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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯ ทีม่ ีมาตั้งแตสมัยแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเปนวัด
ฝายอรัญญวาสีซึ่งเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
ไดเริ่มมีความสําคัญมากขึน้ เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงมีความเลือ่ มใสในพระราชาคณะผูครอง
วัด และทรงโปรดฯใหเปนพระอาจารยของพระราชโอรสของพระองคคอื สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟากรมหลวงอิศรสุนทร และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมขุนเสนารักษ1 ในการที่ทรงศึกษา
พระพุทธศาสนาขณะที่ทรงเสด็จออกผนวช
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
รัชกาลที่ 2 วัดสมอรายยังมีความสําคัญโดยเปนที่ประทับของพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎ พระราช
โอรสในรัชกาลที่ 22 เนื่องดวยทรงเสด็จออกผนวชโดยทรงไดดําเนินตามแนวทางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของพระราชบิดา โดยทรงมีพระฉายาวา“วชิรญาณ”3 ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 พระวชิรญาณทรงไดกอตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติขึ้นที่วัดแหงนี4้
ซึ่งเปนคณะสงฆทมี่ ีวัตรปฏิบัติโดยการยึดถือตามพระวินัยอยางเครงครัดเปนที่เลื่อมใสของ
ประชาชนอยางรวดเร็ว วัดสมอรายจึงมีความสําคัญตอสังคมในฐานะของศูนยกลางคณะสงฆฝาย
ธรรมยุติ
เมื่อพระ
1

คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระอนุชาซึ่งตอมาเปน
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหนาในรัชกาลที่ 2 ดูรายละเอียดใน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2499), 19 - 21.
2
คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 4 ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน,
23.
3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย), 2521, 30.
4
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
33.
1

2
องคทรงขึน้ ครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 แลว พระองคทรง
โปรดฯใหทาํ การปฏิสังขรณวัดสมอรายและพระราชทานนามใหมวา “ วัดราชาธิวาสวิหาร” ซึ่ง
แปลวา “วัดอันเปนที่ประทับของราชา” ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถและพระองคเอง
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
รวมทัง้ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ1
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ใหปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯขึ้นใหม โดยมีงานสถาปตยกรรม
ของวัดทีท่ รงโปรดฯใหสรางขึ้นคือ พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ2 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯใหสรางพระเจดียและพระวิหารขึ้นจากพระราช
ประสงคเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว3 ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 7, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ก็ไดทรงเปนองคอุปถัมภวัดราชาธิวาสฯ
นับไดวา
ตอมา4
วัดราชาธิวาสฯเปนวัดที่มีความสําคัญอันเกิดจากพระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรทุกพระองค
ตลอดมาจนกระทั่งถึงปจจุบนั
งานสถาปตยกรรมที่สําคัญของวัดราชาธิวาสฯในปจจุบนั นัน้ คือพระอุโบสถ
ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงโปรดใหปฏิสังขรณขึ้น โดยมีสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนผูออกแบบ
และเปนงานสถาปตยกรรมไทยทีม่ ี
เปนรูปแบบที่ไดนํา
รูปแบบที่แปลกตาออกไปจากงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่เคยมีมา
ลักษณะศิลปสถาปตยกรรมเขมรมาใชในการออกแบบ
ซึ่งเปนจุดเดนที่สําคัญของงาน
สถาปตยกรรมที่มีอยูท งั้ หมดในวัดราชาธิวาสฯ และชวงรัชสมัยนัน้ ลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศ
ตะวันตกไดมผี ลทําใหประเทศไทยตองมีการปฏิรูปบานเมืองในดานตางๆ โดยเฉพาะการเปดรับ
เอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกในทุกๆดานเพือ่ พัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย จากลักษณะของ
1

เรื่องเดียวกัน, 51.
2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพสนิทสัมพันธการพิมพ, 2514), 149,151.
3
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
ซ - ฌ.
4
กรมศิลปากร,กองวรรณคดีและประวัติศาสตร,วัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2525), 266.

3
สภาพการณทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศที่มีความหลากหลายและซับซอนขณะนั้น จึงทําให
งานสถาปตยกรรมวัด
ราชาธิวาสฯทีไ่ ดออกแบบขึ้นจากแนวความคิดในเรื่องความสําคัญในบทบาททีเ่ คยมีมา
ผสมผสานกับการไดรับปจจัยจากสภาพการณตางๆของสังคมในขณะนั้น เปนงานสถาปตยกรรมที่
มีรูปแบบพิเศษซึ่งเกิดขึน้ ดวยความหลากหลายของแนวความคิด
ซึ่งเปนจุดที่นา สนใจในการ
ทําการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ
2. เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมาของวัดราชาธิวาสฯ อันจะแสดงใหเห็นถึงทีม่ าของ
รูปแบบของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบสถาปตยกรรมอาคารที่สาํ คัญไดแก พระอุโบสถ พระเจดีย
พระวิหาร และศาลาการเปรียญของวัดราชาธิวาสฯ
2. ทําใหทราบถึงมูลเหตุ และปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาปตยกรรม
วัดราชาธิวาสฯ
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯและทีต่ ั้งอันไดแกผังบริเวณและอาคารที่สําคัญใน
เขตพุทธาวาส ไดแกพระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร และศาลาการเปรียญ อันเปน
สถาปตยกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 และรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6
ขั้นตอนการศึกษา
ไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาเพื่อใหการศึกษาเปนไปตามประเด็นที่ไดวางไว ดังนี้
1. การเก็บขอมูลเปนการศึกษาขอมูลซึ่งแบงเปนขอมูลประเภทตาง ๆ และจัด
เก็บขอมูลเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลวิเคราะหใหทราบตามจุดประสงคของการศึกษา ไดแก
1.1 ศึกษาขอมูลทางเอกสารอันเปนขอมูลประเภทตําราที่มีผูประมวลสราง

4
เปนความรูไวแลว เชน จารึก บันทึกจดหมายเหตุ บทความตีพิมพ หนังสือวารสาร และรายงาน
วิจัยตาง ๆ
1.2 ศึกษาขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลทางกายภาพที่ไดจากสถานที่จริงใน
สภาพปจจุบนั โดยการสํารวจรังวัด ถายภาพ และจัดเก็บเปนภาพเขียนแบบลายเสน
1.3 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณจากผูท ี่มีความรูและประสบการณโดย
ตรงกับสถาปตยกรรมดังกลาว
2. การจัดลําดับขอมูล โดยการนําขอมูลพื้นฐานทัง้ หมดจากการศึกษา นํามา
จัดลําดับขอมูลโดยทําการแยกแยะ จัดกลุม แบงประเภทเพื่อนํามาใชอธิบายในสวนของการ
วิเคราะห
3. การวิเคราะหขอมูล เปนการประเมินผลจากการลําดับขอมูล โดยการอางอิง
เปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ อยางมีเหตุผล
4. การสรุปผลการศึกษา เปนการอธิบายประเด็นของขอคิดเห็นซึง่ ไดรับจากการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงที่มาแนวความคิดที่เปนปจจัยในการกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมทีท่ ําการศึกษา
วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาตามขั้นตอนของการศึกษาทีก่ ลาวมาแลว โดยวิธกี ารศึกษา ดังนี้
1. ทําการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรของกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 5 และในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 เพื่อใหทราบ
ถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกีย่ วของกับวัดราชาธิวาสฯ
2. ทําการศึกษาประวัติของวัดราชาธิวาสฯ และอาคารสําคัญที่เกีย่ วของ เพื่อใหทราบ
ถึงประวัติความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงของวัดทีผ่ านมาจนถึงชวงเวลาที่เกิดสถาปตยกรรมที่
ทําการศึกษา
3.
ทําการศึกษาประวัติและผลงานของสถาปนิกผูออกแบบเพื่อใหทราบถึง
แนวความคิด แรงบันดาลใจและลักษณะเฉพาะในการสรางสรรคผลงานของสถาปนิกนั้น ๆ
4. ทําการศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ของอาคารที่ทาํ การศึกษา
รูปทรงอาคารและที่วา ง
องคประกอบทาง
ในสวนของที่ตงั้ ผังบริเวณ ผังอาคาร
สถาปตยกรรม โครงสรางและการกอสราง เพื่อเปนขอมูลทางกายภาพที่ไดจากสถานทีจ่ ริงใน
สภาพปจจุบนั ดวยการศึกษาขอมูลภาคสนามโดยทําการสํารวจ รังวัด ถายภาพ เขียนแบบ
และจัดเก็บขอมูล เปนภาพแบบลายเสน ภาพถาย
นอกจากนี้ยงั ตองคนควาศึกษา

5
ลักษณะสถาปตยกรรมจากภาพถายเกา
ภาพลายเสนเขียนแบบในระยะชวงเวลาของการ
ออกแบบ อันเปนขอมูลที่สาํ คัญอีกสวนหนึ่ง
5. นําขอมูลพืน้ ฐานทัง้ หมดที่ไดจากการศึกษา รวบรวมมาจัดลําดับขอมูล โดยทําการ
แยกแยะจัดกลุม แบงประเภท เพื่อนํามาใชอธิบายในสวนของการวิเคราะห
6. ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาอยางมีหลักการและเปนเหตุเปนผล โดย
การอางอิงขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการศึกษาทางประวัตศิ าสตร ทีท่ ําใหทราบถึงสภาพสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อันเปนปจจัยที่สง ผลใหเกิดงานสถาปตยกรรมกลุมที่
ทําการศึกษา โดยนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบ อางอิงกับสถาปตยกรรมที่ทาํ การศึกษาอยาง
มีเหตุมีผล
7. ทําการสรุปผลการศึกษาอันเปนการอธิบายประเด็นการศึกษาตาง ๆ ที่ได กําหนดไว
เพื่อใหทราบถึงแนวความคิดและปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่
ทําการศึกษา
แหลงขอมูล
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จะประกอบดวย
1. ขอมูลจากภาคเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลทางประวัติศาสตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ขอมูลประเภทนี้ทาํ การศึกษาคนควาไดจาก หองสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดแหงชาติ หอจดหมาย
เหตุ จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ไดแก กองสถาปตยกรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากรและบุคคลผู
มีความรูเชีย่ วชาญในเนื้อหาที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลจากการออกสํารวจภาคสนาม อันเปนขอมูลจริงทางสถาปตยกรรมที่ไดจาก
การสํารวจ รังวัดและการบันทึกภาพถายจากสถานที่จริง
การเสนอผลงาน
การศึกษาครั้งนี้จะมีการนําเสนอผลงาน ซึง่ จะแบงออกเปน 3 สวนคือ
1. การนําเสนอผลงานดวยการรายงาน บรรยายประกอบสื่อตางๆ เชนภาพถาย ตาราง
3. นําเสนอผลงานภาคเอกสารเปนรูปเลม

บทที่ 2
สภาพสังคมของกรุงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1- สมัยรัชกาลที่ 6
และประวัตวิ ดั ราชาธิวาสราชวรวิหาร(วัดสมอราย)
สภาพสังคมวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร
สมัยรัชกาลที่ 1 - 2
สมัยกอนกรุงรัตนโกสินทรในบริเวณที่ตั้งของราชธานีแหงใหมนี้ เปนพื้นที่ที่อยูไมไกลกับ
เขตตัวเมืองมากนัก แตอยูคนละฝง แมน้ําเจาพระยากับพระราชวังหลวงจึงมีสภาพเปนชนบทใน
ลักษณะพืน้ ทีป่ าและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
คงจะมีชุมชนอยูอาศัยและมีวัดตัง้ กระจายอยูท วั่ ไปใน
บริเวณพืน้ ที่ตามแมนา้ํ ลําคลองที่เปนเสนทางสัญจร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เปนชวงเวลาแรกของการ
กอตั้งกรุงรัตนโกสินทร และเปนชวงตอเนือ่ งจากภาวะสงคราม การสรางบานเมืองจึงเปนการสราง
เพื่อปองกันประเทศเปนสําคัญ มีการฟน ฟูสภาพบานเมืองเพื่อใหเจริญขึ้นสมกับเปนราชธานีแหง
ใหมในหลายๆดาน ในดานสังคมยังคงใชระเบียบแบบแผนตางๆสืบตอจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้ง
ในระเบียบการปกครองบานเมืองและการพระพุทธศาสนา1 ความจําเปนในการฟน ฟูสภาพสังคม
วัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาในชวงสมัยนี้ สืบเนื่องมาจากความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
และถือเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ตั้งแตปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา2
อาณาจักรและศาสนจักร ภายใตการปกครองของพระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร มีการ
ดําเนินการที่สาํ คัญคือ ทรงทําการสังคายนาพระไตรปฎก, ทรงวางระเบียบการปกครองคณะสงฆ
ขึ้นใหม และทรงสถาปนาหรือปฏิสังขรณวัดตางๆของกรุงรัตนโกสินทร

1

เนื่องคนไทยในสมัยแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทรนนั้ ก็คือคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย ซึง่ มีโลกทัศนที่ไมผิดไปจากกันมากนัก ดูรายละเอียดใน ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทย
สมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานสังคม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบานเรืองศิลป, 2517), 43.
2
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 77.
6

7
การปกครองคณะสงฆในสมัยนี้ ยังคงมีการแบงประเภทของคณะสงฆ ดวยลักษณะ
การศึกษาพระพุทธศาสนาทีต่ างกันออกเปน 2 ฝายเชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา1 ไดแกคณะสงฆ
ฝายคามวาสีที่เนนการศึกษาพระพุทธศาสนาทางดานพระปริยัติ และคณะสงฆฝายอรัญญวาสีที่
เนนการศึกษาพระพุทธศาสนาทางดานการปฏิบัติเจริญวิปสสนา
และยังคงยึดลักษณะการ
ปกครองสงฆ โดยแบงเปน 3 คณะคือ คณะคามวาสีฝา ยซาย, คณะสงฆฝายอรัญญวาสี และคณะ
คามวาสีฝายขวา แตวัดฝายอรัญญวาสีนั้นมีอยูเปนจํานวนนอยจนไมสามารถตัง้ เปนคณะสงฆได2
คงมีแตตําแหนงของเจาคณะใหญไวเทานัน้ การปกครองคณะสงฆจงึ มีการแบงออกเปน 2 คณะคือ
คณะสงฆฝายเหนือหรือฝายซาย และคณะสงฆฝายใตหรือฝายขวา
การพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 1 นี้ เปนการฟน ฟูพระพุทธศาสนาตามบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมแบบเดิม ซึ่งมีวัดเปนตัวกลางหลักในการถายทอดพุทธธรรมอันเปนรากฐานความรู
ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในสังคม เปนสถานที่ใหความรูดานตางๆแกคนในสังคม3 ตั้งแตระดับ
ประชาชนขึน้ ไปจนถึงเจานายชั้นสูง และพระมหากษัตริยที่ทรงปกครองบานเมืองโดยธรรมตามคติ
ธรรมราชา
เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยานัน้ สมเด็จพระนารายณราชาธิราชรามาธิบดี
พระเจาแผนดินเขมรถูกปลงพระชนม
ประเทศเขมรที่เคยเปนเมืองขึน้ ไดประกาศตนเปนอิสระ
และหลังจากที่พระเจากรุงธนบุรีไดกอบกูบานเมืองจนสามารถกอตั้งกรุงธนบุรี และตอมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทรแลวนัน้ ประเทศเขมรก็ยงั ไมยอมกลับมาเปนเมืองขึน้ เหมือนเชนเดิม และยังไดเกิด
การจราจลขึ้นภายในประเทศ นักพระองคเองพระราชโอรสและเหลาเชื้อพระองคของสมเด็จพระ
นารายณราชาฯพรอมกับพรรคพวก ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก พระองคทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงนักพระองคเองเปนพระราชบุตรบุญธรรม และทรง

