กายของตวัเอง 
อาคารท่ีสร้างใหม่ในพื้นท่ีเดิมจึงน่าจะเป็นรูปแบบของอาคารของชาวฮอลนัดา 

ในระหวา่งปีพ.ศ. 2175-2176 ฮอลนัดาเขา้มาตั้งสถานีการคา้ในกรุงศรีอยธุยาก่อนท่ีจะ
เขา้ยดึเมืองมะละกาและบูรณะโบสถนกับุญปอลและไดส้ร้างตึกแดงเป็นอาคารส านกังานการคา้ ใน
รัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ปัจจุบนัไม่เหลือหลกัฐานวา่ตึกแดงมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
ภายนอกอยา่งไร มีเพียงบนัทึกลกัษณะการใชง้านและภาพวาดท่ีเขียนข้ึนในปี พ.ศ. 2300 อยา่งไรก็
ตามในปีพ.ศ. 2198 นายแพทยกี์ยแ์บรท ์ เอกอค บนัทึกไวว้า่ตึกแดงเป็นตึกท่ีโดดเด่นท่ีสุดในกรุงศรี
อยธุยา จากบนัทึกน้ีแสดงวา่ “ตึกแดง” ปรากฏในกรุงศรีอยธุยาอยา่งนอ้ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2198 ถึงปี 
พ.ศ. 2300 เม่ือพิจารณาตามประวติัการตั้งสถานีการคา้ของฮอลนัดาตึกแดงสร้างข้ึนก่อนท่ีฮอลนัดา
จะยดึเมืองมะละกาและบูรณะโบสถน์กับุญปอล แต่ก็อาจมีการปรับปรุงหรือต่อเติมส่วนขยายข้ึน
ภายหลงั อยา่งไรก็ตามตึกแดงสร้างข้ึนก่อนอาคารตะวนัตกและอาคารวลินัดาในกรุงศรีอยธุยาท่ี
ส่วนใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ (พ.ศ.2199-พ.ศ.2231) แมว้า่ชุมชนโปรตุเกสท่ี
ตั้งข้ึนก่อนท่ีฮอลนัดาจะเขา้มา แต่โบสถเ์ซนตโ์ดมิงโกท่ี้ปัจจุบนัเหลือเพียงฐานอาคารมีประวติัการ
สร้างในสมเด็จพระนารายณ์ฯ ราวพ.ศ. 2205  
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ในปีพ.ศ. 2232 เองเกลเบิร์ด แกมเฟอร์บนัทึกวา่พบเห็นอาคารยา่นการคา้ในกรุงศรี
อยธุยาซ่ึงน่าจะมีลกัษณะเดียวกบัอาคารเก็บพสัดุในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์ฯ  ในขณะท่ีโบสถค์าทอลิคแบบวลินัดา ไดแ้ก่ โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรกใน
จงัหวดันนทบุรี สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2217 ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ เช่นเดียวกนั 

ตามบนัทึกของนายแพทยกี์ยแ์บรท ์ เอกอค และเวลาท่ีภาพตึกแดงวาดข้ึนในปี พ.ศ. 
2300 ตึกแดงเป็นอาคารขนาดใหญ่หลงัแรกและน่าจะปรากฏอยูต่ลอดรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
และมีความโดดเด่นกวา่อาคารแบบตะวนัตกอ่ืนๆ แมว้า่ตึกแดงจะสร้างข้ึนก่อนการบูรณะโบสถ์
นกับุญปอลในเมืองมะละกา แต่เน่ืองจากระยะเวลานั้นต่างกนัไม่มากพอท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดา้น
เทคนิคและรูปแบบมากอยา่งมีนยัยะส าคญั ตึกแดงและโบสถน์กับุญปอลจึงสันนิษฐานวา่ใชเ้ทคนิค
การก่อสร้างและรูปแบบอาคารใกลเ้คียงกนั ตึกแดงใชก้ารก่ออิฐในขณะท่ีโบสถน์กับุญปอลใชศิ้ลา
แลง   

จากการศึกษาววิฒันาการของอาคารแบบตะวนัตกในกรุงศรีอยธุยา สรุปไดว้า่ตึกแดง
ของฮอลนัดาน่าจะเป็นตน้แบบดา้นเทคนิคการก่อสร้างและรูปแบบใหก้บัอาคารแบบตะวนัตกและ
อาคารวลินัดาในกรุงศรีอยธุยาและต่อมาอาคารแบบวลินัดาไดแ้พร่หลายออกไปนอกกรุงศรีอยธุยา
ตามการเผยแพร่คริสตศาสนาของพวกมิชชนันารี เน่ืองจากตึกแดงเป็นตน้แบบของอาคารตะวนัตก
ในกรุงศรีอยธุยา จึงสอดคลอ้งกบัการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ทรงเรียกอาคารท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากตะวนัตกวา่ “อาคารแบบวลินัดา” 

 

6. อาคารแบบวลินัดาในเมืองมะละกา 

เมืองมะละกาตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลบนแหลมมลาย ู ปัจจุบนัมีสถานะเป็นรัฐหน่ึงใน 13 
รัฐของประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย แต่เดิมเมืองมะละกาเป็นเมืองหมู่บา้นชาวประมง แต่ดว้ย
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีศกัยภาพควบคุมการเดินเรือในช่องแคบมะละกา ต่อมาหมู่บา้น
ชาวประมงน้ีจึงขยายตวัเป็นเมืองขนาดใหญ่จนกลายเป็นศูนยก์ลางของชาวมลาย ู

ชาวตะวนัตกเร่ิมรู้จกัเมืองมะละกามาตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 16 เมืองมะละกาปรากฏใน
แผนท่ีของเซบาสเตียน มึนสเตอร์ (Sebastian Münster) นกัท าแผนท่ีชาวเยอรมนั 15  (ภาพท่ี 20) 

เน่ืองจาก   มะละกามีชยัภูมิท่ีสามารถควบคุมเส้นทางการค้่่าในช่องแคบมะละกา และเส้นทางการ

                                                 
15Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca, 1. 
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เดินเรือจากอินเดีย มะละกา เกาะชวา และกรุงศรีอยธุยา เมืองมะละกาจึงเป็นเมืองท่ีเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของชาวตะวนัตกต่อมาจึงถูกยดึครองโดย โปรตุเกส ฮอลนัดา และองักฤษ 
ต่อมาชาติตะวนัตกเหล่าน้ีก็ไดเ้ดินทางเขา้มาท าการคา้ เผยแพร่คริสตศาสนา และตั้งรกรากในกรุง
ศรีอยธุยา 

 

 

ภาพท่ี 20 เมืองมะละกา 
ท่ีมา: Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 38. 

 
เม่ือโปรตุเกสตั้งอาณานิคมท่ีเมืองกวั ประเทศอินเดียและขยายอิทธิพลเขา้มาในเมืองมะ

ละ-กา และไดป้รับปรุงเมืองโดยสร้างป้อมบนเขาในเมือง และอาคารต่างๆ เช่น โบสถโ์นสสา เซน
โญ-รา ดา อนันนัชิเอดา ซ่ึงต่อมาไดรั้บความเสียหายและบูรณะโดยพวกฮอลนัดา โบสถเ์ซนตปี์
เตอร์ในยา่น บุหงา รายา ภายหลงัโปรตุเกสเส่ือมอ านาจลงพวกฮอลนัดาเขา้ตีเมืองมะละกา ท าให้
อาคารต่างๆ แมแ้ต่โบสถส์ าคญัอยา่งโบสถโ์นสสา เซนโญรา ดา อนันนัชิเอดาเสียหายมาก แต่
ภายหลงัไดรั้บการบูรณะจากฮอลนัดา ดงันั้นจึงสันนิษฐานไดว้า่อาคารแบบตะวนัตกในมะละกานั้น
น่าจะไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงท่ีฮอลนัดาเขา้มีอ านาจ และอาคารเหล่าน้ีจึงน่าจะไดรั้บ
อิทธิพลการก่อสร้างของพวกฮอลนัดา 

เม่ือชาวโปรตุเกสและฮอลนัดาพ านกัท่ีเมืองมะละกาและสร้างอาคารทางศาสนาและท่ี
พกัอาศยั อาคารเหล่าน้ีจึงน่าจะเป็น "ตน้แบบ" ของอาคารแบบตะวนัตกในกรุงศรีอยธุยา หรืออยา่ง
นอ้ยท่ีสุดน่าจะให้อิทธิพลในดา้นเทคนิคการก่อสร้าง ตวัอยา่งอาคารท่ีส าคญัในเมืองมะละกา ไดแ้ก่ 
ซุม้ประตูซานติอาโก (Ponte de Santiago) โบสถน์กับุญปอล โบสถน์กับุญปีเตอร์ (St.Peter's) โบสถ์
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ไครส์ทเชิร์ช 

