
 ง

๔๙๐๕๒๒๐๑ : สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
คําสําคัญ :  ไตรภูมิคติ  พุทธสถาปตยกรรม  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 

 นริศ อาจยนืยง : ไตรภูมิคติในงานออกแบบพุทธสถาปตยกรรมสมยัพระบาทสมเด็จ
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ประกิตนนทการ.  ๓๒๕ หนา. 
 
 ไตรภูมิคติ หมายถงึคติความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ปรากฏใหเหน็ในมิติตางๆ 

มากมาย งานสถาปตยกรรมก็เปนหนึ่งในนั้น นักวิชาการหลายทานเหน็วาในสมยัรัชกาลที่ ๔ มีการ

ปฏิเสธไตรภูมิคติเพราะคําอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวันตก และการเนนย้ําความถูกตองของ

พระพทุธศาสนา อยางไรก็ตามยงัคงมีรองรอยบางอยางที่แสดงใหเหน็ถึงแนวคิดแบบไตรภูมิคติ จึง

เปนทีม่าของการทําการศึกษาในวทิยานพินธฉบับนี ้

 จากการศึกษาเห็นวาคาํอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวนัตก มีอิทธิพลจริงตอไตรภูมิ

คติ แตไมมากพอที่จะกลาววาปฏิเสธไตรภูมิคติทั้งหมด เพยีงแตคําอธิบายดงักลาวเขามาปรับ

ระบบคิดใหมใหแกชนชั้นนําสยามสมยัรัชกาลที ่ ๔ เฉพาะแคเนื้อหาที่วาดวยเขาพระสุเมรุ เขาสตั

ตบริภัณฑ และทวีปทัง้ ๔ เทานั้น การจําลองเขาพระสุเมรุจึงถกูแทนที่ดวยการจําลองปฏิรูปเทศ

แทน ตลอดจนคติสมมติเทวราช ซึง่ถอืวาเปนสวนหนึ่งของไตรภูมคิติก็ยังคงปรากฏใหเหน็อยูใน

สมัยรัชกาลที่ ๔ อาทเิชนในงานพทุธสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔  และยงัมีการจําลองรูปภูมิ 

และอรูปภูมิรวมดวย ในรูปแบบของภาพจิตรกรรมรูปเทวดาที่แทนพรหมในพรหมโลก ซึ่งชวย

ยืนยนัไดถึงการมีอยูของไตรภูมิคติในงานพุทธสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที ่๔ อีกทางหนึ่ง 
 เหตุหลสาํคัญของการมีอยูของไตรภูมคิติในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือ ไตรภูมิคติสามารถ

ตอบสนองตอบริบททางสงัคมในขณะนัน้ได คือ การเนนย้าํคติปฏิรูปเทศ ก็เพือ่เปนการรักษา

พระพทุธศาสนาไมใหอันตราธานหายไป  การเนนย้าํสมมติเทวราช ก็เพื่ออางสทิธธิรรมในการเปน

กษัตริย อีกทัง้สามารถสอดรับกับบทบาทความเปนธรรมราชาใหแกรัชกาลที่ ๔ ดวย และสาํหรบั

การมีอยูของนรกสวรรคและการเวยีนวายตายเกิด กเ็พื่อใชเปนสิง่ลวงลอใหคนเกรงความชัว่และ

มุงทาํความด ี
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Traiphum means Buddhist cosmology, description about the world and 
universe, based on Buddhist texts and created before the arrival of Westerners.  It 
has influenced to beliefs of Thai people and their architecture.  However, many 
scholars claimed that traditional idea of Traiphum was decreased its importance 
during the reign of King Rama IV (Mongkut) (1851-1868).  Because there was an 
influx of Western idea about the world and universe and King Mongkut who was 
interested in science emphasized on true Buddhism. 
 
 This thesis found that the Western idea about the world and universe affected 
the traditional concept of Traiphum during the reign of King Mongkut.  It led to a new 
concept of the world and universe called Patirupates (the Land of Buddhism) which 
replaced Mount Meru, seven rings of mountains, and four islands in traditional 
Buddhist cosmology.  The idea of kingship, a king as chakravartin, dharmaraja, and 
Indra still existed during the period of King Mongkut, but was mixed with Western 
idea of emperor.  A new king who would access the throne was not considered only 
by base on Buddhist belief but through his ability and pure royal blood. 
 
 Concept of Patirupates and divinity was applied to the design of Thai 
architecture in both physical characteristics and symbol during the reign of King 
Rama IV.  Patirupates represented Kammaphum (Realm of Desire) according to the 
traditional Triphum which was divided into three parts, Kammaphum, Rupaphum 
(Realm of From) and Arupaphum (Realm of Non-form).  During this period, deities 
on mural paintings inside viharas and ordination halls could be identified as 
Rupaphum and Arupaphum.  Hence the three realms according traditional Buddhist 
cosmology still existed and were applied to the design of Thai architecture side by 
side with the new idea of Patirupates.  Probably because they were fit to the society 
during that period; the idea of Patirupates could protect Buddhism; through Triphum 
and Patirupates, the king was considered as Indra, chakravartin, and dharmaraja; 
and heavens and hells in Traiphum could teach people to do good deeds and avoid 
evil deeds. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไมสามารถสําเร็จลงไดดวยตัวผูเขียนแตเพียงผูเดียว แตกอรูปข้ึนมา

จากปจจยัหลายๆ อยาง โดยเฉพาะความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ มากมาย 
 รองศาสตราจารยสมคิด  จริะทัศนกุล และ อาจารยชาตรี  ประกิตนนทการ สําหรับ

สถานะอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ  คอยแนะนํา  ติเตียนแกไข และชี้ทางใหวทิยานพินธฉบับนี้

เปนรูปเปนราง 
 รองศาสตราจารยอนวุิทย  เจริญศุภกุล ที่สละเวลาใหคําปรึกษา และชี้แนะใหเขาใจถึง

แนวทางการศกึษาในมิติทางสถาปตยกรรม และ อาจารย ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ ทีอํ่านวยหนงัสอื

และเอกสารตางๆ ที่ใชประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนกลองรังวัดดิจิตอล 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. โชติมา จตุรวงค และอาจารย ดร. ศานติ ภักดีคํา ที่สละเวลา

มาเปนประธานกรรมการ และกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ พรอมกับใหคําแนะนํา และให

แนวทางในการแกไขปรับปรุงวทิยานพินธเพิ่มเติม  มากไปกวานั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร. โชตมิา 

จตุรวงค ยงัชวยแกไขบทคดัยอภาษาองักฤษใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และมเีนื้อหาทีก่ระชบั

มากยิง่ขึ้น 

 เพื่อนรวมสถาบันที่รวมลงพืน้ที่รังวัด พรอมทั้งรับฟง ติเตียน และนําเสนอสาระที่เปน
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สุษิร  ล้ีวัฒนาฮง (ประวติัศาสตรสถาปตยกรรม)  นายธีระยุทธ  สุวลกัษณ (ประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม) นายจกัรภพ  เสาเวียง (สถาปตยกรรมไทย) และบคุคลอื่นๆ ที่ไมไดเอยนาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