1

การแบงคณะสงฆออกเปน 2 ฝายตามแบบสมัยอยุธยานั้น มีตนเคามาจากลักษณะ
การแบงคณะสงฆออกเปน 2 ฝายเชนเดียวกันในสมัยสุโขทัย ดูรายละเอียดใน สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ (พระนคร : วัชรินทรการพิมพ, 2513), 12.
2
เรื่องเดียวกัน, 43.
3
วัดเปนสถานที่ใหการศึกษาแกคนในสังคมมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงไดลด
บทบาทความสําคัญตอสังคมในดานนี้ลง เนื่องจากการปฏิรูปในดานการศึกษาใหเปนไปตามอยาง
ชาติตะวันตก โดยเริ่มมีการตั้งโรงเรียนขึ้นเปนสถานที่เฉพาะสําหรับใหการศึกษา

8
โปรดฯใหชาวเขมรที่มาดวยนั้นตัง้ บานเรือนอาศัยอยูท ี่บริเวณดานเหนือของวัดสมอราย4 ตั้งแตนนั้
มาบริเวณดังกลาวจึงไดเปนชุมชนของชาวเขมร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 สภาพบานเมืองคอนขาง
สงบมากกวาในรัชกาลกอน ดังจะเห็นไดจากศิลปวัฒนธรรมที่ไดเจริญรุงเรืองขึ้นมาก ไดแกงานดาน
ศิลปกรรม, นาฏกรรมและวรรณคดี ดานการพระพุทธศาสนานั้น พระองคทรงไดสนับสนุนการเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน
เนื่องจากทรงเลื่อมใสเมื่อครั้งเสด็จออกผนวชและไดรับการศึกษา
พระพุทธศาสนาในแนวทางนั้น จึงทําใหมีวัดฝายอรัญญวาสีเกิดขึน้ มากกวาในรัชกาลกอน และยัง
ทรงตั้งพระราชาเจาคณะใหญฝายอรัญญวาสีขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช5
สมัยรัชกาลที่ 3
กรุงรัตนโกสินทรในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปนชวงเวลาหลังจาการ
ฟนฟูสภาพบานเมืองในครั้งแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร สภาพบานเมืองที่ผานมาจนถึงในขณะนั้นยังมี
สภาพตามอยางสังคมยุคเกาสมัยกรุงศรีอยุธยา แตเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมและแนวความคิด
จากตางชาติเขามาอยางชัดเจนโดยเฉพาะกับประเทศจีน อีกทั้งเริ่มมีความสัมพันธกับชาวตะวันตก
ที่เขามาเผยแพรคริสตศาสนาในขณะนัน้ จากความสัมพันธดานติดตอคาขายกับประเทศจีนนี้ ทํา
ใหกรุงรัตนโกสินทรมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขึ้นมากกวาในรัชกาลกอนๆ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ทรงเอาพระทัยใสในดานพระพุทธศาสนา ทําให
การพระพุทธศาสนานัน้ ไดเจริญขึ้นกวาเดิมมาก มีจัดการปกครองสงฆออกเปน 4 คณะเพิ่ม
มากกวาแตกอ น เปนคณะเหนือ, คณะใต, คณะอรัญญวาสีและคณะกลาง โดยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหรวมพระอารามหลวงและวัดราษฎรในกรุงเทพฯเขาอยูในคณะกลาง

4

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ
(พระนครฯ : สํานักพิมพคลังวิทยา, 2505), 32 - 45.
5
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง, 96 – 97.

9
ที่ตั้งขึ้นใหมนนั้ 6 พระองคทรงเนนการศึกษาดานพระปริยัติธรรม7 มีการสอบในพระไตรปฎกแก
พระภิกษุสามเณร แตก็ทรงสงเสริมการศึกษาดานปฏิบัติวิปสสนาดวยเชนกัน8
ในดานศิลปวัฒนธรรม ทรงสนับสนุนงานศิลปกรรมแขนงตางๆ รวมทั้งฝมือการชางของ
ไทย ไดเริ่มมีการพัฒนาขึน้ มากจากการรับวิทยาการทางการชางของประเทศจีน ที่มีผลมาจาก
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจการติดตอคาขาย
สภาพของวัดวาอารามที่ทรุดโทรมในสมัยของ
พระองคเนื่องจากไดผานกาลเวลามานานตั้งแตการกอตัง้ กรุงรัตนโกสินทร
มีผลทําให
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหมกี ารสรางและปฏิสังขรณวัดตางๆขึ้นใหมเปน
จํานวนมาก
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ มีการกอตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติ อันถือเปนคณะสงฆนกิ ายใหม
โดยพระวชิรญาณขึ้นทีว่ ัดสมอราย จากที่ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอยางถองแททั้งทางดานพระ
ปริยัติและดานการปฏิบัติเจริญวิปสสนา ทําใหทรงมองเห็นการปฏิบัติที่บกพรองของพระสงฆฝา ย
เดิม พระองคจึงทรงมีแนวความคิดในการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ตา งออกไป ในชวงแรกยังคงมี
เฉพาะในกลุม ของผูนําในคณะธรรมยุติเทานัน้
แตตอมาไดนําเสนอแนวความคิดดังกลาวออกสู
ประชาชน จากการเปลีย่ นแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่สง ผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางศาสนา
และจากทีพ่ ระองคทรงมองเห็นถึงแนวความคิดของคนในสังคมทีม่ ี
ของคนในสังคมสมัยนัน้ 9
ความคิดในดานพระพุทธศาสนาวา
พระสงฆเปนผูท ี่มีขอปฏิบัติหรือพระวินยั เปนตัวกําหนดที่
สําคัญถึงความเหมาะสมของการอยูในสมณะเพศ เมื่อพระองคทรงตัง้ คณะสงฆฝา ยธรรมยุติที่เนน
ในเรื่องการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขึน้ จึงไดรับการเห็นชอบเลือ่ มใสจากประชาชนอยางรวดเร็ว
6

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ, 47.
7
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง, 101.
8
เรื่องเดียวกัน, 102.
9
การที่สงั คมในสมัยนี้ไดมีความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและความรูดาน
วิทยาศาสตรจากชาติตะวันตก ทําใหสงั คมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาที่ลดลงโดยเฉพาะเรื่องไตรภูมิ และแนวความคิดแหงพระพุทธศาสนาของคนใน
สังคมที่เคยอธิบายเหตุผลไดทั้งทางโลกและทางธรรมไดเปลี่ยนแปลงไป ความคิดของคนในสมัยนี้
จึงมีการแบงทางโลกและทางธรรมออกจากกัน ดูรายละเอียดใน สายชล วรรณรัตน, “ความ
เปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาในสมัยตนรัตนโกสินทร,” เมืองโบราณ, 13, 2 (เมษายน - มิถนุ ายน
2530) : 69 – 70.

10
และมากขึน้ ในเวลาตอมา10
ทําใหวัดสมอรายในขณะนัน้ เปนสถานที่สําคัญดวยความเปน
ศูนยกลางของแนวความคิดแบบธรรมยุติ ซึ่งมีความแตกตางจากพระสงฆฝายเดิมคือ
1) การปฏิบัติที่ยึดตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดเปนหลัก ซึ่งพระองคทรงมี
พระราชดําริวา พระสงฆซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนทีต่ ั้ง มีความเห็นชอบในพระธรรมคําสอนของ
พระองคแลวจึงมาบวชเปนพระภิกษุ ควรเคารพในพระธรรมวินยั และควรปฏิบัติอยางถูกตองตาม
พระธรรมวินัยนั้น11
2) การศึกษาพระพุทธศาสนาและนําเสนอสาระพุทธธรรมในลักษณะของความเปนเหตุ
เปนผล อันเปนกระบวนการวิเคราะหสาระของพระพุทธศาสนาที่เปนผลมาจากการศึกษาทางการ
วิปสสนาโดยใชปญญาตรึกตรองของพระองคในฐานะของผูนาํ คณะสงฆฝายธรรมยุติ12 นอกจากนี้
การติดตอสัมพันธเพื่อเผยแพรคริสตศาสนา โดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกนั นิกายโปรแตสแตนท
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ทําใหทัศนะทางความคิดในแบบอยางตะวันตกไดเริ่มมีขึ้นในสังคมไทย คือ
การแสวงหาความรูในเรื่องเหตุและผล ซึง่ มีความสอดคลองและชวยเสริมใหแนวคิดตางๆของคณะ
สงฆฝายธรรมยุติมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น13 และในทัศนะคติดานสังคมก็ทาํ ใหคณะธรรมยุติ
มีแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการนําเสนอพุทธธรรมดานความเปนมนุษยที่เกีย่ วของกับสังคม
ตั้งแตความเปนปจเจกบุคคลไปจนถึงความเปนสังคมสวนรวม14 ทัง้ หมดนั้นทําใหแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาของคณะธรรมยุติมหี ลักสําคัญคือ มีการศึกษาพระพุทธศาสนาและการนําเสนอสาระพุทธ
10

เรื่องเดียวกัน.
11
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2515), 439 - 447.
12
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 274.
13
พงศธิดา เกษมสิน. “ประวัติศาสตรนิพนธไทย : ศึกษาพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ,” วารสารอักษรศาสตร 17, 1(มกราคม 2528) : 106, อาง
ถึงใน
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว,”
275.
14
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 275.

11
ธรรมในลักษณะของความเปนเหตุเปนผล
โดยมีพื้นฐานอยูบนประสบการณที่เปนจริงในชีวิต
มนุษย15 ซึ่งตางออกไปจากการศึกษาพระพุทธศาสนาและนําเสนอดวยระบบของความศรัทธาเชน
ที่ผานมา
สมัยรัชกาลที่ 4
หลังจากที่พระวชิรญาณไดขึ้นครองราชย เปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 ทรงไดเปลี่ยนบทบาทของพระองคจากที่เปนพระวชิรญาณผูนําคณะสงฆฝายธรรมยุติ
มาเปนพระเจาแผนดินปกครองประเทศ พระองคทรงเปลี่ยนนโยบายการตางประเทศจากเดิมที่ให
ความสําคัญกับประเทศจีน
มาเปนใหความสนใจกับประเทศตะวันตกที่ไดเริ่มเขามามีบทบาท
ในชวงปลายของรัชกาลกอนมากขึ้น
เนื่องจากทัศนะของพระองคทที่ รงมีตอประเทศตะวันตก
เหลานั้นในดานตางๆ
โดยเฉพาะจากในกรณีที่จนี และพมาพายแพสงครามกับประเทศอังกฤษ
ดังนัน้ ตลอดรัชสมัยของพระองค จึงเปนชวงเวลาของการบริหารประเทศเพื่อลดความขัดแยงกับ
ประเทศมหาอํานาจชาติตะวันตกทีเ่ ขามาพรอมกับนโยบายการลาอาณานิคม ทําใหสภาพสังคม
และวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เปนลักษณะทีม่ ีการรับอิทธิพลและ
พัฒนาความรูค วามคิดแบบตะวันตกเปนวงกวางกวาในรัชกาลกอน บานเมืองจึงมีสภาพของความ
เจริญตามแบบอยางตะวันตกมากขึน้ ในหลายๆดาน
การพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ เปนความพยายามที่จะแกไขความรูและการ
ปฏิบัติของพระภิกษุสงฆและประชาชน
ซึ่งสืบทอดกันมาอยางไมถูกตองตามพระไตรปฎก
ทรงรักษาความศรัทธาของประชาชนที่มีตอพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
ฐานะผูนาํ คณะสงฆฝายธรรมยุติ อันเปนบทบาทสําคัญตอการกาวขึ้นเปนกษัตริยของพระองค ดวย
การทีพ่ ระองคทรงนําแนวความคิดการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติมาเผยแผแกประชาชน
ใหมากขึ้น ในสมัยนี้มกี ารสรางและปฏิสังขรณวัดตางๆเปนจํานวนมาก ซึ่งวัดทีพ่ ระองคทรงโปรดฯ
ใหสรางนั้น ทรงไดเปลี่ยนความนิยมของการสรางอาคารตางๆในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มักมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมอยางที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมจีน มาเปนการสรางอาคารใหมีลักษณะตาม
อยางของสถาปตยกรรมไทย ถือเปนการฟนฟูพระพุทธศาสนาแบบรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับการ
ฟนฟูพระพุทธศาสนาแบบนามธรรมคือการกอตั้งคณะธรรมยุติ16 และโดยเฉพาะการนําเอารูปแบบ
สถาปตยกรรมไทยในสมัยอยุธยามาใชเปนลักษณะของสถาปตยกรรมพระราชนิยมของพระองค17
15

