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ขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์และอานวยความ
สะดวก ในการถ่ายภาพภายในวัด
ขอขอบคุณ คณาจารย์ภาคประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาหรับองค์
ความรูแ้ ละคาแนะนาต่างๆ
ขอขอบคุณ อาจารย์ กวิฎ ตัง้ จรัสวงศ์ อาจาร์ยทีป่ รึกษารายวิชา ทีใ่ ห้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ตลอดจนคาแนะนาอันเป็นประโยชน์ จนรายงานบับนี้สาเร้จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ โบราณคดี56 โดยเฉพาะ เตย ลูกอิน เนย โบ๊ต ทีค่ อยให้คาแนะนา ให้กาลังใจ
และคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีเ่ ลีย้ งดู ให้คาปรึกษา คอยอบรมและให้กาลังใจ เสมอมา

ก

หัวข้อ
ชื่อนักศึกษา
ภาควิ ชา
ปี การศึกษา

ศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลตะวันตก
นางสาว พรชนก ตันรัตนพงศ์
ประวัตศิ าตร์ศลิ ปะ
2556
บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มคี วามมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่มอี ิทธิพล
ตะวันตก ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายของการศึกษาไปทีก่ ารตกแต่งภายใน
พระอุโบสถ เพื่อให้ทราบถึงการรับรูปแบบงานตะวันตกมาประยุกต์ ใช้กบั งานแบบไทยประเพณี ตลอดจน
อิทธิพลหรือปจั จัยต่ างๆ ที่เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานศิลปกรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบงานศิลปกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลตะวันตกภายในพระอุโบสถและพระวิหาร
วัดราชบพิธ ปรากฏรูปแบบงานตะวันตกส่วนใหญ่มาจากศิลปะสมัยกอธิค มีลกั ษณะเด่นเช่น เพดานทาซุ้ม
โค้งปลายแหลม (Pointed Arch) เสาติดผนัง (Pilaster) บริเวณเหนือหน้ าต่างทาช่องประดับลวดลาย
(Frieze) และเป็ นการนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความเป็ นงานแบบไทยประเพณี เช่นการที่เพดาน
หลังคาพระอุโบสถยังคงทาเป็นเครือ่ งไม้ และการปิดระนาบด้วยสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แสดงให้เห็นว่าการทาซุม้ โค้ง
ปลายแหลมแบบกอธิคเป็ นเพียงแค่ลกั ษณะเลียนแบบเท่านัน้ โดยรูปแบบงานศิลปกรรมแบบไทยประเพณี
ส่วนใหญ่ มีลกั ษณะทีส่ บื เนื่องมาจากงานสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 เช่นการทา
หน้ าบันเป็ นตราประจารัชกาล หรือแผนผังของวัดที่ม ีต้นแบบมาจากพระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม การ
ผสมผสานงานเช่นนี้ เกิดจากการเข้ามาของประเทศมหาอานาจจากตะวันตก ไทยจึงต้องพยายามแสดงให้
ชาวต่างชาติเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของไทย เพื่อให้มคี วามทัดเทียมกับชาติตะวันตก โดยงานศิลปกรรม
วัดราชบพิธนัน้ เป็นงานช่วงแรกๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ความเป็ นตะวันตกจึงไม่
ปรากฏเด่นชัดมากนัก เป็นเพียงแค่การพยายามสอดแทรกองค์ประกอบเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากยังอยู่ในช่วง
ที่ไ ทยค่ อ ยๆ ปรับตัว เพื่อ แสดงออกถึงความเจริญก้าวหน้ า อีกทั ง้ ยังมีกลุ่ มขุนนางหัว เก่ าที่ยงั ไม่เปิ ดรับ
แนวคิดแบบตะวันตกมากนัก นอกจากนี้บนั ทึกหลักฐานเกี่ยวกับงานประดับตกแต่งผนังภายในพระอุโบสถ
ที่มกี ารกล่าวถึงความพยายามในการประดับภาพโมเสค ยังแสดงนัยยะทางการเมืองระหว่างไทยกับชาติ
มหาอานาจจากตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรังเศส
่ เนื่องจากภาพทีจ่ ะนามาติดแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทด่ี ี
ต่อกัน ซึ่งในช่วงเวลานัน้ ไทยและทัง้ 2 ประเทศนี้ มีความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็ นอย่างมาก ทาให้เห็นว่า
การเปลีย่ นแปลงรูปศิลปกรรม เป็นผลมาจากการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก และการติดต่อสัมพันธ์ ทีเ่ ข้ามา
มีอทิ ธิพลกับไทยเป็นอย่างมากในช่วงเวลานัน้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของเนื้ อหา
อิทธิพลรูปแบบงานศิลปกรรมแบบชาติตะวันตกทีผ่ สมผสานกับงานศิลปกรรมของไทย มีปรากฏให้
เห็นมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาแล้ว และมีพฒ
ั นาการต่อมาเรื่อยๆ เนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กบั ชาติตะวันตก แต่
งานที่มอี ิทธิพ ลแบบตะวันตกก็หยุดลงครัง้ เสียกรุงศรีอ ยุธ ยา จนกระทังช่
่ วงสมัยรัชกาลที่ ๓ อารยธรรม
ตะวันตกเริม่ แพร่กระจายเข้ามามากขึน้ ทาให้รปู แบบงานศิลปะแบบตะวันตกเข้ามามีอทิ ธิพลในการผลิตงาน
ของช่างไทย สังเกตได้จากรูปแบบงานสถาปตั ยกรรมทีเ่ ริม่ มีลกั ษณะของงานแบบตะวันตกเข้ามาปรากฏอยู่
ประปราย สืบเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นช่วงเดียวกันกับยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกทีพ่ ยายาม
ขยายอานาจ ทาให้ไทยกับชาติจากยุโรปมีความสัมพันธ์ตดิ ต่อกันอย่างใกล้ชดิ มากขึน้ รูปแบบงานศิลปกรรม
ในช่วงนี้มกี ารเปลี่ยนผ่านจากงานแบบไทยดัง้ เดิมสู่ งานทีน่ ิยมเรียกกันว่า สยามใหม่ 1 ยุคนี้มกี ารเข้ามาเจือ
ปนของศิลปะตะวันตกในไทยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็ น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตั ยกรรม
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึง่ เป็ นวัดประจารัชกาลที่ ๕ เป็ นวัดในธรรมยุตกิ าย ได้รบั การขนาน
นามว่าเป็ นอารามหลวงทีส่ วยงามแห่งหนึ่ง รวมนาเอาองค์ประกอบทางสถาปตั ยกรรมแบบไทยประเพณีและ
แบบตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็นเอกภาพ แม้รปู แบบงานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารของ
วัดจะปรากฎเป็นงานประยุกต์แบบตะวันตก หากแต่ผอู้ อกแบบและนายช่างทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
รูปแบบล้วนแต่เป็นคนไทย ทีป่ รากฏในประวัตแิ ละข้อมูลเอกสารที่มกี ารบันทึกไว้2 เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย พระอาจารย์แดง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุ ภาพ ทาให้มคี วามน่ าสนใจในการสร้างงานยุโรปแบบทีค่ นไทยทา ทัง้ นี้รปู แบบสถาปตั ยกรรมวัด

“สยามใหม่” เป็ นคาที่ถูกใช้เรียกสังคมสยาม ในช่วงที่เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม บ้านเมือง เศรษฐกิจ และการเมือง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และเด่นชัดยิง่ ขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีการพัฒนาในแนวทางตะวันตก โดย
มีกลุ่ม “สยามหนุ่ม” ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยโอรสของรัชกาลที่ 4 ทีพ่ ยายามปฏิรูปการคลังและการศึกษา โดยมีจุดสุดยอดของความ
เปลีย่ นแปลงทีพ่ ยายามปฏิรูปการปกครองในปี 2435 ทีท่ าให้อานาจสูงสุดมารวมอยู่ทส่ี ถาบันกษัตริย์ ยุคสยามใหม่โดยสยามหนุ่ มเป็ นยุคแห่ง
“แรกมีในสยาม” วิทยาการทีก่ า้ วหน้าและการปรับปรุงแก้ไขจารีตประเพณีลา้ หลังต่างๆ ได้รบั การริเริม่ ในยุคนี้มากมาย.
สุธี คุณาวิชยานนท์. จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. (กรุงเทพฯ : บ้านหัวแหลม, 2546.), หน้า 16.
2
ตามรายชือ่ ทีไ่ ด้มกี ารกล่าวถึงใน กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสี มาราม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531),
หน้า 20.
1

ราชบพิธ ฯ ยังสะท้อ นให้เห็นถึงการเปลี่ย นผ่านงานศิล ปะในช่วงเวลานัน้ แม้รูปแบบภายนอกตัวอาคาร
อุโบสถ วิหารจะเป็ นแบบไทยประเพณี แต่งานภายในตัวอาคารอุโบสถ วิหารกลับเป็ นรูปแบบงานตะวันตก
แบบยุโรป ลักษณะเช่นนี้แสดงถึงความเป็ น ช่วงการเปลีย่ นแปลงสาคัญของงานศิลปกรรมทีจ่ ะเข้าสู่ช่วงงาน
แบบอิทธิพลตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั การทีส่ ถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธฯ มี
รูปแบบงานตะวันตกดูจะไม่ใช่แค่เพียงเพราะรัชกาลที่ 5 มีพระราชนิยมชื่นชอบในศิลปะตะวันตก หากแต่
เป็ นการปรับตัวตามสภาพบ้านเมืองขณะนัน้ 3 เนื่อ งจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในไทย จึงเกิดการรับ
อิทธิพลใหม่ๆ เข้ามาผสมกับของเก่า การสอดแทรกรูปแบบงานตะวันตกจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ในทีจ่ ะการ
ยกความศิวไิ ลซ์ของประเทศขึน้ มา ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามสาคัญในงานศิลปกรรม ทีป่ รับตัวให้เข้า
กับอิทธิพลที่เข้ามามีผลต่อการออกแบบงานศิลปกรรม นอกจากรูปแบบตะวันตกแล้วยังปรากฎการตกแต่ง
ด้วยกระเบื้องเคลือบเขียนสีแบบศิลปะจีน ซึ่งเป็ นงานที่ได้รบั ความนิยมอย่างสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 3 งาน
สถาปตั ยกรรมวัดราชพิธฯ กลายเป็ นงานที่รวมเอางานแบบไทยผสมกับงานตะวันตก และยังมีการตกแต่ ง
แบบงานพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 ทีต่ กค้างลงมาเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ยงั ปรากฎหลักฐานทีก่ ล่าวถึง
แผนจะนาเอางานประดับแบบโมเสคเข้ามาประดับภายในตัวอาคาร ซึ่งรูปภาพโมเสคที่จะนามาประดับถือ
เป็ นรูปภาพทีม่ คี วามสาคัญทางการเมืองในช่วงเวลานัน้ อย่างมาก เช่นภาพนโปเลียนที่สามเสด็ จรับราชทูต
ไทย แต่งานประดับโมเสคก็มอี นั ยุตไิ ป4 หากมีการประดับขึน้ จริงก็จะทาให้วดั ราชพิธฯแห่งนี้ ดูจะมีความ
เน้ นและเพิม่ ความสาคัญของวัดในฐานะวัดประจารัชกาลที่ 5 ให้มากขึน้ เนื่องจากภาพโมเสคเหล่านี้เป็ น
ภาพที่แสดงให้เ ห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรังเศสและอั
่
งกฤษ ความน่ าสนใจอีกอย่างคือ ชาติ
ตะวันตกที่พูดถึงมาตัง้ แต่ แรกนัน้ ดูจะหมายถึง ฝรังเศส
่
เสียมากกว่าชาติอ่นื ๆ เนื่องจากรูปแบบงานก็เป็ น
การนางานศิลปะแบบกอธิคซึง่ มีจุดเริม่ ต้นจากประเทศฝรังเศส
่ หรือความคล้ายคลึงทีเ่ หมือนพระราชวังแวร์
ซายน์ แม้กระทังภาพโมเสดที
่
่มแี ผนจะประดับอาคาร ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่าง
ชัดเจน ซึง่ ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ฝรังเศสมี
่
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับไทยมากขึน้
ทัง้ ทางการค้าและการเมือง ในงานที่ปรากฏสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธฯ แสดงถึงอิทธิพลที่มาจากสภาพ
สังคมบ้านเมืองในช่ว งเวลาดังกล่ าวเข้ามาเป็ นตัว แปรสาคัญ ในการออกแบบสถาปตั ยกรรม นอกจากนี้
รูปแบบงานสถาปตั ยกรรมทีว่ ดั ราชบพิธฯ ยังส่งอิทธิพลสู่งานสถาปตั ยกรรมทีส่ ร้างขึน้ ต่อมาในภายหลัง
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สุธี คุณาวิชยานนท์. จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. (กรุงเทพฯ : บ้านหัวแหลม, 2546.), หน้า 26
สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัด
งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 51-52
3
4

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาถึงวิธกี ารผนวกงานศิลปกรรมไทยประเพณีกบั งานตะวันตกให้เกิดความกลมกลืนและ
สอดรับกันอย่างไร
2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพล ปจั จัยในการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธฯ จากสภาพทางการเมือง
บ้านเมือง การติดต่อสัมพันธ์กบั ชาติยโุ รป ในเวลานัน้
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3.ศึกษาถึงการเปลี่ยนผ่ านรูปแบบงานศิลปะไทยประเพณีสู่งานศิลปะแบบไทยอิทธิพลตะวันตก
ผ่านงานสถาปตั ยกรรม
สมมติ ฐานของการศึกษา

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามถือได้ว่าเป็ นสถาปตั ยกรรมที่มกี ารออกแบบผสมงานแบบไทยและ
ตะวันตกเข้ารวมกันไว้ได้อย่างไม่ขดั ต่อสายตา แม้งานจะเป็ นฝีมอื ของช่างไทยก็ตาม ได้รบั การกล่าวถึงว่า
เป็ นสถาปตั ยกรรมทีม่ คี วามเป็ นเอกภาพในการนางานทีแ่ ตกต่างมาอยู่ร่วมกัน อีกทัง้ ยังเป็ นสถาปตั ยกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของงานศิลปกรรมในประเทศไทย จะมีการนาเอาองค์ประกอบงาน
ศิลปกรรมจากตะวันตกเข้ามา เนื่องจากมีการพัวพันกับชาติตะวันตกมากขึน้ มีการติดต่อกับชาติตะวันตก
อย่างใกล้ชดิ ขึน้ ทาให้อทิ ธิพลจากภายนอกเข้ามามีผลต่องานช่าง จนเกิดการพัฒนารูปแบบงาน จนเกิดงาน
ทีม่ รี ปู แบบไทยที่ปรากฏร่วมกับอิทธิพลตะวันตก การเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่นาเอาองค์ประกอบแบบ
ตะวันตกมาใช้เช่นนี้ ก็เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีช่ ่างต้องมีกระบวนการคิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วน อีกทัง้ ยังปรากฏ
หลักฐานความตึงเครียดระหว่างช่างวังหลวงกับช่างวังหน้ า ที่มกี ารกล่าวถึงวัดราชพิธฯ จากหนังสือโครง
กระดูกในตู้ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช ทีม่ กี ารเขียนถึงเสด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์เล่าเหตุการณ์ใน
วัง หน้ า ขณะนัน้ ที่ม ีก ารส่ ง ลูก หลานไปเรีย นที่ยุโ รป มีช าวต่ า งชาติเ ข้า มาแต่ ง กับช่ า งวังหน้ า กล่ า วถึง
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะผลักดันช่างวังหน้าขึน้ มาเป็นใหญ่ พูดถึงการทาบุญฉลองวัดราชประดิษฐ์และ
วัดราชบพิธในปี ฉลู เพื่อการกุศลป้องกันภยันตราย เนื่องจากว่าหากตัวเองสิน้ ไปก็กลัวจะไม่มใี ครมาทาต่อ5
วัดราชบพิธฯ จึงเป็ นงานสถาปตั ยกรรมทีส่ ะท้อนถึงการออกแบบของช่างไทยในสมัยอีกด้วย ในช่วงหัวเลีย้ ว
หัวต่อทีอ่ ทิ ธิพลตะวันตกเริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในการช่างไทย

5

อ่านเพิม่ เติม. ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปาโมช. โครงกระดูกในตู้. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชยั ฤทธิ ์, 2514). หน้า 62-66.

ขอบเขตการศึกษา
1.ศึกษารูปแบบงานสถาปตั ยกรรมบนในเขตพุทธาวาสของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2.ศึกษาวิธกี ารผนวกงานแบบไทยประเพณีและงานแบบตะวันตก ทาอย่างไรถึงเกิดความกลมกลืน
ในงานสถาปตั ยกรรม
3.ศึก ษาอิท ธิพ ลที่ส่ งผลต่ อ การออกแบบงานศิล ปกรรม จากข้อ มูล ทางประวัติศ าสตร์ เพื่อ เป็ น
หลักฐานยืนยันการออกแบบ
ขัน้ ตอนการศึกษา
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1.ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ และบันทึกต่างๆ แผนผัง แผนที่ และภาพเก่า ทีม่ ี
รายละเอียดเกีย่ วข้อง
2.ทาการสารวจจากภาคสนามโดยการเก็บข้อมูลและภาพถ่าย
3.คัดกรองและจัดระเบียบข้อมูลทัง้ หมดที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์และตีความจากข้อมูล
และหลักฐานทีพ่ บ
4.สรุปผลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ตคี วามข้อมูล
5.นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้าโดยการจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
- ข้อมูลภาคสนาม ทีว่ ดั ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- ห้องสมุดกลางและห้องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- หอสมุดแห่งชาติ

บทที่ 2
ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ที่ตงั ้ ของวัด
วัด ราชบพิ ธ เป็ นอารามหลวงชัน้ เอก ชนิ ด ราชวรวิ ห าร มี ฐ านะเป็ น วัด ประจ ารัช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ตัง้ อยู่แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันออกจดถนนเฟื่ องนคร ด้านตะวันตกจดถนนอัษฎางค์ ริมคูเมืองเดิม(คลองหลอด) ด้านเหนือจด
ถนนราชบพิธ ด้านใต้จดคลองวัดราชบพิธ1 แต่เดิมบริเวณทีต่ งั ้ ของวัดราชบพิธเป็ นวังของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมืน่ อักษรสาส์นโสภณ ทางทิศใต้ของวัดเป็ นบ้านข้าราชการและราษฏร ส่วนทางทิศตะวันออก
เดิมเป็ นที่สปั บุษรประชุมทาบุญเทศนา มีบุตรหลานพระยาสิงหเทพเป็ นเจ้าของ จากนัน้ จึงถวายเป็ น
ศาลาหลวง ภายหลังมีการโปรดให้รอ้ื สิง่ ปลูกสร้างออก เพื่อนาพืน้ ทีม่ าสร้างวัด 2 สถานทีท่ งั ้ หมดนี้จงึ ทา
ให้ขนาดของวัดยาวไปด้านตะวันออกตามแนวถนนเฟื่องนคร 2 เส้น 19 วา 2 ศอก กว้างไปทางทิศใต้
ตามคลองตะพานช้าง 2 เส้น 16 วา ยาวไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหลอด 2 เส้น 19 วา 2 ศอก
กว้างไปทางทิศเหนือตามถนนริมวังพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นผลพลูสวัสดิ ์ 2 เส้น 8 วา กาหนดด้วย
เสาศิลาทัง้ 8 ทิศเป็ นสาคัญ ต่อมาภายหลังมีการขยายด้านทิศเหนือเพิม่ อีก 1 วา รวมกับทีเ่ ดิมตามด้าน
ยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตกและทิศใต้ 3 เส้น 6 ศอก เท่ากัน (ภาพที่ 1)
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กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 5.
อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล. “วัดราชบพิ ธ” .ใน อาษา. ปีท่ี 3, ฉบับที่ 3(2517), หน้า 69.
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ภาพที่ 1 ทีต่ งั ้ วัดราชบพิธและเส้นทางคมนาคมของกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 5
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 73.

มูลเหตุการสร้างวัด
ปลายปี พุทธศักราช 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองสิรริ าชสมบัติ
ซึ่งตามประเพณีโบราณเมื่อขึน้ ครองราชย์แล้วจะต้องสร้างวัดประจารัชกาล พระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ ห ัว จึง โปรดให้ส ร้า งวัด ราชบพิธ สถิต มหาสีม า รามเป็ น วัด ประจ ารัช กาล ในปี
พุทธศักราช 2412 โดยรัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รัชกาลที่ 2 โปรดให้สร้าง
วัดอรุณราชวราราม รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างวัดราชโอรสาราม และรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่พบหลักฐานปรากฏว่าได้ทรงประกาศว่าวัดใดเป็ น
วัดประจารัชกาล3 หากแต่มกี ารสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึน้ แทน 4 ทัง้ นี้วดั ราชบพิธยังถูกจัดให้
เป็ นวัดประจารัชกาลที่ 7 เนื่องจากทรงบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั ในสมัยของพระองค์

3

สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 41.
4 ั
ปจจุบนั คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย.