ซุม้ประตูซานติอาโก (Ponte de Santiago) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2055 (ค.ศ.1512) เดิมเป็น
สถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกส แต่ซุม้ประตูแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายจากการโจมตีของพวกฮอลนัดา 
และไดบู้รณะหลงัการยดึครองเมืองมะละกา ภาพลายเส้น (ภาพท่ี 21) มีรายละเอียดเช่นเดียวกบัซุม้
ประตูในแบบปัจจุบนั (ภาพท่ี 22) จึงสันนิษฐานวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีพวกฮอลนัดาไดบู้รณะข้ึน
ใหม่ 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพลายเส้นซุม้ประตูซานติอาโก 
ท่ีมา: Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 39. 
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ภาพท่ี 22 ซุม้ประตูซานติอาโก (ปัจจุบนั) 
  

โบสถน์กับุญปอล (ภาพท่ี 23 และภาพท่ี 24) เป็นโบสถท่ี์ชาวฮอลนัดาบูรณะหลงัจาก
เขา้ยดึครองเมืองมะละกาหลงัจากโบสถค์าทอลิคเดิม โบสถโ์นสสา เซนโญรา ดา อนันนัชิเอดา ท่ี
ชาวโปรตุเกสสร้างข้ึนไดรั้บความเสียหายจากบุกเขา้เมืองของชาวฮอลนัดา บริเวณท่ีตั้งของโบสถ์
ดงักล่าวเป็นเนินเขาเรียกวา่ เนินมะละกา (Malacca Hill) เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นจุด
ท่ีสูงท่ีสุดของเมืองมะละกา ชาวโปรตุเกสไดส้ร้างก าแพงและประตูเมืองไวป้้องกนัขา้ศึก ดงันั้น
หลงัจากชาวฮอลนัดาเขา้โจมตีเมือง ท าให้โบสถห์ลงัเดิมเสียหายอยา่งมากจนไม่สามารถซ่อมแซม
ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมได้ 16  โยสต ์ เซาเทนจึงใหบู้รณะข้ึนใหม่ในราวปี พ.ศ.2184 (ค.ศ.1641) สภาพ
โบสถใ์นปัจจุบนัน่าจะเป็นสภาพและรูปแบบท่ีชาวฮอลนัดาบูรณะ 

 

 

 

  

                                                 
16Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca, 47. 
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ภาพท่ี 23 ภาพถ่ายเก่าโบสถน์กับุญปอล 
ท่ีมา: Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 51. 
 

 

ภาพท่ี 24 โบสถน์กับุญปอล (ปัจจุบนั) 
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โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ (ภาพท่ี 25) ในยา่นบุหงารายา (Bunga Raya) ในเมืองมะละกาน้ีเป็น
อาสนวหิารคาทอลิคของชาวโปรตุเกศหลงัแรกในเมืองมะละกาหลงัจากท่ีถูกฮอลนัดาเขา้ยดึครอง 
สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2253 (ค.ศ.1710) รูปแบบของอาคารมีลกัษณะคลา้ยกบัสถาปัตยกรรมในเมืองกวั 
(Goa) อาณานิคมของโปรตุเกสในอินเดีย17 

  

 

 

ภาพท่ี 25 โบสถเ์ซนตปี์เตอร์ มะละกา 
ท่ีมา: Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 40. 
 

 

โบสถไ์ครส์ทเชิร์ช (ภาพท่ี 26) เป็นโบสถท่ี์ชาวฮอลนัดาสร้างข้ึนจากท่ีไดบู้รณะโบสถ์
นกับุญปอล ใน พ.ศ.2284 (ค.ศ.1741) เพื่อเป็นศูนยก์ลางคริสตศาสนานิกายของชาวฮอลนัดา (Dutch 

Reformed Church) อยา่งถาวร 

 

                                                 
17Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca, 40. 
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ภาพท่ี 26 โบสถไ์ครส์ทเชิร์ช มะละกา 
ท่ีมา: Sarnia Hayes Hoyt, Old Malacca (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1996), 55. 
 

 

ซุม้ประตูเป็นเป็นโบราณสถานรุ่นแรกสันนิษฐานวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการตกแต่ง
แบบโปรตุเกส แต่ก็ไดรั้บความเสียหายและไดรั้บการบูรณะข้ึนภายหลงัโดยฮอลนัดา อาคารอ่ืนเป็น
โบสถใ์นคริสตศาสนานิกายท่ีชาวโปรตุเกสและชาวฮอลนัดานบัถือ ดงันั้น จึงถือเป็นอาคารส าคญั
ในการแสดงสัญลกัษณ์ของชนชาติและศาสนาของตนเอง ดงันั้นอาคารเหล่าน้ีน่าจะสร้างข้ึนโดยใช้
รูปแบบตามความนิยมในประเทศตนเองเพื่อแสดงอตัลกัษณ์ของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
บูรณะโบสถน์กับุญปอลหลงัจากไดเ้ขา้ยดึครองเมืองมะละกาจากโปรตุเกสนั้นสันนิษฐานวา่เป็น
รูปแบบของฮอลนัดาเพื่อเป็นลญัลกัษณ์ของชยัชนะดา้นการเมืองและศาสนา 

ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดยทัว่ไปของโบสถน์กับุญปอลอยูบ่นผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ เป็น
อาคารก่อดว้ยศิลาแลงถือปูนชั้นเดียวสูง มีประตูดา้นยาวและดา้นหนา้ ดา้นบนมีหนา้ต่างขนาดใหญ่
น่าจะท าหนา้ท่ีเป็นช่องแสงหรืออาจจะมีการประดบักระจก แมว้า่จะมีหนา้ต่างขนาดใหญ่แต่ไม่
ปรากฏร่องรอยการก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น หนา้บนัทั้งสองดา้นก่อดว้ยศิลาแลงถือปูนจรดอกไก่ 
(เม่ือเปรียบเทียบกบัสถาปัตยกรรมไทย) สันนิษฐานวา่หลงัคาเป็นโครงสร้างไมมุ้งกระเบ้ืองใช้
โครงสร้างผนงัท่ีเสริมความแขง็แรงดว้ยศิลาแลงรับน ้าหนกัหลงัคา ภายในอาจจะมีการตกแต่งหรือ
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สร้างชั้นลอยดว้ยโครงสร้างไมแ้ต่ปัจจุบนัไม่พบร่องรอยโครงสร้างไม ้

โบสถน์กับุญปอลน้ีข้ึนในราวปี พ.ศ.2184 (ค.ศ.1641) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ี โยสต ์  
เซาเทนขา้หลวงประจ าเมืองปัตตาเวยีส่งเยราเมียส แวน ฟลีต หรือ วนัวลิต เขา้มาประจ ากรุงสยาม
ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ดงันั้นโบสถห์ลงัน้ีน่าจะสร้างข้ึนก่อนสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ฯ และน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการของอาคารหลงัคาคลุม อุโบสถและวหิารในสมยั
อยธุยาตอนปลาย เน่ืองจากมีลกัษณะร่วมกนัคือ 

x เป็นอาคารก่ออิฐหรือศิลาแลงถือปูน (ภาพท่ี 27) หนา้บนัก่อดว้ยวสัดุชนิดเดียวกบั
ผนงัจรดอกไก่ 

x ใชร้ะบบผนงัรับน ้าหนกัหลงัคา 
x มีความสูงกวา่อาคารชั้นเดียวสามารถปรับเป็นอาคาร 2 ชั้นในสมยัอยธุยาตอน

ปลาย 

ลกัษณะดงักล่าวอาจจะเป็นเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมท่ีรับมาจากตึกแดง
ของชาวฮอลนัดาท่ีเขา้มาก่อนสมยัสมเด็จพระนารายณ์ และปรับใชว้สัดุท่ีท่ีมีอยูแ่ละนิยมใชใ้น
ทอ้งถ่ิน ดงันั้นโบสถน์กับุญปอลในเมืองมะละกาจึงน่าจะเป็นตน้แบบของอาคารแบบ “วลินัดา” ใน
กรุงศรีอยธุยา 
 