เรื่องเดียวกัน, 276.
16
เรื่องเดียวกัน, 296.
17
เรื่องเดียวกัน, 345.
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สมัยรัชกาลที่ 5
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 5 ทรงขึน้ ครองราชยตอมาโดยทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ขณะนั้นพระองคทรงมี
พระชนมายุไดเพียง 15 พรรษา ตอมาเมื่อพระองคทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแลว จึงทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ และเฉลิมพระราชมณเฑียรเต็มตามโบราณราชประเพณี เมือ่
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2419 หลังจากที่พระองคทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครั้งที่ 2
แลวทรงไดปกครองและบริหารประเทศดวยพระองคเอง ซึ่งเปนชวงสมัยที่มีการติดตอสัมพันธกับ
ชาติตะวันตกอยางกวางขวางจากการแผขยายอํานาจของประเทศเหลานัน้ ดวยลัทธิจักรวรรดินิยม
ซึ่งไดเริ่มเกิดขึ้นในรัชกาลกอนและไดทวีความรุนแรงมากขึ้นในสมัยของพระองค จึงทรงตองจัดการ
บริหารประเทศโดยมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงบานเมืองในทุกๆดาน ทั้งในดานการปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อใหประเทศชาติมีความทันสมัยและมีความเจริญกาวหนา เพือ่
จุดประสงคสําคัญคือทําใหประเทศชาติรอดพนจากการตกอยูในอํานาจเปนเมืองขึ้นของประเทศ
ตะวันตกเหลานั้น
ความรูความเขาใจของพระองค
สําหรับการเปลีย่ นแปลงบานเมืองใหมีความ
เจริญกาวหนาอยางประเทศตะวันตกเพื่อจุดประสงคดังกลาว ไดเริ่มขึ้นจากการทีท่ รงเรียนรูตั้งแต
ยังทรงพระเยาวจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวพระราชบิดาของพระองค และในชวง
เวลาที่ทรงครองราชยขณะยังทรงพระเยาว ทรงไดเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบานที่อยูใกลเคียง
ตางๆ เพื่อทอดพระเนตรความเจริญของประเทศเหลานั้นจากการเขามาปกครองของชาติตะวันตก
และหลังจากที่ทรงบริหารราชการแผนดินดวยพระองคเองแลว ทรงไดเสด็จประพาสประเทศตางๆ
ในทวีปยุโรปถึง 2 ครั้ง เพื่อทอดพระเนตรความเจริญกาวหนาในดานตางๆของประเทศตะวันตก
โดยตรง
จากการที่ประเทศไทยตองมีการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงสภาพบานเมือง เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความเจริญเชนเดียวกับประเทศชาติตะวันตก ทําใหสภาพของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
เนื่องจากพระองคทรงนําเอาแนวความคิดและวิทยาการสมัยใหมมาจากประเทศ
ตะวันตกโดยตรง โดยการจางวานผูเชี่ยวชาญดานตางๆจากยุโรปเพื่อเขามาวางรากฐานในการ
พัฒนาประเทศ
ในดานสถาปตยกรรมนั้นไดมีสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด
เนื่องจากงานสถาปตยกรรมตะวันตกเปนสิ่งที่พระองคและชนชัน้ ผูนาํ ไดใหความนิยมทัง้ ในเรื่อง
รูปแบบ, แนวความคิดทีม่ ีเหตุมีผลดวยประโยชนใชสอย และเทคนิควิธีการกอสรางที่มีความ
ทันสมัย มีการนําเอาเทคโนโลยีและแบบแผนของการกอสรางแบบตะวันตกมาใชในการกอสราง
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อาคารประเภทตางๆเชน อาคารทีพ่ ักอาศัย อาคารพาณิชย บานพักขาราชการ วังของพระบรม
วงศานุวงศ พระราชวังของพระองคเอง ตลอดจนวัดวาอารามและอาคารสําคัญทางศาสนา อาคาร
ตางๆเหลานัน้ มีทั้งที่ไดกอสรางขึ้นใหมและบูรณะปฏิสังขรณอาคารตางๆที่มีอยูแตเดิม
จึงเกิด
รูปแบบงานสถาปตยกรรมในแบบตะวันตกขึ้นเปนจํานวนมาก ถึงแมวาในชวงเวลานีพ้ ัฒนาการ
ของงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีไดขาดการตอเนื่อง
แตจากการรับเอาวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกดังกลาว ไดทาํ ใหมีการผสมผสานระหวางแนวความคิดของงานสถาปตยกรรมตะวันตกกับ
แนวความคิดของงานสถาปตยกรรมไทย จนเกิดเปนลักษณะงานสถาปตยกรรมที่แสดงใหถงึ ความ
พยายามที่จะสรางงานสถาปตยกรรมสมัยใหมขึ้น18
สมัยรัชกาลที่ 6
ในชวงสมัยนี้ลทั ธิจักรวรรดินิยมจากประเทศตะวันตกไดหมดบทบาทลง
แต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
ยังทรงไดดําเนินนโยบายการบริหารประเทศโดยมี
จุดประสงคเพือ่ ใหประเทศชาติมีความทันสมัย
ซึ่งเปนนโยบายที่ตอเนื่องจากในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จากการที่ประเทศไทยไดเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหไดรับสิทธิทเี่ สมอภาคเทาเทียมกับนานาประเทศ และนโยบายในการ
บริหารประเทศในชวงสมัยนีเ้ ปนการเนนความเปนชาตินยิ มมากขึ้น มีการขยายตัวในดานการศึกษา
มากขึ้นกวาในรัชกาลกอน เปนสมัยที่ไดเริ่มใหความสําคัญกับการศึกษาในแนวทางตะวันตกและมี
ระเบียบในการศึกษาภาคบังคับ
ทรงโปรดฯใหสรางสถานที่สาํ หรับการศึกษาซึ่งใหความรูทาง
วิชาการควบคูไ ปกับทางดานจริยธรรม
สภาพการณทางดานงานสถาปตยกรรมทีส่ ําคัญคือ ยังคงมีการสรางงานสถาปตยกรรม
แบบตะวันตกที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตะวันตกจากในรัชกาลกอน ซึ่งสวนมากจะเปนอาคารที่
พักอาศัยและอาคารสาธารณูปโภคดานตางๆ
สวนอาคารสําคัญทางพระพุทธศาสนานัน้ มีการ
สรางขึ้นบางเล็กนอย และไมมีการสรางวัดในฐานะของการเปนสถานที่ศึกษา แตไดเปลี่ยนเปนการ
สรางโรงเรียนขึ้นแทน จากแนวความคิดในนโยบายความเปนชาตินิยมที่ไดมีมากขึ้น จึงไดสงผลให
เกิดรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกตขึ้นในชวงสมัยนี้

18

สมชาติ จึงสิริอารักษ, “ผลงานสถาปตยกรรมแบบModernism ของพระพรหมพิจิตร,”
หนาจั่ว 17, (ปการศึกษา 2544) : 22.
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ประวัติวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร(วัดสมอราย)
วัดสมอราย ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
วัดราชาธิวาสราชวรวิหารนีแ้ ตเดิมมีชื่อวา“วัดสมอราย”
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 ทรงพิจารณาชื่อสมอรายวา “คําวา“สมอ”นี้ออกมาจากภาษา
ขอม ที่เรียกวา“ถมอ”แปลวากอนศิลา...จึงขอแปลชื่อวัดสมอรายวาศิลาราย”24 ดังนั้นการที่ใชชื่อ
สมอรายอันมีที่มาจากภาษาขอมหรือภาษาเขมรนี้ จึงทําใหพระองคทรงสันนิษฐานวา “วัดสมอราย
นี้คงจะไดสรางมาแตครั้งกรุงลโว...ซึ่งยังใชภาษาขอมอยูมากกวาชัน้ หลัง”25 ประกอบกับตําแหนง
ที่ตั้งของวัดทีท่ รงมีพระราชดําริวาเคยอยูใ นพืน้ ที่ของอาณาจักรละโว ในความวา “กรุงศรีอยุธยา
ตลอดลงมาจนถึงทะเลอยูในอาณาจักรลโว...ชื่อวัด(ถมอราย)ที่เปนภาษาขอมนี…
้ อยูในอํานาจพระ
เจากรุงลโว”26
วัดสมอรายเมื่อสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร
ในการกอตัง้ กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชประสงคที่จะทรงสถาปนาบานเมืองใหรุงเรืองเหมือนเมื่อครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยา ทรงโปรดฯใหสรางวัดวาอารามขึ้นใหม และทรงบูรณปฏิสังขรณวัดที่มีอยูเดิมจํานวนหนึ่ง
อีกทั้งทรงโปรดฯใหพระบรมวงษานุวงศและขาราชการชัน้ ผูใหญ ทําการบูรณะปฏิสังขรณวัดตางๆที่
เหลืออยูอีกเปนจํานวนมาก ในสวนนี้ทรงโปรดฯใหสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วัง
หนาในรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสงั ขรณวัดสมอราย27 การตั้งราชธานีแหงใหมนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ทรงไดยา ยราชธานีเดิมจากกรุงธนบุรีทางฝง ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยามาอยู
ทางฝงดานตะวันออกและไดมีการกําหนดขอบเขตของพระนครขึ้น วัดสมอรายซึ่งเปนวัดที่มีอยูแต
เดิมจึงกลายเปนวัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในละแวกพระนครบนฝง แมน้ําดานเดียวกัน ตัง้ อยูน อก
เขตพระนครทางดานทิศเหนือ เปนวัดฝายอรัญญวาสีที่มีการปฏิบัติเจริญวิปสสนาที่เชีย่ วชาญเปน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2499), 3 - 4.
25
เรื่องเดียวกัน, 8.
26
เรื่องเดียวกัน, 6.
27
เรื่องเดียวกัน, 9.
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ที่เลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป28 โดยในขณะนั้นมีวัดทีเ่ ปนสํานักที่เชีย่ วชาญดานวิปสสนาอยู 3
วัดคือวัดพลับ(วัดราชสิทธาราม) วัดเงินบางพรม(วัดรัชฎาธิษฐาน)และวัดสมอราย
อีกทัง้ ยัง
เปนวัดที่พระมหากษัตริยและเจานายใหความสําคัญ โดยเปนที่ประทับขณะทีท่ รงผนวชของสมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรและสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมขุนเสนานุรักษ29
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศร
สุนทร ทรงมีความเลื่อมใสในพระปญญาพิศาลเจาอาวาสวัดสมอรายในขณะนัน้ 30
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ไดทรงจัดการผนวชใหแก
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎพระราชโอรส31 พระองคทรงผนวชเปนพระภิกษุที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามในปพ.ศ.2367 ทรงใชฉายาวา วชิรญาโณ ซึง่ มีความหมายวา “ผูมีความสามารถอัน
สวางประดุจเพชร”32 และประทับอยู ณ วัดมหาธาตุเพียง 3 วัน จากนัน้ จึงเสด็จมาประทับอยูท ี่วัด
สมอราย เนื่องดวยพระราชประสงคที่จะทรงศึกษาธรรมปฏิบัติในแนวทางวิปสสนา ดวยวาเปน
แนวทางที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงไดเคยศึกษาปฏิบัติมา ณ ทีว่ ัดแหงนี33้ หลังจากทีพ่ ระวชิ
รญาณทรงผนวชได 13 วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยก็ทรงพระประชวรและทรง
เสด็จสวรรคต โดยไมไดมีพระราชดํารัสในการตรัสมอบพระราชสมบัติแกผูใด พระบรมวงศานุวงศ
และเหลาเสนาบดีไดประชุมเห็นพองตองกันวา ควรอัญเชิญพระเจาลูกเธอกรมหมืน่ เจษฎาบดินทร
พระราชโอรสอีกพระองคหนึ่งเสด็จขึน้ ครองราชย ทรงเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 3 แหงราชวงศจักรี
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ทรง
บูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ ในจํานวนนี้ทรงโปรดฯใหกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ทรงปฏิสังขรณวัดสมอรายในปพ.ศ. 2374 ภายหลังการปฏิสังขรณวัดตางๆ 9 วัด ในครั้ง”ฉลองเกา
28

เรื่องเดียวกัน, 17.
29
คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระอนุชาซึ่งตอมา
ทรงเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหนาในรัชกาลที่ 2
30
เรื่องเดียวกัน, 20.
31
คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 4
32
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2521), 30.
33
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
25.
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อาวาสคราวกัน” และทรงไดสรางอาคารตางๆขึ้นมาใหมเชน พระอุโบสถ, กําแพงแกว, ศาลาคูหนา
กําแพงแกว, ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ34
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎทรงกอตั้งธรรมยุตนิกาย ณ วัดสมอราย
การเปลี่ยนรัชกาลตามหลักโบราณราชประเพณีนนั้ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎ
สมควรที่จะทรงขึ้นครองราชยเปนพระเจาแผนดินรัชกาลที่ 3 เนื่องดวยที่พระองคทรงดํารงอยูใ น
พระเกียรติยศฐานะรัชทายาท กลาวคือทรงเปนพระราชโอรสองคใหญอันประสูตแิ ตพระอัครมเหสี
แตจากในชวงเวลานั้นพระเจาลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงมีความพรอมกวาซึ่งพระชันษา
และทรงเชีย่ วชาญในราชการบานเมืองอีกทั้งยังทรงพรอมดวยอํานาจการบริหารประเทศ สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎหรือพระวชิรญาณจึงทรงตัดสินพระทัย ทีจ่ ะยังทรงอยูในสมณะเพศ
ตอไปอยางไมมีกําหนดเวลา โดยมุง มั่นที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง35 พระองคทรง
ประทับศึกษาธรรมปฏิบัติวิปสสนาในสํานักพระอาจารยวัดสมอรายจนจบสิ้นที่จะศึกษาตอไปอีก
และได
เสด็จยายไปประทับ ณ วัดพลับบางเปนครั้งคราว เพือ่ ศึกษาพระพุทธศาสนาที่วดั แหงนี้ซงึ่ มีความ
เชี่ยวชาญในดานวิปสสนาธุระอีกแหงหนึ่ง และยังไดเสด็จไปศึกษาธรรมปฏิบัติวิปสสนาจากพระ
อาจารยที่วัดอืน่ ๆอีก จนกระทั่งทรงศึกษาทั่วทุกแหงอยางถองแทหมดสิ้นแลว พระองคทรงมีความ
สงสัยในการปฏิบัติวิปสสนา และคําสอนจากพระอาจารยที่อบรมมานั้นไมอาจขจัดความสงสัยของ
พระองคได จึงทรงไมมั่นพระทัยการปฏิบัตินั้นๆวาจะเปนวิธีทถี่ กู ตอง อันนําไปสูผลสูงสุดของ
การศึกษาพระพุทธศาสนา เปนเพียงการศึกษาและปฏิบัติตอๆกันมาเทานัน้ ทรงมีพระราชดําริวา
หากทรงศึกษาพระพุทธศาสนาแตเพียงเทานั้น ก็จะเปนเพียงการปฏิบัติธรรมในลักษณะวนเวียน
ไมเกิดประโยชนอะไรใหมแตอยางใด
การทีจ่ ะทราบถึงวิธที ี่จะนําไปสูผลสูงสุดของการศึกษา
สมควรที่จะตองศึกษาทางดานพระปริยตั ิธรรมอันเปนแกนแทของ
พระพุทธศาสนานั้น
พระพุทธศาสนา จึงทรงเริ่มศึกษาดานพระปริยัติธรรมอยางจริงจัง แตการทีพ่ ระองคจะประทับอยูที่
วัดสมอรายซึง่ หางไกลพระอาจารยที่ควรจะศึกษานัน้ จะเปนการไมสะดวก จึงเสด็จไปประทับทีว่ ดั
34

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสนิทสัมพันธการพิมพ, 2514), 140.
35
พระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช, พุทธศาสนวงศ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2531), 5.