หลักการและแบบของวัด เป็ นการสร้างตามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดประจารัชกาลที่
4 เป็ นวัดธรรมยุตกิ นิกาย แบบมหาสีมา ซึง่ ชื่อวัดราชประดิษฐ์ และวัดราชบพิธ แปลเหมือนกันว่า วัด
กษัตริยส์ ร้าง รูปแบบทีเ่ หมือนกันของทัง้ 2 วัดคือเขตพุทธาวาสของวัดมีการทาฐานไพที บนฐานไพทีมี
พระมหาเจดียท์ รงกลมเป็ นหลักของวัดเหมือนกัน5
ความหมายนามวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานนามวัดว่า “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
ราม” นามวัดแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนทีเ่ ป็ นนามวัดได้แก่คาว่า “ราชบพิธ” แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินทรง
สร้าง และตอนทีเ่ ป็ นสร้อยนามของวัดได้แก่คาว่า “สถิตมหาสีมาราม” แปลว่า เป็ นวัดทีม่ มี หาสีมาหรือ
สีมาใหญ่ตงั ้ อยู่อนั ตรงตามมูลเหตุและลักษณะของวัดโดยตลอด กล่าวคือ วัดนี้เป็ นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้าง และเป็ นวัดทีม่ สี มี าขนาดใหญ่ทาเป็ นเสาศิลาจาหลักรูปสีมาธรรมจักร์
อยูบ่ นเสา ซึง่ ตัง้ อยูท่ ก่ี าแพงวัดทัง้ 8 ทิศ วัดทีม่ สี มี าแบบนี้มอี ยูเ่ พียง 3 วัดเท่านัน้ คือ วัดราชบพิธ วัด
ราชประดิษฐ์ และวัดบรมนิวาส เหตุทต่ี งั ้ สีมาหรือมหาสีมาในวัดเช่นนี้ ก็เพื่อเฉลีย่ ลาภผลแก่สงฆ์ผอู้ ยูใ่ น
สีมาเดียวกันโดยทัวถึ
่ ง และการทาสังฆกรรมในวัด อาจทาได้ภายในมหาสีมา เช่นการบวชพระเป็ นต้น
แม้ไม่ทาในอุโบสถอย่างวัดอื่น แต่กท็ าในขอบเขตแห่งมหาสีมา ก็เป็ นองค์พระได้ถูกต้องตามพระธรรม
วินัย ในเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากพระสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน 6 เรื่องชื่อสร้อยของวัดนี้ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุ ภาพ ทรงอธิบายว่า “เนื่องสร้างวัดราชบพิธเจริญรอยตามวัดราชประดิษฐ์หมดทุกอย่าง
จนกระทังท
่ ามหาสีมา และชื่อวัดให้คล้ายกันชะรอยจะคิดเปลี่ยนชื่อสร้อยชื่อวัดราชประดิษฐ์เป็ นสถิตย์
ธรรมยุตกิ าราม เอาสร้อยเดิมของวัดราชประดิษฐ์ไปใช้วดั ราชบพิธว่า สถิตย์มหาสีมารามจะเป็ นเหตุน้ี
ดอกกระมัง”7
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การสร้างวัด
เริม่ สร้างในปี มะเส็ง พ.ศ. 2412 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายูห่ วั โปรดฯ ให้ซอ้ื ทีซ่ ง่ึ
เป็ นวังเดิมของ กรมหมืน่ อักษรสาส์นโสภณ บ้านเรือนข้าราชการและราษฎร บริเวณริมคลองสะพานถ่าน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงนิพนธ์เรื่อง การ
ก่ อ สร้า งถาวรวัต ถุ ท่ีส าคัญ ในขัน้ แรกไว้ใ นเรื่อ ง ประวัติว ัด ราชบพิธ สถิต มหาสีม าราม ในหนั ง สือ
แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 11 พ.ศ. 2466 ดังนี้8

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 17.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 19.
7
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ.
สาส์นสมเด็จ. (พระนคร : คุรสุ ภา, 2505.), หน้า 94.
8
กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 20.
5
6

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2412 (วันพฤหัสบดี แรม 12 ค่า เดือนอ้าย) ปี มะเส็ง เอกศก จ.ศ. 1231 เป็ นปี ท่ี
2 แห่งรัชกาลที่ 5 เวลาบ่าย 3 โมง โปรดให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ผูเ้ ป็ นแม่กอง
อานวยการสร้างพระอาราม จัดการปกั กรุยถาวรวัตถุทจ่ี ะสร้าง ใช้เวลาสาหรับการนี้เป็ นเวลา 29 วันเสร็จ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2412 (วันเสาร์ แรม 6 ค่า เดือนยี)่ ปีมะเส็ง เอกศก เป็ นวันก่อพระฤกษ์
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2412 (วันพุธ แรม 10 ค่า เดือนยี)่ ปี มะเส็ง เอกศก เป็ นวันเจริญพระ
พุทธมนต์ ในการทรงพระราชอุทศิ พระราชทานวิสุงคาม รุง่ ขึน้ วันที่ 27 พระฉันเช้าแล้ว พระราชทานวิสุ
งคาม (ทาพอเป็ นพิธเี ท่านัน้ เพราะมีพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชูทศิ พระราชทาน ลงวันที่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 ปีมะเมีย โทศก จ.ศ. 1232 ดังกล่าวมาแล้ว)
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 (วันอังคาร แรม 3 ค่า เดือนหก) ปี มะเมีย โทศก จ.ศ. 1232
เริม่ พระราชพิธสี วดมนต์ผกู สีมา 3 วัน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี แรม 5 ค่า เดือนหก) เวลา
ยาม 1 กับ 30 นาที เป็ นพระฤกษ์ผกู สีมาเต็มเนื้อทีว่ สิ ุงคามทีม่ กี าแพงตัง้ สีมาศิลาทัง้ 8 ทิศ เป็ นทีส่ งั เกต
สีมาของวัดนี้จงึ เป็ นมหาสีมา พระสงฆ์ประชุมทาสังฆกรรม ถอนมาก่อนประมาณ 32 วัน จึงเสร็จ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2413 (วันเสาร์ แรม 7 ค่า เดือนหก) ปี มะเมีย โทศก ลงมือทากุฏหิ ลัง
ใหญ่อนั จะเป็ นตาหนักของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรทาอยู่ 40 วัน จึงเสร็จ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 (วันอาทิตย์ ขึน้ 6 ค่า เดือนแปด) ปี มะเมีย โทศก โปรดให้แห่
พระ
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร กับพระสงฆ์ 20 รูป จากวัดโสมนัสวิหารมาจาพรรษาอยูว่ ดั
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2415 (วันพฤหัสบดี ขึน้ 10 ค่า เดือนสิบ) แห่พระพุทธอังคีรสซึง่ ได้ตงั ้
ฉลอง ณ ท้องสนามไชยมาครบ 3 วันแล้ว มาประดิษฐานเป็ นพระประธานในอุโบสถ และมีมหรสพฉลอง
อีก
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2415 (วันพฤหัสบดี แรม 4 ค่า เดือนสิบเอ็ด) ปี มะเมีย โทศก จ.ศ. 1232
มีการแห่พระพุทธรูปสาคัญ คือ พระนิรนั ตราย มาประดิษฐานในพระอุโบสถ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2415 (วันพฤหัสบดี ขึน้ 4 ค่า เดือนยี)่ ปี วอก จัดวาศก ยกช่อฟ้าใบระกา
พระอุโบสถ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 (วันพฤหัสบดี แรม 11 ค่า เดือนแปด) ปี จอ ฉศก ยกแกนยอด
พระเจดียอ์ งค์ใหญ่ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหารใหญ่
เมื่อ มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุง คามสีม าแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ได้โปรดให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ เป็ นแม่กองอานวยการสร้าง แต่ได้
สิน้ พระชนม์ในปี พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจเป็ นแม่กองต่อ และสิน้ พระชนม์ในปี พ.ศ. 2462 ในขณะทีว่ ดั ยังสร้างไม่เสร็จ
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จากนัน้ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ตัง้ แต่ครัง้ ทีย่ งั ดารงตาแหน่งพระยาอนุ รกั ษ์ราช
มณเฑียร เป็ นแม่กองอานวยการก่อสร้างต่อมา9
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 ทรงโปรดฯ ให้ สมเด็จ
เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ เมื่อยังทรงดารงพระยศเป็ นกรมพระนริศรานุ วตั ติวงศ์ทรงเป็ น แม่
กองอานวยการปฏิสงั ขรณ์ ซ่อมแปลงพระอุโบสถตามพระราชดาริ มีการลบภาพเขียนสีภายในพระ
อุโบสถออก และแก้ไขรูปแบบภายในพระอุโบสถบางส่วน เป็ นตามแบบทีเ่ ห็นในปจั จุบนั
การบูรณะปฏิ สงั ขรณ์
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การปฏิสงั ขรณ์ ถือตามพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า ซึ่งทรงแยกไว้เป็ นยุค ตามลาดับเจ้าอาวาส และเอกสารบางฉบั บของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
งานบูรณะปฏิสงั ขรณ์ของวัดมีการทามาโดยตลอด หลังการสร้างวัดเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้มกี ารปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงรูปแบบทางสถาปตั ยกรรม มีแต่การแก้ไของค์ประกอบอาคารบางส่วน10 ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึง
งานบูรณะทีเ่ ป็ นงานเกีย่ วกับหมูอ่ าคารบนฐานไพที ในเขตพุทธาวาส และส่วนสาคัญของวัด โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากหนังสือ ประวัตริ าชบพิธสถิตมหาสีมาราม ของกรมศิลปากร
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2412 – 2444) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิ ภาคุณากร
งานระยะแรกของยุคนี้จะเป็ นก่อสร้างถาวรวัตถุ โดยงานก่อสร้างภายในวัดมีระยะเวลาประมาณ
20 ปี เนื่องจากงานก่อสร้างมีการหยุดบ้างทาบ้าง โดยระหว่างทาก็พบว่าเกิดการชารุดและจาเป็ นต้อง
ปฏิส ัง ขรณ์ งานบู ร ณะในช่ ว งนี้ ย ัง อยู่ ใ นรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ ห ัว (ทรง
ครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 2411-2453) มีการซ่อมฝาผนัง และบัวใต้หน้ าต่างวิหารน้อยในส่วนที่ชารุด
ั ้ อมตามลายบัวรับหัวเสาและกรอบหน้าต่างประตูพระอุโบสถทีช่ ารุด ปนแล้
ั ้ วปิ ด
แตกร้าวพังลง และปนซ่
ทองคาเปลวดังของเดิมกับโบกปูนใหม่
ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2444 – 2480) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงสิ ริวฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ในปี พ.ศ. 2449-2453 รายการซ่อมในระยะเวลาดังกล่าวนี้ เป็ นรายการซ่อม ทีส่ บื เนื่องมาจาก
รายการ ซ่อมใน พ.ศ. 2448 เพราะการซ่อมครัง้ นี้ถอื กันว่าเป็ นการซ่อมครัง้ ใหญ่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องใช้
เวลามาก ยิง่ กว่านัน้ เมือ่ พบเห็นสิง่ ใดชารุดทรุดโทรมก็ซ่อมต่อเติมเรื่อยจนสิน้ รัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว แต่ ว่ า ยัง อยู่ใ นยุ ค พระเจ้า วรวงศ์เ ธอ กรมหลวงชิน วรวิริว ัฒ น์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า คือ ยังนับว่าอยูใ่ นยุคที่ 2

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 20.
สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 61.
9
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- รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2453-2468)
ในปี พ.ศ. 2463 มีการซ่อมหน้าบันพระอุโบสถด้านหลัง แก้ชา้ งสามเศียรเป็ นเจ็ดเศียร ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2464 ได้สงซื
ั ่ อ้ กระเบือ้ งเคลือบจากเมืองจีน สาหรับใช้ประดับกาแพงแก้ว ฐานหอกลองและผนัง
วิหารในพระอาราม ต่อมา พ.ศ. 2465 ซ่อมบานประตูและหน้าต่างประดับมุก นามาติดแทนบานประตู
สลักของพระอุโบสถแล้วนาเอาบานประตูหน้าต่างเดิมมาติดทีพ่ ระวิหาร
- รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ทรงครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 2468-2477)
ในปี พ.ศ. 2469-2470 ติดกระเบือ้ งลายประดับพระมหาเจดียท์ ห่ี ลุดจากเดิม แก้โพรงพระเจดียท์ ่ี
รัว่ และเปลี่ยนช่อฟ้า กับนาคสะดุง้ หางหงส์ ปี กมุขเด็จพระอุโบสถด้านตะวันตก ต่อมาช่วงปี พ.ศ.
2471-2472 สังซื
่ อ้ กระเบือ้ งเคลือบสีจากเมืองจีนสาหรับประดับพระมหาเจดียส์ ว่ นทีผ่ ุ
อนึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2470-2472 นี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนริศรานุ วตั ติวงศ์ (พระยศขณะนัน้ ) อานวยการปฏิสงั ขรณ์ซ่อมแซมแปลงพระ
อุโบสถดังมีหนังสือ ที่ 3/417 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2470 ณ พระทีน่ งอั
ั ่ มพรสถานว่า11
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ทูล สมเด็จเจ้าฟ้ากรมนริศรานุ วตั ติวงศ์ ด้วยหม่อมฉันมีความปรารถนาจะปฏิสงั ขรณ์ ซ่อมแปลง
พระอุโบสถวัดราชบพิธให้งามขึ้น เห็นว่าผูท้ จี ่ ะทาได้ถูกใจก็มแี ต่พระองค์ท่านจึงขอถวายอานวยการนี้.
ส่วนรูปทีเ่ ขียนไว้ตามผนังภายในพระอุโบสถก็อยากเขียนให้เสร็จแต่ให้เขียนเป็ นลาย mosaic ไม่เขียน
ด้วยสีอย่างของเดิม และให้เขียนเป็ นเรือ่ งพระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ซึง่ กรม
พระด ารงราชานุ ภ าพรับ ว่ า จะทรงคิด และประทานรูป ให้ข อให้ท รงติด ต่ อ กับ กรมพระด ารงฯ. การ
ปฏิสงั ขรณ์น้ีขอให้แล้วเสร์จทันงานฉลองพระชนม์พรรษาครบ 3 รอบ ซึง่ จะเป็ นทีเ่ ฉลิมศรัทธาแก่หม่อม
ฉันยิง่ นัก.
(พระบรมนามาภิไธย) ประชาธิปก ปร.
โดยเหตุท่โี ปรดเกล้าฯ ให้ทาโมเสครูปพระราชประวัติแทนการเขียนสีของเดิมนัน้ มีพระราช
กระแสว่า เป็ นพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่ สมเด็จกรมพระนริศฯ ได้ทรง
รับสนองพระราชประสงค์ดาเนินการซ่อมแปลงพระอุโบสถโดยแก้ไขรายละเอียดในบางส่วน เว้นแต่การ
ทาโมเสครูปพระราชประวัติ ซึง่ ไม่อาจทรงทาถวายได้ และยังเว้นค้างไว้ดงั ปจั จุบนั โดยเหตุทไ่ี ม่อาจทรง
ทาถวายได้นนั ้ ได้ทรงชีแ้ จงไว้ในหนังสือลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ บ้านปลายเนิน คลองเตย ถึง
เจ้าพระยามหิธร กรมราชเลขาธิการ มีขอ้ ความบางตอนดังนี้
ความวิตกของฉันนัน้ หาได้วติ กในการทาโมเสคไม่ ถ้ามีตวั อย่างส่งไปเขาก็ทาส่งมาให้ดงประสงค์
ั่
มิได้ยากเลย ซึง่ เป็ นข้อวิตกอันหนักของฉัน
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“เรื่องปฏิ สงั ขรณ์ วดั ราชประดิ ษฐ์และวัดราชบพิ ธ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ, ร.7 ศ.
9.1/1, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร.

รูปชนิดนัน้ ของเราเวลานี้มอี ยู่ 4 แผ่น คือ
1. รูปพระเจ้านโปเลียนที ่ 3 เสด็จออกรับราชทูตไทย เป็ นของบรรณาการฝี มอื เจโรม ช่างเอก
เมืองฝรังเศสเป็
่
นผูเ้ ขียน ความยากอยู่ทเี ่ ขียนรูปพระราชประวัตทิ สี ่ าหรับส่งไปเป็ นตัวอย่างให้
เขาทาโมเสคนัน้ ซึง่ เป็ นข้อวิตกอันหนักของฉัน
2. ถัดมาก็รปู พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกรับราชทูตฝรังเศส
่ รูปนี้ใครเป็ น
คนเขียนทีไ่ หนฉันไม่ทราบ แต่ผดู้ กู ช็ มว่าดีเหมือนกัน
3. รูปพระเจ้าหลุยส์ที ่ 14 เสด็จออกรับราชทูตไทย เขียนถ่ายมาจากรูปครัง้ เก่าครัง้ โน้น ซึง่ อยู่ที ่
เมืองบาวาเรีย รูปนี้จะเขียนถ่ายมาเหมือน หรือไม่นนั ้ ไม่ทราบ แต่คนดูมไิ ด้พดู ว่ากระไรคงจัดได้
ว่าเป็ นรูปปานกลาง
4. รูปพระราชินีวกิ โตเรีย เสด็จออกรับราชทูตไทย รูปนี้ราชทูตสยามประจาเมืองอังกฤษจัดให้
ช่างเขียนผูกขึ้น ใครเห็นก็ติว่าไม่ดที ุกคน จนมีเสียงถึงว่าควรเอาไปทิ้งน้ าเสี ย เอาไว้ขายพระ
เกียรติยศ ต้องจัดว่ารูปแผ่นนี้เป็ นอย่างเลว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ตัง้ พระราชหฤทัยทีจ่ ะทรงปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถวัดราชบพิธ ให้
งามให้ดีเ ป็ น ทีเ่ ชิด ชู พ ระปรมาภิไ ธยอยู่ เ ป็ น เกีย รติย ศชัว่ กาลนาน ทรงไว้ ว างพระราชหฤทัย ใน
ความสามารถของฉันทีจ่ ะทาการสนองพระเดชพระคุณได้สมพระราชประสงค์ อันนัน้ เป็ นพระเดชพระคุณ
ล้นเกล้าฯ หาทีส่ ดุ มิได้ ฉันก็ตอ้ งตัง้ ใจสนองพระเดชพระคุณสุดกาลัง ทีจ่ ะไม่ให้ใครติเตียนอย่างเช่นกล่าว
มาข้างต้นแล้วก็จะเป็ นความผิดของฉันอย่างหนักทีเดียว เพราะฉนัน้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าไร้สงิ ่ พ้นความสามารถ
แห่งตนก็ตอ้ งกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ...
...จริงอยู่ การงานทีไ่ ม่จาเป็ นฉันต้องลงมือ อาจบงการให้ช่างทาก็ได้ฉนัน้ ก็ดี แต่การบงการนัน้
ถ้าคาพูดไม่พอทีจ่ ะให้ช่างเข้าใจได้ ก็ตอ้ งลงมือทาให้เห็นความคิด แท้จริงต้องเขียนความคิดให้ช่างเห็น
ก่อนเสมอ จึงจะทาไปได้สะดวก ก็การเขียนรูป ประวัติฉันไม่ได้ฝึกตัวมา เขียนก็ไม่ได้ ทาอย่างไรจะดี
ความคิดก็ไม่พอ ใครจะสามารถทาได้กแ็ ลไม่เห็น เมือ่ เป็ นอยูด่ งั นัน้ ความสามารถทีจ่ ะบงการให้เป็ นไปได้
ด้วยดี จึงเป็ นทีว่ ติ กขัดข้องในใจต้องนาความขึน้ กราบบังคมทูลให้ทราบฝา่ ละอองธุลพี ระบาท
ในสมัยนี้ มีคนหัดเขียนรูปคนอย่างทีเ่ รียกว่าปอเตรตกันขึ้นมากประมาทไม่ได้ บางทีจะมีใครที ่
สามารถทารูปโมเสคสนองพระเดชพระคุณขึ้นได้กเ็ อามาติดเข้า หรือเป็ นแต่เพียงผูน้ ัน้ จะเขียนแบบขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย พระราชทานให้ฉนั สังท
่ าโมเสคมาติดก็ได้เหมือนกัน
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การทีไ่ ม่อาจสนองพระราชประสงค์ได้นนั ้ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนริศฯ ทรงเสนอว่า “ถ้าจะทาให้
เป็ นแล้วไว้ เพียงทาสีเขียนลวดลายประกอบตามสมควรก่อน ก็จะดีกว่าเป็ นการค้าง” โดยการกาหนด
รูปแบบพระราชประวัตนิ นั ้ เมื่อ สมเด็จพระดารงราชานุ ภาพได้ทรงทราบว่ากรมพระนริศฯ ทรงขัดข้องใน
การทีจ่ ะทาเป็ นรูปอันถ่ายให้เหมือนเช่ นทีท่ เ่ี ป็ นจริง จึงได้คดิ ผูกพระคุณ 10 ประเภท เท่าช่องผนัง โดย
การเสนอให้มพี ระบรมรูปติดอยู่ในกรอบเป็ นประธาน คิดภาพหรือลวดลายเข้ากับพระคุณเป็ นเครื่อง
ประกอบ แทนทีจ่ ะทาเรื่องพระราชประวัติ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ณ วังวรดิศ ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศฯ

แต่ จ ากหลัก ฐานการปฏิ ส ัง ขรณ์ ว ัด ราชบพิ ธ ของกองจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ไ ม่ ป รากฏ
ความก้าวหน้า ในเรือ่ งของการทากระเบือ้ งโมเสคแต่อย่างใด ประกอบกับมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ใน พ.ศ. 2475 พระราชวงศ์ทเ่ี กีย่ วข้องในราชการต่าง บางพระองค์ตอ้ งเสด็จไปอยูต่ ่างประเทศ รวมทัง้
สมเด็จกรมพระยาดารงฯ ด้วย จึงอาจเป็ นสาเหตุทาให้เรื่องนี้ยุตลิ ง และไม่ปรากฏว่ามีการนาพระดาริน้ี
มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิสงั ขรณ์ต่อในสมัยหลังแต่อย่างใด12
ส่วนการปฏิสงั ขรณ์ภายใต้การอานวยการของสมเด็จพระนริศฯ ทีไ่ ด้กระทานัน้ มีรายละเอียดโดย
สรุปตามรายงานการปฏิสงั ขรณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2472 ณ ราชบัณฑิตยสภาถึงเจ้าพระยา
มหิธร ราชเลขาธิการ ดังนี้ งานภายนอกพระอุโบสถ ผนังภายในซุม้ ประตูทเ่ี ป็ นรูปเซีย่ วกาง แต่เดิมปิ ด
ทองหมดจนถึงขัน้ บันได เมื่อเช็ดถูบนั ไดก็ถูกทองในทีต่ ่ าลอกไป ซ้าถูกคนนัง่ พิงทาให้เปรอะเปื้ อนด้ วย
ทรงเห็นว่าถ้าทาตามแบบเก่าจะไม่ถาวรจาทาการเปลีย่ นแปลงใหม่ โดยประดับกระเบือ้ งเคลือบสีเหลือง
เป็ นบัวเชิงผนังแทน นอกจากนี้ได้ซ่อมลายมุกโดยถมพืน้ รักขัดใหม่ให้เรียบร้อยทุกบานและเขียนลายรด
น้าเชิงบานใหม่ดว้ ยเพราะว่าการขัดลายมุกทีเ่ ชิงบานทาให้ลายรดน้านัน้ เสียไป
งานภายในพระอุโบสถ ผนังเบือ้ งบนพระอุโบสถทาสีฟ้า เขียนลายสีทองเป็ นดอกมณฑาร่วง พืน้
ผนังเบื้องล่าง ทาลวดลายปูนติด ปิ ดทองทาสีเขียนลายประกอบ บัวหลังแนวหน้าต่างทาลายปูนเป็ น
กระจังติดเติมขึน้ ทาสีปิดทองใหม่ และซ่อมสีทล่ี ายเก่าทัวไปด้
่ วย มีช่องระหว่างลายเหนือหน้าต่า งว่างอยู่
เดิมทีเห็นจะคิดบรรจุศลิ าจารึกบอกเรื่องที่เขียนผนัง ได้เก็บเอาศิลาแตกที่คดั ปูนออกเปลี่ยนใหม่ จาก
พระทีน่ งั ่ อนันตสมาคมมาตัดบรรจุเข้า ผนังด้านหลังได้ตดั บัวซึ่งขวางหลังพระประธานออกเสีย ก่อเป็ น
เสาในเบื้องล่าง ทาเป็ นกรอบไว้เบื้องบน ปิ ดทองทาสีเขียนลายประกอบ ในช่องทาสีน้ าเงินแก่ เพื่อให้
เห็นองค์พระประธานให้เด่นงาม ช่องหน้าต่างประตู ได้ทาสีธรณีบานแผละ และเพดานในช่องปิ ดทอง
ั ้ อมดอกลายปูนปนั ้ ซ่อมสีซ่อมทองตามสมควร ฐานชุกชีของเดิม
ลายฉลุใหม่ เพดานใหญ่นัน้ ได้ปนซ่
ประดับศิลาไว้โดยทัวแล้
่ ว กับรอยทีต่ ดั อาสนสงฆ์ออกต้องประดับศิลาใหม่ ได้คดั เอาศิลาทีเ่ สียแล้วจาก
พระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคมมาประดับให้สมบูรณ์ อาสนสงฆ์ทท่ี าใหม่ดว้ ยไม้ทาสีปิดทอง ทาเป็ น 2 ชัน้ ให้ยก
รือ้ เปลีย่ นแปลงได้ เวลาปกติทอดชัน้ เดียวกลางพระอุโบสถแทนอาสนะปูนของเดิม เวลากฐินยักย้ายไป
ทอดริมฝาซ้อนกัน 2 ชัน้
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ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2480 – 2489) พระศาสนโสภณ (ภา ภาณโก)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันนทมหิดล (ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 24772489) มีการปฏิสงั ขรณ์แต่ไม่ได้แยกวันเดือนปี งานส่วนใหญ่เป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการซ่อมแซมในส่วน
สัง ฆาวาส และบริ เ วณสุ ส านหลวง ซึ่ ง เป็ น การซ่ อ ม แซมเกี่ ย วกับ ไฟฟ้ าและประปา การปรับ
สภาพแวดล้อมของวัดให้ดดู ขี น้ึ

สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 53.
12

ยุคที่ 4 สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช
ส่วนใหญ่เป็ นงานบูรณะซ่อมกาแพงและซุ้มประตูรอบวัด ซ่อมแซมประตูพระอุโบสถและพระ
วิหาร เปลี่ยนพืน้ หินอ่อนใหม่ทงั ้ หมด ทาเสาใหม่เป็ นแบบแท่ งคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงปี พ.ศ. 25192520 บูรณะปฏิสงั ขรณ์วหิ ารมุข ด้านทิศตะวันตก โดยกรมศิลปากรออกรูปแบบและรายการบูรณะ มีการ
เปลีย่ นกระเบือ้ งมุงหลังคา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักปิ ดทองประดับกระจก ทาบัวหัวเสา ทารักร้อย
เขียนภาพบานประตูใหม่ทงั ้ หมด
- พ.ศ. 2522-2523 ซ่อมแซมและเขียนลายรดน้ าบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถขึน้ ใหม่ แทน
ของเดิมทีล่ บหายไปจากการซ่อมแซมบานมุก รวมทัง้ เขียนลายซ่อมแซมด้านหลังทีล่ บเลือนเป็ นบางส่วน
- พ.ศ. 2522-2523 บูรณะปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถ ตามรูปแบบและรายการของกรมศิลปากร และ
จัดเปลีย่ นโคมไฟฟ้าแก้วเจียระไนทัง้ หมด ของเก่าซ่อมแล้วนาไปติดทีพ่ ระวิหาร
- พ.ศ. 2523-2524 บูรณะปฏิสงั ขรณ์พระวิหาร ตามรูปแบบและรายการของกรมศิลปากร ซึง่ ใน
การบูรณะปฏิสงั ขรณ์พระวิหารครัง้ นี้ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) มีรบั สังว่
่ าสมควรจะได้ทา
และเขียนลายดอกไม้ร่วง ตลอดถึงลายอักษรย่อพระปรมาภิไธย “จ” กับเครื่องหมายอุณาโลม ที่ผนัง
ด้านล่าง มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์พระมหาเจดีย์ ซึ่งได้ชารุดทรุดโทรมเกิดการแตกร้าวเป็ นบางส่วนและ
กระเบื้องสีบางส่วนประดับชารุดแตกร้าวหลุดร่วง โดยกรมศิลปากรดาเนินการสารวจออกรูปแบบและ
รายการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ ตลอดจนควบคุมงาน
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ยุคที่ 5 สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีฯ (ทองเจือ จิ นตากโร)
ทาซุม้ จระนาประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาฯ (วาสมหาเถระ) สมเด็จ
พระสังฆราชฯ ทีฐ่ านทักษิณพระมหาเจดียด์ า้ นตะวันออก

นายช่างที่สาคัญ
1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เป็ นนายด้านประดับมุกบานประตูและบาน
หน้าต่าง
2. หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย เป็ นช่างเขียนและช่างประดับภายในอุโบสถ
3. พระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รตั นาราม เป็ นผูอ้ อกแบบลายกระเบือ้ งเคลือบเบญจรงค์ประดับ
หมูอ่ าคารบนฐานไพที
4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรงเป็ นผู้ กาหนดเรื่องทีจ่ ะทาภาพพระราช
ประวัตริ ชั กาลที่ 5 เมือ่ คราวซ่อมแปลงพระอุโบสถ (แต่ยงั ไม่ได้ทาจนถึงปจั จุบนั )

วัดราชบพิธประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และส่วนสุสานหลวง
เขตพุทธาวาส (ด้านเหนือของวัด)
เป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประกอบพิธสี งั ฆกรรม ลักษณะคือมีอาคาร เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร หรือเจดีย์
ตัง้ อยู่ แต่วดั ราชพิธสามารถประกอบพิธสี งั ฆกรรมได้ทุกพืน้ ทีภ่ ายในเขตสีมา จึงเรียกส่วนทีอ่ ยู่ภายใน
กาแพงทางด้านเหนือของวัด ซึง่ มีอาคารทีก่ ล่าวมาว่าอยูใ่ นเขตพุทธาวาส โดยภายในเขตพุทธาวาสของ
พระอาราม มีหมูอ่ าคารและสิง่ ก่อสร้างอยูบ่ นฐานไพที
แผนผัง
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แผนผังวัดราชบพิธประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ภายในกาแพงล้อมรอบคือ ส่วนพุทธาวาส
ส่วนสังฆาวาส และส่วนสุสานหลวง (ภาพที่ 2) แบ่งแยกพืน้ ทีอ่ อกจากกันอย่างชัดเจน ในส่วนพุทธาวาส
มีการวางอาคารหลักบนฐานไพที มีพระอุโบสถและพระวิหารตัง้ อยู่ในแนวแกนเหนือ -ใต้ และวิหารทิศ
ตัง้ อยูใ่ นแกนตะวันออก-ตะวันตก มีศาลารายตัง้ อยู่ทางซ้ายและขวาของอาคารหลักทุกหลัง รวมจานวน
8 หลัง มีพระเจดียเ์ ป็ นประธาน ตัง้ ตรงกลางโดยมีอาคารหลักทัง้ 4 อาคารล้อมรอบ ในส่วนสังฆาวาสมี
ตาหนักอรุณและพระทีน่ งสี
ั ่ ตลาภิรมย์อยูใ่ นแนวแกนเหนือ-ใต้
ในส่วนพุทธาวาสมีลกั ษณะการวางผังอาคาร 4 ทิศล้อมพระเจดีย์ (ภาพที่ 3) ซึง่ การวางผังเช่นนี้
มีปรากฏก่อนหน้านี้แล้วที่วดั พระปฐมเจดีย์ ต่างกันที่อาคารทัง้ 4 ทิศ ที่วดั พระปฐมเจดียเ์ ป็ นวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปทุกหลัง โดยมีพระอุโบสถแยกออกมาต่างหาก การทีพ่ ระปฐมเจดียม์ กี ารกาหนด
ผังทีส่ อดคล้องกันกับวัดราชบพิธ อันเนื่องมาจากวัดพระปฐมเจดียเ์ ป็ นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระราชชนกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาขึน้ ด้วยการสร้างพระ
มหาเจดี ย์ ค รอบซากองค์ พ ระเจดี ย์ เ ดิ ม ซึ่ ง พระองค์ มี พ ร ะราชด าริ ว่ า เป็ น มหาสถู ป แรกตั ง้ ใน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับพระสถูปถูปารามทีก่ รุงอนุ ราธปุระประเทศศรี
ลังกา โดยลักษณะของแผนผังสถูปถูปารามอยู่ในผังพื้นรูปวงกลม มีอาคารล้อมเป็ นวง การถ่ายแบบ
แผนผังพืน้ วงกลมและรูปทรงเจดียส์ ถูปถูปาราม มาใช้ในองค์พระปฐมเจดียจ์ งึ เป็ นเรื่องมีความสอดคล้อง
กัน และการทีว่ ดั ราชบพิธสร้างหลังจากพระปฐมเจดียก์ ม็ ผี งั อาคารเป็ นวงกลมและมีอาคารล้อมทัง้ 4 ทิศ
เช่นเดียวกัน ย่อมมาจากความตัง้ ใจทีจ่ ะให้มคี วามหมายต่อเนื่องกัน โดยในช่วงเวลานัน้ พระปฐมเจดียม์ ี
ความสาคัญอย่างมากต่อศาสนาพุทธในประเทศไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 หากแต่อยูใ่ นทีท่ ห่ี า่ งไกลความ
เจริญ ไม่ได้ตงั ้ อยู่ในเมืองหลวง ไม่สะดวกต่อการเดินทางไปนมัสการ การที่มกี ารจาลององค์เจดียท์ ่มี ี
ความคล้ายกันมาตัง้ ไว้ยงั กรุงรัตนโกสินทร์ จึงมาปรากฎขึน้ ทีว่ ดั ราชบพิธ โดยช่างได้ดดั แปลงขนาดองค์
พระเจดีย์ในมีขนาดเล็กลงมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ แม้องค์พระเจดีย์จะไม่มขี นาดสูงเด่นเช่นพระปฐม
เจดีย์ แต่ใช้วธิ กี ารยกพระเจดียต์ งั ้ บนฐานทักษิณสูงขึน้ แทน นอกเหนือไปจากนี้ความหมายขององค์พระ
เจดียท์ ว่ี ดั ราชบพิธ พ้องกับความเป็ นเจดียท์ ส่ี ร้างเพื่อระลึกถึงพระโอรสขององค์อคั รศาสนูปถัมภก ผูน้ า

ความรุ่งเรืองกลับมายังพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับสถูปถูปาราม และถือได้ว่าพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็ นผูน้ านิมติ ใหม่มาสู่พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ด้วยการตัง้ ธรรมยุตกิ นิกาย
ขึน้ 13

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังของวัด
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 76.
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สมคิด จิระทัศนกุล. พระอุโบสถและพระวิ หารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
, 2547), หน้า 295.

ภาพที่ 3 องค์ประกอบแผนผังเขตพุทธาวาส

อาคารบนฐานไพที
มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ยกสูงกว่าพืน้ ธรรมดา ปูดว้ ยหินอ่อนทัง้ หมด มีถาวรวัตถุ คือ พระอุโบสถ พระ
เจดีย์ พระวิหาร วิหารมุข วิหารคดและศาลาราย ทัง้ หมดนี้อยู่ภายในกาแพงสูงประมาณ 1 เมตร14
ประดับด้วยกระเบือ้ งเคลือบลายเบญจรงค์ ซึง่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุ วตั ติ
วงศ์ ทรงกล่าวไว้วา่ เป็ นฝีมอื พระอาจารย์แดง ช่างเขียนซึง่ เกิดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ า
เจ้าอยูห่ วั และมีช่อื เสียงมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นผูอ้ อกแบบลาย แล้ว
ส่งไปทาเป็ นกระเบือ้ งเคลือบทีเ่ มืองจีนนาเข้ามาประดับ15 บนฐานไพที ประกอบไปด้วย
1. พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง ทิศเหนือและทิศใต้พระอุโบสถมีวหิ ารทิศขนาด 4 ห้อง ทิศ
ตะวันออกมีพระวิหารขนาด 5 ห้อง หลังคาลดมุขเด็จทัง้ 4 หลัง ระยะห่างระหว่างทางเดินของพระ
อุโบสถพระวิหารใหญ่และพระวิหารทิศมีพระระเบียงคดติดต่อกันและเห็นด้านนอกขนาด 9 ห้อง เห็นข้าง
ในขนาด 5 ห้องทุกตอน

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 31.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ,
สาส์นสมเด็จ เล่ม 2. (พระนคร : องค์การค้าคุรสุ ภา, 2425.), หน้า 114.
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2. พระเจดียใ์ หญ่อยูร่ ะหว่างถาวรวัตถุทก่ี ล่าวมาในข้อ 1
3. ศาลาเล็กขนาด 2 ห้อง บนกาแพงแก้วทิศละคู่ รวม 8 หลัง
พระอุโบสถ
มีขนาดกว้าง 17.70 เมตร ยาว 1.65 เมตร สูงจากพืน้ จดขือ่ 9.80 เมตร แบ่งเป็ น 7 ห้อง หัน
หน้าทางทิศเหนือสู่ถนนราชบพิธ รูปทรงภายนอกเป็ นงานสถาปตั ยกรรมแบบไทยประเพณี มีเครื่อง
ลายอง คือหลังคามีการทาลดหน้าลดหลัง มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี ติดช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ มีตบั
หลังคาซ้อนกัน 4 ชัน้ โดยตับก่อนสุดท้ายยื่นออกมาตัง้ เสาพาไล ส่วนตับสุดท้ายเป็ นตับสัน้ มีคนั ทวย
ยึดติดกับเสาพาไลเพื่อรองรับพาไลแบบแพ สามารถเดินได้ตลอดแนวพระระเบียงด้านนอก (เฉพาะทิศ
เหนือ) (ภาพที่ 4) งานไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้มกี ารปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน เช่นที่วดั ราช
ประดิษฐ์ซ่ึงเป็ นวัดประจารัชกาลที่ 4 ที่แต่เดิมนิยมใช้รูปเทพเจ้าเปลี่ยนทาหน้ าบันเป็ นตราพระราช
ลัญจกรประจาพระองค์มาประดับ พอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทีว่ ดั ราชบพิธ หน้าบันมุขเด็จแกะสลักเป็ นรูป
นารายณ์ทรงครุฑ ส่วนหน้าบันอาคารแกะสลักเป็ นรูปจุลมงกุฎ หรือพระเกีย้ วประจารัชกาลที่ 5 (ภาพที่
5) พร้อมเครื่องประกอบ ป้านลมทานาคสะดุง้ ประดับด้วยกระจกสีทงั ้ หมด ส่วนประตูและหน้าต่างมีซุม้
ั ้ ดทอง บานประตู 10 บาน หน้าต่าง 28 บาน ด้านในเป็ นลายรด
ยอดมณฑปครึง่ ซีกติดลวดลายปูนปนปิ
น้าพุม่ ข้าวบิณฑ์ ด้านนอกประดับด้วยมุกเป็ นลวดลายจาลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เฉพาะตราชัน้ ทีห่ นึ่ง
รวม 5 ดวง16 (นับจากดวงบนลงมา) คือ
- นพรัตนราชวราภรณ์
- มหาจักรีบรมราชวงศ์
- ปฐมจุลจอมเกล้า
- ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เฉพาะทีบ่ านประตู เครื่องอิสริยาภรณ์ทงั ้ 5 มีสายสระพายล้อมรอบวงกลมและมีสร้อยทับอยูบ่ น
สายสระพาย พร้อมกับมีโบว์หอ้ ยดวงตราอยูอ่ กี ชัน้ หนึ่ง เหนือดวงตราดวงที่ 1 เป็ นภาพพรหมจตุรพักตร์
และมีภาพเรียงเป็ นคู่ ใต้ดวงตราลงมาตามลาดับ (ภาพที่ 6)
ใต้ดวงตราดวงที่ 1 เป็ นภาพเทวดาพนมมือ
ใต้ดวงตราดวงที่ 2 เป็ นภาพเทพธิดาฟ้อน
ใต้ดวงตราดวงที่ 3 เป็ นภาพกินนรรา
ใต้ดวงตราดวงที่ 4 เป็ นภาพหนุมานเหาะ
ใต้ดวงตราดวงที่ 5 เป็ นภาพอินทรชิตเหาะ
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กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 32-41.

ระหว่างภาพและตราเป็ นลายกระหนกเปลว ขอบรอบทัง้ 4 ด้านประดับกระหนกและลายประจา
ยามก้ามปู การประดับมุกชิน้ เล็ก ยังทาเป็ นสร้อยทับบนเพชรแถบทีม่ อี กั ษร “จ.ป.ร.” ไขว้ และมีตรา
จักรีคนเป็
ั ่ นระยะ มีสร้อยลูกโซ่รอ้ ยทัง้ สองข้างชายแถบแพรผูกหูกระต่าย มีตราห้อยตรงกลางแบบของ
จริง ด้านข้างของซุม้ ประตูแต่ละด้านเป็นรูปเซีย่ วกางถือง้าว ยืนอยู่บนหลังสิงห์ (ภาพที่ 7) ส่วนด้านข้าง
ของซุม้ หน้าต่างแต่ละด้านเป็ นรูปเทวดาถือพระขรรค์ยนื อยูก่ ลางลายกระหนก ฝีมอื ประดับมุกดังกล่าวนี้
ตามหลักฐานกล่าวว่าเป็ นฝีพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ ทิวากรวงศ์ประวัติ
ั้ น
ภายในระหว่างช่องหน้าต่างเป็ นรูปอุณาโลมมีอกั ษร “จ” สลับ เหนือซุม้ ประตูกลางภายในปนเป็
รูปพระราชลัญจกรประจารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่เรียกว่าตราแผ่นดิน
หรือตราอาร์ม (ภาพที่ 8) โดยจาลองแบบตรางาประจารัชกาลของพระองค์อนั ประกอบด้วยเครื่องหมาย
สาคัญต่ าง รวมกัน คือ พระมหาพิชยั มงกุ ฎ จักร ตรี โล่ ช้างไอยราพต ช้างเผือก กฤช พระมหา
สังวาลย์นพรัตน์ พระสายสร้อย เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฉัตรตัง้ มีราชสีหค์ ชสีหป์ ระคองฉลอง
พระองค์ครุยและเครื่องหมายเบญจราชกกุธภัณฑ์ กับมีภาษิตคาว่า “สพฺเพส สงฺฆภูตาน สามคฺคี วุฑฺฒ ิ
สาธิกา” ประกอบอยู่ดว้ ย มีการปิ ดทองภายในบางแห่ง ทีผ่ นังชัน้ บนระหว่างเสาคูหาเขียนเป็ นภาพพระ
พุทธประวัติ โดยการตกแต่งภายในเป็ นฝี พระหัตถ์ของหม่อมเจ้าประวิชชุมสายทัง้ สิน้ ในปี พ.ศ.2472 มี
การลบภาพพระพุทธประวัตอิ อกและทาลายดอกไม้รว่ งสีทองแทน และในปี พ.ศ.2525 มหามงคลสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ได้บูรณะปฏิสงั ขรณ์ทงั ้ พระอาราม พระอุโบสถ และพระวิหาร เขียน
ลายดอกไม้ร่วงสีทองเต็มผนังภายใน มีการประกอบพิธยี กช่อฟ้าพระอุโบสถ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
252517
ภายในพระอุ โบสถเป็ น งานตะวันตก แบบกอธิค เช่น ส่ว นของเพดาน งานประดับ ผนังและ
ลวดลายต่ า ง ประดิษ ฐานพระพุ ท ธอัง คีร ส (ภาพที่ 9) เป็ น พระพุ ท ธรู ป ประธาน ลัก ษณะเป็ น
พระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ จีวรเป็ นริว้ หน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ กะไหล่ทองคาทัง้ องค์ เป็ นทองคาที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ ประดิษฐานบนฐานชุกชี
หินอ่อน พระพุทธรูปองค์น้ีเดิมที พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
หล่อขึน้ เพือ่ จะทรงนาไปประดิษฐานไว้ทพ่ี ระปฐมเจดีย์ แต่สน้ิ รัชกาลเสียก่อน18 นอกจากพระพุทธอังคีรส
แล้ว ยังมีพระนิรนั ตรายประดิษฐานบนฐานชุกชีเบญจาด้านหน้ า ต่ าจากพระพุทธอังคีรสลงมา พระ
นิรนั ตรายเป็ นพระพุทธรูปนัง่ ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ ์กะไหล่ทอง มีเรือนแก้วเป็ นพุ่มมหา
โพธิ ์ยอดเรือนแก้วมีรปู พระมหามงกุฏ ตัวเรือนแก้วติดกับฐานชัน้ ล่างขององค์พระพุทธรูป มีอกั ษรขอม
จารึกพระคุณนามแสดงพระพุทธคุณลงบนกลีบบัวด้านหน้า 9 ด้านหลัง 9 คือตัง้ แต่ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ถึงภควา ทีฐ่ านล่างสุดมีทส่ี าหรับรองน้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม
มกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ในพิธยี กช่อฟ้าพระอุโบสถ.
18
พระธรรมจินดาภรณ์. ปาฐกถาเรื่องพระจอมเกล้าฯ เกี่ยวข้องกับพุทธศิ ลปะอย่างไร. (ไม่ทราบทีพ่ มิ พ์, พิมพ์ พ.ศ.
2512), หน้า 35.
17