 

ภาพท่ี 27 การก่อศิลาแลงถือปูนโบสถน์กับุญปอล 
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บทที ่4 
ความสัมพนัธ์ระหว่างโบสถ์คาทอลกิขนาดเลก็กบัอุโบสถแบบวลินัดา 

 
1. ข้อสันนิษฐานของโบสถ์คาทอลคิขนาดเลก็และอุโบสถแบบวลินัดา 

อาคารในสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกมีขนาดและรูปทรง
แตกต่างกนัตามประโยชน์ใชส้อยซ่ึงมีหลกัฐานทางโบราณคดียนืยนั ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
จงัหวดัลพบุรี มีโบราณสถานเรียกวา่หมู่อาคารสิบสองทอ้งพระคลงัซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารขนาดเล็ก
เรียงติดต่อกนัคลา้ยหอ้งแถวสันนิษฐานวา่เป็นคลงัเก็บของภายในพระราชวงั ขนาดและแผนผงัของ
อาคารแต่ละหลงัมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาคารตามบนัทึกของเองเกลเบิร์ด แกมเฟอร์ ท่ีกล่าววา่ใน
ยา่นการคา้ของอยธุยามีอาคารอิฐแดงมีแผนผงั กวา้ง 4 กา้ว ยาว 8 กา้ว หรือ กวา้งประมาณ 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร หลกัฐานทางโบราณคดีและบนัทึกน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการสร้างอาคารก่ออิฐถือปูน
ขนาดเล็กท่ีไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวนัตก ใชร้ะบบผนงัรับน ้าหนกั หนา้บนัก่ออิฐถือปูน
จรดอกไก่มาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ  

อาคารขนาดเล็กเหล่าน้ีสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในกรุงศรีอยธุยา ลพบุรี และจงัหวดั
ใกลเ้คียง เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ แมแ้ต่ในดา้นศาสนาทั้งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค
และพุทธศาสนา แมว้า่ปัจจุบนัอาคารขนาดเล็กเหล่าน้ีไดสู้ญหายไปเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามมี
หลกัฐานโบราณสถานทางศาสนาท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยสองแห่ง คือ 

1. โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า ซ่ึงเป็นโบสถค์าทอลิคขนาดเล็ก ตั้งอยูท่ี่วดัคอนเซ็ปชญั 
เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร 

2. อุโบสถหลงัเก่าวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 

โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่าและอุโบสถวดัชมภูเวกน้ีจดัเป็นอาคารแบบวลินัดาซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากอาคารแบบตะวนัตกท่ีแพร่หลายในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี อาคารทั้งสองหลงัน่าจะมี
ความสัมพนัธ์ทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย จึงเกิดขอ้
สันนิษฐานวา่อาคารทั้งสองน ารูปแบบอาคารแบบวลินัดามาประยกุตส์ร้างเป็นศาสนาสถาน หรือมี
การน ารูปแบบอาคารแบบวลินัดามาสร้างโบสถศ์าสนาคริสตค์าทอลิคในชุมชนขนาดเล็กนอกกรุง
ศรีอยธุยาข้ึนก่อน และต่อมาชุมชนชาวพุทธขนาดเล็กอาจจะน ารูปแบบของอาคารแบบวลินัดาท่ี
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ดดัแปลงโบสถค์าทอลิคขนาดเล็กน้ีมาเป็นตน้แบบสร้างอุโบสถขนาดเล็กท่ีเรียกวา่อุโบสถแบบ
วลินัดา 
 

งานวจิยัในบทน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถหลงั
เก่า วดัชมภูเวกกบัโบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า วดัคอนเซ็ปชญัเพื่อศึกษาและหาขอ้สรุปวา่ อุโบสถ
แบบวลินัดาไดรัับอิทธิพลมาจากโบสถค์าทอลิคขนาดเล็กหรือไม่ 
 
2. การเปรียบเทยีบสถาปัตยกรรมอุโบสถหลังเก่าวดัชมภูเวกกบัโบสถ์คอนเซ็ปชัญหลงัเก่า 

สมมติฐานวา่อุโบสถแบบ "วลินัดา" หรือแบบ "กระเท่เซร" ไดรั้บอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีแพร่หลายในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์ฯ (ครองราชย ์ พ.ศ. 2199 – 
พ.ศ. 2231) พร้อมกบัการเผยแพร่คริสตศาสนา เน่ืองจากอุโบสถแบบวลินัดาเป็นอาคารขนาดเล็กท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างจากอาคารไทยประเพณีในดา้นการสร้างหนา้บนัดว้ยการก่ออิฐถือปูนและการ
ประดบัตกแต่งหนา้บนัดว้ยปูนป้ัน และใชเ้ทคนิคการก่อสร้างโดยใชผ้นงัรับน ้าหนกัของอาคาร 
รูปแบบและเทคนิคเหล่าน้ีแพร่หลายตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นตน้มา จึงเกิดขอ้
สันนิษฐานวา่ อุโบสถแบบวลินัดาไดรั้บอิทธิพลจากอาคารวลินัดาท่ีดดัแปลงเป็นโบสถใ์น
คริสตศาสนาขนาดเล็ก ดงันั้นงานวจิยัช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบสมมติฐานดงักล่าว โดย
การเลือกตวัอยา่งอุโบสถแบบวลินัดา คืออุโบสถหลงัเก่า วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพท่ี 28) 
และโบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า เขตสามเสน จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 29)  เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาท่ีสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม และลวดลายประดบั 
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ภาพท่ี 28 อุโบสถหลงัเก่าและวหิารวดัชมภูเวก 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า 
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3. อุโบสถหลงัเก่า วดัชมภูเวก จังหวดันนทบุรี 

วดัชมภูเวกตั้งอยูริ่มถนนสายสนามบินน ้า-นนทบุรี ซอยนนทบุรี 33 ต  าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี วดัน้ีมีอุโบสถหลงัเก่า (ภาพท่ี 28) และวหิาร (ภาพท่ี 30) ตั้งอยูใ่นแถว
เดียวกนัตามแนวดา้นสกดัหนัไปสู่คลองสัญจรทางทิศตะวนัตก ทั้งพระอุโบสถหลงัเก่าและวหิาร
สันนิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนพร้อมกนัในราวพ.ศ. 2300 ตามประวติัการสร้างวดัชมภูเวก 1  อยา่งไรก็
ตามประวติัการสร้างวดัแมมี้หลกัฐานบนัทึกไว ้ แต่อาจจะเป็นการบนัทึกจากมุขปาฐะ จึงตอ้ง
ตรวจสอบรูปแบบทางศิลปกรรมเพื่อก าหนดอาย ุ 

เม่ือพิจารณาจากสถาปัตยกรรมและลวดลายประดบัซ่ึงลกัษณะภายนอกเรียบง่าย ใช้
ระบบผนงัรับน ้าหนกัโครงสร้างหลงัคา หนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่ ซ่ึงเป็นลกัษณะโดยทัว่ไป
ของอาคารแบบวลินัดาในช่วงกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  

 

ภาพท่ี 30 วหิารวดัชมภูเวก 
 
 
                                                 

1กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพก์ารศาสนา, 2525), 397. 
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อุโบสถหลงัเก่าและวหิารสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัและจดัเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวิลนัดา กล่าวคือ เป็นอาคารท่ีมีพื้นฐานของศิลปกรรมไทยท่ีไดรั้บ
อิทธิพลของศิลปกรรมตะวนัตก อาคารแบบวลินัดาน้ีหมายถึงอาคารท่ีมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรด
อกไก่ พนงัอาคารค่อนขา้งเต้ียและการประดบัลวดลายปูนป้ันท่ีหนา้บนั อาคารหลงัน้ีมีหลงัคาคลุม
ยืน่ออกมาดา้นหนา้หรือเรียกวา่ “กนัสาด” หรือ “จนัหบั”2 (ภาพท่ี 28) อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ
อุโบสถหลงัเก่าและวหิารดา้นหลงัพบวา่มีลกัษณะเดียวกนั แตกต่างท่ีอุโบสถหลงัเก่ามีกนัสาด ส่วน
วหิารไม่มี ขอ้แตกต่างดงักล่าวท าใหเ้กิดขอ้สันนิษฐานวา่ “กนัสาด” หรือ “จนัหบั” อาจจะไม่ใช่
รูปแบบท่ีเขา้มาพร้อมกบัอาคารแบบตะวนัตก แต่อาจเป็นการประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสภาพดินฟ้าอากาศ
ของประเทศไทย ตวัอยา่งของอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกท่ีสันนิษฐานวา่อาจจะมีกนัสาด ไดแ้ก่ 
โบราณสถานวดัเตวด็ ท่ีผนงัดา้นทิศใตมี้ร่อง 3 ร่องท่ีอาจจะเป็นตวัยึดกนัสาดกบัตวัผนงั (ภาพท่ี 31) 