17
มหาธาตุอันเปนศูนยกลางการศึกษาฝายคันถธุระ ทรงไดศึกษาดานพระปริยัติธรรมจากสํานักพระ
อาจารยที่วัดแหงนี้ และจากที่อนื่ ๆจนทรงทราบถึงพระธรรมวินัยอยางชัดเจน ทําใหทรงพิจารณา
ทราบถึงวัตรปฏิบัติของพระสงฆในสมัยนัน้ วา มีความคลาดเคลื่อนจากขอกําหนดในพระธรรมวินยั
เปนอันมาก ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางไมถูกตอง ทรงสลดพระทัยในพระพุทธศาสนาของสยาม
ประเทศ จึงทรงเริ่มเบื่อหนายที่จะทรงผนวชอยูตอไป
ตอมาพระองคทรงทราบวามีพระภิกษุชาวมอญรูปหนึ่งฉายาวาพุทฺธวํโส เปนพระทีบ่ วช
มาตั้งแตเมืองมอญอยู ณ วัดบวรมงคล ตําแหนงพระสุเมธมุนเี ปนพระราชาคณะ มีความรูทางดาน
พระธรรมวินัยและมีวัตรปฏิบัติที่เครงครัด36 พระองคจึงเสด็จไปทรงสนทนาและทรงไดสอบทานพระ
ธรรมวินัยตางๆที่พระองคทรงศึกษามา พระสุเมธมุนีไดกราบทูลระเบียบวัตรปฏิบัติที่เครงครัด และ
การอุปสมบทในเขตสีมาที่บริสุทธิ์ของพระภิกษุมอญคณะสีมากัลยาณี ทรงมีความเลื่อมใสและทรง
มีความยินดีวา พระพุทธศาสนานัน้ คงจะไมเสื่อมสูญแลว ทรงไดยึดถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อยางเครงครัดถูกตองแบบพระภิกษุชาวมอญนั้นในปพ.ศ.2368 พระองคไดทรงทําทัฬหีกรรมหรือ
การอุปสมบทใหมขณะประทับอยูท ี่วัดมหาธาตุ37 ในชวงเวลานี้ไดมีพระภิกษุผูเลื่อมใสในการปฏิบัติ
นั้นมาศึกษาอยูดวยจํานวนหนึง่ 38 จนกระทั่งปพ.ศ.2372 ทรงมีพระราชดําริวาวัดมหาธาตุนั้นเปน
วัดที่สมเด็จพระสังฆราชไดประทับอยู การที่จะมีวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดเปลี่ยน
ออกไป ตางกันกับพระภิกษุในวัดนั้นจะเปนการไมสมควร จึงมีพระราชประสงคที่จะเสด็จกลับไป
ประทับอยู ณ วัดสมอรายเชนเดิม กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ วังหนาในรัชกาลที่ 3 ทรง
ทราบ
จึงรับสั่งใหปลูกพระตําหนักขึน้ ถวาย ตั้งอยูหางจากพระอุโบสถไปทางทิศใตเล็กนอย39
(ภาพที่ 1)
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎเสด็จมาประทับอยูทวี่ ัดสมอราย พรอมดวยพระภิกษุ
ที่มีความเลื่อมใสติดตามมาดวยจํานวนเล็กนอย ที่วดั สมอรายนีพ้ ระองคทรงปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอยางเครงครัด ทรงเริ่มตรวจสอบขอปฏิบัติและทรงมีพระราชปรารภถึงสีมาวา การกําหนดเขต
สีมาทุกวันนีเ้ ปนการทําที่ไมเขมงวดใหถูกตองตามพระวินัย ทรงมีรับสั่งใหขุดลูกนิมิตสีมาของพระ
อุโบสถวัดสมอรายนัน้ ขึ้นทอดพระเนตร เห็นวามีขนาดเล็กเกินไปไมไดขนาดตามพระวินัยที่แจงไว
36

เรื่องเดียวกัน, 11.
37
เรื่องเดียวกัน, 7.
38
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
29 - 30.
39

เรื่องเดียวกัน, 31 - 32.
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ทําใหสงสัยในการกําหนดเขตสีมาอื่นๆ ตลอดจนทรงมี
ในพระบาลีคาถา40ถือเปนสีมาวิบัต41ิ
พระราชดําริวา สังฆกรรมตางๆทีท่ ํากันอยูในเขตสีมาอันไมบริสุทธนั้นจะเปนสังฆกรรมที่ไมบริสุทธิ์
ซึ่งการอุปสมบทนัน้ ก็เชนเดียวกันและเปนสิ่งสําคัญแหงพระพุทธศาสนา หากไมไมบริสุทธิ์แลวนั้น
จะทําใหพุทธศาสนามัวหมองและเสื่อมสูญไปได จึงทรงมีพระราชประสงคที่จะปรับปรุงแกไขเพื่อ
รักษาความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาไว จึงไดโปรดฯใหสืบหาพระสงฆที่ไดอุปสมบทในเขตสีมา
ที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย ไดพระสงฆมอญ 18 รูปผูซึ่งอุปสมบทในสีมากัลยาณี และโปรดฯให
สรางโบสถแพขึ้นในแมนา้ํ เจาพระยาที่หนาวัดสมอราย จัดเปนอุทกุกเขปสีมา ทรงทําการอุปสมบท
ซ้ํารวมทั้งพระภิกษุผูเครงครัดในพระธรรมวินัย ณ เขตสีมานี้ และทรงไดอุปสมบทซ้ําที่โบสถแพนั้น
ทรงรับ
อีกหลายครั้ง42 เนื่องจากพระองคทรงมีพระราชประสงคเพื่อใหมั่นพระทัยยิง่ ขึ้นวา
ปฏิบัติศาสนวงศอันสืบเนื่องตอมาที่ถกู ตองแลว ตอมาไดมีผูเลื่อมใสไดถวายตัวเปนศิษย เกิดเปน
คณะสงฆคณะธรรมยุติ ขึน้ เปนครั้งแรก ณ วัดสมอรายแหงนี้ที่คณะใตโดยมีพระสงฆประมาณ 20
รูป สวนคณะเหนือนัน้ ยังคงเปนพระภิกษุฝายเดิม พระสงฆที่มีความสงสัยในความบริสทุ ธิ์ของ
อุปสมบทกรรมของตน ก็ไดพากันมาทําการอุปสมบทซ้ําใหมอีกครัง้ ที่โบสถแพแหงนี43้ พระภิกษุ
คณะธรรมยุตินิกาย
ที่ไดสืบวงศบรรพชาอุปสมบทมาแตพระสงฆนกิ ายสีมากัลยาณีในรามัญ
เปนคณะสงฆทยี่ ึดถือการปฏิบัติตามพระวินัยอยางเครงครัด จึงมีผูเลื่อมใสและ
ประเทศ44
อุปสมบทเปนพระภิกษุในคณะนี้มากขึ้น มีผูคนเขามาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึน้
วัดสมอรายใน
ขณะนั้นจึงเริ่มเปนวัดที่มีชื่อเสียงดวยเปนศูนยกลางของพระสงฆคณะธรรมยุติ พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกลาเจาอยูหวั จึงทรงตั้งพระวชิรญาณขึ้นเปนพระราชาคณะ และในระหวางที่พระวชิรญาณ
ทรงผนวชและประทับอยูท ี่วดั สมอรายนี้ พระองคทรงไดหลอพระพุทธรูป "พระสัมพุทธพรรณี” ทรง
40

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, “เรื่องราชประวัติในรัชกาลที่
4 ตั้งแตแรกทรงผนวชตลอดสวรรคาลัย” ใน ชุมนุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ภาค 1 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2511), 6, อางถึงใน สมคิด
จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว,” 15.
41
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
32.
42
พระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช, พุทธศาสนวงศ, 12.
43
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
39.
44
เรื่องเดียวกัน, 33 - 39.
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บรรจุดวงพระชนมพรรษาและพระสุพรรณบัตรเดิมของพระองค45 ประดิษฐานอยู ณ พระตําหนักที่
พระองคประทับ ซึง่ ใชเปนหอสวดมนตของพระสงฆฝา ยธรรมยุติและเปนสถานทีส่ ําหรับฟงธรรม
เทศนาของผูท เี่ ลื่อมใส
การปฏิบัติตามพระธรรมวินยั อยางเครงครัดของคณะธรรมยุติกนิกายนั้น
สืบ
เนื่องมาจากพระวชิรญาณผูก อตั้งทรงเปนผูที่มีความเลื่อมใสยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง
ทรงปฏิบัติพระองคเปนพระสาวกผูเครงครัดในพระธรรมวินยั การยึดถือตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาดังกลาวเปนทีม่ าของคําวา “ธรรมยุติ” ซึ่งแปลวา “ผูประกอบดวยธรรม” หรือ “ชอบ
ดวยธรรม” หรือ “ยุติตามธรรม”46 อันเปนชื่อของคณะสงฆผูปฏิบัติตามพระธรรมวินยั อยางเครงครัด
คณะนั้น จากการทีพ่ ระองคทรงมีความรูในพระธรรมวินัยและภาษาบาลีอยางดีเยี่ยม จึงทําให
พระองคทรงสามารถเขาใจ, ตีความ, อธิบายขอบัญญัติและขอปฏิบัติตางๆในพระธรรมวินัย ตามที่
กลาวไวในพระบาลีคาถาหรือพระไตรปฎกได จึงทรงพยายามที่จะยึดถือตามขอบัญญัติและขอ
ปฏิบัติเหลานัน้ ใหถกู ตองใหมากที่สุด ที่สําคัญคือเพื่อใหการทําสังฆกรรมตางๆนัน้ จะไดมคี วาม
ถูกตอง คือ
1. พระองคทรงยึดถือเขตสีมาที่ถกู ตองสําหรับใชทําสังฆกรรม โดยเฉพาะการอุปสมบท
นั้น พระองคทรงถือวาสําคัญที่สุดซึ่งจะตองมีความเครงครัด ดวยพระภิกษุเปนผูม ีความสําคัญใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา พระองคทรงทําการอุปสมบทซ้ําหลังจากทีท่ รงเลื่อมใสพระภิกษุมอญ
คณะสีมากัลยานี ตอมาพระองคทรงนําวิธีการกําหนดเขตสีมาแบบอุทกุกเขปสีมา อันเปนเขตสีมา
ลักษณะหนึง่ ที่กลาวไววาถูกตองตามพระธรรมวินยั แนนอน47 และสามารถกําหนดไดอยางชัดเจน
มาใชในการอุปสมบทหรือการอุปสมบทซ้าํ ของภิกษุคณะธรรมยุติรวมทั้งพระองคเอง ทัง้ หมดนี้ก็
เพื่อทรงตองการที่จะรับการอุปสมบทที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยยิ่งขึ้น
2. พระองคทรงยึดถือการอานและออกสําเนียงที่ถกู ตองตามพระบาลีคาถา เพื่อใหการ
ทําสังฆกรรมทั้งหลายนัน้ เปนสังฆกรรมทีถ่ ูกตอง และยังเปนการรักษาความหมายในพระธรรมวินัย
ใหคงอยูอยางถูกตอง ไมคลาดเคลื่อนออกไปเพราะการอานออกเสียงทีผ่ ิดเพี้ยนนัน้ 48

45

เรื่องเดียวกัน, 49.
46
พระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช, พุทธศาสนวงศ, 3.
47
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2515), 415.
48
เรื่องเดียวกัน, 427.

20
การทีพ่ ระองคทรงยึดถือธรรมเนียมการปฏิบัติที่เครงครัดของคณะสงฆชาวมอญ ดวย
ทรงมีพระราชดําริวาเปนวงศที่บริสุทธิ์ดีกวาวงศอื่นๆดวยการสืบตอมาจากลังกาวงศ และการออก
เสียงอักขระในการทําสังฆกรรมที่ใกลเคียงกับพระสงฆในประเทศลังกานัน้
ทําใหพระองคและ
พระสงฆธรรมยุติมีความเห็นควรที่จะนําธรรมเนียมนั้นมาใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติ49 และทรง
ไดกําหนดเปนระเบียบแบบแผนการปฏิบัตขิ องพระสงฆในคณะธรรมยุติไว50 การทีพ่ ระวชิรญาณ
ทรงกําหนดการปฏิบัติแบบคณะธรรมยุตินนั้ นับเปนการปรับปรุงพระพุทธศาสนาของประเทศไทย
อันเปนการปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆไทยใหสมบูรณขึ้น โดยรวมใหมที ั้งทางดานการศึกษา
พระธรรมที่ลกึ ซึ้งแบบพระสงฆไทย กับการปฏิบัติตามพระวินยั อยางเครงครัดอยางพระสงฆมอญ51
ปพ.ศ.2379 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ทรงอัญเชิญใหพระวชิรญาณเสด็จ
ไปประทับทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร เนื่องดวยมีผูกลาวถึงวาผูคนที่เลื่อมใสคณะธรรมยุติและไปยังวัด
สมอรายเปนจํานวนมากนัน้
อาจเปนการยกยองพระวชิรญาณหรือสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
มงกุฎในทางการเมือง ซึ่งพระองคทรงไมไดระแวงสงสัย แตเพื่อใหคําวิพากษวิจารณนั้นเบาลง จึง
ทรงโปรดฯใหพระวชิรญาณเสด็จมาอยูใกลๆเสีย52 โดยทรงโปรดฯใหครองตําแหนงเจาอาวาสวัด
บวรนิเวศวิหารที่วางอยู พระวชิรญาณทรงอัญเชิญพระสัมพุทธพรรณีไปประดิษฐานอยูท นี่ ั่นดวย
และทรงโปรดฯใหพระวันรัต(ทับ)เปนเจาคณะธรรมยุติทวี่ ัดสมอรายตอมา เมื่อพระองคเสด็จไป
ประทับอยูท ี่วดั บวรนิเวศวิหารโดยเอกเทศแลว จึงทรงจัดการในระเบียบและธรรมเนียมของคณะ
ธรรมยุติไดอยางเต็มที่ มีผูเขามาอุปสมบทเปนพระสงฆธรรมยุติมากขึน้ พระวชิรญาณทรงประทับ
อยูที่วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมาจนไดเสด็จขึ้นครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 แหงราชวงศจักรี

49

เรื่องเดียวกัน, 431.
50
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , โสมนัสสาร ฉบับพิเศษ(กันยายน 2531) : 23
– 24, อางถึงใน สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว,” 16.
51
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
46 - 47.
52
พระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช, พุทธศาสนวงศ, 22 - 23.
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ภาพที่ 1 พระตําหนักของพระวขิรญาณ ซึง่ สรางขึน้
ในสมัยรัชกาลที่ 3 และหมูกุฏิสงฆคณะใต
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ภาพที่ 2 ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯที่สรางใน
สมัยรัชกาลที่ 3
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงบูรณะปฏิสงั ขรณวดั สมอราย
ปพ.ศ.2394 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั เสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ
และเหลาเสนาบดีไดกราบทูล อัญเชิญพระวชิรญาณหรือสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎเสด็จ
ขึ้นครองราชยตอมา เปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกนัน้ พระองคทรงไดอัญเชิญพระสัมพุทธพรรณีมาประดิษฐาน ณ พระทีน่ ั่งอมรินทรวินจิ
ฉัย หลังจากเสร็จพระราชพิธีแลวจึงไดอัญเชิญไปประดิษฐานไวบนฐานชุกชีแทนทีพ่ ระพุทธสิหิงค
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม53 ภายหลังทีพ่ ระองคทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย
นั้น แมวา พระองคจะทรงมีพระราชภารกิจสวนใหญไปในการบริหารประเทศ แตพระองคกย็ ังทรง
ยึดมั่นที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา มีการสรางและการบูรณะปฏิสังขรณวัดตางๆเปนจํานวนมาก
ตลอดชวงรัชสมัย โดยทรงโปรดฯใหพระยาสามภพพายเปนผูท ําการบูรณะปฏิสังขรณวัดสมอราย
และพระราชทานนามวัดสมอรายใหมวา“วัดราชาธิวาสวิหาร” 54 เนื่องมาจากเคยเปนที่ประทับของ
พระองค, ของพระบรมชนกนาถหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 และ
53

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,

49 .
54

เจาพระยาทิพากรวงศ, ชุมนุมพระราชพงศาดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพทาพระจันทร, 2477), 419.

22
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมขุนเสนานุรักษในขณะที่ทรงผนวช55 งานสถาปตยกรรมที่ไดสราง
ขึ้นในการปฏิสังขรณครั้งนีท้ ี่สําคัญคือ
พระอุโบสถ ทรงโปรดฯใหสรางเปนอาคารขวางที่ดานหนา - ดานหลังขึ้นที่อาคารหลังเดิม
ซึ่งปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 3), ทรงโปรดฯใหสรางซุม ประตูที่กําแพงแกว, พระเจดีย
ทรงระฆังกลมที่ดานหลังของพระอุโบสถ(ภาพที่ 4), หอระฆัง,สะพานเกงและสะพานน้าํ 56

ภาพที่ 3 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯที่ปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 4 พระเจดียทรงระฆังกลมสรางในสมัยรัชกาลที่ 4
ภาพที่ 5 หอระฆัง ตัง้ อยูดานขางพระอุโบสถ ชิดแนวกําแพงแกว
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
55

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,

51.
56

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 140.