ลงบนกลีบบัวด้านหน้า 9 ด้านหลัง 9 คือตัง้ แต่ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ถึงภควา ทีฐ่ านล่างสุดมีทส่ี าหรับ
รองน้ าสรงพระ มีท่อรูปศีรษะโค ซึ่งหมายความว่าพระพุทธองค์เป็ นโคตมโครต พระนิรนั ตรายเป็ น
พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดาริแบบอย่างสร้างขึ้น แล้วหล่อ
จาลองพระราชทานพระอารามต่าง ในคณะสงฆ์ธรรมยุตกิ นิก าย ปจั จุบนั พระนิรนั ตรายทีว่ ดั ราชบพิธ
เป็ นองค์ทท่ี าขึน้ ใหม่เพราะองค์ทไ่ี ด้รบั พระราชทานถูกลักขโมยไป ฐานชุกชีทป่ี ระดิษฐานพระนิรนั ตราย
เป็ นฐานเบญจาซีกเล็ก เคยเป็ นทีท่ รงพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทากุมารีรตั น์ และสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์

ภาพที่ 4 ด้านหน้าพระอุโบสถ

ภาพที่ 5 ตราพระเกีย้ วประจารัชกาลที่ 5
ที่มา: เข้ าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จาก rakking.siam2web.com

ภาพที่ 6 บานประตูประดับมุก พระอุโบสถ

ภาพที่ 7 เซีย่ วกางถือง้าว บนหลังสิงห์ บริเวณด้านข้างซุม้ ประตูพระอุโบสถ

ภาพที่ 8 ช่องหน้าต่างรูปอุณาโลมมีอกั ษร “จ” ภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 9 พระพุทธอังคีรส พระประธานภายในพระอุโบสถ

พระวิ หาร
มีขนาดกว้าง 11.30 เมตร ยาว 21.65 เมตร สูงจดขือ่ 9.80 เมตร แบ่งเป็ น 7 ห้อง พระวิหารตัง้
หันหน้ า ไปทางทิศ ใต้ รูปทรงเป็ น แบบเดียวกันพระอุโบสถทัง้ ภายนอกและภายในคือ รูปแบบงาน
ภายนอกเป็ นแบบไทยประเพณี มีเครื่องลายอง หลังคาทาลดหน้าลดหลัง ตับหลังคาซ้อนกัน 4 ชัน้
พาไลเป็ นแบบแพ สามารถเดินได้ตลอดแนวพระระเบียงด้านนอก (เฉพาะทิศใต้) (ภาพที่ 10) หลังคา
ด้านหน้ามุขเด็จเป็ นตับซ้อน 2 ชัน้ ส่วนล่างของบันทาสาหร่ายรวงผึง้ ปลายเป็ นรูปเทพพนม หน้าบัน
มุขเด็จแกะสลักเป็ นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนหน้าบันอาคารแกะสลักเป็ นรูปจุลมงกุฎ หรือพระเกีย้ ว
ประจารัชกาลที่ 5 พร้อมเครื่องประกอบ ป้านลมอาคารทานาคสะดุ้ง ประดับด้วยกระจกสีทงั ้ หมด
เช่นเดียวกับบัวหัวเสา และซุม้ ประตูหน้าต่าง ซุม้ ประตูหน้าต่างมีรปู แบบเดียวกันคือ เป็ นมณฑปครึง่ ซีก
ติดผนัง ประตูทางเข้าด้านหน้าทัง้ หมด 3 ช่อง ประตูช่องกลางจะอยูต่ รงกับแนวมุขเด็จและมีขนาดใหญ่
กว่าประตูดา้ นข้าง ส่วนหน้าต่างจะอยูร่ ะหว่างห้องเสาของอาคารทัง้ 7 ห้อง รวมมีหน้าต่าง 14 ช่อง บาน
ประตูและบานหน้าต่างสลักด้วยไม้เป็ นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กล่าวกันว่า ประตูและหน้า ต่างของ
พระวิหารเดิมเป็ นของพระอุโบสถ แต่เมื่อนาเอาบานมุกมาติดทีพ่ ระอุโบสถ จึงได้เอามาไว้ท่พี ระวิหาร
ส่วนภายในพระวิหาร มีลวดลายเฉพาะทีเ่ พดาน บัวกัน้ ผนังชัน้ ล่างและชัน้ บน และกรอบประตูหน้าต่าง
ส่วนทีเ่ หลือเป็ นสีขาว ไม่มลี วดลายใด ในปีพ.ศ.2525

มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั ครัง้ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหา
ั้
เถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โปรดฯ ให้เขียนลายดอกไม้รว่ งทีผ่ นัง ปนตราอุ
ณาโลม
ั้
ตราพระนามย่อ จ ที่ช่องระหว่างหน้าต่าง ปนตราแผ่
นดินเหนือประตูกลาง เขียนลายรดน้ าหลังบาน
ประตูทุกบาน เหมือนกันกับพระอุโบสถ พืน้ ใช้สชี มพูเพื่อให้ตรงกับสีเดิมซึ่งเป็ นสีวนั พระราชสมภพใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 19
ภายในพระวิหารเป็ นงานแบบตะวันตก แบบกอธิค เช่นเดียวกับพระอุโบสถ ประดิษฐานพระ
ประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชยั ของเก่าทีซ่ ่อมขึน้ มาใหม่ เป็ นพระประธาน ประดิษฐานบนฐาน
ชุกชี หลังพระประธานเป็ นตูพ้ ระไตรปิ ฎกขนาดใหญ่ 3 ตู้ เป็ นพระไตรปิ ฎกใบลาน บรรจุในกล่องไม้สกั
บ้างทาน้ ามัน บ้างทาสี มีลวดลายทาด้วยเส้นทองเหลืองฝงั ลงในเนื้อไม้ มีตราของหลวง บางท่านกล่าว
ว่า อาจเป็ นพระไตรปิ ฎกสมัยรัชกาลที่ 1 ทีย่ งั เหลืออยู่ ตู้ไตรปิ ฎกนี้มกี ารบูรณะขึน้ ใหม่ เมื่อครัง้
บูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั ในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมศิลปากรได้ออกแบบตูใ้ หม่ ดังทีเ่ ห็นในปจั จุบนั 20

ภาพที่ 10 พระวิหาร

19
20

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 44-45.
ผูอ้ อกแบบคือ นาย อาวุธ เงินชูกลิน่ สถาปนิก 7 กองสถาปตั ยกรรม กรมศิลปากร.

พระมหาเจดีย์
ตัง้ อยู่บริเวณหลังพระอุโบสถ มีรูปแบบเป็ นเจดียท์ รงระฆัง (ภาพที่ 11, 12, 13) องค์เจดีย์
ประดับกระเบือ้ งเคลือบลายเบญจรงค์ทงั ้ องค์ สูง 43 เมตร ฐานโดยรอบ 56.20 เมตร21 เหนือพระเจดียม์ ี
ซุ้มรอบ 14 ซุ้ม นับตัง้ แต่ซุ้มที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และพระพุทธรูปยืนปางราพึง ตรงประตูวหิ ารทิศตะวั นตก เป็ นซุม้ ที่ 1
แล้วเวียนเป็ นทักษิณาวรรต (เวียนขวา) ซุม้ ที่ 2 พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ซุม้ ที่ 3 พระพุทธรูปยืน
ทรงเครื่องปางห้ามญาติ ซุม้ ที่ 4 พระพุทธรูปยืนปางอุม้ บาตร ซุม้ ที่ 5 พระพุทธรูปยืนปางประทานพร
ซุม้ ที่ 6 พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ซุม้ ที่ 7 พระพุทธรูปลีลา ซุม้ ที่ 8 พระพุทธรูปปางมารวิชยั
ซุม้ ที่ 9 พระพุทธรูปลีลา ซุม้ ที่ 10-13 พระพุทธรูปทรงเครือ่ งปางห้ามสมุทร และซุม้ ที่ 14 พระพุทธรูปยืน
ปางห้ามญาติ โดยเหนือซุม้ พระพุทธรูป มีชานและกาแพงแก้วสาหรับเดินรอบเจดีย์ โดยมีบนั ไดขึน้ จาก
ข้างในองค์พระเจดีย์ บันไดทางเข้าด้านในอยู่ทางทิศเหนือนด้านพระอุโบสถ ภายในองค์พนะเจดียต์ รง
กลางพืน้ มีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลานาคปรกรูปแบบศิลปะลพบุรี 2 องค์ ตัง้ หันไปทางทิศ
เหนือ 1 องค์ และทางทิศใต้อกี 1 องค์และพระพุทธรูปนาคปรกขนาดย่อมกว่าอีก 2 องค์ ตัง้ หันไปทาง
ทิศตะวันออก 1 องค์ และทางทิศตะวันตกอีก 1 องค์ นอกจากนี้ยงั มีพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐาน
อยูอ่ กี หลายองค์ และตามผนังด้านในยังมีช่องประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อมอีก 6 ช่อง ทางผนังทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ทิศละ 2 ช่อง และมีตูพ้ ระไตรปิ ฎก 1 ตู้ ยอดพระเจดียบ์ รรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุจานวน 6,018 องค์ มีสว่ นหนึ่งบรรจุอยูใ่ นตลับเงินกะไหล่ทองฝงั พลอยสีแดง และอีกส่วนหนึ่ง
บรรจุในตลับเงิน ตลับทัง้ 2 ลูกนี้บรรจุอยูใ่ นโถเบญจรงค์ลายน้ าทอง การบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุน้ีทาง
วัดเป็ นผูจ้ ดั งานขึน้ เมื่อวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 พร้อมกับยกลูกแก้วสูย่ อดพระเจดียท์ ไ่ี ด้
จัดทาขึน้ ใหม่ดว้ ย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดาเนิน ประกอบพิธอี ญ
ั เชิญพระบรม
สารีรกั ธาตุขน้ึ ประดิษฐาน ณ ปลียอดพระเจดีย์

21

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 42.

ภาพที่ 11 มุมมองพระมหาเจดียจ์ ากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 12 มุมมองพระเจดียด์ า้ นทิศใต้

ภาพที่ 13 รูปตัดพระมหาเจดีย์
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.),
หน้า 112.

พระวิ หารทิ ศ
ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 14) และทิศตะวันตก (ภาพที่ 15) ตรงกับพระเจดีย์ใหญ่
ทางเข้าสู่บริเวณภายในพระระเบียงรอบพระเจดีย์ เป็ นอาคารแบบมีมุขลดใต้ข่อื หน้าอาคาร ขนาดกว้าง
4.25 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงจดขื่อ 9.50 เมตร แบ่งเป็ น 5 ห้อง รูปแบบอาคารแบบไทยประเพณี
หลังคาทาลดหน้าลดหลัง ตับหลังคาซ้อนกัน 3 ชัน้ ปลายตับหลังคาผืนกลางอยูท่ แ่ี นวเสาพาไล ตับล่าง
เป็ นตับสัน้ มีคนั ทวยติดกับเสาพาไล ฐานพาไลทิศเหนือต่อเนื่องกับพระอุโบสถ ส่วนทิศใต้ต่ อเนื่องกับ
พระวิหาร ด้านหน้าหลังคามุขเป็ นตับซ้อนกัน 2 ชัน้ ส่วนล่างของหน้าบันทาสาหร่ายรวงผึง้ ปลายเป็ นรูป
เทพพนม บริเวณหน้าบันมุขชัน้ บนเป็ นรูปนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันมุขชัน้ ล่างเป็ นรูปช้างสามเศียรเทิด
บุษบก ส่วนซุ้มประตูทางเข้าเป็ นส่วนมณฑปครึ่งซีก แต่บานประตูเป็ นภาพเขียนสีรูปเซี่ยวกาง พระ
ระเบียงคด มีผนังประดับกระเบือ้ งเคลือบลายเบญจรงค์เชื่อมพระอุโบสถกับวิหารทิศ และพระวิหารล้อม
องค์พระเจดียใ์ หญ่ ด้านนอกมีทางเดินปูดว้ ยหินอ่อน และมีเสาหินกลมรับเชิงชาย ส่วนด้านในเป็ นพืน้
สองชัน้ มีเสาก่ออิฐถือปูนย่อเหลีย่ มรับเครือ่ งบนและเชิงชาย22

ภาพที่ 14 พระวิหารทิศด้านทิศตะวันออก

22

ภาพที่ 15 พระวิหารทิศด้านทิศตะวันตก

กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 46.

ศาลาราย
ลักษณะเป็ นศาลาเล็ก 2 ห้อง รอบไพที มีทงั ้ หมด 8 ห้อง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ 2 หลัง
(ภาพที่ 16) ด้านหน้าพระวิหาร 2 หลัง และด้านหน้าวิหารทิศด้านตะวันออกและตะวันตก ด้านละ 2 หลัง
เป็ นอาคารโถงโล่งมีปีกนกรอบ ขนาดกว้าง 3.13 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงจดขือ่ 3.50 เมตร แบ่งเป็ น 2
ห้อง อาคารเป็ นแบบไทยประเพณี มีคนั ทวยยึดติดกับเสารับชายคาปี กนก ป้านลมทานาคสะดุง้ ประดับ
กระจกสีทงั ้ หมด ผนังภายนอกประดับด้วยกระเบือ้ งเบญจรงค์เขียนสีเป็ นลวดลายทีอ่ อกแบบเฉพาะกับ
ตาแหน่งทีป่ ระดับ บริเวณหน้าบันของศาลาเป็ นรูปเทพพนมท่ามกลางลายกระหนก23

ภาพที่ 16 ศาลารายด้านทิศเหนือ

อาคารและสิ่ งก่อสร้างตามระดับพืน้ ทัวไป
่
1. ศาลาใหญ่ตดิ กาแพงวัดหน้าพระอุโบสถขนาด 5 ห้อง ระเบียง 3 ด้าน 2 หลัง
2. ศาลาใหญ่ตดิ กาแพงวัดทัง้ 2 ข้างพระอุโบสถขนาด 3 ห้อง ระเบียง 3 ด้าน ข้างละ 1 หลัง
3. กาแพงรอบวัดและสีมาหินทีต่ อนบนทาเป็ นรูปเสมาธรรมจักรประกอบกับกาแพงวัดทัง้ 8 ทิศ
4. ซุม้ ประตูตามกาแพงวัดทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 2 ประตู รวมเป็ น 8 ประตู
5. กาแพงกัน้ เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสอันเป็ นทีจ่ าพรรษาของพระภิกษุสามเณร 1 สาย มีซุม้
ประตู 4 ประตู
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กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 46.

6. มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีพลับพลาเปลือ้ งเครือ่ งและเกย 1 หลัง
7. การเปรียญ การสร้างการเปรียญขึน้ นี้ โปรดให้สร้างหลังจากทีไ่ ด้พระราชทานกัปปิ ยภูมคิ รัง้ ที่
ั ้ างศาลาใหญ่ สร้างติด
1 เป็ นตึก 5 ห้อง 2 ชัน้ มีระเบียงรอบ มุงกระเบือ้ งเคลือบ มีช่อฟ้าใบระกาปนอย่
กาแพงวัดด้านในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตรงข้ามกับพลับพลาเปลือ้ งเครื่อง มีบนั ไดขึน้ ลงวัดและทางใน
สวน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เนื่องจากทรงใช้
เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระอังคารของเจ้านายทีพ่ ระราชทานเพลิงแล้ว เพือ่ ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลก่อนบรรจุ
และต่อมาได้ใช้เป็ นทีท่ รงบาเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าลูกเธอ พระองค์
เจ้าประไพพรรณพิลาศ เมื่อ พ.ศ. 2429
และได้โปรดให้ทาพระเมรุบรรพตที่สนามหญ้าเป็ นที่
พระราชทานเพลิงและต่อสะพานถึงการเปรียญชัน้ บน

เขตสังฆาวาส (ด้านทิศใต้ของวัด)24 (ภาพที่ 17)
1. คณะนอก มีกุฏขิ นาด 4 ห้อง 2 หลัง ขนาด 10 ห้อง 2 หลัง มีผนังกัน้ ระหว่าง 2 ห้องทุกระยะ
กุฏเิ หล่านี้มรี ะเบียงด้านหน้า และมีหอฉัน 3 ห้อง ระเบียงรอบ 1 หลัง หน้าคณะมีศาลาทาบุญ 5 ห้อง มี
ระเบียงและฝารอบ 1 หลัง ข้างหน้าศาลาทาบุญมีสระน้ า หอระฆัง ข้างหลังมีกุฏิ 2 ห้อง มีระเบียง
ด้านหน้าและหันหน้าเข้าหากันข้างละ 1 หลัง ถาวรวัตถุในคณะนี้เป็ น 2 ชัน้ ทัง้ นัน้
2. คณะใน มีถาวรวัตถุเหมือนคณะนอก แปลกกันแต่ละคณะนี้มหี อกลอง ไม่มหี อระฆัง
3. คณะกลาง มีกุฏหิ ลังใหญ่ 5 ห้อง 3 ชัน้ ระเบียงรอบสาหรับเจ้าอาวาสอยู่ มีกุฏิ 2 ห้อง 2 ชัน้
ระเบียงหน้าข้างละ 2 หลัง และกุฏิ 3 ห้อง 2 ชัน้ ระเบียงข้างหน้าอีกข้างละ 1 หลัง ภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้รอ้ื พระทีน่ งสี
ั ่ ตลาภิรมย์มาสร้างในคณะนี้ เป็ นกุฏเิ ก๋ง
3 ห้อง 3 ชัน้ ต่อจากกุฏหิ ลังใหญ่ อันเป็ นกุฏเิ จ้าอาวาสและกุฏเิ ก๋ง 2 ชัน้
ตาหนักอรุณ
อยู่บริเวณคณะกลาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้
เพื่อเป็ นทีป่ ระทับของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ตาหนักอรุณมี 5 ห้อง ก่อผนัง
รอบระเบียงตลอด 3 ชัน้ หันหลังตาหนักตรงหน้าพระวิหารในหอสมุดของวัด25
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กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 22-23.
กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 52.

พระที่นัง่ สีตลาภิ รมย์
พระทีน่ งองค์
ั ่ น้ีเดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างเป็ นพระที่
นัง่ เย็นในพระราชฐานชัน้ ใน บริเวณตาหนักของสมเด็จพระเทพศิรนิ ทราบรมราชินี ใกล้ประตูสนามราช
กิจ เป็ นตึกจีนสูง 3 ชัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้รอ้ื มาปลูกเป็ นเสนาสนะ
สาหรับเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ26
หอระฆัง
ตัง้ อยูบ่ ริเวณทิศตะวันออก ลักษณะเป็ นหอระฆัง 2 ชัน้ ชัน้ ล่างก่ออิฐถือปูน ชัน้ บนทาซุม้ โปร่งทัง้
4 ด้าน ตรงมุมย่อเหลีย่ มไม้สบิ สอง ยอดเป็ นรูปพระเกีย้ วประจารัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระเบือ้ งลาย
เบญจรงค์
หอกลอง
มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับหอระฆัง แต่มกี ระจกสี 3 ด้าน ตัง้ อยูบ่ ริเวณใกล้ กับศาลาทาบุญคณะ
ใน

ภาพที่ 17 องค์ประกอบแผนผังเขตสังฆาวาส
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 91.
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สิ่ งก่อสร้างอื่นๆ
เกยและพลับพลาเปลือ้ งเครื่อง
ตัง้ อยู่บริเวณมุมกาแพงวัดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ เกยอยูด่ า้ นหน้าตัวพลับพลา หลังคามุง
กระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้าใบระกา หน้ าบันเป็ นตราวัลลภ คือ มีช้างสามเศียรเทิดพาน 2
ชัน้ ที่
ประดิษฐานพระเกีย้ ว มีรศั มี มีราชสีหแ์ ละคชสีหถ์ อื ฉัตร 7 ชัน้ ทางซ้ายและทางขวา บานหน้าต่างประตู
ประดับด้วยกระจกสี เกยและพลับพลาที่สร้า งไว้น้ีสาหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จราชดาเนินมาโดยทาง
สถลมารค (ทางบก) จะทรงฉลองพระองค์ดว้ ยขัตติยาราชภูษติ าภรณ์ ทรงสวมมงกุฎทีเ่ รียกว่า พระชฎา
มหากฐิน ประทับบนพระราชยานมีพนักงานเจ้าหน้าทีห่ ามมาเทียบทีเ่ กย เสด็จขึน้ พลับพลาทรงเปลื้อง
เครือ่ งขัตติยาราษภูษติ าภรณ์ แล้วแต่งพระองค์ใหม่ แล้วเสด็จนาผ้าพระกฐินไปพระราชทานแก่พระสงฆ์
ในพระอุโบสถ ดังนัน้ จึงเรียกกันว่า พลับพลาเปลือ้ งเครือ่ ง27
กาแพงรอบวัดและสีมา (ภาพที่ 18)
ลักษณะเป็ นกาแพงก่ออิฐถือปูนทัวไป
่ มีซุม้ ใบสีมาแบบโปร่งตัง้ อยูบ่ นกาแพง มีหลักศิลาจาหลัก
เป็ นสีมาธรรมจักรเบือ้ งบน ตัง้ อยูต่ ามกาแพงวัดทัง้ 8 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ กาแพงวัดต่อเนื่องกับหลักศิลารอบวัดทัง้ 4 ด้าน เรียกว่า มหาสีมา นอกจากกาแพง
รอบวัดแล้วยังมีกาแพงอีก 1 สาย กัน้ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ลักษณะเป็ นแบบเดียวกันกับ
กาแพงรอบวัด
ซุม้ ประตูกาแพงวัด มีทงั ้ หมด 12 ซุม้ เฉพาะกาแพงรอบวัดมี 8 ซุม้ แบ่งเป็ นด้านละ 2 ซุม้ และที่
กาแพงกัน้ เขตระหว่างพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาสอีก 4 ซุม้ โดยซุม้ ประตูทงั ้ 12 ซุม้ มีลกั ษณะเหมือนกัน
ทัง้ หมด คือคล้ายซุม้ จระนาย่อเหลีย่ มประดับด้วยลายปูนปนั ้ โดยเฉพาะตรงหน้าซุม้ ด้านนอกและด้านใน
ทาเป็ นรูปพาน 2 ชัน้ ประดิษฐานพระเกีย้ วมีรศั มี มีราชสีหค์ ชสีหถ์ อื ฉัตร 5 ชัน้ อยู่ขา้ งละตัว โดยรูป
จาลองมาจากตราประจากองทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ขาดแต่ไม่มชี า้ งสามเศียรเทิดพานเหมือนกับที่
หน้าบันของพลับพลาเปลื้องเครื่อง ตามบานประตูซุม้ เป็ นรูปทหารแต่งตัวแตกต่างกันไปสลักติดไว้ รูป
ทหารเหล่านี้เข้าใจว่าเป็ นทหารมหาดเล็กซึง่ จัดตัง้ มาตัง้ แต่ต้นรัชกาลที่ 5 ตัง้ แต่มหาดเล็กเดิม 24 คน
หรือทีเ่ รียกว่า ทหารสองโหล และมาเป็ นทหารมหาดเล็กหลวง 72 คน เรื่อยมาจนตัง้ เป็ นกรมทหาร
มหาดเล็กเป็ นหลักฐานในปี พ.ศ. 2416 เมื่อตัง้ กรมทหารมหาดเล็กจนถึงปี พ.ศ. 2419 ได้มกี าร
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กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 49.

เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหารมหาดเล็ก 28 ซึ่งรูปทหารมหาดเล็กที่ได้นามาสลักไว้ท่บี านประตูน้ีอาจ
แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงเครือ่ งแต่งตัวดังกล่าวก็เป็ นได้29

ภาพที่ 18 นิมติ สีมาและกาแพงวัด
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 79.

สุสานหลวง (ภาพที่ 19)
บริเวณทีจ่ ดั เป็ นสุสานหลวง คือบริเวณทีต่ ดิ กับกาแพงวัดด้านตะวันตก ขนาบไปกับคลองตลอด
กาแพงวัด ซึง่ อนุเสาวรียเ์ หล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างไว้บา้ ง พระบรมวงศา
นุ วงศ์สร้างขึน้ ในชัน้ หลังบ้าง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศ
ธารงศักดิ ์เป็ นแม่กองจัดทา อนุ สาวรียท์ ่พี ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เป็ นพระบรมราชูทศิ พระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวีเจ้าจอมมารดา พระ
ราชโอรส และพระราชธิดาในพระองค์ เป็ นรูปพระเจดียบ์ า้ ง รูปปรางค์บา้ ง เป็ นวิหารแบบไทย แบบขอม
และแบบกอธิค30

ตานานทหารมหาดเล็ก. ไม่ทราบทีพ่ มิ พ์, 2496, หน้า 65-71.
กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 50.
30
กรมศิลปากร. ประวัติวดั ราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), หน้า 56.
28
29

ภาพที่ 19 องค์ประกอบแผนผังเขตสุสานหลวง
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 93.

บทที่ 3
รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิ ลปกรรมอิ ทธิ พลตะวันตก วัดราชบพิ ธฯ
รูป แบบงานสถาป ตั ยกรรมอิท ธิพ ลตะวัน ตกนัน้ ปรากฏมาตัง้ แต่ ส มัย สมเด็จ พระนารายณ์
มหาราช เริม่ มีการเจาะช่องหน้าต่างเป็ นอาร์ชโค้งแบบศิลปะกอธิค 1 มีลายแบบศิลปะโรโกโก2 เนื่องจาก
สมัยนัน้ ฝรังเศสส่
่
งสถาปนิกและวิศวกรเข้ามาในอยุธยา 3 เช่นการสร้างบ้านวิชาเยนทร์ทล่ี พบุรี เป็ นตึก
แบบฝรัง่ ต่อมาภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 เข้าสูส่ มัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก มีความพยายามทาให้กรุงรัตนโกสินทร์มคี วามคล้ายคลึงกรุงศรีอยุธยาอย่างมาก งาน
สถาปตั ยกรรมคงตามรูปแบบและคติไตรภูมิ เป็ นไปตามประเพณีอย่างกรุงศรีอยุธยา จนกระทังสมั
่ ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั ชาติต ะวัน ตกเริ่มกลับ เข้า มามีบ ทบาทในไทย เห็น ได้จ าก
นโยบายต่ างประเทศและแนวทางปรับ ปรุงประเทศให้เป็ นแบบตะวั นตก 4 และเริ่มมีบทบาทต่ องาน
จิตรกรรม เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง ที่ใช้กฏเกณฑ์ทศั นียวิทยาแสดงความลึกแบบ 3
มิติ การเขียนที่แสดงลักษณะศิลปะแบบอุดมคติและศิลปะแบบเรียลลิสท์ 5 ภาพบ้านเรือนที่เป็ นอาคาร
แบบยุโรป ซึ่งแตกต่างจากภาพจิตรกรรมในสมัยก่อนหน้าที่มกั จะเป็ นภาพพุทธประวัติ ภาพเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ผลงานชิ้นสาคัญเช่นภาพเขียนฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส พระ
อุโบสถวัดมหาพฤตฒาราม กรุงเทพมหานคร จนกระทังมาถึ
่ งสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า อยู่ห วั งานสถาป ตั ยกรรมและงานจิต รกรรมแสดงถึง อิท ธิพ ลตะวัน ตกอย่า งชัด เจน ทัง้ อาคาร
บ้านเรือน และถนนหนทาง
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1

ศิลปะกอทิกเป็ นศิลปะทีเ่ กิดในยุโรปช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที1่ 2-15 มีศนู ย์กลางทีฝ่ รังเศส
่
คาว่า"กอธิค" เริม่ ใช้ครัง้ แรกโดย
นักวิจารณ์ศลิ ปะสมัยฟื้นฟูศลิ ปวิทยาตอนปลายของอิตาลี เรียกรูปแบบของศิลปะ ทีเ่ กิดในยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ทีเ่ ป็ นผลงาน
ของพวกกอท แฟรงก์ ลอมบาร์ค สลาฟ และแซกซัน ซึง่ ต่างเป็ นชนเผ่าปา่ เถื่อน ไร้ความเจริญทางศิลปวิทยาการ ประการสาคัญ เป็ นชน
เผ่าทีท่ าลายจักรวรรดิโรมันและถึงพร้อมด้านศิลปวิทยาการ.
แหล่งทีม่ า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557.
2
ศิลปะโรโคโค (อังกฤษ: Rococo) หรือบางครัง้ ก็เรียกกันว่า "ศิลปะแบบหลุยส์ท่ี 14" ศิลปะโรโคโคเริม่ พัฒนามาจากศิลปะ
ฝรังเศส
่ และการตกแต่งภายในเมือ่ คริสต์ศตวรรษที่ 18 ห้องทีอ่ อกแบบแบบโรโคโคจะเป็ น เอกภาพ คือทุกสิง่ ทุกอย่างในห้อง จะออกแบบ
เพือ่ ให้กลมกลืนกันอันหนึ่งอันเดียวกันมิใช่จะอิสระต่อกัน.
แหล่งทีม่ า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557.
3
ประยูร อุลุชาฎะ. ถาม-ตอบศิลปะไทย / น. ณ ปากน้า. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549). หน้า 159.
4
นฤมล ธีรวัฒน์. พระราชดาริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525). หน้า 338.
5
ศิลปะเรียลลิสม์ หรือ ศิลปะสัจนิยม โดยทัวไปหมายถึ
่
ง การสร้างงานทีเ่ หมือนจริงดังทีป่ รากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การ
สร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คม ศิลปิ นกลุ่มเรียลิสม์มคี วามเชื่อว่าความจริงทัง้ หลายคือความเป็ นอยู่จริง ๆ ของชีวติ มนุ ษย์
ดังนัน้ ศิลปิ นกลุ่มนี้จงึ เขียนภาพที่เป็ นประสบการณ์ตรงของชีวติ เช่น ความยากจน การปฏิวตั ิ ความเหลื่อมล้าในสังคม โดยการเน้ น
รายละเอียดเหมือนจริงมากทีส่ ุด.
แหล่งทีม่ า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557.

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและศิ ลปกรรมอิ ทธิ พลตะวันตกภายในวัดราชบพิ ธ
แม้ลกั ษณะภายนอกจะเป็ นอย่างไทยประเพณี แต่ภายในพระอุโบสถและพระวิหารของวัด มีการ
ตกแต่งอย่างงานแบบตะวันตกคล้ายโบส์ถในศิลปะกอธิค (ภาพที่ 20) เช่น การตกแต่งผนังภายในและ
รูปแบบโครงสร้างเพดาน (ภาพที่ 21)
เพดาน
เพดานของพระอุโบสถและพระวิหารของวัดราชบพิธมีลกั ษณะเฉพาะตัวคือ มีการประดับเป็ น
ซุม้ โค้งแหลมแบบกอธิค (ภาพที่ 22) ซึง่ กรมพระยานริศฯ ตัง้ ข้อสังเกตไว้ในเอกสารเรื่องการซ่อมแปลง
พระอุโบสถวัดราชบพิธว่า “พระอุโบสถวัดราชบพิธนัน้ ภายนอกทาแบบไทยแท้งามไม่มที ตี ่ ิ ภายในคิดทา
เป็ นแบบใหม่ไทยเจือฝรัง่ เพราะเห็นว่าแบบไทยภายในยอมทาแต่เกลี้ยงๆ ไม่งดงามพอ”6 ซุม้ โค้งแหลม
แบบกอธิคนัน้ มีช่อื เรียกว่า Pointed Arch (ภาพที่ 23) โดยการทาเพดานเป็ นวงโค้งแหลมเช่นนี้เป็ น
ลักษณะเด่นของสถาปตั ยกรรมแบบกอธิค (Gothic) โดยศิลปะกอธิคเป็ นรูปแบบงานทีพ่ ฒ
ั นามาจาก
7
ศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque) ถัดจากอาร์คโค้งปลายแหลมลงมารองรับด้วยเสาติดผนัง (Pilaster)
(ภาพที่ 24) ซึง่ เป็ นระบบทีน่ ิยมใช้ในงานสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตก แม้ว่าเพดานพระอุโบสถจะทาเป็ น
ซุม้ โค้งแหลมแบบกอธิค แต่โครงสร้างตัวอาคารก็ยงั เป็ นแบบไทย สังเกตได้จากการทีเ่ พดานมีลกั ษณะ
เรียบ เนื่องจากการทาเพดานแบบซุ้มโค้งแหลมเช่นนี้ ตามแบบงานสถาปตั ยกรรมแบบกอธิคแล้ว จะ
ปรากฏลักษณะการไขว้กนั เป็ นรูปกากบาทบริเวณกึ่งกลางเพดาน แต่เพดานพระอุโบสถวัดราชบพิธ
ยังคงทาเป็ นเครื่องไม้ มีลกั ษณะเป็ นจัวสามเหลี
่
่ยมประกอบด้วยเสาตัง้ และส่วนของขื่อวางพาดกลาง
ช่ อ งเพดาน ท าให้ไ ม่ ส ามารถเปิ ด ให้เ ห็น โครงสร้า งของอาคารได้ จึง ต้ อ งท าการปิ ด เป็ น ระนาบ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าโดยแบ่งเป็ น 5 ช่อง กึง่ กลางแต่ละช่องตกแต่งด้วยลายดอกไม้ขนาดใหญ่ มีการห้อยโคม
ไฟลงมาจากกึง่ กลางลาย การทาเพดานแบบ Pointed Arch จึงเป็ นแค่การทาลักษณะเลียนแบบรูปแบบ
หลังคาศิลปะกอธิค ไม่ได้นาโครงสร้างในการทาหลังคามาใช้กบั ตัวอาคารจริงๆ
บริเวณเหนือหน้าต่างมีการทาช่องประดับลวดลาย หรือ Frieze (ภาพที่ 25) คือการทาช่องใส่
ภาพเล่าเรื่องหรือลวดลายต่างๆ การทาลักษณะนี้เป็ นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งในงานสถาปตั ยกรรม
แบบตะวันตก ประกอบกับลวดลายทีป่ รากฏเป็ นลายพรรณพฤกษาแบบไทยผสมตะวันตก โดยการทา
อักษร “จปร.” กลางลวดลายพรรณพฤกษาออกดอกเป็ นราชสีห์ คชสีห์ สลับกับเทวดาสวมชฎาอย่าง
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สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.) หน้า 214.
7
ศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque art) หมายถึงศิลปะทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรป ราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษ 12
ศิลปะแบบโรมาเนสก์พ้นื ฐานของศิลปะกอธิค ซึ่งเริม่ มีบทบาทเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษ 13 การศึกษาเรื่องศิลปะยุคกลาง เมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษ 19 ทาให้มกี ารจัดแบ่งศิลปะเป็ นสมัยๆ คาว่า โรมาเนสก์ เป็ นคาทีใ่ ช้บรรยายศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะ สถาปตั ยกรรมที่
เกิดขึน้ ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 11 ถึง 12.
แหล่งทีม่ า: www.wikipedia.com. 25 มกราคม 2557.
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ไทย8 ถัดจากช่อง Frieze ขึน้ ไป มีการทาลวดบัวขนาดใหญ่ (Cornice) (ภาพที่ 25) ประดับลายปูนปนั ้
ทาสีปิดทอง และมีการทากระเปาะรูปเศียรช้างรองรับเสาติดผนัง อีกทัง้ ลวดบัวยังช่วยแบ่งชัน้ ระหว่าง
ผนังตอนล่างและผนังตอนบน โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ ท่าๆ กัน ถัดขึน้ ไปเป็ นเสาติดผนังแบ่งเป็ นช่องยาวตลอด
ผนังส่วนบน (ภาพที่ 26) (ภาพที่ 27) ลักษณะของเสาเป็ นเสากลมแบบ semi-column (ภาพที่ 28) คือ
การนาเสากลมต้นเล็กสามต้นมารวมกัน โดยหัวเสาเป็ นรูปก้นถ้วยโค้งเว้าขึน้ ไปคล้ายถ้วยใส่เหล้าองุน่
ประดับด้วยลายพรรณพฤกษา ซึง่ เสาติดผนังลักษณะนี้จะช่วยทาให้ตวั อาคารภายในดูโปร่งขึน้ และการ
วางเสาเรียงไปร่วมกับเส้นลวดบัวทีย่ าวตลอดผนังของอาคาร ยังช่วยทาให้องค์ประกอบมีความต่อเนื่อง
ลื่นไหล ไม่สะดุดทางสายตา ซึง่ เป็ นวิธกี ารทาแบบงานสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตก องค์ประกอบเหล่านี้
Frieze, Cornice และ เสาผสม semi-column ล้วนเป็ นองค์ประกอบสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตก ทีถ่ ูก
นามาปรับใช้กบั รูปแบบงานอย่างไทย ทาโดยการหยิบยกองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ร่วมกับลวดลาย
ประดับตกแต่งแบบไทย ซึง่ ลวดลายทีใ่ ช้กเ็ ป็ นลวดลายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาในสมัยนัน้ เป็ นการนางานไทยแบบ
ใหม่ ม าผสมผสานกับ งานตะวัน ตก แสดงให้เ ห็น ถึง พัฒ นาการใหม่ ๆ และการประยุ ก ต์ ข องงาน
สถาปตั ยกรรมไทยในสมัยนัน้ ได้เป็ นอย่างดี ภายในพระอุโบสถและพระวิหารจะแตกต่างกันทีส่ พี น้ื หลัง
โดยสีพน้ื หลังพระอุโบสถจะทาเป็ นสีฟ้า ส่วนสีพน้ื หลังของพระวิหารจะทาเป็ นสีชมพู (ภาพที่ 29)

ภาพที่ 20 โบสถ์แบบกอธิค Amiens Cathedral, France
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก portacaeli.blogspot.com

ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย. งานตกแต่ งภายในพระอุโบสถวัดราชบพิ ธ สถิ ตมหาสี มาราม: การปรับเปลี่ยนสู่ศิลปะ
ตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), หน้า 57.
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ภาพที่ 21 แบบเพดานพระอุโบสถ
ทีม่ า: สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรือ่ งการออกแบบสถาปตั ยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า
143.

ภาพที่ 22 โครงสร้างภายในพระอุโบสถ
ทีม่ า: นนทชัย ทองพุม่ พฤกษา. รายงานการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียภาพ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.
(สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์สถาปตั ยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), หน้า 46.

ภาพที่ 23 Pointed Arch
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก www.media.rmutt.ac.th

ภาพที่ 24 เสา Pilaster
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก christopheronstad.com

ภาพที่ 25 Cornice
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cornice

ภาพที่ 26 เพดานพระอุโบสถวัดราชบพิธ

ภาพที่ 27 ช่องประดับลวดลาย, เส้นลวดบัว และเสาติดผนัง ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ

ภาพที่ 28 Semi-Column
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก www.digilibraries.com

ภาพที่ 29 ภายในพระวิหาร
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2557 จาก myfreesteps.com

งานตกแต่งภายในพระอุโบสถแบบอิ ทธิ พลตะวันตก
ก่อนหน้าที่การตกแต่งภายในพระอุโบสถที่ปรากฏให้เห็นในปจั จุบนั แต่เดิมเคยเป็ นภาพพุทธ
ประวัตมิ าก่อน (ภาพที่ 30) ซึง่ ภาพพระพุทธประวัตทิ เ่ี คยปรากฏอยู่ หากพิจารณาดีๆ แล้วจะเห็นได้ว่ามี
การใช้เทคนิคทัศนียวิทยา มีการผลักระยะใกล้ไกล ซึง่ เป็ นเทคนิคแบบศิลปะตะวันตก โดยการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีน่ าเทคนิคเช่นนี้มาใช้ปรากฏชัดตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 4 โดยในภาพจิต รกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธปรากฏลักษณะของท้องฟ้า
ต้นไม้ และธรรมชาติแบบสมจริง แบ่งภาพตามแต่ละช่วงเสาเขียนเต็มพืน้ ที่ ลักษณะการเขียนภาพเช่นนี้
น่าจะมีแบบอย่างมาจากงานสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นงานเขียนภาพจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง (ภาพที่ 31) ที่
ปรากฏภาพลักษณะคล้ายกัน ซึ่งการนาเทคนิค ทัศนียวิทยามาใช้ในการเขียนภาพเช่นนี้ น่ าจะเกิดจาก
การที่หม่อมเจ้าประวิช ชุมสายได้เห็นภาพพิมพ์จากฝรังที
่ ่ส่งมาขายในไทยตัง้ แต่ช่วงรัชกาลที่ 49 หรือ
จากการที่พระองค์ทรงศึกษางานศิลปกรรมตะวันตก ภาพจิตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้สะท้อนถึง
แนวความคิดทีแ่ ตกต่างกันไปตามยุคสมัย และยังสะท้อนความคิดวิ ธกี ารของช่าง เมื่ออิทธิพลตะวันตก
เข้ามางานจิตรกรรมจึงมีพฒ
ั นาการตามแนวจิตรกรรมตะวันตก
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วิรณ
ู ตัง้ เจริญ. ศิ ลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534). หน้า 42.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้า กรม
พระนริศรานุ วตั วิ งศ์ ปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถให้ทาโมเสครูปพระราชประวัตแิ ทนภาพจิตรกรรมของเดิ ม
โดยรูปโม-เสคนัน้ โปรดให้กรมพระดารงราชานุ ภาพทรงคิดและประทานรูปให้ รูปโมเสคทีม่ โี ครงการจะ
นามาประดับนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็ นภาพที่เกี่ยวกับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับชาติยุโรป มีทงั ้ หมด 4
ภาพ ภาพแรกคือรูปพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เสด็จออกรับราชทูตไทย เป็ นของบรรณาการฝี มอื เจโรม จิตร
กรเอกของฝรังเศส
่
(ภาพที่ 32) ถัดมารูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จออกรับราชทูต
ฝรังเศส
่
น่ าจะเป็ นภาพเมื่อครัง้ เสด็จออกรับราชทูต ณ พระทีน่ ัง่ อนันตสมาคมองค์เก่า (ภาพที่ 33) รูป
พระราชินีวกิ โตเรีย เสด็จออกรับราชทูตไทย (ภาพที่ 34) และภาพสุดท้าย รูปพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 เสด็จ
ออกรับราชทูตไทย (ภาพที่ 35) (ภาพที่ 36) 3 ภาพแรกเป็ นภาพเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในช่วงสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่วนภาพสุดท้ายเป็ นเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ล้วนเป็ นภาพแสดงมิตรไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษและฝรังเศส
่ ซึง่ เข้ามามีบทบาททางการเมืองกับไทย
มากขึ้น เนื่องจากชาติตะวันตกในช่วงเวลานัน้ พยายามแสวงหาล่าอาณานิคม และเพื่อประโยชน์ ใน
การค้าขาย หากแต่สุดท้ายแล้วงานประดับโมเสคกรมพระนริศฯ ไม่อาจทาถวายได้ กรมพระนริศฯ จึง
เสนอให้พระบรมรูปติดอยู่ในกรอบประธาน คิดภาพหรือลวดลายเข้ากับพระคุณเป็ นเครื่องประกอบ
แทนทีจ่ ะทาเรือ่ งพระราชประวัติ พระคุณ 10 ประการทีม่ กี ารวางแผนจะเขียนประกอบมีดงั นี้10
1. พระเกียรติคุณ คืออุภโตสุชาติ รอบรูว้ ชิ าคุณ ทรงรับรัชทายาทเป็ นพระเจ้าช้างเผือก เป็ นเอก
อัครพุทธสาสนูปถัมภก
2. พระอุปถัมภคุณ คือทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เสด็จออกผนวช สร้างพระพุทธรูปแลพระ
อาราม พิมพ์พระไตรปิ ฎก จัดระเบียบปกครองคณะสงฆ์ อุปถัมภ์พระราชวงศ์ให้รุ่งเรืองพระเกียรติยศ
และคุณธรรม
3. พระกรุณาคุณ คือเลิกทาส เลิกประเพณีหมอบคลานลดหน่อนพระราชอาญา ตัง้ โรงพยาบาล
แลจัดการบาบัดโรคภัย
4. พระเมตตาคุณ คือทรงจัดการศึกษา และทาพระองค์ให้คนุ้ เคยกับประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
5. พระอุปการะคุณ คือทรงสร้างทางรถไฟ โทรเลข ไปรษณีย์ ทาถนน ขุดคลอง ประปา ทดน้ า
บารุงพาณิชยกรรม
6. พระวิรยิ คุณ คือทรงพระอุสาหะ เสด็จเทีย่ วตรวจกิจการต่ างประเทศ แลตามหัวเมืองในพระ
ราชอาณาเขตต์
7. พระอภิปาลคุณ คือทรงแก้ระเบียบรัฐบาลการปกครองพระราชอาณาจักร์ และระเบียบทาง
ยุตธิ รรม
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สุดจิต สนันไหว.
่
การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีมาราม. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูตสิ มเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสมหาเถระ), 2541.), หน้า 53.