 
 
 

ภาพท่ี 31 วดัเตวด็ดา้นทิศใต ้มีคานคลา้ยท่ีรองรับหลงัคาหรือกนัสาด 
 

                                                 
2ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, 2553), 

68-69. 
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อุโบสถหลงัเก่าและวหิารนั้นจดัไดว้า่เป็นอาคารขนาดเล็ก พระอุโบสถหลงัเก่ามีขนาด 
3 หอ้ง กวา้ง 8 เมตร ยาว 18.50 เมตร มีประตูทางเขา้ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว และมีประตูกลางเพียง
ประตูเดียว ดา้นหลงัปิดทึบไม่มีร่องรอยการสร้างประตูมาก่อน (ภาพท่ี 32) ดา้นขา้งเจาะช่อง
หนา้ต่างดา้นละ 3 ช่อง ส่วนวหิารมีขนาดใกลเ้คียงกนัคือ มีความกวา้ง 6.30 เมตร ยาว 11.85 เมตร 
ดา้นขา้งเจาะหนา้ต่างดา้นละ 3 ช่องเช่นเดียวกนั วหิารมีประตูทางเขา้ดา้นหนา้ตรงกลางหน่ึงประตู 
ดา้นหลงัมีร่องรอยประตูตรงกลางแต่ปัจจุบนัถูกปิดตาย (ภาพท่ี 33) วหิารและอุโบสถสันนิษฐานวา่
มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่เดิมซุม้ประตูหนา้ต่างน่ามีลกัษณะเรียบง่าย
ตามลกัษณะโดยทัว่ไปของอาคารวลินัดาเช่นเดียวกบัซุม้ประตูหนา้ต่างต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์
(ภาพท่ี 34) ต่อมาเม่ือมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มีการเพิ่มลวดลายประดบัซุม้ประตูหนา้ต่างเน่ืองจาก
ลวดลวยท่ีประดบัซุม้ประตูหนา้ต่างของวหิารเป็นลวดลวยท่ีนิยมในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่-  
เกลา้ฯ  

หลงัคาและหนา้บนัของอุโบสถและวหิารมีลกัษณะแบบเดียวกนัท่ีเรียกวา่แบบวลินัดา 
ขอ้แตกต่างระหวา่งพระอุโบสถและวหิารอยูท่ี่ “กนัสาด” ท่ีปรากฏอยูร่อบขอบหลงัคาและหนา้บนั 
และกนัสาดขนาดใหญ่ดา้นหนา้ (ภาพท่ี 28)  ในดา้นเทคนิคการสร้างอาคารนั้นใชร้ะบบผนงัรับ
น ้าหนกัโดยไม่มีเสารับน ้าหนกัท่ีผนงั ลกัษณะของอาคารท่ีใชเ้ทคนิคการก่อสร้างน้ีน่าจะเป็น
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมในช่วงอยธุยาตอนปลายท่ีแพร่หลายในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ ซ่ึง
เป็นเทคนิคท่ีไดรั้บจากสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ตวัอยา่งอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลแบบเดียวกนั 
ไดแ้ก่ ต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์วดัพุทไธสวรรย ์(ภาพท่ี 34) แมว้า่ต าหนกัพุทธโฆษาจารยเ์ป็นอาคาร 
2 ชั้น แต่ก็มีลกัษณะของหนา้บนัท่ีก่ออิฐถือปูนและการก่อสร้างโดยใชผ้นงัรับน ้าหนกัเช่นเดียวกนั 
ชั้นล่างอยูบ่นฐานเหนือพื้นดินเพียงเล็กนอ้ย ทางเขา้ชั้นล่างของต าหนกัพุทธโฆษาจารยเ์ป็นประตู
ตรงกลางดา้นสกดัทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบักบัวหิาร ต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์
พระอุโบสถและวหิารนั้นเป็นอาคารท่ีมีดา้นสกดัแคบจึงมีประตูทางเขา้เพียงประตูเดียว น่าจะเป็น
รูปแบบท่ีเหมาะกบัการสร้างอาคารในวดัขนาดเล็กและน่าจะเป็นสายพฒันาการเดียวกนั 
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ภาพท่ี 32 ดา้นหลงัอุโบสถหลงัเก่าเป็นผนงัทึบ 

 
ภาพท่ี 33 ดา้นหลงัวหิารวดัชมภูเวก มีร่องรอยประตู 

 
เม่ือพิจาราณาลกัษณะภายนอกของอุโบสถและวหิาร แต่เดิมอุโบสถน่าจะไม่มีส่วนท่ี

เป็นกนัสาด และมีลกัษณะเดียวกบัวหิาร “กนัสาด” ท่ีอุโบสถน่าจะเป็นส่ิงท่ีเติมข้ึนมาภายหลงั เพื่อ
เพิ่มประโยชน์ใชส้อย การสร้างเพิงน้ีอาจสร้างข้ึนมาเพื่อแทนมุข เน่ืองจากมีร่องรอยท่ีวหิารวา่มี
ร่องรอยคานของมุขยืน่ออกมาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั การเสริม “กนัสาด” นั้นสะดวกกวา่การ
สร้างมุขยืน่ออกมาและเป็นท่ีนิยมในช่วงตอนกลางของพุทธศตวรรษท่ี 25 แต่เห็นไดช้ดัวา่ขดักบั
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การออกแบบของอาคารทั้งหมด3 

อุโบสถหลงัเก่ามีทางเขา้ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว ดา้นหลงัทึบตนัแตกต่างจากอุโบสถ
ทัว่ไปท่ีสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาท่ีมีทางเขา้ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั อาจจะเป็นเหตุผลท่ีวา่อุโบสถ
หลงัน้ีเป็นอุโบสถขนาดเล็ก และตอ้งประดิษฐานพระประธานท่ีดา้นหลงัของอุโบสถจึงไม่สามารถ
สร้างทางเขา้ดา้นหลงัได ้ จากการส ารวจสภาพปัจจุบนัของอุโบสถซ่ึงไดรั้บการบูรณะแลว้ ไม่พบ
ร่องรอยวา่มีประตูดา้นหลงัมาก่อน จึงสันนิษฐานวา่การสร้างอุโบสถหลงัน้ีไดรั้บการออกแบบมา
ก่อน โดยอาจเกิดจากขอ้จ ากดัของขนาด หรือ อาจเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากตะวนัตกโดยทัว่ไป 

ลกัษณะเด่นของอุโบสถหลงัเก่าและวหิารท่ีวดัชมภูเวกคือลวดลายปูนป้ันท่ีหนา้บนั
เป็นลายพรรณพฤกษาท่ีเกินพอดี อยา่งท่ีในศิลปะตะวนัตกเรียกวา่แบบ “Baroque” ลายพรรณ
พฤกษาเหล่าน้ีมีการสอดแทรกดว้ยเคร่ืองถว้ยชามจีน ซ่ึงวธีิการตกแต่งลกัษณะน้ีจะดูคลา้ยกบัการ
ตกแต่งในยคุพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ แต่การตกแต่งเช่นน้ี ปรากฏวา่นิยมกนัในสมยัอยธุยา
เช่นกนั4 
 

ภายในอุโบสถหลงัเก่าน้ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีถือวา่เป็นสกุลช่างนนทบุรี เขียนข้ึน
ตามคติอยธุยาตอนกลาง คือ ผนงัดา้นขา้งเหนือช่องหนา้ต่าง เขียนรูปอดีตพระพุทธเจา้ประทบับน
พระแท่นบลัลงักเ์ป็นเรือนแกว้ มีซุม้โพธ์ิเบ้ืองหลงัมีบลัลงัก ์ มีผา้ทิพยห์อ้ยลงมาระหวา่งอดีต
พระพุทธเจา้ และมีฉตัรคัน่กลาง นอกจากน้ียงัมีร่องรอยบ่งบอกวา่เป็นศิลปะอยธุยา และแสดง
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ คืออาคารเป็นแบบมีเจาะช่องโคง้ยอดแหลม 
(pointed arch) ลกัษณะเดียวกบัท่ีปรากฏในภาพเขียนท่ีต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์ วดัพุทไธสวรรย ์
อยธุยา 5  สมเด็จพระเพทราชาสร้างต าหนกัน้ีถวายพระพุทธโฆษาจารย ์ อาจารยข์องพระองค ์
นอกจากน้ียงัพบร่องรอยวา่ช่างในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ มาเขียนซ่อมใหม่ ปรากฏเสา