23
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ
หลังจากที่วัดราชาธิวาสฯไดหมดความสําคัญในฐานะศูนยกลางของคณะสงฆฝาย
ธรรมยุติ ซึ่งไดยายไปอยูท วี่ ัดบวรนิเวศฯนั้น วัดราชาธิวาสฯก็ยงั เปนวัดที่มพี ระสงฆทั้งฝายธรรมยุติ
และมหานิกายอยูตลอดมาทั้งในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และในชวงหนึง่ ของสมัย
รัชกาลที่ 5 นี้ วัดราชาธิวาสฯไดถูกทิง้ รางจนแทบไมมพี ระสงฆอาศัยอยู เนื่องจากพระสงฆในวัดเกิด
การทะเลาะกันและไดแยกยายกันออกไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จึงทรงโปรดฯ
นิมนตพระพระศรีวิสุทธิวงศพระราชาคณะจากวัดโสมนัสมาครองอยูท วี่ ัดราชาธิวาสพรอมดวย
คณะสงฆฝายธรรมยุติ วัดราชาธิวาสฯจึงเริม่ เปนวัดฝายธรรมยุติแตเพียงอยางเดียวตั้งแตนั้นมา57
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อพระองคทรงเปลี่ยนสถานที่
ประทับจากพระบรมมหาราชวังมาเปนทีพ่ ระราชวังดุสิตแลว
ทรงมีพระราชดําริในการ
บูรณะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสในปพ.ศ. 2451 ซึ่งเปนปที่ 40 แหงการครองราชย ซึง่ ขณะนัน้ ได
ชํารุดทรุดโทรมลงมาก พระองคทรงปรึกษาถึงการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสกับพระภิกษุกรมหลวงว
ชิรญาณวโรรส ในเรื่องของแนวทางในการปฏิสังขรณและการคัดเลือกพระสงฆผูที่จะมาเปนเจา
อาวาส ดูแลรักษาวัดนี้ตอไป โดยทรงพิจารณาเห็นวาพระภัทรมุขมุนี(จาบ)แหงวัดเครือวัลยมีความ
เหมาะสมจึงทรงโปรดฯนิมนตใหมาครองวัดแหงนี้ การบูรณะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯครั้งนีท้ รง
โปรดฯใหมีการเรี่ยไรเงินที่จะนํามาใชในการปฏิสังขรณ ตามแตกาํ ลังศรัทธาของพระบรมวงศานุ
วงศ ตลอดจนขาราชการทัง้ ฝายหนาและฝายใน ดังมีรายการแสดงไวใน "รายการพระราชกุศลใน
การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1" 58
แนวทางการปฏิสังขรณของพระองคนนั้
ทรงมีพระราชดําริที่จะปฏิสังขรณแตเพียง
เล็กนอย ในตอนแรก แตตอมาเมื่อตรวจสอบสภาพของอาคารตางๆทีม่ ีอยูเดิมโดยเฉพาะพระ
อุโบสถแลวพบวาชํารุดเสียหายมาก
ตองทําการปฏิสังขรณพระอุโบสถขึ้นใหมจนมีรูปแบบ
เปลี่ยนไปจากเดิม ทรงโปรดฯใหสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนผูออกแบบพระอุโบสถที่
ไดปฏิสังขรณขึ้นใหมนี้(ภาพที่ 20 ) วิศวกรควบคุมการกอสรางคือนายคารโล อัลเลกรี(Carlo
Allegri)ชาวอิตาเลียน ภายในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมหาเวสันดรชาดก โดย
แบบรางนัน้ เขียนโดยสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
เขียนภาพโดยนายคารโล ริโกลี
57

วัดราชาธิวาสฯ, “รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1” ใน
เรื่องการปฏิสงั ขรณวัดสมอรายและรายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,2528), 53.
58
เรื่องเดียวกัน.
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(Carlo Rigoli)ศิลปนชาวอิตาเลียน59 สวนสะพานนาคขามคูน้ําหนาพระอุโบสถนัน้ สมเด็จฯ กรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนผูออกแบบดวยเชนกัน(ภาพที่ 21) นอกจากนีท้ รงมีพระราช
ประสงคที่จะนําพระพุทธรูปองคใหมมาประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ
ทรงมี
พระราชดําริถงึ พระสัมพุทธพรรณีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงไดหลอขึ้นที่วัดแหง
นี้และเคยประดิษฐานอยู
ณ
พระตําหนักของพระองคเมื่อคราวที่ทรงประทับอยูแตเดิม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จึงทรงเห็นสมควรจะจําลองพระสัมพุทธพรรณีขึ้นอีก
องคหนึ่ง เพื่อประดิษฐานไวในพระอุโบสถแหงนี้ จึงทรงโปรดฯใหชางถายแบบพระสัมพุทธพรรณีขึ้น
ใหม
แลวมีพระราชกําหนดเททองหลอ
พระสัมพุทธพรรณีในวันที่ 9 ตุลาคมพ.ศ. 245160
ศาลาการเปรียญหลังเดิมของวัดราชาธิวาสฯนัน้ ทรงโปรดฯใหรื้อออกและสรางเปน
ศาลาการเปรียญไม ซึ่งพระยาพิชัยณรงคสงครามผูว าราชการจังหวัดพิจิตร เปนผูหาเสาสําหรับ
สรางศาลาการเปรียญ61 โดยมีผูออกแบบคือพระยาจินดารังสรรค(พลับ) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงประกอบพระราชพิธยี กเสาเอกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2452
ในสวนของพระเจดียนนั้ พระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะปฏิสังขรณขึ้นใหมจากพระ
เจดียองคเดิม และทรงมีพระราชประสงคใหสรางพระวิหารขึ้น62แตยังไมทันไดสรางขึ้นก็สิ้นรัชกาล
โดยอาคารทัง้ 2 หลังนัน้ ไดเริ่มกอสรางในรัชกาลตอมา

59

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 2 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2505), 146.
60
วัดราชาธิวาส, “รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1” ใน เรื่อง
การปฏิสังขรณวัดสมอรายและรายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1, 53.
61
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 19 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2505), 302 - 303.
62
“จารึกศิลาที่พทุ ธบัลลังกพระพุทธปฏิมาแบบรัชกาลที่ 6 ในพระวิหารสมเด็จ
พระอัยยิกาฯ” ใน เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส, ฌ.
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ภาพที่ 6 วัดราชาธิวาสฯบริเวณดานหนาพระอุโบสถ กอนการบูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 7 ถนนภายในวัดราชาธิวาสฯ และพระเจดียท ี่ตั้งอยูบริเวณดานหลังพระอุโบสถ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 8 บริเวณคูน้ําดานหนาพระอุโบสถ และสะพานของถนนภายในวัด
ภาพที่ 9 การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯบริเวณคูน้ําดานหนาพระอุโบสถ และแนว
สะพานถนนกลางวัด

26
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 10 ถนนภายในวัดที่เปนแนวแบงเขตพุทธาวาส(ดานซายของถนน) ออกจากเขตสังฆาวาส
(ดานขวาของถนน) ถายจากบริเวณพระอุโบสถขณะทําการปฏิสังขรณ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 11 การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 5 หมูกุฏิคณะเหนือและแนวถนนกลางวัด
ทีน่ าํ ไปสูทาน้ําหนาวัดทางดานซายของภาพ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 12 การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณดานหนาพระอุโบสถและศาลา
สันตสมาคมที่ตงั้ ครอมแนวคูนา้ํ หนาพระอุโบสถ

27
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 13 การปฏิสังขรณพระอุโบสถโดยการรื้ออาคารขวางที่ดานหนาออกจากอาคารพระอุโบสถที่
สรางสมัยรัชกาลที่ 3 และภาพที่ 14 การปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯโดยการทําฐานราก
ใหม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 15 หมูก ุฏิคณะตนสมอตั้งอยูบริเวณดานหลังพระเจดีย
ภาพที่ 16 ศาลาโถงคูทที่ างเดินหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ภาพที่ 17 ศาลาทาน้าํ วัดราชาธิวาสฯ

28
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 18 หอไตรวัดราชาธิวาสฯ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 19 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯขณะทําการปฏิสังขรณสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : ลาซารา, ลีโอโปลโด เฟอรี เดอ, ชาวอิตาเลียนในราชสํานักไทย
(กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้ง, 2539), 156.

29

ภาพที่ 20 และ 21 ภาพลายเสนพระอุโบสถ และสะพานดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ฝพระ
หัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ที่มา : มาณพ อิศรเดช, “การศึกษาสถาปตยกรรม
ฝพระหัตถของ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 385,
386.
การบูรณะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2452 สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามหาวชิราวุธทรงขึ้นครองราชยสืบตอจากพระบรมชนกนารถ เปน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 การบูรณะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯตามพระ
ราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดดําเนินตอมาในรัชกาลนี้คือการสราง
พระเจดียองคใหมขึ้นจากพระเจดียองคเดิมที่ดานหลังพระอุโบสถ ซึ่งสมเด็จฯกรมพระนเรศวรฤทธิ์
ขณะดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ เปนผูคดิ หาแบบในการกอสราง ลักษณะเปนเจดีย
ทรงระฆังกลมตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมที่มีสงิ หประดับอยูโ ดยรอบ ทีอ่ งคพระเจดียม ีซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูปอยู 4 ทิศ สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงมีพระดําริไมเห็นดวยกับการนํา
พระพุทธรูปจากชวาไปประดิษฐานทีพ่ ระเจดีย เนื่องจากพระพุทธรูปดังกลาวนัน้ มีทั้งหมดจํานวน 5
องค ซึ่งรัฐบาลฮอลันดาไดนํามาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อครั้งที่เสด็จ
พระราชดําเนินไปประเทศอินโดนีเซีย และทรงโปรดฯใหตั้งไวบนกําแพงแกวพระมณฑปในวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม แตสมเด็จฯกรมพระนเรศวรฤทธิ์ไดแยกพระพุทธรูปดังกลาวออกไวเปน 2 แหง
คือนํามาไวทพี่ ระเจดียว ัดราชาธิวาสฯนี้ 4 องคและนําไปถวายสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา

30
วชิรญาณวโรรสที่วัดบวรนิเวศวิหาร 1 องค ทําใหพระพุทธรูปดังกลาวนัน้ ไมมีอยูตามคติของ
พระพุทธรูปมหายานที่ตองมีครบทั้ง 5 องค63
พระวิหารวัดราชาธิวาสฯ
สรางขึ้นจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินนี าถ ทรงระลึกถึง
สมเด็จพระปยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาพระชนนีที่พิราลัยแลว จะทรงสถาปนาอนุสาวรียที่บรรจุพระ
อังคารไวเพื่อเปนที่บาํ เพ็ญการกุศล จึงไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ซึ่งพระองคทรงมีพระราชดําริเห็นวา วัดราชาธิวาสฯนี้เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ขณะทีท่ รงผนวช และสมเด็จพระปยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาก็เปนพระสนมเอกอัน
เปนทีท่ รงพระกรุณายิ่งนัก เปนผูม ีความสวามิภกั ดิ์รักษาความสัตยสุจริตอยูตลอดชีวิต จึงมีพระ
บรมราชโองการโปรดฯใหสรางพระวิหารขึน้ ที่ดา นตะวันออกตอจากพระเจดีย เพือ่ เปนทีน่ มัสการ
พระเจดียและเปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป พรอมทั้งเปนที่บรรจุพระสรีรางคารของสมเด็จพระปย
มาวดีศรีพัชรินทรมาตา และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 วันที่ 13
เมษายน พ.ศ. 2453 พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีและพระบรมวงศานุวงศมาบําเพ็ญพระราชกุศลที่พระวิหารแหงนี้ และทรง
บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา กับพระอัฐิพระเจาบรมวงศเธอพระองค
เจาอุณากรรณอนันตนรไชยซึ่งเปนพระโอรส
ผสมดวยศิลาซิเมนตเปนแทงไวภายใตฐาน
พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานอยูในพระวิหาร แลวทรงโปรดฯใหจารึกความที่กลาวมา และพระราช
นิพนธภาษาบาลีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว
ไวเปนธรรมะเตือนสติแกผูที่ไดมา
นมัสการพระพุทธรูปที่พระวิหารแหงนี64้
วัดราชาธิวาสราชวรวิหารในสมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงรัชกาลปจจุบัน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 7 ทรงไดพระราชทานพระตําหนัก
สมเด็จพระพันปหลวงจากตําหนักพญาไทมาสรางขึ้นทีว่ ัดราชาธิวาสฯเมื่อพ.ศ.2474
สมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองคทรงเปนองคพระอุปถัมภดังเชนรัชกาลกอน ๆ มา
63

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 22 ( กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรสุ ภา, 2505), 97 - 98.
64
“จารึกศิลาที่พทุ ธบัลลังกพระพุทธปฏิมาแบบรัชกาลที่ 6 ในพระวิหารสมเด็จพระ
อัยยิกาฯ” ใน เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส, ซ - ฌ.