8. พระอัปปมาทคุณ คือทรงจัดทหารบกทหารเรือ และทาทางพระราชไมตรีกบั ต่างประเทศ
9. พระวิจ ารณคุ ณ ตรวจค้น โบราณคดี ประเพณี แลพงศาวดาร ทรงพระราชนิ พนธ์ใ ห้เ ป็ น
ประโยชน์
ความรู้
10. สนองพระคุณ ชาวสยามทาพระบรมรูปทรงม้า แลถวายพระนามปิ ยมหาราช เมือ่ รัชมงคล
สมัย
การทาภาพเช่นนี้มลี กั ษณะคล้ายกับภาพจิตรกรรมเพดานโดม ณ พระทีน่ ัง่ อนันตสมาคม เป็ น
ภาพเขียนเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ของพระบรมราชวงศ์จกั รีว งศ์ ตัง้ แต่รชั กาลที่ 1 ถึง 6 ฝี มอื เขียน
ภาพของ นายซี รีโกลี และศาตราจารย์ แกลิเลโอ กินี ช่างชาวอิตาลี11 มีทงั ้ หมด 6 ภาพคือ เพดานโดม
ด้านทิศเหนือ เป็ นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ครัง้ ดารงพระยศสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ กลับจากราชการทัพเมืองเขมร) ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศตะวันออก
เป็ นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงอุปถัมภ์
งานศิลปะ ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศตะวันตก เป็ นภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงทานุ บารุงศาสนา ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศใต้ เป็ น ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเลิกประเพณีทาส (ภาพที่ 37) ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังติดกับโดมท้องพระโรงกลาง เป็ น
ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกประทับพระทีน่ งบุ
ั ่ ษบกมาลา ณ มุขเด็จพระทีน่ งั ่
ดุสติ มหาปราสาท ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2454 (ภาพที่ 38) ซึง่ ภาพทัง้ หมดมีพระบรม
รูปเป็ นหลักผูกกับพระราชกรณียกิจของแต่ละรัชกาล ในท้ายทีส่ ุดแล้วภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธก็
ไม่ได้มกี ารทาทัง้ โมเสคและภาพพระบรมรูป แต่เปลี่ยนมาทาสีผนังเป็ นสีฟ้า ลายดอกมณฑาร่วงเขียน
ลายสีทองอย่างที่เห็นกันในปจั จุบนั โดยการทาลวดลายประดับผนังเช่นนี้ มีคล้ายคลึงกับลักษณะของ
Wallpaper ทีน่ ิยมใช้ตดิ ผนังอาคารกันในประเทศแถบตะวันตก
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สานักพระราชวัง, ผูจ้ ดั ทา. พระราชวังดุสิต. (กรุงเทพฯ : สานักพระราชวัง, 2545). หน้า 209.

ภาพที่ 30 ภาพถ่ายเก่า ภาพพุทธประวัตภิ ายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ ก่อนการบูรณะ ใน พ.ศ. 2472
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://jayanti2600.wordpress.com/

ภาพที่ 31 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ฝีมอื ขรัวอินโข่ง
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://www.watbowon.com/

ภาพที่ 32 รูปพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เสด็จออกรับราชทูตไทย ฝีมอื เจโรม
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.thaimedals.com

ภาพที่ 33 รูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกรับราชทูตฝรังเศส
่
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.space.mict.go.th

ภาพที่ 34 รูปพระราชินีวกิ ตอเรีย เสด็จออกรับราชทูตไทย
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.thaimedals.com

ภาพที่ 35 ภาพพิมพ์จาลองเหตุการณ์ครัง้ ราชทูตไทยชุดโกษาปานเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ณ พระราชวังแวร์ซายน์
ทีม่ า: เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก bloggang.com : noksamui

ภาพที่ 36 ภาพวาดราชทูตไทยคณะโกษาปานเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ณ พระราชวังแวร์ซายน์
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.alittlebuddha.com

ภาพที่ 37 จิตรกรรม ณ พระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคม ภาพสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลิกทาส
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก Bloggang.com : tui/Laksi

ภาพที่ 38 จิตรกรรม ณ พระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคม ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็จออกประทับพระทีน่ งบุ
ั ่ ษบกมาลา
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จาก Bloggang.com : tui/Laksi

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนผัง จากรูปแบบแผนผังเก่าสู่แผนผังแบบใหม่
แต่ เดิมแผนผังวัด มักจะปรากฏร่วมกับ คติจกั รวาลแบบไตรภูมิ12 จักรวาลแบบไตรภูมิน้ีเป็ น
อิทธิพลทางความคิดและความเชื่อของสังคมในอดีต อีกทัง้ ยังมีอทิ ธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองที่เป็ น
อุดมคติของผูน้ า โดยพระมหากษัตริยจ์ ะมีแม่แบบทางอุดมคติสงู สุดคือเป็ น พญาจักรพรรดิราช ซึง่ การ
จะเป็ นได้ต้องเป็ นผูท้ ท่ี าบุญสร้างบารมีอย่างยิง่ ใหญ่ในอดีตมาก่อน 13 ไตรภูมจิ งึ ไม่ได้เป็ นแค่คมั ภีรท์ าง
ศาสนา แต่ยงั มีความหมายแฝงทางการเมืองซ่อนอยู่ 14 เช่น การออกแบบและวางผังวัดสุทศั น์เทพวรา
ราม (ภาพที่ 39) พระปรางค์วดั อรุณราชวราราม วัดไชยวัฒนาราม ส่วนการวางอาคารมักจะวางให้อยูใ่ น
ไตรภูมเิ ป็ นคาอธิบายเกีย่ วกับโลกและจักรวาลทีร่ ากฐานมาจากคัมภีรท์ างศาสนา ไตรภูมกิ ถา จักรวาลแบบไตรภูมมิ เี ขาพระ
สุเมรุเป็ นแกนกลาง มีเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์เป็ นบริวาร 7 ชัน้ ล้อมรอบมีความสูงลดหลันกั
่ นไป จากชัน้ ในไปหาชัน้ นอกสุดดังนี้ ยุคนั ธร อิสนิ ธร
กรวิก สุทศั นะ เนมินธร วินนั ตกะและอัสสกัณ ระหว่างภูเขาแต่ละชัน้ คันด้
่ วยแม่น้าสีทนั ดร ระหว่างสีทนั ดีเป็ นทีต่ งั ้ ของทวีปทัง้ 4 คือ อุตตรกุ
รุทวีป บุรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และชมพูทวีป.
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิ ลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ นิยม. (กรุงเทพฯ : มติชน
, 2550).หน้า 139.
13
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 140.
14
สมบัติ จันทรวงศ์. บทพิ จารณ์ ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์. (กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540). หน้า 221236.
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แผนผังสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าหรือจตุรสั มีเจดียห์ รือพระอุโบสถเป็ นอาคารประธานของวัด อาคารประธานมักตัง้
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อิทธิพลงานแบบเรียล
ลิสท์ เริม่ เข้ามาในไทย รูปแบบงานทัง้ สถาปตั ยกรรมและจิตรกรรมเริม่ เปลีย่ นไปจากของเดิม
แผนผังวัดราชบพิธนัน้ จะเห็นได้ว่าวางตัวอาคารอยู่ในผังกลม เป็ นการวางแผนผังที่รวมเข้าสู่
ศูนย์กลาง ทัง้ ทางมุมมองและการรับรู้เมื่อเดินอยู่ในอาคาร วัดราชบพิธจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่งาน
ประดับ ตกแต่ ง ตัว อาคาร แต่ ย งั รวมถึง การวางแผนผัง ที่แ ตกต่ า งไปจากขนบเดิม อีกทัง้ ในหลายๆ
บทความที่กล่าวถึงวัดราชบพิธมักจะกล่าวว่าวัดราชบพิธเป็ นวัดหนึ่งที่งานสถาปตั ยกรรมมีความเป็ น
เอกภาพทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง อันเนื่องจากมาการวางแผนผังไว้เป็ นอย่างดี คล้ายกับงานตะวันตกทีพ่ ยายามทา
ให้ทุกส่วนสัมพันธ์กนั เช่น Centralize Plan15 (ภาพที่ 40) แผนผังโบสถ์ทร่ี วมทุกอย่างเข้าสูศ่ ูนย์กลาง
การทาให้พน้ื ทีม่ คี วามสมดุลกัน โดยรูปแบบแผนผังแบบ Centralize Plan เป็ นรูปแบบเทคนิคทีม่ มี านาน
แล้ว และนิยมใช้เป็ นอย่างมากในสมัยเรอเนสซองส์ การทีว่ ดั ราชบพิธมีการวางแผนผังเช่นนี้ อาจเพราะ
ช่างเคยเห็นภาพร่างที่ช่างชาวต่างชาตินามาให้ดู หรือได้รบั ความรูเ้ ทคนิคมาจากช่างชาวต่างชาติ ซึ่ง
การวางแผนผังกลมนี้ทาให้ทุกการเคลื่อนทีค่ อ่ ยๆ เผยมุมมองตัวอาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด หรือ การ
วางผังอาคารทัง้ 4 ทิศล้อมรอบพระเจดีย์ ทาให้ทุกบริเวณทีเ่ ดินเข้าจากด้านหน้าอาคาร เป็ นการเดินสู่
องค์พระเจดีย์ แต่ยงั คงวิธกี ารเดิมในการใช้เจดียเ์ ป็ นอาคารประธานของวัด ซึ่งการวางแผนผังเช่นนี้มี
ต้นแบบมาจากพระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้งานประดับภายในพระอุโบสถที่มกี ารกล่าวว่ามีความคล้าย
พระราชวังแวร์ซายน์ อาจได้รบั อิทธิพลมาจากภาพครัง้ ทีร่ าชทูตไทยเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ก็
เป็ นได้
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ค่อยๆ ปรากฏมาตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดย
งานสถาปตั ยกรรมไม่ได้ถูกสร้างภายใต้กรอบความคิดจักรวาลเช่นในอดีต อีกทัง้ การนับถือพุทธศาสนา
แบบธรรมยุติกนิกาย แนวทางหลักคือการตัดขาดจากกรอบคาอธิบายที่มไิ ด้ตงั ้ อยู่บนหลักเหตุ ผลที่
สามารถตรวจสอบได้ด้ว ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 16เมื่อคติจกั รวาลแบบไตรภู มิสูญเสียไปจากงาน
สถาปตั ยกรรมภาพจิตรกรรมทีอ่ ยูใ่ นงานสถาปตั ยกรรมก็สญ
ู หายไปด้วย นอกจากนี้หลังการสร้างวัดราช
บพิธ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเคยมีพระราชดาริในเรื่องภาพเขียนภายในพระ
อุโบสถว่าเป็ นเพียงเพื่อแสดงความสวยงาม ซึ่งพระราชดาริดงั กล่าวปรากฏอยู่ในพระราชดาริเรื่องการ
เขียนรูปภายในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรตอนหนึ่ง
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รูปแบบแผนผังในการสร้างโบสถ์และวิหาร มีความนิยมอย่างมากในศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ เป็ นแผนผังทีพ่ ยายามทาให้
องค์ประกอบทุกส่วนสัมพันธ์กนั รวมเข้าสู่ศนู ย์กลางของอาคาร.
16
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิ ลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ นิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550).หน้า 59.
15

“...ทัง้ สองอย่างนี้ขอเลือกเอาอย่างหลังภาพอันงดงามมากกว่าทีจ่ ะให้เป็ นการแสดงธรรม แต่ถา้
หากว่าจะเขียนภาพได้งามเช่นนี้ แลมีธรรมในนัน้ ด้วยก็ยงิ ่ ดี แต่คงถือรูปภาพเปนสาคัญ เพราะถือว่าเปน
แต่เครือ่ งประดับฝาผนัง ไม่ใช่เอาฝาผนังเปนธรรมถึก”17
หรือพระราชดาริของรัชกาลที่ 5 อีกตอนหนึ่งทีก่ ล่าวว่า “อีกอย่างหนึง่ เขียนเรือ่ งชาดก และปฐม
สมโพธิ์ ซึง่ แสดงความอัศจรรย์ต่างๆ หรือแสดงอิทธิปาฏิหารย์ต่างๆ รูปภาพมักจะเขียนได้งาม แต่ไม่สมู้ ี
ประโยชน์หรือไม่น่าเชือ่ ”18
จากข้อความนี้คล้ายเป็ นการปฏิเสธสัญลักษณ์และความหมายของจักรวาลไตรภูมิ ทีแ่ ฝงอยู่ใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทาให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์คอ่ ยๆ เลือนหายไป และเริม่ มีภาพพระราชประวัติ
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพการเดินทาง ปรากฏขึน้ มากเรื่อยๆ ทาให้ภาพเขียนเกี่ยวกับจักรวาลไตรภูมิ
หมดความนิยมไป การเปลีย่ นแปลงนี่กลายเป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญในการเปลีย่ นโลกทัศน์ แบบไตรภูมมิ าสู่
โลกทัศน์แห่งความจริงเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์19 แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจักรวาลไตรภูมหิ ายไป
จากความคิด ของชนชัน้ น าอย่า งสิ้น เชิง เนื่ อ งจากยัง มีพ ระราชประเพณี บ างอย่า งในสมัย นัน้ ยัง คง
ความคิดทีอ่ งิ กับจักรวาลไตรภูมอิ ยูบ่ า้ ง อีกทัง้ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ทเ่ี ข้ามายังมีอทิ ธิพลจากัดอยูแ่ ค่
ในหมูช่ นชัน้ นา ไม่ได้แพร่กระจายไปยังสังคมชาวบ้าน ฉะนัน้ ฐานะของกษัตริยท์ ต่ี อ้ งสื่อสารกับคนทุกชน
ชัน้ จึง ยัง คงอยู่ ใ นสถานะของ สมมติ เ ทพ เพื่อ เป็ น ผลเชิง อ านาจในการปกครองราษฎร 20งาน
สถาปตั ยกรรมทีย่ งั คงเหลือรูปแบบจักรวาลจึงเป็ นงานทีเ่ กีย่ วพระราชพิธใี นสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
พระราชพิธโี สกันต์และพระราชพิธลี งสรง หรือการสร้างพระเมรุมาศ แต่กรอบความคิดจะไม่ปรากฏมาก
เท่าในอดีตและเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณอีกด้วย ในการสร้างพระเมรุมาศทีท่ าถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยมีพระราชดาริวา่
“จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่นนั ้ เสีย ปลูกแต่ทเี ่ ผาพอสมควร ในท้องสนามหลวง”21 (และพระ
เมรุมาศในครัง้ นัน้ กลายมาเป็ นรูปแบบในปจั จุบนั )22 (ภาพที่ 41)
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ประมวลพระนิ พนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส พระราชหัตถาเลขา – ลายพระหัตถ์. พิมพ์
ในงานมกาสมณานุ สรณ์ ครบ 50 ปี แต่วนั สิน้ พระชนม์แห่งสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ 1-7 สิงหาคม 2514, หน้า
329.
18
ประมวลเอกสารสาคัญเนื่ องในการสถาปนาวัดเบญจมบพิ ตรดุสิตวนาราม ธรรมบรรณาการในงานฉลองชนมายุ
ครบ 6 รอบสมเด็จพระพุทธชิ นวงศ์และพระพรหมจริ ยาจารย์ 5 มิ ถนุ ายน 2535. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2535),หน้า 329.
19
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิ ลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ นิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 55.
20
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 56.
21
สมภพ ภิรมย์. พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์. (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์อมรินทร์, 2539), หน้า 168.
22
ตัดลดทอนรูปแบบลง แต่การก่อสร้างก็ยงั คงยึดถือเป็ นแบบแผนเก่าอย่างเคร่งครัด การก่อสร้างยังคงความสมบูรณ์งดงาม
เป็ นพระเมรุมาศแบบบุษบก.

ฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธจึงเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งทีไ่ ม่ปรากฏภาพเขียนจิตรกรรมที่
เกีย่ วกับคติไตรภูมจิ กั รวาล ทีป่ รากฏเป็ นภาพพุทธประวัตใิ นช่วงแรก หรือการพยายามนาภาพโมเสคมา
ประดับ การคิดเขียนลายใหม่โดยการนาพระคุณ 10 ประการมาประกอบพระบรมรูป จนท้ายทีส่ ุดกลาย
มาเป็ นภาพเขียนสีทองลายดอกมณฑาร่วง นอกจากนี้บริเวณหน้าบันทีเ่ คยนิ ยมทาเป็ นรูปเทพเจ้า หรือ
เป็ นลวดลายที่ส่อื ถึงคติความเชื่อทางศาสนา เช่นการทารูปนารายณ์ทรงครุฑหรือพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณ (ภาพที่ 42) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนกษัตริยห์ รือสมมติเทพ ได้กลายมาเป็ นหน้าบันทีป่ ระดับตรา
ประจาองค์พระมหากษัตริยห์ รือตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็ นการสื่อถึงว่าใครเป็ นผูส้ ร้าง โดยหน้าบันทีว่ ดั ราช
บพิธเป็ นตราพระราชลัญจกร23ประจารัชกาลที่ 5 มาประดับ (ภาพที่ 43) เพื่อสื่อว่าพระองค์ทรงเป็ น
ผูส้ ร้าง ซึง่ การทาหน้าบันเช่นนี้ปรากฏมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 ทีว่ ดั ราชประดิษฐ์ทาหน้าบันเป็ นตราพระ
มหาพิชยั มงกุฎ ตราประจารัช กาลที่ 4 อีกทัง้ การนาตราอาร์มมาประดับผนังภายในพระอุโบสถ อาจ
ได้รบั อิทธิพลมาจากงานแบบตะวันตก เพื่อย้าถึงความเป็ นสัญลักษณ์ ประจารัชกาล ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช
ชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ผูกตราประจาประเทศ
ขึน้ เป็ นครัง้ แรกใน พ.ศ. 2416 โดยอิงกับหลักการผูกตราของทางยุโรปทีเ่ รียกกันว่า Heraldry (หม่อม
ราชวงศ์คกึ ฤทธิ ์ ปราโมช เคยแปลคานี้ลงในหนังสือเรื่อง ฝรังศั
่ กดินา เอาไว้ว่า “มุทราศาสตร์”) ตรานี้
เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า ตราแผ่นดินหรือตราอาร์ม ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ของ
ประเทศไทย ได้ให้นิยามของคาว่า "อาร์ม" ไว้ดงั นี้
"อาร์ม [อาม] น. เครือ่ งหมายมักเป็ นรูปโล่ทภี ่ ายในผูกเป็ นลวดลาย ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของวงศ์
ตระกูล สถาบันต่าง ๆ เป็ นต้น, เรียกเต็มว่า ตราอาร์ม. (อ. arm)."
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั งานสถาปตั ยกรรมทีถ่ ูกสร้างขึน้ ภายหลังวัด
ราช-บพิธ เช่นวัด พระราชวัง และอาคารอื่นๆ ก็ปรากฏอิทธิพลงานอย่างตะวันตก ตัวอย่างเช่น วัดนิเวศ
ธรรมประวัติ (ภาพที่ 44) ด้านตะวันตกของพระราชวัง บางปะอิน มีรูปแบบสถาปตั ยกรรมแบบกอธิค
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พระราชลัญจกร คือ พระตราสาหรับใช้ประทับของพระเจ้ าแผ่นดิน ต้นรากของตรา เห็นว่า อย่าง
เส้นชาดนัน้ มาทางตะวันออก ถ้าจะว่าไปก็เป็ นมาแต่จนี จึงใช้แค่ตราเปล่า เพราะจีนเขาไม่เซ็นชื่อ ส่วนตราครัง่
นัน้ มาทางตะวันตก มีทางอินเดียเป็ นต้น จึงมีคาว่า "มุทรา" อันแปลว่า แหวนตรา แต่เขาจะเซ็นชื่อด้วยหรือไม่
นัน้ ไม่ทราบ แต่ฝรังนั
่ น้ เห็นเซ็นชื่อและประทับตราครังด้
่ วย ทีป่ ิ ดตราดุนนัน้ เป็ นสมัยใหม่ (ลางทีจะเป็ นเก่าก็ได้
จึงมีคาว่า "ปิ ดตรา") แต่ก่อนเราใช้ประทับตราและเขียนชื่อบอกตาแหน่ งด้วย แต่จะเป็ นลายเซ็นใครก็ได้ ดังมี
่
ตัวอย่างในท้องตราของเก่า
พระยาอนุ มานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ). พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง. (พระ
นคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ม, 2493), หน้า 1.
23

สร้างปี พ.ศ.2450 ซึง่ พระองค์มพี ระราชดาริให้สร้างเป็ นแบบตะวันตก ปรากฏในหลักฐานจารึกประกาศ
ถวายที่ภูมสิ ถานจังหวัดรอบขอบเขตพระอาราม ได้ทรงบริจาคโภคทรัพย์ให้เจ้าพนักงานรับเหมาช่าง
ชาวตะวันตกคือ นาย กราซี ถวายแผนทีแ่ ละแผนผังของวัด และสร้างถาวรวัตถุภายใน ด้วยพระองค์มี
ความประสงค์จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของประหลาด เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ชมเล่นเป็ นของ
แปลกในสมัยนัน้ 24 โดยรูปแบบพระอุโบสถมียอดโดมปลายแหลมเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนางพระ
อุโบสถ ด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถมีมุขยื่น ลักษณะแบบสามเหลีย่ มหน้าจัวซ้
่ อนกันขึน้ ไป 2 ชัน้ รอบ
ผนังเจาะช่องหน้าต่างเป็ นรูปโค้งปลายแหลมทุกด้านของอาคาร ภายในมีเพดานและช่องหน้าต่างเป็ น
ซุม้ ยอดแหลมแบบ Pointed Arch เช่นเดียวกันกับภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ บานประตูและหน้าต่าง
ประดับด้วยกระจกสลับสี25
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บรรเจิด อินทุจนั ทร์ยง. จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอิ นและวัดนิ เวศธรรมประวัติ. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ้ง
แอนด์ พับบลิสชิง่ , 2537), หน้า 150.
25
อ่านเพิม่ เติม, ภูรดา จริงจิตร. วัดนิ เวศธรรมประวัติ. (สารนิพนธ์ (ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ)) -- มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2548), หน้า 7.