                                                 
3ศิลป พีระศรี, เฟ้ือ หริพิทกัษ ์และเขียน ยิม้ศิริ, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี 

(กรุงเทพฯ : หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศิวพร, 2506), 14. 
4เร่ืองเดียวกนั, 14. 
5น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก 

สกุลช่างนนทบุรี (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2530), 15. 
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ศาลาเป็นรูปส่ีเหล่ียม6 

 
 

ภาพท่ี 34 ต าหนกัพุฒโฆษาจารย ์
 

กล่าวโดยสรุปเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นจิตรกรรม สถาปัตยกรรม การประดบั
ตกแต่งและประวติัแลว้ อุโบสถหลงัเก่าและวหิารจดัเป็นสถาปัตยกรรมช่วงอยธุยาตอนปลาย ซ่ึง
พฒันามาจากอาคารในสถาปัตยกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกท่ีสร้างข้ึนในช่วง
รัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
 
4. โบสถ์คอนเซ็ปชัญหลงัเก่า 

วดัคอนเซ็ปชญัเป็นวดัในคริสตศาสนานิกายโรมนัคาทอลิค โบสถ์คอนเซ็ปชญัหลงัท่ี 1 
(หลงัเก่า, ภาพท่ี 29) ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ช่ือโบสถ ์ "คอนเซ็ปชญั" มาจากช่ือเตม็วา่ "Immaculate Conception" ซ่ึงมีความหมายวา่ 
"พระแม่ปฏิสนธินิรมล" สมเด็จพระนารายณ์ฯ พระราชทานท่ีดินซ่ึงเดิมเป็นท่ีอยูข่องชาวกุยแก่คณะ
มิสซงัสยาม โบสถห์ลงัเก่าเดิมเรียกกนัวา่ "วดันอ้ย" มีประวติัวา่สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1674 (พ.ศ. 
2217)7 
                                                 

6น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก 
สกุลช่างนนทบุรี, 16. 

7วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
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ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ พระองคพ์ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหค้ณะ
มิชชนันารีเผยแพร่ศาสนาไดอ้ยา่งอิสระในสยาม และยงัทรงมีพระเมตตาอนุญาตในพวกบาทหลวง
สร้างโบสถแ์ละท่ีพกัอาศยัดว้ยอิฐ 8  การสร้างท่ีพกัอาศยัดว้ยอิฐในสมยัอยธุยานั้นอาจกล่าวไดว้า่เป็น
เร่ืองพิเศษ เน่ืองจากคนสามญัจะปลูกเรือนไมห้รือเรือนเคร่ืองผกู ดงันั้นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกและเทคนิคการก่อสร้างจึงเร่ิมเขา้มาสู่ประเทศไทยในช่วงเวลาน้ี รูปแบบท่ีแสดงอิทธิพล
ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกนั้นไดแ้ก่ การใชผ้นงัรับน ้าหนกั การสร้างหนา้บนัดว้ยการก่ออิฐ
ถือปูน และการสร้างอาคารสองชั้น อยา่งไรก็ตามการศึกษาอาคารแบบตะวนัตกในสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ฯ นั้นมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากอาคารส่วนใหญ่นั้นไดพ้งัทลายไปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาคาร
ส าคญัในคริสตศาสนา 

เม่ือสมเด็จพระนารายณ์ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหค้ณะมิชชนันารีเผยแพร่
คริสตศาสนาไดอ้ยา่งอิสระ ชาวคริสตต์ั้งชุมชนข้ึนโดยมีโบสถห์รือวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
ดงันั้นจึงสันนิษฐานไดว้า่ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีการสร้างโบสถท่ี์ใชเ้ทคนิคการก่อสร้าง
และสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกโดยทัว่ไป ทั้งโบสถข์นาดเล็กและใหญ่ตามความส าคญัของชุมชน 
ทั้งในอยธุยา ลพบุรีและเมืองส าคญัอยา่งบางกอก ในลพบุรีอาคารส าคญัในคริสตศาสนาเช่นใน
บริเวณบา้นหลวงรับราชทูตมีโบสถเ์ป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น แมว้า่จะไดรั้บอิทธิพลแบบตะวนัตกก็
ตาม อาคารอ่ืนท่ีปรากฏอิทธิพลตะวนัตก ไดแ้ก่ ตึกโคโรซาน (ภาพท่ี 35) และตึกปิจูเตอรี (ภาพท่ี 36) 
อาคารทั้งสองน้ีมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูน อาคารเหล่าน้ีเป็นอาคารท่ีพกัอาศยั ส่วนอาคารทางศาสนาท่ีมี
ประวติัสร้างข้ึนในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ ท่ีปรากฏอิทธิพลตะวนัตกและยงัคงสภาพอยูน่ั้น 
ไดแ้ก่ โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า 

 

                                                                                                                                            
สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควชิาศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2542), 79. 

8กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่มที ่8 (พระนคร : 
ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2507), 47. 
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ภาพท่ี 35 ตึกโคโรซาน 
ท่ีมา: พงศธ์รรศ แกลว้วกิยก์รรม 
 

ภาพท่ี 36 ตึกปิจูเตอรี 
ท่ีมา: พงศธ์รรศ แกลว้วกิยก์รรม 
 

โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่าเป็นโบสถข์นาดเล็ก มีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดกวา้ง 
8.65 เมตร ยาว 9.75 เมตร9 ตวัอาคารวางตวัในทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัออกเฉียงใต ้ หนัหนา้
ลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา ดา้นหนา้มีประตูทางเขา้ขนาดใหญ่เพียงดา้นเดียว ดา้นหลงัเป็นผนงัเรียบ (ภาพ
ท่ี 32) ดา้นขา้งเจาะช่องหนา้ต่างดา้นละ 3 ช่อง หลงัคาเป็นโครงสร้างไม ้ เทคนิคการก่อสร้างเป็น
แบบผนงัรับน ้าหนกั ภาพในแบ่งส่วนเป็นส่วนศกัด์ิสิทธ์ิและผูผู้เ้ขา้ชุมนุม ซุม้ประตูและหนา้ต่างไม่

                                                 
9วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทย ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ถึง พุทธศกัราช 2475” , 80. 
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มีลวดลาย หนา้จัว่ก่ออิฐถือปูน จากภาพถ่ายเก่าเห็นเคา้การประดบัลวดลายท่ีหนา้จัว่ (ภาพท่ี 38) 
ลวยลายประดบัมีเคา้ความอ่อนชอ้ยของลายใบอแคนตสั ช่างน่าจะไดแ้รงบนัดาลใจจากการประดบั
หนา้บนัอาคารวลินัดาในสมยัอยธุยาตอนปลาย ตวัอยา่งเช่น โบราณสถานวดัเตวด็ แต่เป็นฝีมือช่าง
ทอ้งถ่ิน 

ภาพท่ี 37 ดา้นหลงัโบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า 

 
ภาพท่ี 38  ภาพถ่ายเก่าโบสถว์ดัคอนเซ็ปชญัหลงัเก่า10 

                                                 
10 อคัรสังฆมลฑลกรุงเทพฯ, วดัคอนเซ็ปชัญ, เขา้ถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2555, เขา้ถึงได้

จาก http://www.catholic.or.th/archive/archbkk/church/church2/archbkk20.html 
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จากการส ารวจพบวา่โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่าไดรั้บการบูรณะ ภาพนอกทาสีน ้าตาล 
และลวดลายท่ีปรากฏ มีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไป (ภาพท่ี 29) รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีใชผ้นงั
รับน ้าหนกัหลงัคา และการสร้างหนา้บนัดว้ยการก่ออิฐถือปูน ซ่ึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมยั
อยธุยาตอนปลายท่ีพบในโบสถ ์ วหิารของวดัในพระพุทธศาสนา แมว้า่โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่าน้ี
มีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมท่ีต่างจากโบสถ ์ วหิารในพุทธศาสนา แต่เม่ือตรวจสอบประวติัการ
สร้าง ประวติัของชุมชน และและเทคนิคการก่อสร้างน่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีเขา้
มาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
 