บทที่ 3
สถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร(วัดสมอราย)
วัดราชาธิวาสฯปจจุบันเปนพระอารามหลวงฝายธรรมยุติ เปนพระอารามหลวงชัน้ โท
ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูเลขที่ 3 ซอยวัดราชาธิวาสฯ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาสฯตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาดานตะวันออก โดยหันหนาวัดไปทางทิศ
ตะวันตกสูแมน้ําเจาพระยา มีถนนเขาสูวัดคือซอยวัดราชาฯจากถนนสามเสนไปจนถึงภายในวัด
และตรงไปสูแมน้ําเจาพระยาทีท่ าน้ําของวัด ถนนหลักภายในวัดนี้จงึ แบงพืน้ ที่ภายวัดออกเปน 2
สวน คือบริเวณคณะเหนือคือพื้นที่ดานทิศเหนือของถนน และบริเวณคณะใตคือพื้นที่ดานทิศใต
ของถนน วัดราชาธิวาสฯมีพนื้ ทีท่ ั้งสิน้ 34 ไร 2 งาน 63 ตารางวา อาณาเขตของวัดมีดังนี้
ทิศเหนือ จรดคลองวัดราชาธิวาสฯดานทิศเหนือจากแมน้ําเจาพระยาไปถึงถนนสามเสน
ถัดไปเปนโรงเรียนเซนคตาเบรียล
ทิศใต จรดคลองวัดราชาธิวาสฯดานทิศใตจากแมนา้ํ เจาพระยา ถัดจากคลองออกไป
เปนทาวาสุกรี
ทิศตะวันออก จรดที่ธรณีสงฆของวัด ถัดไปเปนถนนสามเสน
ทิศตะวันตก จรดแมน้ําเจาพระยา1
เนื่องจากวัดราชาธิวาสฯมีการปฏิสังขรณหลายครัง้ นัน้ อยางตอเนื่อง
การศึกษา
สถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯนอกจากจะศึกษาสถาปตยกรรมที่ปรากฏอยูในปจจุบันแลว ยังควรที่
จะศึกษาถึงพัฒนาการของวัดราชาธิวาสฯ เพื่อใหทราบลักษณะทางสถาปตยกรรมในอดีตที่อาจ
สงผลตอสถาปตยกรรมทีท่ าํ การศึกษาในปจจุบัน

1

พระราชกวี และคณะ, ผูรวบรวม, ประวัติวัดราชาธิวาสวิหาร (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสุรวัฒน, 2543), 3.
31
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วัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 1 – 2
1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯและพระบรมมหาราชวัง
ในสมัยรัชกาลที่ 1 – 2
สมัยรัชกาลที่ 1 จากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงยายราชธานี
จากกรุงธนบุรีทางฝงตะวันตกของแมนา้ํ เจาพระยามาอยูท างดานฝงตะวันออก
พระองคจงึ ทรง
สรางพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณในปจจุบัน มีการกําหนดแนวเขตพระนครดวยการขุดคลองคู
เมือง มีการสรางกําแพงเมืองและปอมปราการรักษาพระนคร การตั้งราชธานีแหงใหมริมฝงแมนา้ํ
เจาพระยาดานตะวันออกและการกําหนดเขตพระนครนัน้ ทําใหวัดราชาธิวาสฯหรือวัดสมอรายแต
เดิมกลายเปนวัดที่ตั้งอยูใกลกับตัวพระนครมากขึ้นบนฝง แมนา้ํ ดานเดียวกัน โดยตัง้ อยูริมฝงแมนา้ํ
เจาพระยานอกเขตพระนครไปทางดานทิศเหนือซึง่ เปนบริเวณที่มีสภาพเปนปาเงียบสงบ ในบริเวณ
นอกแนวเขตพระนครทางดานเหนือสมัยนัน้ ยังคงเปนพื้นที่นอกเมืองที่รกรางอาจจะไมมีบานเรือน
ตั้งอยูหรือมีอยูบางแตไมมากนัก และมีสภาพเปนปาในบริเวณตั้งแตวัดสมอแครงหรือวัดเทวราช
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กุญขร ตลอดไปจนถึงบริเวณวัดสมอราย1 ในสมัยรัชกาลที่ 2 บริเวณที่ตั้งของวัดสมอรายยังคงมี
สภาพแวดลอมที่เปนปาอันเงียบสงบและคงมีสภาพที่ไมตางไปจากในสมัยรัชกาลที่ 1 มากนัก
2 แผนผัง
2.1 ผังบริเวณ

ภาพลายเสนที่ 2 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯ สมัยรัชกาลที่ 1 – 2
จากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
แผนผังวัดสมอรายในชวงสมัยนี้มีลกั ษณะคอนไปทางรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีดานกวางของ
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาติดกับแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนสวนหนาวัดทางดานทิศตะวันตก มีถนนตัดผาน
พื้นที่วัดจากดานหนาวัดไปจนถึงดานหลัง พืน้ ที่ทงั้ หมดประกอบดวยบริเวณตัววัดและที่ธรณีสงฆ
ซึ่งอยูท างดานหลัง โดยมีนา้ํ ลอมรอบบริเวณวัด ทางดานตะวันตกหรือดานหนาของวัดเปนแมนา้ํ
เจาพระยา ดานทิศเหนือเปนลําคลอง(วัดราชาธิวาสฯ)ที่เปนทางสัญจรเขาไปยังพืน้ ที่ดานในทาง
ดานหลังวัด บริเวณดานทิศใตและทิศตะวันออกของพื้นที่วัดเปนแนวคูน้ําของวัดที่ขุดลอมพืน้ ทีว่ ัด2
เปนแนวคูจากแมน้ําเจาพระยาดานใตของพื้นที่วัดเขามาจนถึงทีธ่ รณีสงฆทางดานหลัง และขุดคูนา้ํ

1

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2499. ), 16 - 17.
2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสนิทสัมพันธการพิมพ, 2514), 125.
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นั้นวกขึ้นไปทางดานเหนือเชื่อมกับคลอง(วัดราชาธิวาสฯ)ที่อยูท างดานเหนือ ทําใหแผนผังวัดสมอ
รายเปนแผนผังแบบมีนา้ํ ลอมรอบ แยกออกจากเขตธรณีสงฆทางดานหลัง
แผนผังภายในประกอบดวยคูน้ําหนาพระอุโบสถ3 เชื่อมระหวางคลอง(วัดราชาธิวาสฯ)
ดานทิศเหนือและคูน้ําที่ลอมวัดดานทิศใต
พืน้ ที่สว นดานหลังแนวคูน้ํานีท้ ี่เปนที่ตั้งของเขต
พุทธาวาสและเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสนัน้ เปนเขตสําคัญ เปนบริเวณที่ใชประกอบสังฆกรรม
ของพระสงฆ เขตสังฆาวาสเปนบริเวณที่อาศัยของพระสงฆ ในชวงสมัยนี้จะมีเขตสังฆาวาสอยู
บริเวณดานเหนือติดกับคลองวัดราชาธิวาสฯ
2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส

ภาพลายเสนที่ 3 แผนภูมิแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 1 – 2
ตามหลักฐานที่ปรากฏ
เขตพุทธาวาสในชวงสมัยนีม้ ีเพียงหลักฐานที่แสดงวามีการปฏิสังขรณพระอุโบสถ4
แผนผังจึงมีอยางนอยคือ ประกอบดวยพระอุโบสถเปนประธานหันหนาออกสูแมนา้ํ ทางทิศตะวันตก
เนนความสําคัญของพื้นทีน่ ดี้ วยการใชคูนา้ํ ทีห่ นาพระอุโบสถกับคูนา้ํ ดานหลังวัด รวมกับทางเดิน
จากทาน้ําเปนแนวกําหนดลอมเขต ตามกระบวนการออกแบบตําแหนงที่ตั้งของพระอุโบสถถือวามี
ความสําคัญในการจัดระเบียบของสถาปตยกรรมในแนวแกนในเวลาตอมา

3

มีการขุดคูน้ําที่หนาหนาพระอุโบสถขึ้นแลว ในสมัยรัชกาลที่ 2 ดูรายละเอียดใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส, 17.
4
เรื่องเดียวกัน, 9.

35
วัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 3
1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 4 แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯและพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 3
ในสมัยรัชกาลที่ 3 สภาพบานเมืองมีความเจริญมากขึ้นจากการติดตอคาขาย กอใหเกิด
การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อกอสรางสถานที่ตางๆขึ้นเปนจํานวนมาก โดยขยายตัวออกไปรอบๆศูนยกลาง
หรือตัวเมืองมากขึ้น แตจากลักษณะแผนผังของกรุงรัตนโกสินทรทมี่ ีลําคลองเปนแนวเขตลอมเมือง
หลวง การขยายตัวดังกลาวจึงเกิดขึ้นรอบเมืองหลวงบริเวณพืน้ ที่ตามแนวลําคลอง ที่ตั้งของวัดสมอ
รายซึ่งเปนยานชานเมืองของเมืองหลวง และอยูนอกแนวลําคลองโดยมีระยะทางหางจากตัวเมือง
พอสมควร จึงยังไมมีการขยายชุมชนจากเมืองหลวงไปยังบริเวณทีต่ ั้งของวัดมากนัก ทําใหพนื้ ที่
รอบๆบริเวณของวัดสมอรายยังคงมีสภาพดังเชนในสมัยรัชกาลกอนๆมา
2แผนผัง
2.1 ผังบริเวณ

ภาพลายเสนที่ 5 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 3
จากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
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ผังบริเวณของวัดสมอรายในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังคงยึดโครงสรางของผังเดิมไว คือ
กําหนดใหมีนา้ํ ลอมรอบพืน้ ที่บริเวณวัด มีการแบงพื้นที่ดวยแนวคูน้ําหนาพระอุโบสถออกเปน 2
สวน คือพืน้ ที่สวนดานหนาและพืน้ ทีห่ ลังแนวคูน้ําซึง่ ไดแกเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส และ
ยังคงมีแนวถนนที่มาจากดานหนาวัดไปทางดานหลังวัดเปนแนวแยกเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาสออกจากกัน โดยเขตพุทธาวาสตั้งอยูบริเวณกึง่ กลางของแผนผังดานใตของถนน และเขต
สังฆาวาสจะอยูดานเหนือของถนน แตมีหลักฐานทางเอกสารระบุวาในชวงสมัยนีม้ ีเขตสังฆาวาสใน
บริเวณดานหลังวัดอีก 1 แหง คือคณะตนสมอ6
ในการปฏิสังขรณวัดสมอรายสมัยรัชกาลที่ 3 พื้นที่สวนดานหนาวัดนัน้ มีการสรางศาลา
การเปรียญเพิม่ ขึ้นตั้งอยูท างดานหนาพระอุโบสถ7 บริเวณเขตพุทธาวาสมีการสรางพระอุโบสถ,
กําแพงแกว, พระเจดียยอมุม 4 องคที่ดา นหนากําแพงแกว ศาลาเกงจีน 2 หลังและหอพระพุทธรูป
2 หลังที่ดานหลังพระอุโบสถ8
เมื่อพระวชิรญาณทรงกอตั้งคณะสงฆธรรมยุตินิกายขึน้ จึงมีเขตสังฆาวาสเพิ่มขึน้ อีก 1
แหงคือ เขตสังฆาวาสของคณะธรรมยุติในบริเวณริมคูน้ําดานทิศใตของวัดและเปนบริเวณที่ตั้งของ
พระตําหนักของพระวชิรญาณดวย ทําใหผังบริเวณวัดสมอรายในสมัยนี้ เปนผังบริเวณของวัดที่มี
เขตสังฆาวาส 3 แหงลอมเขตสังฆาวาสคือ ในบริเวณดานทิศเหนือ,ดานทิศใตและดานทิศ
ตะวันออกหรือดานหลังของพระอุโบสถ แตแยกกันเปนสองแหงสําหรับคณะสงฆฝายมหานิกายที่
เปนคณะสงฆฝายเดิม กับคณะสงฆคณะใหมคือฝายธรรมยุติ นอกจากนีพ้ ระวชิรญาณยังทรง
โปรดฯใหสรางพระอุโบสถแพขึ้นในแมน้ําเจาพระยาที่บริเวณหนาวัด จึงปรากฏมีพระอุโบสถใน
แผนผังเปน 2 แหง
2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส
ภาพลายเสนที่ 6 แผนภูมิแนวแกนพระอุโบสถ
วัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 3 ตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ
6

เรื่องเดียวกัน, 15.
7
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 144.
8

เรื่องเดียวกัน, 139 – 140.
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แผนผังพุทธาวาสในสมัยนีม้ ีหลักฐานทางเอกสาร9ระบุวา ประกอบดวยพระอุโบสถและมี
พระเจดียเหลีย่ มเปนองคประกอบในแผนผัง โดยมีการวางอาคารในแนวแกนหลักและแนวแกนรอง
ในแนวแกนหลักนัน้ ประกอบประกอบดวยพระอุโบสถและมีพระเจดียป ระธานวางตัวเรียงกันบน
แนวแกนหลักเดียวกันทางทิศตะวันออก – ตะวันตก มีพระอุโบสถเปนประธานตัง้ อยูท ี่ดานหนา หัน
หนาออกสูแมน้ําคือทางดานทิศตะวันตก สวนในแนวแกนรองนั้นมีพระเจดียเหลีย่ มยอมุมวางเรียง
กันตามแนวแกนรองทางทิศเหนือ – ใตท่ดี านหนาแนวกําแพงแกว และก็มีเจดียลักษณะดังกลาว
วางเรียงในแนวแกนเดียวกันทางทิศเหนือ – ใตที่ดานหลังพระเจดียประธานอีก 1 แกน
3 สถาปตยกรรม
3.1 พระอุโบสถ

ภาพที่ 22 อาคารพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 3 ซึง่ ไดสรางมุขขวางที่ดา นหนา - ดานหลัง
ในสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 23 ตัวอาคารพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 3
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
9

เรื่องเดียวกัน.
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จากหลักฐานภาคเอกสาร10และภาพถายเกาแสดงใหเห็นวา ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 พระองคทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณวัดสมอราย โดยไดรื้อพระ
อุโบสถหลังเดิมออก แลวสรางพระอุโบสถแบบพระราชนิยมหลังใหมขึ้นที่ตําแหนงเดิม เปนอาคารมี
เฉลียงแบบจัน่ หับที่ดา นหนาและดานหลัง ขนาด 5 หองเสา ที่ผนังดานหนาและดานหลังมีชองเปด
เปนประตูดานละ 3 ชอง หลังคามีตับเดียวไมมีการซอนชั้น หนาบันพระอุโบสถเปนแบบกออิฐเต็ม
ชองหนาบันจนถึงอกไก ไมมีไขราหนาจั่ว มีปูนปน ประดับที่หนาบัน ปนลมเปนแบบปนปูนหลบริม
กระเบื้อง ตกแตงสวนปน ลมดวยการปนปูนประดับ กําแพงแกวรอบพระอุโบสถนัน้ ทําเปนแบบทึบ
ไมมีการเจาะชอง มีซุมประตูที่ตรงกลางแตละดานของกําแพงแกว ทีม่ ุมทัง้ 4 มุมของกําแพงแกวทํา
เปนเสาหัวเม็ด
3.2 พระเจดียราย

ภาพที่ 24 พระเจดียรายที่ดา นหนาพระอุโบสถสรางขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3
ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
พระเจดียรายสี่เหลี่ยมยอมุมจํานวน 4 องควางตัวเรียงกันในแนวแกนรอง ตัดขวาง
แนวแกนหลักของพระอุโบสถที่ดานหนา และที่ดา นหลังพระเจดียป ระธานซึ่งเปนพระเจดียที่สราง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 11

10

เรื่องเดียวกัน, 146.
11
เรื่องเดียวกัน, 139 – 140.
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3.3 พระอุโบสถแพ

ภาพที่ 25 พระอุโบสถแพจําลอง ที่สรางขึน้ ตามแบบของพระอุโบสถแพสมัยรัชกาลที่ 312
พระวชิรญาณทรงกอตัง้ คณะสงฆคณะธรรมยุติขึ้นทีว่ ัดสมอรายโดย และทรงโปรดฯให
สรางสรางโบสถแพขึ้น มีลักษณะเปนอาคารไมหลังคามุงกระเบื้อง หลังคาของอาคารเปนทรง
ปนหยาผสมจัว่ มีสวนมุขยืน่ ตอออกมาที่ดา นหนา หลังคามุขนัน้ เปนทรงจั่ว ตัวอาคารทั้งหมดมีชอง
เปดโดยรอบทุกดาน ที่ดานบนของชองเปดนั้นทําเปนชองแสงเปนลักษณะเปนซุมโคง ที่ดา นขาง
ของตัวอาคารและที่มขุ ดานหนามีระเบียงกันตก มีบนั ไดขึ้นสูอาคาร 2 ขางทีม่ ุขหนา
3.4 ศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 26 ศาลาการเปรียญ
วัดราชาธิวาสฯ สมัยรัชกาลที่ 3
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
12