ภาพที่ 39 แผนผังวัดสุทศั น์
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.wikipedia.com

ภาพที่ 40 แผนผังแบบ Centralize plan
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.answers.com

ภาพที่ 41 พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระเมรุมาศทรงบุษบกองค์แรกของ
กรุงรัตนโกสินทร์
ทีม่ า: ศิลปสถาปตั ยกรรมไทยในพระเมรุมาศ. (กรมศิลปากร, 2539)

ภาพที่ 42 หน้าบันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ วัดสุทศั น์เทพวราราม
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จาก BlogGang.com : : addsiripun

ภาพที่ 43 หน้าบันพระอุโบสถ วัดราชบพิธ
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.dhammajak.net

ภาพที่ 44 วัดนิเวศธรรมประวัติ พระรางวังบางประอิน
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จาก campaign.edtguide.com

บทที่ 4
ประวัติศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงงานศิ ลปกรรม
(สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั )
นายช่างไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กับเทคนิ คแบบตะวันตก
การที่ช่างไทยเริ่มทางานมีเ ทคนิ คอย่ างตะวันตกในช่ว งแรกจะน่ าเป็ นผลพวงมาจาก การที่
ชาวต่างชาตินาภาพจิตรกรรม หรือภาพสถาปตั ยกรรมจากตะวันตกเข้ามาขายในไทย ทาให้ช่างไทย
อย่าง ขรัวอินโข่ง นาภาพที่เห็นมาทาตามในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ทาให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบใหม่ จากนัน้ เมื่อถึงสมัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
การสร้างสรรค์งานแบบใหม่กแ็ ผ่มาถึงงานสถาปตั ยกรรม เนื่องด้วยความต้องการที่จะให้อาคารถูกใช้
สอยแบบตะวันตก1 ช่างไทยจึงจาเป็ นต้องเรียนรูร้ ปู แบบและเทคนิควิธกี ารแบบตะวันตก ตัง้ แต่การวาง
แผนผัง ออกแบบอาคาร และงานประดับตกแต่ ง อีกทัง้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรง
เสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ทรงนาสถาปนิกชาวอิตาลีเข้ามาทางานในไทย และในครัง้ นี้พระสรลักษณ์
จิตรกรในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ตามพระองค์ไปศึกษาจิตรกรรมทีอ่ ติ าลี เมื่อกลับมาก็ได้เขียนภาพบุคคล
สาคัญๆ ไว้หลายภาพ การเสด็จประพาสครัง้ ที่ 2 นี้ ทาให้ช่างไทยกับช่างตะวันตกเกิดการแลกเปลีย่ น
เทคนิคและแนวความคิดการทางานซึ่งกันและกัน 2 ในงานตกแต่งภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธก็ได้
หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย (ภาพที่ 45) ผู้เป็ นทัง้ สถาปนิก จิตรกร และประติมากร เข้ามาควบคุมการ
ทางาน โดยพระองค์เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถเป็ นเยีย่ มในการทางานทัง้ แบบไทยและตะวันตก งานภายใน
พระอุโบสถวัดราชบพิธในครัง้ แรกก็ได้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสายมาเขียนภาพฝาผนังให้ นอกจากงาน
ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธแล้ว ยังมีผลงานเด่นๆ เช่น ภาพผนังบางห้องในพระระเบียงวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ทรงออกแบบอนุสาวรียส์ มเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทา-กุมารีรตั น์ทพ่ี ระราชวังบางปะอิน ช่าง
เอกอีกพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ (ภาพที่ 46) ทรง
ศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนามาประยุกต์ศลิ ปกรรมไทย พระองค์ทรงได้รบั อิทธิพลวิธกี ารเขียน
ภาพแบบตะวันตกครัง้ แรกจากนายไปยา ช่างเขียนชาวออสเตรีย3 พระองค์ทรงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
ตัง้ แต่รชั กาลที่ 5 จนถึงสิน้ รัชกาลที่ 8 พระองค์ทรงมีสว่ นในงานออกแบบภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ
ในยุคหลัง ในงานประดับโมเสค พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส มเด็จฯ เจ้า
รูณ ตัง้ เจริญ. ศิ ลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534). หน้า 53.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 59.
3
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 66.
1

2

ฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ เป็ นผูอ้ านวยการสร้าง อันเนื่องมาจากความสามารถอันเป็ นเลิศของ
พระองค์ ในการออกแบบลวดลายโดยเอาแบบอย่างของยุโรปมาผสมกับไทย และยังดัดแปลงให้ถูก
กาลเทศะของสิง่ นัน้ ทรงเปลี่ยนโฉมหน้ าสถาปตั ยกรรมไทยแบบเก่าเข้าสู่ยุคการก่อสร้างด้ว ยเฟโร
คอนกรีต4 เช่นทีพ่ ระอุโบสถวัดราชาธิวาส สะพานข้ามคลองหน้าพระปฐมเจดีย์ ผลงานสถาปตั ยกรรมที่
ถือเป็ นผลงานชิน้ เอกของพระองค์ เช่น พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม (ภาพที่ 47) ทรงร่าง
แบบปฏิสงั ขรณ์ อนุ สาวรียบ์ รรจุอฐั เิ จ้านายฝ่ายใน วัดราชบพิธ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ยงั ทรงศึกษาทางสรีรวิทยาตามวิธขี องตะวันตกจากช่างอิตาเลียน และนามาใช้
กับจิตรกรรมไทย เช่น ภาพคลองจักษุ ท่ีทรงใช้หลักทัศนียวิทยาได้อย่างถูกต้อง ทรงมีลายเส้นเป็ น
ลักษณะเฉพาะของพระองค์ โดยเฉพาะภาพคนจะเน้นสัดส่วนและกล้ามเนื้ออย่างกายวิภาคอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ยงั มีจติ รกรไทยอย่าง ขุนปฏิภาคพิมพ์ลขิ ติ ทีม่ สี ว่ นในการเปลีย่ นแปลงของงานจิตรกรรมไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 55ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขติ เป็ นครูสอนจิตรกรรมแสดงความเหมือนจริงแบบตะวันตกที่
โรงเรียนเพาะช่าง ลักษณะงานจิตรกรรมของท่านจะเป็ นแบบอิมเพรสชันนิ
่ สซึม6 อีกทัง้ ยังเคยเคยใช้ชวี ติ
เป็ นจิตรกรอยูใ่ นยุโรปถึง 30 กว่าปี เป็ นผูน้ าวิชาการทาบล็อกแม่พมิ พ์มาเผยแพร่ในไทย
ด้วยเหตุท่ชี ่างไทยได้รบั อิทธิพลงานจากตะวันตกอย่างมากมาย น่ าจะเป็ นสาเหตุท่สี ่งผลให้
รูปแบบงานสถาปตั ยกรรมตัง้ แต่ตน้ รัชกาลที่ 5 เรื่อยมา ปรากฏลักษณะงานแบบอิทธิพลตะวันตกมาก
ขึน้ ตามช่วงเวลา จึงเห็นได้ว่างานช่วงแรกอย่างทีว่ ดั ราชบพิธ รูปแบบงานอย่างตะวันตกยังเป็ นแค่งาน
ประดับภายใน ต่อมาช่วงกลางรัชกาลเช่นที่วดั นิเวศธรรมประวัติ และวัดเบญจมบพิต ร เริม่ มีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ จนกระทังยุ
่ คหลังเช่นทีพ่ ระที่นงอนั
ั ่ นตสมาคม ทีส่ ถาปนิกเป็ นช่างชาวต่างชาติปรากฏ
งานแบบตะวันตกอย่างชัดเจน รูปแบบงานทีเ่ ปลี่ยนไปเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปของ
ช่างไทยในสมัยนัน้ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากงานตะวันตกทีห่ ลังไหลเข้
่
ามาในไทย
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 68.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 55.
6
อิมเพรสชันนิสซึม (impressionism) เป็ นขบวนการศิลปะทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษที่ 19 ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิซมึ
คือการใช้พ่กู นั ตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สสี ว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพทีไ่ ม่ถูกบีบ เน้นไปยั งคุณภาพทีแ่ ปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยัง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็ นเรือ่ งธรรมดาๆ และมีมุมมองทีพ่ เิ ศษ.
5

ภาพที่ 45 หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.philipmagicschool.com

ภาพที่ 46 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก th.wikipedia.org

ภาพที่ 47 พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
ทีม่ า: เข้าถึงเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก www.holidaythai.com

เหตุการณ์ที่เข้ามามีบทบาทต่อแนวความคิ ดที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จุดเปลีย่ นทีส่ าคัญทีน่ ับได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ าให้ชนชัน้ นาในไทย จาเป็ นต้องให้ความสนใจต่อ
วัฒนธรรมตะวันตกคือ ชัยชนะของกองทัพอังกฤษในสงครามกับพม่า พ.ศ.2368 และชัยชนะของกองทัพ
อังกฤษต่อจีนในสงครามฝิ่น พ.ศ.23837 ในสมัยพระบาทสมเด็จนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั เป็ นช่วงสุดท้ายในการ
ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมไทย ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 ถือว่าวัฒนธรรมไทยเป็ นวัฒนธรรมทีส่ งู ส่ง
และยอมรับเพียงความเจริญของวัฒนธรรมจีน แต่เมื่อกองทัพอังกฤษสามารถเข้าชนะจีนได้ในสงคราม
ฝิ่ น ทาให้ราชสานักหันมาทบทวนแนวคิดนี้ 8ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัว ทรงมี
แนวพระราชดาริท างการเมือง ในเรื่องนโยบายต่ า งประเทศ และการปรับ ปรุงประเทศให้เ ป็ น แบบ
ตะวันตก9 อีกทัง้ พระองค์เองก็ทรงสนพระหฤทัยในวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเป็ นอย่างยิง่ ต่อมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ ทรงศึก ษาวิชาการ
ต่างประเทศ เสด็จประพาสสิงคโปร์ อินเดีย ยุโรป ทรงนาประสบการณ์มาแก้ไขปรับปรุงประเทศในด้าน
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิ ลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ นิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 111.
8
วิไลเลขา ถาวรธรสาร. ชนชัน้ นาไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), หน้า 25-26.
9
นฤมล ธีรวัฒน์. พระราชดาริ ทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั . (นครสวรรค์ : สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551), หน้า 338.
7

ต่างๆ เช่น ทรงเลิกทาส ทรงแก้ไขการศึกษา ตัง้ กระทรวงขึน้ 12 กระทรวง เปิ ดกิจกาจรถไฟ ไปรษณีย์
และโทรเลข เป็ นต้น วัฒนธรรมตะวันตกได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้ า ความศิวไิ ลซ์ อีก
ทัง้ ชาติตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรังเศสก็
่
พร้อมคุกคามความมันคงของไทยอยู
่
ต่ ลอดเวลา อังกฤษและ
ฝรังเศสยั
่
งแก่งแย่งชิงพืน้ ที่ประเทศทางตะวันออกกันอย่างไม่มใี ครยอมใคร ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
ต่างๆ จึงถือเป็ นเรื่องสาคัญมาก ไทยยังต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ท ัดเทียมกับโลกตะวันตกให้มากทีส่ ุด
ทัง้ การรับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมไทย และงานศิลปะ สถาปตั ยกรรม จิตรกรรม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทรงส่งราชทูตไปประจาประเทศต่างๆ ส่งบุตรหลานและข้าราชบริพารไปศึกษา
ต่อยังต่างประเทศ และยังเสด็จพระราชดาเนินไปต่างประเทศด้วยพระองค์เองอีกหลายครัง้
ในการสร้างถนนสายแรกในปี พ.ศ. 2404 ยังเห็นได้ว่าชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาในไทยมีอทิ ธิพลอย่างมากใน
การพัฒนาประเทศ ซึง่ การสร้างเป็ นไปตามคาขอร้องของชาวต่างชาติ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้กล่าวไว้
ในพระราชพงศาวดารว่า “พวกกงสุลเข้าชือ่ กันมีหนังสือถวายว่าชาวยุโรปเคยขีร่ ถขีม่ า้ เทีย่ วตากอากาศ
ได้ความสบายไม่มไี ข้ เข้ามาอยูท่ กี ่ รุงเทพมหานครไม่มถี นนหนทางทีจ่ ะขีร่ ถ ขีม่ า้ ไปเทีย่ ว พากันเจ็บไข้
เนืองๆ ได้ทรงทราบหนังสือแล้วทรงพระราชดาริเห็นว่าพวกยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆ ปี ด้วย
ประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางทีเ่ รียบรืน่ สะอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรามีแต่รกเรี้ยว
หนทางก็เป็ นตรอกเล็กซอยน้อย หนทางใหญ่กเ็ ปื้ อนไม่เป็ นทีเ่ จริญตาขายหน้าแก่ชาวนานาประเทศเขา
ว่าเข้ามา เป็ นการเตือนสติเพือ่ จะให้บ้านเมืองงดงามขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ ท่าเจ้าพระยาศรีสุริ
ยวงศ์ ทีส่ มุหพระกลาโหมเป็ นแม่กอง จึงให้พระอินทราธิบดีสหี ราชรองเมืองเป็ นนายงาน ได้จบั การทา
ตัง้ แต่ ณ วันพุธ เดือน 3 ขึ้น 6 คา่ และทาทางก่อนถนนทีส่ ะพานเหล็กริมวังเจ้าเขมรออกไป” (เจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์, 2506: 601-602) หลังจากเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียง ได้แก่ สิง คโปร์ พ.ศ. 2413
อินเดียและพม่า พ.ศ.2414 ทรงมีพระราชดาริเปลีย่ นแปลง การแต่งกายและทรงผม ให้เป็ นแบบสากล 10
ให้แต่งกายแบบราชการ เปลีย่ นแปลงขนบธรรมเนียมภายในราชสานักและชาวบ้าน เหตุการณ์ทส่ี าคัญ
ทีส่ ุดคือการเลิกทาส เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่าประเพณีการมีทาสเป็ นการขัดต่อความเจริญในการจะ
พัฒนากิจการด้านต่างๆ ของประเทศ อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ การเลิกระบบไพร่ โดยเปลี่ยนมาเป็ นการ
สมัครเข้ารับราชการทหารแทน พัฒนาการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ มีการตัง้ โรงเรียนหลวงขึน้ ใน
พระบรมมหาราชวัง ถือ เป็ น โรงเรีย นหลวงแห่ ง แรก ต่ อ มาโปรดให้ต ัง้ โรง เรีย นหลวงส าหรับ สอน
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ใช้เสือ้ นอกแบะคอผูกเนคไทหรือโบแบบหูกระต่าย แต่ยงั คงนุ่ งผ้าม่วงและสวมถุงเท้ารองเท้า ผูช้ ายให้ตดั ผมรองทรงแบบ
ตะวันตก เจ้านายและสตรีชนั ้ สูงนิยมสวมถุงเท้าและรองเท้า ส่วนราษฎรทัวไปทั
่ ง้ ชายและหญิงนิยมสวมเสือ้ กระบอกเรียบๆ และนุ่งผ้าพืน้ .
พรทิพย์ จันทรพิศุทธิ.์ การเสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 : นั ยยะของปรากฏการณ์ ความเป็ น "สมัยใหม่". (สารนิพนธ์
(ศศ.บ. (มานุษยวิทยา))--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), หน้า 29.

ภาษาอังกฤษขึน้ อีกโรงเรียน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา การสาธารณสุข
และการสุขาภิบาล การคมนาคมและการโทรศัพท์11
ถึงแม้การปรากฏของสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกจะไม่ได้มรี ูปแบบและองค์ประกอบทีถ่ ูกต้อง
ตามแบบตะวันตกอย่างแท้จริง แต่กเ็ พียงพอทีจ่ ะสะท้อนถึงภาพพจน์ใหม่ของไทยในขณะนัน้ นอกจากนี้
ยังได้วา่ จ้างช่างจาก เยอรมันและอิตาลี เข้ามาก่อสร้างอาคารสถานทีร่ าชการ ตึกรามบ้านช่อง ให้เห็นถึง
ความเจริญ ก้ า วหน้ า สู่ ส ายตาชาวต่ า งชาติ สถาป ตั ยกรรมตะวัน ตกที่ส ร้ า งในยุ ค นี้ เ ช่ น อาคาร
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศ เป็ นรูปแบบ นีโอ-ปลั ลาเดียน (Neo-Palladian) พระที่นัง่
บรมพิมานและพระทีน่ งอนั
ั ่ นตสมาคม เป็ นรูปแบบ นีโอ –เรอเนสซองส์ (Neo-Renaissance) พระทีน่ งั ่
จักรีมหาปราสาท เป็ นรูปแบบ วิกตอเรียน-เรอเนสซองส์ (Victorian-Renaissance) พระทีน่ งอั
ั ่ มพรสถาน
และพระทีน่ งวิ
ั ่ มานเมฆ เป็ นรูปแบบ โรมแมนติก (Romanticism) พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ เป็ น
รูปแบบ กอธิค (Gothic) วังบางขุนพรหม เป็ นรูปแบบ เยอรมัน -บาโรค (German Baroque) รูปแบบ
สถาปตั ยกรรมแบบ จารีตผสมตะวันตกนี้จงึ ทาหน้าที่เสมือนฉากแห่งความเจริญก้าวหน้าตามแบบ
ตะวันตกเสนอต่อสายตาชาวต่างชาติ12 แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถยกความเป็ นตะวันตกมาอย่าง
เบ็ดเสร็จได้ เพราะอาจขัดกับจารีตและความเชื่อแบบเก่า ซึง่ ไม่อาจเปลีย่ นแปลงได้ในทันทีจงึ ต้องทาการ
แทรกเข้าไปในงานสถาปตั ยกรรมแบบจารีต เช่นวัดราชบพิธทีใ่ ช้การประดับด้วยกระจกสี หรือการตก
แต่งงานแบบตะวันตกให้อยู่ภายในอาคาร เป็ นความพยายามทดลองผสมผสานรูปแบบตะวันตกเข้า
มาร่ว มกับการใช้สอยแบบจารีต ประเพณีไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้อนั ทาให้เกิดการต่อต้านได้
โดยง่าย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จาเป็ นต้องรับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาให้ดาเนินไป
อย่างคูข่ นานกับจารีตดัง้ เดิม
ในปลายปี พ.ศ.2417เกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มขุนนางจนเกิด วิกฤตการณ์วงั หน้า ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ี
ทาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเสียพระทัยเป็ นอย่างมาก ทาให้พระองค์ตอ้ งชะลอ
การปฏิรปู พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความมันคงและเป็
่
นอันหนึ่ง อันเดียวยังต้องอาศัยเสนาบดีหวั เก่าอยู่
มาก13 พระองค์ทรงมีพระราชดารัสบางส่วนที่นิพนธ์ไว้ในพระบรมราชธิบายว่าด้วยความสามัคคีตอน
หนึ่งว่า “จะเพลินถือเอาความคิดของพวกทีเ่ ป็ นผูค้ ดิ ราชการในประเทศยุโรปนัน้ ๆ มาถือเป็ นความคิด
ของตัวมาจัดการในเมืองไทยก็จะเป็ นการไม่ถูกกัน เลย ด้วยพื้นเพการงานทัง้ ปวงไม่เหมือนกัน เหมือน
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อ่านเพิม่ เติม, เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 29-40.
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิ ลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ นิยม. (กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550). หน้า 147.
13
หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล. ปาฐกถาเรือ่ ง การปฏิรปู สยามกับอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตก, การประชุมทางวิ ชาการชุด
โครงการวิ จยั เรื่อง ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ ยนแปลง.
(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 4.
12

หนึง่ จะไปลอกเอาตาราทานาปลูกข้าวสาลีในเมืองยุโรปมาปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวในเมืองไทย ก็จะไม่
ได้ผลอันใด ด้วยภูมพิ ้นื ราชการในเมืองไทยแต่ก่อนมา เมือ่ ยังไม่ได้คบกับฝรังเป็
่ นอย่างหนึง่ ทีเดียว ”14
และยังทรงมีพระราชนิพนธ์ถงึ แนวการพัฒนาบ้านเมืองว่า “บ้านเมืองเราเป็ นเวลาทีต่ ้องทานุ บารุง การ
อันใดควรจะตัดเลิกเสียก็จะต้องตัดเสีย การอันใดควรจะเพิม่ ขึ้นก็จะต้องเพิม่ ขึ้น จะเทเลิกหกความในครัง้
หนึง่ คราวเดียวก็ไม่ได้มเี มืองใดจะทาได้ ทีจ่ ะไปค้าหาธรรมเนียมเมืองอืน่ หมายแต่จะเอาอย่างให้ เหมือน
เขาอย่างเดียวไม่ดกู ารในเมืองตัวให้รชู้ ดั ก่อนนัน้ ไม่ได้”15 จะเห็นได้ว่าจากพระราชนิพนธ์ทงั ้ 2 ประโยคนี้
แสดงให้เ ห็น ว่ า แม้ใ นสมัย ของพระองค์จ ะรับ เอาอิท ธิพ ลตกเข้า มาเช่ น งานศิล ปกรรม ธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรม แต่กเ็ ป็ นการรับเข้ามาพร้อมๆ กับการรักษาความเป็ นไทยเอาไว้ดว้ ย
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติ ตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
หากแผนการทีจ่ ะประดับโมเสคภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสาเร็จ คงเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างทีส่ าคัญที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ของไทยกับชาติยุโรปอย่างอังกฤษและฝรังเศส
่
เนื่องจากภาพทัง้ 4 ภาพทีจ่ ะ
นาเอามาประดับล้วนเป็ นภาพทีแ่ สดงสัมพันธ์ไมตรี ในการเดินทางไปมาหาสูก่ นั ของราชทูตทัง้ 2 ฝา่ ย
แม้ช่วงเวลาที่จะนามาประดับจะอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 6 แต่เหตุการณ์ในภาพเป็ นช่วงรัชกาลที่ 4 ซึ่ง
ช่วงเวลาตัง้ แต่รชั กาลที่ 4-6 นัน้ เกิดเหตุการณ์ทส่ี ่งอิทธิพล เกิดการเปลีย่ นแปลงในประเทศไทยอย่าง
มาก ไม่ว่าจะในด้านใดๆ โดยเฉพาะปญั หาทางการเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้มกี ารทาสัญญากับอังกฤษมีเซอร์จอนห์เบาว์รงิ่ เป็ นราชทูตพิเศษ และมีการทาสัญญากับฝรังเศส
่
อเมริกา และชาติยุโรปอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ส่งราชทูตไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีวคิ ตอเรีย และอีกคณะ
หนึ่งไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ ์หลุยส์นโปเลียนที่ 3 ซึง่ เหตุการณ์ทงั ้ 2 เหตุการณ์มชี ่างได้วาดภาพ
เอาไว้ ภาพเหล่านี้ยงั คงประเด็นที่ส่อื ถึงเรื่องทางการเมืองระหว่างไทยกับอังกฤษและฝรังเศสได้
่
เป็ น
อย่างดี และเป็ นภาพต้นแบบที่จ ะทาเป็ นโมเสคประดับภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ ในช่วงเวลานัน้
อังกฤษกับฝรังเศสก็
่
มกี ารแย่งชิงพื้นที่กนั ในทวีปตะวันออกเพื่อเป็ นอาณานิคมและเพื่อการค้าขาย 16
ประเทศไทยในขณะนัน้ ก็ถอื เป็ นเมืองทีฝ่ รังต่
่ างชาติกอ็ ยากได้ไว้ในอาณัตขิ องตัวเอง เป็ นพืน้ ทีแ่ ข่งขันกัน
ระหว่างอานาจของอังกฤษและฝรังเศส
่
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิด
เหตุการณ์ทส่ี าคัญอย่างมากระหว่างไทยกับฝรังเศสคื
่
อ ร.ศ.112 ซึง่ เหตุการณ์น้ียงั ส่งผลถึงความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับอังกฤษอีกด้วย ร.ศ.112 เป็ นการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพฝรัง่ เศส ใน
14

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั “พระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคี”. หนังสืออ่านประกอบพืน้ ฐานอารย
ธรรมไทย ตอน พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมือง. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516), หน้า 175.
15
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 177.
16
อ่านเพิม่ เติม, พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5. (กรุงเทพฯ : สานัก
วรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, 2556), หน้า 265-266.