5. สรุปการศึกษาสถาปัตยกรรมอุโบสถวดัชมภูเวกหลังเก่ากบัโบสถ์คอนเซ็ปชัญหลงัเก่า 

อุโบสถวดัชมภูเวกหลงัเก่าและโบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัเก่า เป็นสถาปัตยกรรมสมยั
อยธุยาตอนปลาย จากขอ้มูลหลกัฐานดา้นเอกสารโบสถ์คอนเซ็ปชญัสร้างข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์ฯ ส่วนอุโบสถวดัชมภูเวกนั้น สร้างข้ึนภายหลงัโบสถค์อนเซ็ปชญัราว 83 ปี หรือ ก่อนเสีย
กรุงศรีอยธุยา 10 ปี ลกัษณะภายนอกของอาคารทั้ง 2 อาคารมีลกัษณะโดยรวมแตกต่างกบัอาคาร
แบบอยธุยาก่อนสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ และลกัษณะขอ้แตกต่างดงักล่าวของทั้งสองอาคารมี
ลกัษณะร่วมกนั จึงสันนิษฐานวา่ลกัษณะอาคารทั้งสองมีพฒันาการจากสถาปัตยกรรมตะวนัตก และ
อาคารทั้งสองนั้นเป็นอาคารส าคญัในพุทธศาสนาและคริสตศาสนา เป็นอาคารท่ีใชป้ระกอบ
พิธีกรรมท่ีส าคญัของทั้งสองศาสนา 

อุโบสถและโบสถเ์ป็นอาคารท่ีอยูใ่นแผนผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้มีดา้นกวา้งใกลเ้คียงกนั คือ 
8 และ 8.65 เมตรตามล าดบั ส่วนดา้นยาวนั้น พระอุโบสถมีดา้นยาวยาวกวา่เป็น 2 เท่า หากพิจารณา
วหิารจะพบวา่มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัคือวหิารมีดา้นกวา้งและยาว 6.30 และ 11.85 เมตร ส่วนโบสถมี์
ดา้นกวา้งและยาว 8.65 และ 9.75 เมตรตามล าดบั ดว้ยขนาดและสัดส่วนดงักล่าวถือไดว้า่มีขนาดเล็ก
เม่ือเปรียบเทียบกบัพระอุโบสถส่วนใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในสมยัอยธุยา 

เทคนิคการก่อสร้างของอาคารทั้งสองใชผ้นงัรับน ้าหนกัของส่วนหลงัคา มีประตู
ทางเขา้ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว ดา้นขา้งมีช่องหนา้ต่างดา้นละ 3 ช่อง และมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูน 
อยา่งไรก็ตาม โบสถค์อนเซ็ปชญัมีส่วนอาคารท่ีเป็นปีกนกยืน่ออกจากดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น ท าให้
หลงัคาแบ่งออกเป็น 2 จงัหวะ คือหลงัคาจัว่และหลงัคาปีกนก เม่ือพิจารณาแผนผงัของโบสถพ์บวา่ 
สัดส่วนเกือบจะเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ดงันั้นหากตดัส่วนท่ียืน่ออกมาทางดา้นขา้งแลว้ จะท าใหด้า้น
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กวา้งมีความยาวลดลงจะท าใหแ้ผนผงัอาคารมีสัดส่วนเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ซ่ึงเป็นแผนผงัท่ีใชใ้น
อุโบสถหรือวหิารทัว่ไป การใชผ้นงัรับน ้าหนกัและหนา้บนัก่ออิฐถือปูนแสดงอิทธิพลดา้นเทคนิค
การก่อสร้างท่ีไดรั้บมาจากสถาปัตยกรรมตะวนัตกสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 

ผนงัดา้นหลงัของอุโบสถของวดัชมภูเวกและโบสถ์คอนเซ็ปชญัเป็นผนงัทึบตนัทั้งสอง
อาคาร โบสถใ์นคริสตศาสนานั้นไม่มีทางเขา้ดา้นหลงัเน่ืองจากถือวา่ส่วนหลงัของโบสถเ์ป็นมณฑล
อนัศกัด์ิสิทธิ จวบจนมีการปรับอาคารไปในรูปแบบอ่ืน จึงมีทางเขา้จากดา้นขา้ง ส่วนพระอุโบสถ
ของไทยนั้นมกัจะมีทางเขา้ทั้งสองดา้น ตอนหลงัของอุโบสถจะประดิษฐานพระพุทธรูป ดงันั้น
ทางเขา้ดา้นหลงัของพระอุโบสถมกัจะเป็นทางเขา้ดา้นขา้ง เน่ืองจากอุโบสถวดัชมภูเวกเป็นอุโบสถ
ขนาดเล็กจึงมิอาจท าทางเขา้จากดา้นหลงัได ้ การออกแบบพระอุโบสถเช่นน้ีอาจไดแ้บบอยา่งจาก
อาคารหรือโบสถค์ริสตศาสนาขนาดเล็กในอยธุยา และน ามาใชก้บัวดัท่ีมีอุโบสถขนาดเล็กตามหวั
เมือง 

ลวดลายประดบัท่ีหนา้บนัของโบสถ์คอนเซ็ปชญัเป็นเพียงลวดลวยง่ายๆ ประดบัไวเ้พื่อ
มิใหห้นา้บนัเรียบง่ายเกินไป ในขณะท่ีหนา้บนัของอุโบสถเป็นลวดลายปูนป้ันท่ีคลา้ยกบังาน
ประดบัในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองถว้ยจีน แต่เม่ือพิจารณาจาก
ลวดลายท่ีหนา้บนัและกรอบหนา้บนัแลว้ น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากลวดลายตะวนัตกในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีพบท่ีโบราณสถานวดัเตวด็ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และการประดบัดว้ยเคร่ืองถว้ยจีน
นั้น ก็ไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่สมยัอยธุยา 
 
6. ข้อเสนอจากการศึกษาเปรียบเทยีบ 

การศึกษาพฒันาการอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตกในศิลปกรรมไทยมีขอ้จ ากดัใน
ดา้นขอ้มูล อาคารแบบตะวนัตกหรืออาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกท่ีสร้างเป็นโบสถแ์ละท่ีพกั
อาศยัของชาวตะวนัตกในอยธุยานั้นไดถู้กท าลายลงตั้งแต่หลงัรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ และถูก
ทิ้งร้างไปหลงัเสียกรุงคร้ังท่ีสองในปีพ.ศ. 2310 ดงันั้นจึงเกิดปัญหาในการวิเคราะห์รูปแบบและ
ลวดลวย โบสถค์อนเซ็ปชญัมีร่องรอยไดผ้า่นการบูรณะมากกวา่ 1 คร้ัง มีเพียงแต่ประวติัของวดั
เท่านั้นท่ีกล่าวถึงการสร้างโบสถแ์ละชุมชนคาทอลิคข้ึนในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ การตรวจสอบ
และก าหนดอายจึุงท าไดเ้พียงการวเิคราะห์เทคนิคการก่อสร้าง ขนาดและแผนผงัเม่ือเปรียบเทียบ
พระอุโบสถในสมยัอยธุยาตอนปลาย ตวัอยา่งเช่น อุโบสถหลงัเก่าและวหิารวดัชมภูเวก จงัหวดั
นนทบุรี ประวติัของวดัและรูปแบบจิตรกรรมและการประดบัหนา้บนัเป็นศิลปะแบบอยธุยาตอน
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ปลาย สกลุช่างทอ้งถ่ินหรือสกุลช่างนนทบุรี จากการศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวนัตกช่วงอยธุยาตอนปลาย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอาคารทั้งสองพบวา่โบสถค์อนเซ็ปชญัเป็นโบสถค์าทอลิค
ขนาดเล็กซ่ึงเหมาะกบัการเป็นศูนยก์ลางชุมชนชาวคริสตข์นาดเล็กท่ีคณะมิสซงัสยามไดรั้บพระ
บรมรา-ชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณ์ฯ ใหเ้ผยแพร่คริสตศาสนาไดอ้ยา่งอิสระ โบสถข์นาดเล็กน้ี
อาจจะมีอยูท่ ัว่ไปในกรุงศรีอยธุยา และจงัหวดัใกลเ้คียง ท่ีตั้งของโบสถค์อนเซปชัน่อยูใ่นบริเวณ
บางกอกหรือในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ เรียกบริเวณน้ีวา่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร เป็นเมืองท่า
หนา้ด่านท่ีส าคญัของอยธุยา ดงันั้นจึงเป็นเมืองท่ีมีชาวต่างชาติเขา้มาตั้งแต่สมยัอยธุยาดงันั้นโบสถ์
คอนเซ็ปชญัจึงสร้างข้ึนในช่วงกรุงศรีอยธุยา และมีความเป็นไปไดท่ี้ใชรู้ปแบบท่ีพบเห็นในอยธุยา 

