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การศึ ก ษาวิ จั ย สถาป ตยกรรมวั ด เทพศิ ริ น ทราวาส มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ ให ท ราบถึ ง คุ ณ คา ความหมาย
ความสําคัญ และความสัมฤทธิ์ผลในการออกแบบสถาปตยกรรมวัดเทพศิริ นทราวาส ตามกระบวนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม คือการศึกษาสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสและหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภท
อื่นๆ ไดแก ประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางและบูรณะปฏิสังขรณพระอาราม ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และกายภาพ ตลอดจนพัฒนาการทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม และคติความเชื่อในพุทธศาสนา แลวนํามา
เชื่อมโยง ประกอบการวิเคราะห และศึกษาเปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อใหเขาใจถึงที่มาของ
รูปแบบสถาปตยกรรม และปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอรูปแบบสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาส
ผลการวิจัยพบวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯใหสรางวัดเทพศิรินทราวาสเพื่ออุทิศ
พระราชกุศลถวายแดสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระประสงคให
เปนวัดประจําวงศสกุลของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โดยมีแนวความคิดในการออกแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัย
รัชกาลที่ 4 ไดแก การตีความพุทธบัญญัติและคติความเชื่อในพุทธศาสนาเพื่อนํามาสรางสรรคงานสถาปตยกรรมจนเกิด
เปนรูปแบบใหมซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะขึ้นมา คือการนําคําวา “เจดีย” และพุทธบัญญัติเกี่ยวกับนิมิตสีมามาตีความแลว
เชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยนําตนไมตางๆในพุทธประวัติมาเปนสัญลักษณสื่อความหมายถึงเหตุการณในพุทธประวัติแตละ
ตอน มาเปนแนวความคิดในการออกแบบผังบริเวณเขตพุทธาวาสและผังเสมา แนวความคิดที่สืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาล
ที่ 4 รวมไปถึงการใชองคประกอบสถาปตยกรรม ตรา และสัญลักษณที่สื่อความหมายสัมพันธกับผูสรางและผูที่ไดรับการ
สรางอุทิศถวายให และการนําศิลปสถาปตยกรรมตะวันตกมาประดับตกแตงสถาปตยกรรมพระอุโบสถและพระวิหาร
สถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสเปนการนําเอาสถาปตยกรรมและองคประกอบสถาปตยกรรมแบบตางๆ
มาประยุกตและผสมผสานเขาดวยกัน ไดแก พระปรางคที่จะตั้งใจสรางแบบพระปรางควัดอรุณราชวราราม แลวเปลี่ยน
มาสรางพระวิหารจตุรมุขยอดปรางคแบบปราสาทพระเทพบิดร เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระเทพศิรินทรทรา
บรมราชินีและเก็บอัฐของวงศสกุล แตมาลมเลิกไปเสียกอนเมื่อสรางมาถึงสวนฐานเนื่องจากเกรงวาหากสรางตอจะทําให
เกิดความเสียหายตอพระอุโบสถ สวนลักษณะของพระอุโบสถนั้นเปนแบบที่รับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมสมัยรัชกาล
ที่ 4 ที่เรียกวาแบบลออยางพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เปนการนําเอาองคประกอบสถาปตยกรรมแบบตางๆเขามา
ผสมผสานประยุกตเขาดวยกัน ไดแก ซุมทรงมงกุฎ บัวหัวเสาประดับกระเบื้องเคลือบแบบลายไทยประเพณี รวมทั้งการ
ทําเพดานโคงแบบสถาปตยกรรมตะวันตก และการนําศิลปสถาปตยกรรมตะวันตกมาประยุกตโดยมีกรอบโครงและ
ระเบียบลายแบบศิลปสถาปตยกรรมไทย อาทิเชน ลายประดับฝาเพดานภายในอาคาร ซุมประตูและ ซุมหนาตางภายใน
อาคาร และลายรดน้ําประดับบานประตูและบานหนาตาง รูปแบบสถาปตยกรรมวัดเทพศิรินทราวาสจึงแสดงใหเห็นถึง
แนวความคิดในการรับเอาศิลปวิทยาการตางๆจากตะวันตกเขามาผสมผสานและประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย
เพื่อเรงพัฒนาประเทศใหรอดพนจากภาวะวิกฤตทางการเมืองในขณะนั้นอยางเปนรูปธรรม
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The objective of my study on Wat Depsirindravas Rajvoravihara is to comprehend about
the values, meaning, significances and effectiveness of its architectural design which hold on to the
architectural study procedure – that is study on design of monastery and relating historical evidence
for analyzing and comparing the gained information in order to understand the origin of the design of
the case study and the factors that effect the design.
The result of the study has been show that the King Rama V built Wat Depsirindravas
Rajvoravihara for his mother ( Somdet Depsirintrabromrachinee ) as his own donation, according to
the old Thai tradition. Moreover, he, also, desired to present this monastery to the his mother’ s
family, therefore, the architectural design was definitely similar to the way of construction that had
been used during Rama IV period; foe example, using the architectural details, a coat of arms and
the symbols which represent the relationship of,both, the giver and receiver. Additional, the mix of
western conception, also, had been elaborated on the architecture of praying Ubosatha and Vihara.
However, the architecture of Wat Depsirindravas Rajvoravihara is one of a few temples
that composed of a combination between various types of architectural desings which mixed and
applied finely and harmoniously. Obviously, the way of building this monastery have brought the
country out of the political crisis that had happened in that era.
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ขอขอบคุณวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ที่กรุณาอนุเคราะหขอมูลภาคเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพระอาราม และใหสัมภาษณเพิ่มเติม รวมทั้งอนุญาติใหสํารวจ
และเก็บบันทึกขอมูลดานตางๆ และขอขอบคุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม
วั ด โสมนั ส วิ ห าร วั ด ปทุ ม วนาราม วั ด สุ ทั ศ น เ ทพวราราม วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม
วัดอรุณราชวรารามและวัดอื่นๆที่มิไดเอยนาม ที่อนุญาตใหบันทึกภาพถายและใหขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัย
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คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ซึ่งคําแนะนําความคิดเห็นและความรูตางๆที่ไดรับจาก
อาจารยทุกทานลวนเปนประโยชนอยางสูงและทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
และขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย สมชาติ จึงสิริอารักษที่กรุณาใหคําปรึกษาที่เปน
ประโยชนตลอดมา และอาจารยทุกทานที่มิไดเอยนามที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูในดาน
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