ั ่ ายของแม่น้าโขง ปจั จัยทีน่ าไปสูภ่ าวะคับขันนอกจากทางฝา่ ยฝรังเศสแล้
ปญั หาเรือ่ งดินแดนบนฝงซ้
่
ว ยัง
อาจเกิดมาจาก การกรองสถานการณ์ทผ่ี ดิ พลาดของไทย การคาดหวังความช่วยเหลือจากต่างชาติมาก
ไป และความไม่ลงรอยกันในราชสานักไทย 17 อีกทัง้ ปฏิบตั กิ ารทางการทูตของพระองค์เจ้าวัฒนานุ วงศ์
(ราชทูตไทยในกรุงปารีส) ยังประสบความล้มเหลวในทุกด้าน ทาให้ไทยในตอนนัน้ อ่อนแอและโดดเดีย่ ว
ั ่ าย
เนื่องจากถูกอังกฤษและพันธมิตรยุโรปทอดทิง้ รัฐบาลอังกฤษเมื่อเห็นว่าอิทธิพลของฝรังเศสบนฝ
่
งซ้
แม่น้ าโขงกับหลวงพระบางอาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่รฐั ฉานของอังกฤษบริเวณแม่น้ าโขงตอนบน ก็
รีรอทีจ่ ะเป็ นตัวกลางในการเจรจาให้ฝรังเศสก
่
าหนดเงือ่ นไขทีร่ ุนแรงน้อยลง ในท้ายทีส่ ุดรัชกาลที่ 5 ทรง
เล็งเห็นว่าคงไม่มที างทีจ่ ะต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องดินแดนได้ และทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดคือ การเจรจากับฝรังเศสเพื
่
่อ
รักษาดินแดนส่วนใหญ่
หลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงยกประเด็นในการเสด็จประพาส
ยุโรปเพือ่ สานสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอานาจต่างๆ โดยกาหนดการเดินทางไว้ชว่ ง พ.ศ. 2437 หรือ พ.ศ.
2438 หากแต่ พ ระองค์ย งั ทรงกังวลถึงเหตุ การณ์ ทางการเมือ งที่ผ่านมา เนื่ องจากความขัดแย้งท าง
การเมืองกับฝรังเศสก็
่
ยงั ไม่ยุตดิ ี และท่าทีของรัฐบาลอังกฤษทีม่ ตี ่อแผนการเสด็จประพาส 18เมื่อราชทูต
อังกฤษทีก่ รุงเทพฯ ได้รบั การทาบทามบอกกล่าวจากเจ้าพระยาอภัยราชา เกีย่ วกับแผนเสด็จประพาส ก็
มีท่าทีสงสัยต่ อจุดมุ่งหมายในการเสด็จประพาสว่าอาจเป็ นเพื่อการสาราญพระหฤทั ยส่ว นพระองค์
มากกว่าเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง ทาให้พระองค์ทรงกริว้ และตรัสกับเจ้าพระยาอภัยราชาว่า “หาก
ฉันต้องการความสนุ กสนาน จะมีทไี ่ หนทีน่ ่ าสนุ กไปกว่ากับเมียๆ ลูกๆ ในบ้านเมืองฉันเอง”19 ซึ่งท่าที
และความสงสัยของรัฐบาลอังกฤษสืบเนื่องมาจากประสบการณ์จากการเสด็ จประพาสของกษัตริยแ์ ละ
เจ้านายเอเชียหลายองค์ ปรากฏในความลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลของพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ที่
กล่ าวถึง พระเจ้ากรุง ตุ รกีและพระเจ้า กรุงเปอร์เซีย ต้อ งจัด กระบวนแบบตะวัน ออกแท้ๆ ( Oriental)
กระบวนต้องใหญ่โต และทาอะไรดูเหมือนไม่เกรงใจเจ้าบ้าน ทาให้องั กฤษรูส้ กึ ไม่พอใจ ทาให้เกิดชื่อเสีย
แก่ชาวตะวันออกในสายตาชาวตะวันตกในขณะนัน้ 20 แต่แผนการเสด็จประพาสยุโรปช่ วงปี พ.ศ.2437
เป็ นอันต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เพราะความกดดันจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งกับฝรังเศส
่ และการ
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17

อ่านเพิม่ เติม, ไกรฤกษ์ นานา. การเมือง "นอกพงศาวดาร" รัชกาลที่ 5 เบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั เสด็จประพาสยุโรป. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), หน้า 415.
18
อาจารย์ฉลอง สุนทราวณิชย์. การเมืองเบือ้ งหลังการเสด็จประพาสยุโรป, การประชุมทางวิ ชาการชุดโครงการวิ จยั เรื่อง
ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หวั : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ ยนแปลง. (กรุงเทพฯ : คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 6.
19
“ หนังสือกราบบังคมทูลของพระเจ้าน้ องยาเธอ พระองค์เจ้าสัวสดิ โสภณ ราชทูตไทยประจากรุงลอนดอน ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ ร.ศ.115 เรื่องปัญหาความล่าช้าในการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษในการให้การต้อนรับการเสด็จพระราชดาเนิ น” ใน
การเสด็จประพาส..., หน้า 43.
20
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 45.

สูญเสียในพระราชวงศ์หลายต่อหลายครัง้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 มีการกาหนดแผนการเสด็จประพาส
ยุโรปขึน้ อีกครัง้ โดยได้มกี ารทาบทามรัฐบาลอังกฤษเกีย่ วกับการเสด็จประพาสอีกครัง้ โดยครัง้ แรกจะให้
เหตุผลในการเสด็จประพาสว่าเป็ นการเสด็จไปเพื่องานพระราชพิธเี ฉลิมฉลองวัชรภิเษกสมโภชของ
สมเด็จพระราชินีวคิ ตอเรีย แต่กป็ ระสบปญั หาเพราะอังกฤษปฏิเสธทีจ่ ะรับเสด็จมาทรงร่วมการพระราช
พิธี ด้วยเหตุผลว่า พระราชินีทรงพระชรา การต้อนรับกษัตริย์ทงั ้ หลายคงต้องงด 21 รัฐบาลจึงเปลี่ยน
เหตุผลการเสด็จประพาสเป็ นการเสด็จพระราชดาเนินเพื่อเยีย่ มเยียนพระราชโอรสทีท่ รงรับศึกษาอยู่ใน
ยุโรป จากเหตุการณ์ต่างๆ นี้ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอังกฤษทีม่ ตี ่อนโยบายต่างประเทศของไทย
ในช่วงเวลานัน้ เป็ นอย่างมาก อีกทัง้ การเสด็จในครัง้ นี้ยงั มุ่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ขี องไทยต่อยุโรป
และมุง่ หวังเสด็จเยือนฝรังเศสเพื
่
อ่ สร้างความสัมพันธ์ให้ดขี น้ึ ระหว่าง 2 ประเทศ และนาไปสูข่ อ้ ตกลงเพื่อ
ยุตปิ ญั หาข้อขัดแย้งทางการเมืองทีย่ งั มีอยู่22 และในการเสด็จประพาสยุโรปในครัง้ ที่ 2 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงนาสถาปนิก จิตรกร และประติมากรชาวตะวันตก เข้ามาทางานทีไ่ ทย
จึงอาจเป็ นได้ว่าในภายหลังซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หวั ที่ มกี ารจะนาภาพ
ราชทูตไทยเข้าเฝ้านโปเลียนที่ 3 ภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จรับราชทูตฝรังเศส
่
และภาพพระราชินีวคิ ตอเรียเสด็จรับราชทูต มาประดับทีว่ ดั ราชบพิธ เป็ นภาพทีแ่ สดงนัยยะทางการเมือง
ระหว่างไทยกับฝรังเศสและอั
่
งกฤษนัน้ มีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน เพื่อลดเรื่องความขัดแย้งกันในอดีตที่
ผ่านมา และด้วยความทีใ่ นช่วงเวลานัน้ อังกฤษและฝรังเศสเข้
่
ามามีอทิ ธิพลอย่างมากในทางการเมืองของ
ไทยภาพทีถ่ ูกกล่าวถึงว่าจะมีการนามาประดับ จึงล้วนเป็ นภาพทีพ่ ดู ถึงสัมพันธไมตรีของไทยกับฝรังเศส
่
และอังกฤษ
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อาจารย์ฉลอง สุนทราวณิชย์. การเมืองเบือ้ งหลังการเสด็จประพาสยุโรป, การประชุมทางวิ ชาการชุดโครงการวิ จยั
เรื่อง ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง. (กรุงเทพฯ : คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 10.
22
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 14.
21

บทที่ 5
บทสรุป
งานศิล ปกรรมวัดราชบพิธ สถิต มหาสีมาราม ถือ เป็ นงานแรกๆ ที่มอี ิทธิพลงานตะวันตกเข้ามา
ผสมผสาน ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ชาติต ะวันตกอย่างอังกฤษและฝรังเศสเข้
่
ามามีบทบาทในสังคมไทย
ขณะนัน้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทาให้ไทยต้องรับเอาวัฒนธรรมอย่างตะวันตกเข้ามาอย่างเสียมิได้ อีกทัง้ พระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ทีม่ แี นวทางในการปฏิรปู ประเทศให้ เป็ นแบบตะวันตก เพื่อให้ม ี
ความเจริญก้าวหน้า งานสถาปตั ยกรรมจึงถูกนาใช้แสดงออกในการพัฒนาบ้านเมือง เพื่อให้ชาวต่างชาติได้
เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
วัดราชบพิธมีองค์ประกอบอย่างตะวันตก เช่น โครงสร้างของอาคารเพดานภายในพระอุโบสถและ
พระวิหาร ทีไ่ ด้แบบอย่างมาจากศิลปะกอธิค โดยการใช้ Pointed arch มาเป็ นโครงสร้างของเพดานภายใน
ส่วนผนังมีการประดับ Frieze, Cornice และ Semi-Column ซึง่ เป็ นองค์ประกอบตกแต่งทีน่ ิยมอย่างมากใน
งานสถาปตั ยกรรมตะวันตก ส่วนงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธยังเปลี่ยนแปลงไปจากขนบ
จารีตเดิม โดยมีการทาพื้นผนังเป็ นสีฟ้า เขียนสีทองลายดอกมณฑาร่วง นอกจากนี้แผนผังการวางตัวของ
อาคารยังวางเป็นผังกลม มีต้นแบบมาจากพระปฐมเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 แตกต่างจากสมัยก่อน
ที่มกั นิยมวางอาคารให้อยู่ในผังสี่เหลี่ยม องค์ประกอบเหล่านี้จงึ เป็ นส่วนสาคัญในการแสดงออกถึงความ
เปลี่ยนแปลงของงานสถาปตั ยกรรมและศิลปกรรมไทย และการนาเทคนิคแบบตะวันตกในผสมผสานกับ
อาคารแบบไทยประเพณี หรือการปรับเปลีย่ นประยุกต์งานไทยประเพณี เช่นส่วนของหน้าบันทีใ่ ช้ตราประจา
รัชกาลมาประดับแทนรูปเทพเจ้า การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญในงานศิลปกรรม
ไทย แม้วดั ราชบพิธจะไม่ปรากฏรายชื่อช่างชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่นายช่างคนสาคัญอย่าง หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ ทัง้ 2 พระองค์เป็ นนายช่างทีม่ ฝี ีมอื ใน
การผสมผสานงานไทยเข้ากับงานตะวันตกได้อย่างดีเยีย่ ม โดยเฉพาะสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วัตติวงศ์ พระองค์ทรงศึกษาศิลปวิทยาการอย่างตะวันตกและฝึ กฝนจนมีผลงานชิ้นเอกมากมาย ทัง้ นี้หาก
งานประดับโมเสคภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสาเร็จลุล่วง ก็อาจจะกลายมาเป็ นผลงานชิน้ เอกอีกชิ้นของ
พระองค์กเ็ ป็นได้
ภาพโมเสคทีม่ โี ครงการจะมาประดับภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ ล้วนแล้วแต่เป็ นภาพทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและฝรังเศส
่ ซึง่ หากนามาติดภาพก็แสดงนัยยะทางการเมืองอยู่ไม่น้อย
เนื่องในช่วงเวลาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4-5 ไทยกับอังกฤษและฝรังเศสมี
่
ความสัมพันธ์ตดิ ต่อกันอยู่ตลอดเวลา
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และเหตุผลสาคัญคือเรื่องทางการเมือง ประเทศไทยในเวลานัน้ เปรียบได้ว่าเป็ นพื้นที่ท่แี ข่งขันกันระหว่าง
อานาจของอังกฤษและฝรังเศส
่ และเมืองโดยรอบก็ลว้ นแต่เป็ นอาณานิคมของทัง้ 2 ประเทศ ซึง่ ประเทศไทย
ต้องพยายามให้ตวั เองรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศภายในอาณานิคมให้ได้ เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศพร้อม
ทีจ่ ะคุมคามไทยอยู่ตลอดเวลา ไทยจึงต้องพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เทียบเท่ากับประเทศตะวันตกให้
ได้มากที่สุด การแผ่ขยายอิทธิพลของชาติตะวันในครัง้ นัน้ ทาให้ต้องยอมรับระเบียบปฏิบตั แิ ละกฏเกณฑ์ท่ี
บรรดาชาติตะวันตกได้กาหนดขึน้ เพื่อปฏิบตั ริ ะหว่างกัน รวมถึงระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศก็ต้องเป็ นไปตามรูปแบบตะวันตก ทัง้ นี้ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิด
เหตุการณ์ ร.ศ.112 ซึง่ เป็ นปญั หาความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรังเศส
่ ทาให้ไทยในช่วงเวลานัน้ อ่อนแอเป็ น
อย่างมาก และต้อ งยอมเสียสละพื้นที่ใ ห้แก่ ฝ รังเศสเพื
่
่อ ยุติข้อ พิพาทนี้ ในเหตุ การณ์ ค รัง้ นัน้ ยังส่ งผลถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษอีกด้วย ภายหลังจากเหตุการณ์ ร.ศ.112 พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดาริในการเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครัง้ เพื่อเสริมสัมพันธไมตรีทต่ี ่อกับอังกฤษและ
ฝรังเศส
่
ทาให้ภาพที่ปรากฏมัก เป็ นภาพเหตุ การณ์ ท่แี สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและ
ฝรังเศส
่
ที่ถอื ว่าเป็ นประเทศที่มอี ทิ ธิพลกับไทยในหลายๆ ด้าน รูปโมเสคนี้จงึ แสดงนัยยะทางการเมือง อัน
เนื่องมาจากทัง้ หมดล้วนเป็ นภาพเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึน้ เช่น ภาพนโปเลียนที่ 3 เสด็จรับราชทูตไทย
และภาพพระราชินี ว ิค ตอเรีย เสด็ จ รับ ราชทู ต ไทย โดยทัง้ 2 ภาพเป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์มพี ระราชดาริส่งคณะทูตทัง้ 2 คณะไปอังกฤษและฝรังเศส
่
พร้อมด้วยพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการส่ง ไปถวาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประมุข
ของไทยทีจ่ ะติดต่อค้าขายกับชาติมหาอานาจของยุโรป การกระทานี้ถอื เป็ นความชาญฉลาดของรัชกาลที่ 4
เพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศอยูภ่ ายใต้การปกครองแบบอาณานิคมของชาติตะวันตก แม้ภาพนี้มกี ารวางแผนจะ
นามาประดับภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธ ช่วงงานบูรณะสมัยรัชกาลที่ 6 แต่ประเทศไทยก็ยงั ติดต่อกับ
ประเทศมหาอานาจจากตะวันตกอย่างอังกฤษและยุโรปอยูต่ ลอดเวลา
ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เป็ นช่วงเวลาที่ชดั เจนที่สุดถึงอิทธิพลจากชาติ
ตะวันตกที่ทาให้เกิดการพัฒนามีความเปลี่ยนแปลง และพระองค์ยงั เสด็จประพาสทัง้ ประเทศใกล้เคียงและ
ยุโรปอยู่บ่อ ยครัง้ เพื่อศึกษาและนาเอาแนวทางจากชาติต่างๆ มาพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย เพื่อให้
ทัดเทียมกับชาติอ่นื ๆ ทัง้ เรื่องการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา การสาธารณสุข สาธารณูปโภค การ
ประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ และการคมนาคม อีกทัง้ ยังทรงนาสถาปนิกชาวต่างชาติเข้ามาทางานในไทย
ทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ระหว่างช่างไทยและต่างชาติ ปรากฏผลงานสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตก
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มากมาย เช่น พระทีน่ งั ่ อนันตสมาคม พระทีน่ งั ่ จักรีมหาปราสาท เป็ นต้น ซึง่ เป็ นผลงานฝีมอื ทัง้ ช่างไทยและ
ช่างชาวต่างชาติ
แม้ว่าอิทธิพลงานแบบตะวันตกจะเอามาผสมผสานกับงานศิลปกรรมแบบไทย แต่กไ็ ม่ได้ถูกนามาใช้
อย่างเบ็ดเสร็จเสียทีเดียว เช่นพระอุโบสถวัดราชบพิธที่ยงั คงรูปแบบภายนอกอย่างไทยประเพณีอยู่ หรือ
อาคารอื่นๆ ที่ยงั คงความเป็ นจารีตขนบแบบไทยเอาไว้ เนื่องมาจากว่าการนาเอารูปแบบงานตะวั นตกไม่
สามารถนามาใช้ไ ด้เ ลยทีเ ดียว เพราะยังมีกลุ่ มชนชัน้ นาที่ยงั หวงขนบธรรมเนียมแบบเดิม โดยรูปแบบ
สถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่เฉพาะกับอาคารทีม่ กี ารใช้สอยแบบตะวันตกอย่างเดียว
หรือหากถ้าเป็ นอาคารทีม่ กี ารใช้สอยแบบไทย เช่นวัด ก็มกั จะเป็ นการนาเทคนิคและองค์ประกอบบางอย่าง
เข้ามาแทรกเท่านัน้ แม้หลังคาพระอุโบสถวัดราชบพิธจะมีการทาซุ้มโค้งแหลมแบบศิลปะกอธิคมาใช้ แต่
โครงสร้างของอาคารยังเป็ นแบบไทยประเพณีทาให้เพดานนัน้ เรียบ ซึ่งหากนามาใช้จริงๆ เพดานจะต้องมี
ลักษณะไขว้กนั เป็ นกากบาท อีกทัง้ ยังเป็ นการนางานตะวันตกมาผสมแบบซ่อนรูป คือต้องเข้ามาภายใน
เท่านัน้ จึงจะเห็นว่ามีการประดับตกแต่งอย่างตะวันตก ฉะนัน้ การจะนาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใช้กบั งาน
อย่างไทยจึงจาต้องพิจารณาอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในขณะนัน้
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ภูรดา จริงจิตร. วัดนิ เวศธรรมประวัติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
ศุ ภ ชัย เสริม สุ ข เจริญ ชัย . งานตกแต่ ง ภายในพระอุ โ บสถวัด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม: การ
ปรับเปลี่ยนสู่ศิลปะตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.