อุโบสถวดัชมภูเวกนั้นสร้างข้ึนหลงัจากโบสถค์อนเซปชัน่ราว 83 ปี แต่ไม่น่าท่ีจะใช้
โบสถค์อนเซ็ปชญัหรืออาคารแบบฝร่ังอ่ืนๆ เป็นรูปแบบโดยตรง แต่น่าจะน ารูปแบบอาคาร
ตะวนัตกขนาดเล็กในอยธุยามาผสมผสานกบังานช่างทอ้งถ่ิน และปรับขนาดของอาคารเพื่อให้
เหมาะสมกบัการสร้างเพื่อเป็นอุโบสถของวดัในพุทธศาสนา 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย 

 

อาคารก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณีแต่เดิมเป็นถาวรวตัถุสร้างข้ึนส าหรับเจา้นาย
ภายในพระบรมมหาราชวงั หรืออาคารส าคญัในพระพุทธศาสนา ลกัษณะรูปแบบของอาคาร 
แผนผงัและเทคนิคการก่อสร้างมีพฒันาการและไดรั้บอิทธิพลจากเมืองหรือชุมชนภายนอกอยู่
ต่อเน่ืองกนัมา สังเกตไดจ้ากค าเรียกลกัษณะและส่วนต่างๆ ของอาคารมีท่ีมาจากภาษาของประเทศ
ใกลเ้คียง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและขนาดไดถู้กปรับใหเ้ขา้กบัภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขนาดของ
เมืองหรือชุมชน และคติความเช่ือต่างๆ ของไทย งายวจิยัช้ินน้ีศึกษาอาคารก่ออิฐถือปูนในสมยั
อยธุยาตอนปลายซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก และแพร่หลายในเวลาต่อมา และไดใ้ชเ้ทคนิคและ
รูปแบบของอาคารแบบน้ีสร้างโบสถค์าทอลิคขนาดเล็ก และเป็นตน้แบบของอุโบสถแบบ 
"วลินัดา" 

อาคารก่ออิฐถือปูนมีพฒันาการเร่ือยมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยยุาตอนตน้ จนในรัชสมยั
สมเด็จพระนารายณ์ฯ เกิดพฒันาการดา้นสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างท่ีส าคญัจาก
ตะวนัตก กล่าวคือใชร้ะบบผนงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนของอาคารมีหนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่ 
ดงันั้นผนงัทั้งส่ีดา้นจึงท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัหลงัคาของอาคารโดยไม่ตอ้งมีเสาภายในรับน ้าหนกัของ
หลงัคา ท าใหเ้กิดพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารมากข้ึนโดยไม่มีเสาอาคาร อาคารในระยะต่อมามีการ
ดดัแปลงรูปแบบเป็นอาคารสองชั้น 

เทคนิคการสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนลกัษณะดงักล่าวชาวตะวนัตกใชม้าตั้งแต่ก่อนเขา้
มาในกรุงศรีอยธุยาหรือก่อนรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์ฯ ตวัอยา่งเช่น  โบสถน์กับุญปอล ท่ี
ชาวฮอลนัดาสร้างข้ึนท่ีเมืองมะละกา ภายหลงัท่ีเขา้ยดึครองจากพวกโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2184 เป็น
อาคารท่ีสร้างข้ึนนอกกรุงศรีอยธุยาท่ีสันนิษฐานวา่ไม่ไดรั้บอิทธิพลของสถาปัตยกรรมพื้นเมือง 
โบสถน์กับุญปอลเป็นอาคารขนาดใหญ่มีแผนผงัหลกัเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ใชผ้นงัรับน ้าหนกัเคร่ือง
บนหลงัคา ส่วนหนา้บนัก่ออิฐถือปูนจรดอกไก่ โดยทัว่ไปโบสถน์กับุญปอลมีลกัษณะสถาปัตย- 
กรรมเช่นเดียวกบัอาคารในสมยัอยธุยาตอนปลาย อาคารท่ีสร้างข้ึนในช่วงดงักล่าวแบ่งออกเป็น
อาคารแบบไทยประเพณีท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก และอาคารแบบตะวนัตก ตวัอยา่งอาคารไทย
ประเพณีไดแ้ก่ อุโบสถ วหิารต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัน้ี เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

64 
 

1. พระอุโบสถวดับรมพุทธาวาส จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. พระอุโบสถวดัมเหยงค ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. พระอุโบสถวดักุฎีดาว จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
4. ต าหนกัพุทธโฆษาจารย ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ส่วนอาคารแบบตะวนัตกนั้น ไดแ้ก่ 

5. โบราณสถานวดัเตวด็ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. บา้นหลวงรับราชทูต หรือ บา้นวชิาเยนทร์ จงัหวดัลพบุรี 

7. ตึกโคโรซาน จงัหวดัลพบุรี 

8. ตึกปิจูเตอรี จงัหวดัลพบุรี 

ตวัอยา่งอาคารเหล่าน้ีแสดงถึงการพฒันาการก่อสร้างอาคารอาคารหลงัคาคลุมในสมยั
อยธุยาตอนปลายโดยการน าเทคนิคการก่อสร้างจากตะวนัตกมาประยกุตเ์พื่อให้เหมาะสมกบั
ประโยชน์ใชส้อย จากการวจิยัอาคารเหล่าน้ีและอาคารอ่ืนๆท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัอยธุยาตอนปลาย
นั้นสันนิษฐานวา่ ไดรั้บเทคนิคและวธีิการก่อสร้างมาจากชาวดชัทโ์ดยพิจารณาจากรูปแบบของ
โบสถน์กับุญปอลและบนัทึกของนายแพทยกี์ยแ์บรท ์เอกอคในราวปี พ.ศ. 2198 วา่ “ตึกแดง” หรือ 
“เดอ โลกีย"์ (De Logie) ในชุมชนชาวฮอลนัดาในกรุงศรีอยธุยาท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัพระเจา้
ปราสาททองวา่เป็นอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในกรุงศรีอยธุยา แมว้า่จากบนัทึกกล่าววา่ตึกแดงจะมี
แผนผงัซบัซอ้นกวา่เน่ืองจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นส านกังาน แต่น่าจะใชเ้ทคนิคการก่อสร้างใน
ลกัษณะเดียวกนั เน่ืองจากตึกแดงเป็นอาคารขนาดใหญ่และน่าจะก่อสร้างโดยช่างทอ้งถ่ิน และ
ภายหลงัเม่ือมีชาวตะวนัตกกลุ่มอ่ืนเขา้มาในกรุงศรีอยธุยาก็อาจจะก่อสร้างโดยใชช่้างทอ้งถ่ิน จึงท า
ใหเ้ทคนิคการก่อสร้างและการประยกุตใ์ชอ้าคารแบบใชผ้นงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนและมีหนา้บนัก่อ
อิฐถือปูนแพร่หลายในสมยัอยธุยาตอนปลายตั้งแต่รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 

เทคนิคการก่อสร้างแบบตะวนัตกโดยใชผ้นงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนหลงัคาของอาคาร
นั้นจึงไม่ตอ้งมีเสารับน ้าหนกัหลงัคาภายในตวัอาคารท าให้เกิดพื้นท่ีโล่งภายในส าหรับใชง้านมาก
ข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่อาคารท่ีใชร้องรับผูค้นจ านวนมาก เช่น อุโบสถ วหิารหรือโบสถใ์น
คริสตศาสนา นอกจากพื้นท่ีในอาคารกวา้งขวางข้ึนแลว้การท่ีไม่มีเสาภายในอาคารเพิ่มทศันียภาพดี
ข้ึนผูท่ี้เขา้มาในอาคารสามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆ ในอาคารไดจ้ากต าแหน่งทุกต าแหน่ง 
ประโยชน์ท่ีส าคญัของเทคนิคการก่อสร้างแบบน้ีคือ สามารถปรับขยายขนาดของอาคารไดต้าม
ความแหมาะสมและวตัถุประสงค ์เน่ืองจากการไม่มีเสาภายในอาคารท าใหมี้พื้นท่ีใชส้อยเตม็ตาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