พระอุโบสถแพหลังเดิมนี้สนั นิษฐานไดวา นาที่จะเปนอาคารไมทไี่ มมีการยกพืน้ เชน
พระอุโบสถแพจําลองซึ่งมีหลักฐานวาไดสรางขึ้นใหมโดยจําลองจากพระอุโบสถแพหลังเดิม
ดู
รายละเอียดใน พระราชกวี และคณะ, ผูรวบรวม, ประวัติราชาธิวาสวิหาร, 220.
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จากภาคเอกสาร13 และภาพถายเกาแสดงวา ศาลาการเปรียญที่สรางขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3
ตั้งอยูนอกคูนา้ํ หนาพระอุโบสถทางทิศตะวันตก เปนอาคารทรงโรงกออิฐถือปูน อาคารดานสกัดมี
ชองเจาะ 3 ชอง แบงออกเปนชองเจาะประตูตรงกลาง 1 ชอง ดานขางทัง้ 2 ชองเปนชองหนาตาง
หลังคา 2 ตับไมมีการซอนชัน้ ตับลางเปนหลังคาปกนกโดยรอบทั้ง 4 ดาน
วัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 4
1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 7 แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯและพระบรมมหาราชวัง
ในสมัยรัชกาลที่ 4
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงโปรดฯใหขุดคลองผดุงกรุง
เกษมเปนการขยายอาณาเขตของเมืองหลวงใหกวางขวางขึ้น สงผลใหบริเวณที่ตงั้ ของวัดสมอราย
หรือวัดราชาธิวาสฯมีความเจริญขึ้น
จากเสนทางคมนาคมขนสงที่เชื่อมเปนโครงขายติดตอกับ
ชุมชนตางๆ ตามลําคลอง

13

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 144.
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2 แผนผัง
2.1 ผังบริเวณ

ภาพลายเสนที่ 8 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4
จากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ผังบริเวณของวัดราชาธิวาสฯในสมัยนี้ยงั คงรักษาโครงสรางผังไวอยางเดิม เพียงแตมี
การเปลี่ยนรูปแบบอาคารในเขตพุทธาวาสตางไปจากเดิมเทานัน้
2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส

ภาพลายเสนที่ 9 แผนภูมิแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4
ตามหลักฐานที่ปรากฏ
แผนผังเขตพุทธาวาสวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ ยังคงมีโครงสรางแผนผังที่ใช
แนวแกนหลักและแนวแกนรองอยูเชนเดิม องคประกอบแผนผังประกอบดวยพระอุโบสถและพระ
เจดีย แตในแนวแกนหลักนั้นทรงเปลีย่ นรูปแบบของพระเจดียประธานจากพระเจดียเหลี่ยมมาเปน
พระเจดียท รงกลม
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3 สถาปตยกรรม
3.1 พระอุโบสถ

ภาพที่ 27 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
จากหลักฐานภาคเอกสาร14และภาพถายเกา ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระอุโบสถนัน้ ไดรับ
การปฏิสังขรณจากอาคารพระอุโบสถเดิมสมัยรัชกาลที่ 3 แตไดเปลี่ยนรูปแบบอาคารใหม โดย
ยังคงตัวอาคารพระอุโบสถเดิมแตไดรื้อโถงดานหนาและดานหลังที่มลี ักษณะเปนจัน่ หับออก แลว
สรางเปนโถงเฉลียงแบบมุขขวางที่ดานหนาและดานหลังพระอุโบสถนั้นแทน ตัวอาคารพระอุโบสถ
ยังคงมีขนาด 5 หองเสาเชนเดิม มีชองเปดเปนประตูที่ดา นหนาและดานหลัง ดานละ 3 ชอง ตกแตง
ชองประตูดวยปูนปนประดับลายดอกไมใบไม หนาบันเปนแบบกระเทเซร ทีห่ นาบันทําปูนปน จาก
หลักฐานภาพถายเกาสันนิษฐานวาเปนรูปตราพิชัยมงกุฎ อาคารมุขขวางนั้นทําเปนโถงเฉลียงแบบ
มีผนังและเปดเปนชองดานหนา 3 ชอง ทําเปนระเบียงที่ดานลางชองเปดนั้น หนาบันมุขขวางเปน
แบบกระเทเซร พระอุโบสถหลังนี้เปนอาคารแบบมีชายคาปกนกเชื่อมตอกันรอบตัวอาคารทั้งหมด
โดยทําชายคาตัวอาคารพระอุโบสถตอจากชายคาอาคารมุขขวางทั้งดานหนาและดานหลัง เลย
ชายคาปกนกขึ้นไปเปนแผงคอสอง หลังคาของตัวพระอุโบสถและมุขขวางเปนหลังคาผืนเดียวไมมี
การซอนชัน้ เครื่องตกแตงหลังคาเปนแบบปูนปนประดับแบบไทยเปนชอฟาและหางหงส ภายใน
14

เรื่องเดียวกัน, 123.
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พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานพระนาม “พระสัมพุทธวัฒโนภาส” ผนังดานหลังมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเปนภาพเทพชุมนุม
สีมาของพระอุโบสถตั้งอยูในทิศทัง้ 8 ทิศ เปนแบบใบสีมาตั้งอยูบนฐานสีมาแบบยอมุม
ชั้นบนฐานสีมาเปนแบบชัน้ บัวปากฐาน
สีมาประจําทิศตะวันตกและตะวันออกที่ดานหนาและ
ดานหลังของพระอุโบสถนัน้ ตั้งอยูในอาคารขวางทั้งดานหนาและดานหลัง
กําแพงแกวของพระอุโบสถเปนกําแพงแกวทึบไมมีชอง ที่มุมทั้ง 4 มุมทําเปนเสาหัวเม็ด
แบบเดิมในสมัยรัชกาลที่ 3 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงสรางซุมประตูอยูตรงกลางดานทัง้ 4 ดาน

ภาพที่ 28 ดานหนาตัวอาคารพระอุโบสถ ภาพที่ 29 ผนังและชองประตูของตัวอาคารพระอุโบสถ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
3.2 พระเจดีย

ภาพที่ 30 พระเจดียวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
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ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงโปรดฯใหทําการ
ปฏิสังขรณวัดสมอราย มีการสรางพระเจดียขึ้นใหมที่ดา นหลังพระอุโบสถ15 หรือสรางพระเจดียขนึ้
โดยการครอบทับพระเจดียองคเดิม16 มีรูปแบบเปนพระเจดียทรงระฆังกลมตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมที่
เปนชัน้ ประทักษิณสามารถเดินไดรอบองคพระเจดีย
ฐาน เปนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกสูงพอสมควร ที่สวนลางฐานประทักษิณ
เปนฐานเขียงสี่เหลี่ยม เลยขึ้นมาเปนทองไมที่ทาํ เปนชองซุมวางหางกันเปนระยะ ทีส่ วนบนของฐาน
มีลักษณะคลายเปนชุดบัวหงาย ดานบนฐานประทักษิณนี้นา ที่จะใชเดินประทักษิณรอบองคระฆัง
ได โดยมีระเบียงลอมรอบทัง้ 4 ดาน ที่เจาะเปนชองสีเ่ หลีย่ มตลอดแนวของระเบียง
องคพระเจดีย องคพระเจดียนั้นตัง้ อยูบนฐานประทักษิณ สวนลางขององคพระเจดีย
เปนฐานกลมคลายฐานบัวคว่ํา เลยขึน้ มาจากชั้นฐานขององคพระเจดียนั้น มีลักษณะเปนชัน้ มาลัย
ลูกแกวเรียงซอนกันขึ้นไปประมาณ 3 ชั้น มีบัวปากฐานรองรับองคระฆังคว่ําทรงกลม ถัดจากองค
ระฆังขึ้นไปจะเปนองคประกอบสวนยอดของพระเจดีย เปนบัลลังกและเสาหารรองรับสวนยอดที่อยู
เลยขึ้นไป เปนบัวฝาละมีและปลองไฉนเรียงซอนกันขึน้ ไปจนถึงปลี และเม็ดน้าํ คางทีเ่ ปนสวนยอด
ของพระเจดีย
วัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6
1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 10 แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯ
พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังดุสิต
ในสมัยรัชกาลที่ 5
15

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๔ ฉบับ
เจาพระยาทิพากรวงศ (พระนคร : โรงพิมพทา พระจันทร, 2477), 419.
16
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 140.
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงยายสถานที่ประทับมาเปนทีพ่ ระราชวัง
ดุสิต ซึ่งตั้งอยูทางดานเหนือของเขตกรุงรัตนโกสินทร นอกแนวคูเมืองชั้นนอกหรือคลองผดุงกรุง
เกษมและอยูใกลกับวัดราชาธิวาสฯ โดยตั้งอยูดานฝงตะวันออกของถนนสามเสน สวนวัดราชาธิ
วาสฯตัง้ อยูท างดานฝง ตะวันออก และพระราชวังดุสติ นั้นไมมพี ื้นทีท่ ี่ติดกับแมนา้ํ เจาพระยาซึง่ ใช
เปนทางสัญจรหลัก จึงทรงมีพระราชดําริที่จะซื้อที่ดนิ สําหรับเปนที่จอดเรือของพระราชวัง ทรงซื้อ
ที่ดินบริเวณดานทิศใตของพื้นที่วัดซึง่ เปนพืน้ ทีท่ ี่มีเจาของเดียว17 ตางกับพืน้ ที่ดา นเหนือซึง่ เปนพืน้ ที่
ของชุมชน และทรงมีพระราชประสงคทจี่ ะขุดลําคลองจากริมแมน้ําเจาพระยาเพื่อใชเปนเสนทาง
สําหรับเรือเขา – ออกในพระราชวัง18 จึงทรงโปรดฯใหขุดคลองตอจากคูนา้ํ ของวัดดานทิศใต ทีม่ ี
ความเหมาะสมกวาคลองทีด่ านเหนือของวัดซึ่งเปนคลองสาธารณะมาก วัดราชาธิวาสฯจึงเปนวัดที่
มีพื้นที่ติดกับที่ดินเขตพระราชฐานและลําคลองที่เปนเสนทางเขาสูพระราชวังดุสิตอันเปนที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย
2 แผนผัง
2.1 ผังบริเวณ

ภาพลายเสนที่ 11 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในการปฏิสังขรณสมัยรัชกาลที่ 5
จากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั

17

”เถรประวัติ ของสมเด็จพระพุทธาจารย(เขียว)” ใน ประวัติราชาธิวาสวิหาร, 129 -

131.
18

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 115.
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ภาพลายเสนที่ 12 แผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2459
ที่มา : มาณพ อิศรเดช, “การศึกษาสถาปตยกรรมฝพระหัตถของสมเด็จฯ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 382.
การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงโปรดฯใหขุดคูน้ําดานใต
ของวัดปรับปรุงใหเปนลําคลองเพื่อเปนเสนทางเขาสูพระราชวังดุสิต
ในสวนพื้นที่ของวัดราชาธิ
วาสฯนัน้ ทรง ปรับปรุงลําคลองที่ดา นเหนือของตัววัดโดยการกอผนังปูนที่ตลิง่ ลําคลอง19 และ
ปรับปรุงคูน้ําภายในบริเวณวัดทั้ง 2 สาย คือคูนา้ํ ที่ตัดผานบริเวณดานหนาพระอุโบสถและที่
ดานหลังของพระเจดีย
ซึ่งเชื่อมระหวางคลอง(วัดราชาธิวาสฯ)ดานทิศเหนือและคลองเขา
พระราชวังดานทิศใต โดยการขุดลอกใหมแลวและกออิฐฉาบปูนเปนขอบตลิ่งคูน้ําดวยใหแข็งแรง
สวยงาม “ จะแตงคูนั้นใหหายรกเรี้ยว แลชวยขุดใหลึกพอควร จะมีทอ ไขน้ําเขาไปในลําคลองทอ.…
ใหเขาไปเต็มอยูในลํารางนั้น”20 จากเอกสารภาพถายเกาแสดงใหเห็นวาไดมีการขยายทางเดินบนที่
วางระหวางเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาส สรางเปนถนนสําหรับรถยนตเขาสูวัดราชาธิวาสฯจาก
ถนนสามเสนตัดตรงผานทีธ่ รณีสงฆทางดานหลังเขาสูวดั และผานไปยังทาน้ําที่หนา เนื่องจากใน
สมัยรัชกาลที่ 5 นี้การสัญจรทางบกโดยรถยนตเริ่มมีความสําคัญ คูนา้ํ ภายในวัดนัน้ ไดแบงขวาง
พื้นที่ตามยาวของวัดทัง้ หมดออกเปน 3 สวน คือ 1) พื้นที่สวนดานหนาวัดที่ติดริมแมน้ํา, 2) พื้นที่
บริเวณเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส และ 3) ที่ธรณีสงฆซงึ่ เปนเรือกสวนที่ดา นหลังวัด สวนแนวถนน
กลางวัดไดแบงพืน้ ทีท่ ั้ง 3 สวนดังกลาวนั้นออกเปนออกเปน พืน้ ทีส่ วนที่อยูดานเหนือของวัดและ
สวนที่อยูดานใตของวัด
19

เรื่องเดียวกัน, 143.
20
เรื่องเดียวกัน, 123.
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1) พื้นที่ดานหนาวัด พระองคทรงโปรดฯใหถมชายเลนริมฝงหนาวัดเพื่อขยายพืน้ ทีน่ ี้ให
มีมากขึน้ ดังความวา “ คิดจะใหชายเลนเปนตลิ่งขึ้นขางนาวัด ”21 พืน้ ทีด่ านหนานีม้ ี 2 สวนดังกลาว
แลว สวนที่ 1 เปนพืน้ ทีห่ นาวัดดานใตของถนน ทรงโปรดฯใหรื้ออาคารตางๆทีบ่ ังดานหนาพระ
อุโบสถ เพื่อเปดพื้นที่ใหเห็นพระอุโบสถไดชัดเจน โดยการยายศาลาทรงไทยริมน้าํ เขามาปลูกใน
ลานวัด ดังความวา “ ใหรื้อศาลาริมน้าํ ทีเ่ ปนชอฟาใบระกา...เพื่อใชแทนศาลาดิน 2 หลัง...เปดชอง
หนาโบถเต็มเหลี่ยมกําแพง ใหแลเห็นโบถแตในแมน้ําขึ้นมา ”22 ทรงโปรดฯใหรื้อศาลาการเปรียญ
หลังเดิมที่ดานหนาวัดออก23 พื้นที่ในสวนบริเวณหนาวัดจนถึงคูน้ําหนาพระอุโบสถทําเปนลานหิน24
สวนที่ 2 พืน้ ที่หนาวัดดานเหนือของทางเดินในสวนหนาของเขตสังฆาวาส เปนที่ตงั้ ของศาลาการ
เปรียญไมหลังใหมทพี่ ระองคทรงโปรดฯใหสรางขึ้น
2) พื้นที่หลังแนวคูน้ําที่เปนแนวกัน้ ออกจากพืน้ ที่หนาวัด ในสวนดานใตของถนน ทรงมี
พระราชประสงคใหเปนพืน้ ทีข่ องเขตพุทธาวาสเพียงอยางเดียว ซึ่งพระองคทรงโปรดฯใหยายเขต
สังฆาวาสที่มอี ยูเดิมคือที่คณะใตในบริเวณริมคลองดานทิศใตและคณะตนสมอบริเวณดานหลัง
พระอุโบสถออกทัง้ 2
แหง โดยใหขนึ้ ไปรวมกับเขตสังฆาวาสคณะเหนือในบริเวณริมคลองดานทิศเหนือ ดังความวา “ จะ
ไดคิดหมายทํากุฎีใหม ยกขึ้นไปไวริมคลองดานเหนือ” 25 โดยคงเหลือแตพระตําหนักของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไวซงึ่ ทรงมีพระราชดําริใหเปนหอสวดมนต26 เขตพุทธาวาส
นี้มีแนวลอมรอบคือแนวคูนา้ํ ที่ดานหนาพระอุโบสถและที่ดานหลังพระเจดีย สวนดานทิศเหนือและ
21

เรื่องเดียวกัน, 119.
22
เรื่องเดียวกัน, 144.
23
เรื่องเดียวกัน.
24
จากแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2459 ใน มาณพ อิศรเดช,
“การศึกษาสถาปตยกรรมฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2533), 382.
25
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 125.
26
เรื่องเดียวกัน, 144.

