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การวิจัยนี้เปนการศึกษาผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของหลวงวิศาลศิลปกรรม ซึ่งอยูในชวง
รอยตอของพัฒนาการทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ณ หวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานจาก การปกครองของ
รัฐสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาสูรัฐไทยในระบอบประชาธิปไตย
แตเนื่องจากผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของหลวงวิศาลศิลปกรรม มีความหลากหลายทาง
รูปแบบ คือ สถาปตยกรรมตะวันตก สถาปตยกรรมไทยประเพณี และสถาปตยกรรมไทยประยุกต จึงทําใหเกิด
ขอสงสัยและถกเถียงถึงความเปนผลงานของหลวงวิศาลศิลปกรรมจริงหรือไม โดยเฉพาะผลงานการออกแบบ
ในช ว งระยะเวลาแรกในการออกแบบอาคารสาธารณะ เช น ตึ ก วชิ ร มงกุฎ ของวชิ ร าวุ ธ วิท ยาลั ย หรื อ ตึ ก
วิทยาศาสตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
จากขอสงสัยดังกลาวจึงนํามาซึ่งกระบวนการพิสูจน ตรวจสอบ และคนหาหลักฐาน เพื่อหาขอยุติ
และคลายความสงสัย ซึ่งไดประกอบไปดวย หนึ่ง คนหาหลักฐานชั้นปฐมภูมิ ที่ระบุชื่อผูออกแบบและเกี่ยวเนื่อง
สอง เปรียบเทียบรูปแบบลายเสนในการออกแบบของหลวงวิศาลศิลปกรรมที่มีการระบุชื่อชัดเจนกับแบบลาย
เสนของอาคารที่เปนขอสงสัย และสาม เปรียบเทียบรูปแบบผลงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม กับงานของ
สถาปนิกทานอื่น
ผลสรุปจากการศึกษา ทําใหทราบแนชัดถึงความสามารถและบทบาทของหลวงวิศาลศิลปกรรม
รวมถึงความสามารถที่แตกตางกันของสถาปนิกรวมยุคสมัย แตก็มิอาจปฏิเสธถึงการมีสวนรวม สัมพันธกับ
สถาปนิกทานอื่น ในฐานะผูรวมสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมไทยประยุกต ทั้งในดานการจัดวางรูปผัง การ
ปรับรูปทรง องคประกอบ และการคํานวณโครงสราง
สําหรับผลงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม ชวงระยะเวลาหลังเมื่อออกจากราชการ ในการออกแบบ
อาคารทางศาสนา เชน พระอุโบสถ ไดเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมลักษณะเฉพาะตัวขึ้น ซึ่งไดรับอิทธิพลและ
พัฒนาตอจากผลงานของ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และผลจากประสบการณที่ไดทํางาน
รวมกับเอ็ดวารด ฮีลี และพระสาโรชรัตนนิมมานก
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This research is a study of architectural work designed by Luang Visal Silpakam.
It is a period of historical architectural development. It was at this time that Siam was
changed from absolute monarchy to democracy under the name.
The architectural designs of Luang Visal Silpakam had various styles : western ,
traditional Thai and applied Thai styles. There were some arguments about his architectural
work among especially his first designs for public buildings such as Vajiramongkut Building
of Vajiravudh College and Science Building of Chulalongkorn University etc.
Based on the above arguments, the investigation was conducted as follows:
1) Finding out the primary sources that specified the name of designer
or related persons.
2) Comparing with date, Luang Visal Silpakam’s drawings with the
other specified buildings in doubt.
3) Comparing the work of Luang Visal Silpakam to others architects.
The result of this study shows the outstanding roles and abilities of Luang Visal
Silpakam which is different from contemporary architects. However, it is undeniable for all of
them to take part in creating applied Thai architectural work such as planning, component
improvement, and structural calculation.
Furthermore, after his retirement, Luang Visal Silpakam designed the chapel
(Ubosoth) with the unique architecture influenced by the works of Somdej Chaofa Komphraya
Narissaranuvattiwong and working with Edward Healey and Phra Sarochrattananimmarn.
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