65 
 
ขนาดความกวา้งยาวของอาคาร สามารถสร้างอาคารขนาดเล็กท่ีแขง็แรงกวา่อาคารไมไ้ดง่้ายกวา่
อาคารก่ออิฐถือปูนในช่วงอยุธยาตอนตน้และอยธุยาตอนปลาย ดว้ยเหตุน้ีอาคารก่ออิฐถือปูนสมยั
อยธุยาจึงมีความหลากหลาย นอกจากอาคารขนาดใหญ่ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ มีหลกัฐานการสร้างอาคาร
ขนาดเล็กในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรีท่ีมีแผนผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
โดยประมาณ ตวัอยา่งเช่น 

1. อาคารยา่นการคา้ในกรุงศรีอยธุยาตามบนัทึกของเองเกลเบิร์ด แกมเฟอร์ ในราวปี 
พ.ศ. 2232 

2. อาคารสิบสองทอ้งพระคลงัท่ีเก็บพศัดุหรือขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ในเขตพระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ 

อาคารเหล่าน้ีไม่ไดมี้ขนาดท่ีเป็นมาตรฐานใดๆ เพียงแต่ใชเ้ทคนิคการก่อสร้างโดยใช้
ผนงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนหลงัคาร่วมกนัเท่านั้น อาคารขนาดเล็กท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าวน่าจะแพร่หลาย
ทัว่ไปในกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี นอกจากน้ียงัพบอาคารลกัษณะน้ีนอกกรุงศรีอยธุยา เช่น ในเขต
จงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี อาคารท่ีพบในบริเวณดงักล่าวเป็นอาคารขนาดเล็กท่ีมี
ประวติัการก่อสร้างในตั้งแต่รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นตน้มา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาวา่อุโบสถขนาดเล็กนอกกรุงศรีอยธุยาแบบ 
"วลินัดา" นั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากโบสถค์าทอลิคขนาดเล็กในการศึกษาจึงเลือกตวัอยา่งอาคาร
ต่อไปน้ีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

1. โบสถค์อนเซ็ปชญัหลงัแรก วดัคอนเซ็ปชญั กรุงเทพมหานคร 

2. อุโบสถหลงัเก่า วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 

อาคารท่ีใชศึ้กษาน้ีอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์และมีประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน อาคารทั้ง
สองเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กมีขนาดและแผนผงัใกลเ้คียงกนัสร้างข้ึนในช่วงอยธุยาตอน
ปลาย จากการศึกษาพบวา่โบสถค์อนเซ็ปชญัน่าเป็นรูปแบบของโบสถข์นาดเล็กท่ีสร้างข้ึนในสมยั
อยธุยา เม่ือชาวตะวนัตกไดรั้บพระบรมราชานุญาติจากสมเด็จพระนารายณ์ฯ ใหเ้ผยแพร่ศาสนา
คริสตใ์นพระราชอาณาจกัรไดจึ้งไดมี้การสร้างชุมชนคริสตน์อกกรุงศรีอยธุยาและไดน้ ารูปแบบ
ของโบสถค์ริสตม์าปรับใหส้อดคลอ้งกบัขนาดของชุมชน 
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อุโบสถวดัชมภูเวกซ่ึงเป็นอุโบสถแบบวลินัดามีประวติัสร้างข้ึนหลงัจากโบสถค์อน
เซ็ปชญั 83 ปีและตั้งอยูใ่นพื้นท่ีต่างกนั แมว้า่จะใชเ้ทคนิคการก่อสร้างแบบเดียวกนัและท่ีรูปแบบ
ของอาคารคลา้ยคลึงกนัจนสรุปภาพรวมของรูปแบบอาคารไดว้า่น่าไดรั้บรูปแบบของอาคารขนาด
เล็กท่ีแพร่หลายในอยธุยา แต่ยงัไม่อาจช้ีชดัไดว้า่อุโบสถแบบวลินัดาน้ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก
โบสถค์าทอลิคขนาดเล็ก แต่เกิดขอ้สันนิษฐานได ้3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. โบสถข์นาดเล็กของคริสตศาสนาเป็นตน้แบบใหก้บัอุโบสถแบบวลินัดา ดว้ยการ
น าเทคนิคการใชผ้นงัรับน ้าหนกั และการท าหนา้บนัก่ออิฐถือปูนและประดบัลวดลายปูนป้ัน และ
ร่องรอยการใชก้นัสาด เช่น ท่ีวดัเตวด็ 

2. อุโบสถขนาดเล็กของไทยเป็นตน้แบบใหก้บัช่างตะวนัตกเน่ืองจาก โบสถ์
คริสตศาสนาเป็นโบสถข์นาดเล็กเรียบง่ายจึงใชช่้างทอ้งถ่ินและมีการปรับการใชง้านใหเ้หมาะสม
กบัพิธีกรรมในศาสนา เช่น ดา้นหลงัเป็นผนงัทึบ 

3. โบสถค์าทอลิคขนาดเล็กและอุโบสถแบบวลินัดาไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารก่ออิฐ
ถือปูนขนาดเล็กในสมยัอยธุยาตอนปลายและมีการพฒันารูปแบบของตนเอง แต่ส่งอิทธิพลใหแ้ก่
กนั  

 

จากขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาขอ้สันนิษฐานขอ้ท่ี 3 น่าจะมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดดว้ยเหตุผล
ดงัท่ีวา่ อาคารก่ออิฐถือปูนใชผ้นงัรับน ้าหนกัเคร่ืองบนหลงัคามีการก่อสร้างอยา่งแพร่หลายในกรุง
ศรีอยธุยา มีลกัษณะและรูปแบบท่ีหลายหลาย และดว้ยเทคนิคการใชผ้นงัรับน ้าหนกัน้ีท าใหช่้าง
สามารถปรับแต่งอาคารตามวตัถุประสงคข์องการใชส้อยและขนาดของชุมชน ดงันั้นช่างท่ี
ออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถแบบวลินัดานั้นน่าจะสร้างจากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาจากอาคาร
รูปแบบต่างๆ ในกรุงศรีอยธุยารวมถึงโบสถข์นาดเล็กท่ีชาวตะวนัตกอาจจะสร้างข้ึนในชุมชนขนาด
เล็ก และภาพรวมดา้นเทคนิคการก่อสร้างและแผนผงัโดยพื้นฐาน แต่ก็ไดมี้การปรับปรุงรายละเอียด
เป็นรูปแบบเฉพาะมากกวา่ท่ีจะใชรู้ปแบบโดยตรงจากโบสถค์าทอลิกขนาดเล็ก 
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สรุปผลจากศึกษา 

1. อาคารแบบวลินัดาเร่ิมข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย พร้อมกบัการเขา้มาพ านกั
คา้ขายของชาวตะวนัตกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวฮอลนัดาท่ีสร้างตึกขนาดใหญ่ในกรุงศรีอยธุยาดว้ย
เทคนิคการใชผ้นงัรับน ้าหนกัอาคาร ท าใหว้ธีิการก่อสร้างอาคารดว้ยเทคนิคแบบน้ีแพร่หลาย และ
เกิดอาคารขนาดต่างๆ ตามประโยชน์ใชส้อย ค าเรียกอาคารแบบวลินัดาน้ีสันนิษฐานวา่มาจากอาคาร
ของพวกฮอลนัดาในอยธุยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางโบราณคดีของอาคารชาวฮลลนัดาท่ีเมือง
มะละกาและบนัทึกเก่ียวกบัอาคารของชาวฮอลนัดาในกรุงศรีอยธุยา 

2. อุโบสถแบบวลินัดาและโบสถค์ริสตศาสนาขนาดเล็กน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจ
จากอาคารแบบตะวนัตกขนาดเล็กท่ีแพร่หลายในอยธุยาและลพบุรี จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุโบสถกวัดัชมพเูวกกบัโบสถค์อนเซปชัน่หลงัเดิม พบวา่มีความสัมพนัธ์ดา้น
รูปแบบท่ีเรียบง่ายและขนาด มิอาจช้ีชดัวา่โบสถค์ริสตศาสนาขนาดเล็กเป็นตน้แบบของอุโบสถ
แบบวลินัดา  
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