48
ดานทิศใตนั้น มีแนวถนนกลางวัด และแนวทางเดินที่กนั้ ระหวางพระอุโบสถกับพระตําหนัก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเปนแนวลอม นอกจากนีท้ รงโปรดฯใหมีแนวหลักศิลาทีพ่ ระองคทรง
เรียกวาหลักอิทขีล เปนแนวลอมเขตพุทธาวาสอีกชัน้ หนึง่ ซึ่งลอมเปนแนวริมคูนา้ํ ทีด่ านหนาของเขต
พุทธาวาสและที่ดานทิศเหนือติดกับถนนกลางวัด ดังความวา “เรื่องหลักอินทขีล...กําลังทําตัวอยาง
จะสงขึ้นไปทําหลักดวยศิลาแลงที่เมืองจันบุรี เมื่อไดตัวอยางแลวจะสงขึ้นไปทํากําแพงเพชรแลเมือง
อุตรดิฐ...หลักอินทขีลนี้จะปกตามแนวคูแลดานเหนือรอบนอกกําแพงแกวเปนเขตรอีกชั้นหนึง่ ”27
พื้นที่ดานเหนือของถนนกลางวัดเปนพื้นทีข่ องเขตสังฆาวาสซึง่ พระองคทรงโปรดฯใหยายเขต
สังฆาวาสอืน่ ๆมารวมกันใหเปนแหงเดียวดังที่กลาวมาแลว
เปนพื้นที่ตั้งอยูบริเวณริมคลองวัด
ราชาธิวาสฯดานทิศเหนือ โดยจัดวางกุฏิเรียงกันไปตามแนวยาวของพืน้ ที่จากดานหนาวัดไปทาง
ดานหลังวัด ดังความวา “ รื้อกุฎีที่ซอมแซมขึ้นชั่วคราวนี้ไปปลูกเขาในแนวเดียวกัน ยืนขึน้ ไปตาม
คลองจนถึงคูทายวัด “28
3) พื้นที่สวนดานหลังบริเวณวัดที่ถัดเขามาจากสวนที่ 2 เปนที่ธรณีสงฆซึ่งเปนพื้นที่ให
ชาวบานเชาทําสวนและทรงมีพระราชประสงคใหเปนที่ตงั้ ของโรงเรียน ดังความวา “โรงเรียนนี้คดิ
วาจะไปตั้งไวทายพระเจดียร ิมคูหลัง เพราะไดทราบวานักเรียนมาทางบกทั้งนั้น ถาหากโรงเรียนอยู
ทางหลังเชนนีจ้ ะไดไมเขาไปเกรียวกราวในหมูกุฎ”ี 29 และจากเอกสารแผนผังวัดราชาธิวาสฯในสมัย
รัชกาลที่ 6 แสดงที่ตั้งของโรงเรียนในสวนทีธ่ รณีสงฆ30
2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส จากลักษณะของผังบริเวณ การวางแนวคูน้ําที่ดานหนาวัด
เปนการเนนใหเห็นถึงความสําคัญพื้นทีท่ อี่ ยูหลังแนวคูน้ํา พระองคทรงคํานึงถึงแนวความคิดนี้ และ
ทรงโปรดฯใหปรับปรุงสะพานขามคูน้ํานําเขาสูเขตพุทธาวาสจากดานหนาวัด โดยใชคูน้ําที่หนาพระ
อุโบสถกับคูนา้ํ ดานหลังวัด
รวมกับแนวถนนจากทาน้ําเปนแนวกําหนดลอมเขตพุทธาวาส
นอกจากนีพ้ ระองคทรงมีพระราชดําริวา คูน้ําหนาพระอุโบสถนัน้ คือเขตสีมาเดิมที่ลอมรอบเขต
พุทธาวาสไวอกี ชั้นหนึง่ พระองคจึงทรงโปรดฯใหปกเสาหลักหินบอกเขตสีมานัน้ เรียงเปน 2 แนว
โดยปกที่ริมคูน้ําดานในของบริเวณดานใตของถนนกลางวัด จากถนนดังกลาวไปจนสุดเขตวัดที่
27

เรื่องเดียวกัน, 123.
28
เรื่องเดียวกัน, 125.
29
เรื่องเดียวกัน, 124.
30
แผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2459, อางถึงใน มาณพ อิศรเดช,
“การศึกษาสถาปตยกรรมฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,” 382.

49
คลองวัดราชาธิวาสฯดานทิศใต 1 แนว และปกตามแนวถนนจากคูน้ําหนาพระอุโบสถไปจนถึงคูน้ํา
ทางดานหลังวัดอีก 1 แนว ซึง่ พระองคทรงเรียกหลักบอกเขตนี้วา หลักอินทขีล31 เสาหลักดังกลาว
เปนหินแกรนิตสีขาวเทา สลักเปนเสาหกเหลีย่ ม มีหัวเสาเปนรูปดอกบัว การปกแนวเสาหลัก
อินทขีลนี้ อาจมีนยั เพื่อบงบอกเขตมหาสีมาลอมเขตพุทธาวาส ในเขตพุทธาวาสพระองคทรง
โปรดฯใหปฏิสังขรณพระอุโบสถและพระเจดีย ณ ตําแหนงเดิม รวมทั้งพระวิหารที่ทรงมีพระราช
ประสงคใหสรางขึ้นใหมนั้น จะตั้งอยูดานหลังพระเจดียใ นแนวแกนเดียวกัน หันหนาไปทางดานหลัง
วัด แตยังไมไดสรางขึ้นในรัชกาลของพระองค

ภาพลายเสนที่ 13 แผนภูมแิ นวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 5
เขตพุทธาวาสของวัดราชาธิวาสฯ ในแบบที่พระองคทรงมีพระราชประสงคจะปฏิสังขรณให
แลวเสร็จนั้น ตั้งอยูในบริเวณกึ่งกลางของผัง ตามลักษณะของสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา จะ
เปนแผนผังแบบแนวแกนเดี่ยวคือ มีการออกแบบกําหนดใหแผนผังมีแกนประธานเพียงแกนเดียว มี
องคประกอบแผนผังทั้งหมดตั้งอยูในแนวแกนนี้ ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดียและพระวิหาร
รวมทัง้ มีตนไมอยูดานหลังพระอุโบสถระหวางพระอุโบสถกับพระเจดีย

31

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 123.

50

ภาพลายเสนที่ 14 แผนภูมแิ นวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 6

51

ภาพลายเสนที่ 15 ผังพืน้ พระอุโบสถ พระเจดียและพระวิหารในเขตพุทธาวาส
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3 สถาปตยกรรม
3.1 พระอุโบสถ

ภาพที่ 31 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ที่ไดปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 5

พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯในปจจุบนั
ปฏิสังขรณขึ้นจากพระอุโบสถเดิมที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงไดปฏิสังขรณขึ้น
ในครั้งนีพ้ ระองคทรงโปรดฯใหรื้อ
อาคารสวนหนาและสวนหลังออก เหลือไวแตตัวพระอุโบสถหลังกลาง ยังคงรักษาผนังดานหลังและ
ผนังดานขางของเดิมไว แตรื้อผนังดานหนาเพื่อขยายพระอุโบสถใหมพี ื้นที่ดานหนามากขึ้น แลวตอ
เปนหองโถงระเบียงที่ดานหนา
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ภาพลายเสนที่ 17 ผังอาคารพระอุโบสถ
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ภาพลายเสนที่ 18 รูปดานหนาพระอุโบสถ
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ภาพลายเสนที่ 19 รูปดานหลังพระอุโบสถ
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ภาพลายเสนที่ 20 รูปดานขางพระอุโบสถ

57

ภาพลายเสนที่ 21 รูปตัดขวางอาคารพระอุโบสถ
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ภาพลายเสนที่ 22 หนาบันดานหนาพระอุโบสถ
ที่มา : สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดหลวงธรรมยุติในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 201.
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ภาพลายเสนที่ 23 หนาบันดานหลังพระอุโบสถ
ที่มา : สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหารวัดหลวงธรรมยุติในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 202.
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3.1.1 ที่ตั้ง พระอุโบสถของวัดราชาธิวาสฯตัง้ อยูในเขตพุทธาวาส ใน
ตําแหนงเดียวกันกับพระอุโบสถหลังเดิมซึง่ ไดรับการกําหนดใหตั้งอยูใกลเคียงกับจุดศูนยกลางของ
พื้นที่บริเวณวัดทั้งหมด ตัวอาคารหันหนาออกสูแมนา้ํ เจาพระยาทางทิศตะวันตก ในชวงขณะทีท่ ํา
การปฏิสังขรณครั้งนี้ ไดปฏิสังขรณแตเฉพาะอาคารพระอุโบสถกอนอาคารอืน่ ๆในเขตพุทธาวาส ที่
ดานหลังของพระอุโบสถจึงยังคงเปนพระเจดียองคเดิมที่สรางขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 วางอยูบน
แนวแกนเดียวกัน

ภาพลายเสนที่ 24 แผนผังพุทธาวาสวัดราชาธิวาสฯ แสดงที่ตั้งพระอุโบสถและกําแพงแกว

พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯทีไ่ ดรับการปฏิสังขรณในครั้งนี้ มีการสรางองคประกอบอืน่ ๆ
รวมอยูดวยคือ 1) สะพานขามคูน้ําสวนราวสะพานมีลกั ษณะคลายพญานาคหันไปทางดานหนาวัด
และมีการตกแตงรูปแบบในลักษณะเดียวกันกับพระอุโบสถ เปนสะพานที่สรางขึน้ สําหรับการเขาสู
พระอุโบสถหลังนี้โดยเฉพาะ
2) เสาหงส 1 คูที่ดานหนาพระอุโบสถ โดยตั้งอยูในแนวเดียวกันกับราวสะพานทั้ง 2 ขาง
และเรียงกันในแนวของกําแพงแกวดานหนา ที่ตัวหงสนั้นทําดวยทองเหลืองมีฉัตรอยูดานบนตั้งอยู
บนเสายอดแหลมคลายเจดีย มีฐานสลักจากหินออนสีขาวในรูปแบบเดียวกันกับเสาของกําแพง
แกว
3) ที่ดานหลังพระอุโบสถทําแนวกําแพงแกวลอมเปนกระถางตนไมขนาดใหญ ตัง้ อยู
กึ่งกลางดานของพระอุโบสถบนแนวแกนเดียวกัน โดยอยูชิดดานนอกของแนวกําแพงแกว
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ภาพที่ 32 สะพานนาคสําหรับขามคูน้ําที่เขาสูพระอุโบสถ

ภาพที่ 33 สะพานนาคที่ดา นหนาพระอุโบสถ

ภาพที่ 34 เสาหงสคทู ี่ดานหนาพระอุโบสถ
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ภาพที่ 35 เสาหงสคทู ี่ดานหนาพระอุโบสถ

ภาพที่ 36 กระถางตนไมที่ดา นหลังพระอุโบสถ
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ภาพลายเสนที่ 25 สะพานนาคและเสาหงส
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3.1.2 แผนผังสีมาและกําแพงแกว

ภาพลายเสนที่ 26 แผนผังสีมาและกําแพงแกว วัดราชาธิวาสฯ
แผนผังเขตสีมาเปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผา จากแนวเสนตรงผานสีมาจํานวน 4 หลักที่หวั เสา
ของกําแพงแกว ที่ไดรับการกําหนดเปนแทงสีมาซึ่งใชหินออนสีขาวเปนวัสดุในการทําเพื่อใหตา ง
จากหัวเสาทัง้ หมด เขตสีมานี้นา จะเปนเขตสีมาที่รัชกาลที่ 5 ทรงไดรักษาไว เนื่องจากเมื่อลากเสน
ตรงจากหลักสีมาทัง้ 4 หลักแลว พบวาแนวสีมาที่วดั ราชาธิวาสฯนี้มีตําแหนงทีไ่ มสมดุลยกับผัง
อาคาร โดยทีแ่ นวเขตสีมาทีด่ านหนาพระอุโบสถ พาดเขาไปอยูในตัวอาคารพระอุโบสถที่โถงเฉลียง
ดานหนา

ภาพลายเสนที่ 27 สีมา
วัดราชาธิวาสฯ
ภาพที่ 37 สีมาวัดราชาธิวาสฯเปนหัวเสาของกําแพงแกว
แตทําดวยหินออนสีขาวใหตางจากหัวเสาอื่นๆ
กําแพงแกวมีแนวเปนสี่เหลี่ยมยอมุม 12 ที่หกั พับลอมตัวอาคารสี่เหลีย่ มผืนผา มีการ
เปดเปนชองทางเขาอยู 4 ดานตามทิศหลักทัง้ 4 ทิศคือ ที่ดานหนาพระอุโบสถจะเวนเปนชองทาง
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เขา 3 ชอง โดยใชเสาหงสคูนั้นเปนตัวแบง ที่ดานหลังพระอุโบสถจะเวนแนวกําแพงแกวแบงเปน
ชองทางเขา 2 ชอง มีกระถางตนไมตั้งอยูตรงกลางระหวางทางเขานั้นในแนวแกนของพระอุโบสถ
สวนที่ดานขางพระอุโบสถดานทิศเหนือและทิศใตเวนแนวกําแพงแกวใหเปนชองทางเขา
ทีม่ ุม
กําแพงแกวแตละมุมนัน้ ทําเปนหัวเม็ดสี่เหลี่ยมลักษณะแบบเดียวกับแทงสีมา หัวเสามุมกําแพงแกว
ดังกลาวนัน้ มีอยู 4 มุมที่ทาํ หนาทีเ่ ปนหลักสีมา โดยใชหินออนสีขาวแกะสลักในรูปแบบเดียวกัน ซึ่ง
เปนวัสดุที่ตางออกไปจากวัสดุที่ทาํ กําแพงแกวและหัวเสาอื่นๆทีท่ าํ ดวยปูนซิเมนตแตงผิวดวยหินขัด
กําแพงแกวนัน้ ทําเปนชองๆลูกกรงตามอยางลักษณะรูปแบบของเสาหงสและเสามุมของกําแพง
แกว

ภาพที่ 38 การเปดชองของแนวกําแพงแกวที่ดานหลังพระอุโบสถ

ภาพที่ 39 แนวกําแพงแกวทีด่ านขางพระอุโบสถ
การกําหนดรูปแบบและตําแหนงแผนผังของกําแพงแกวนั้น
ไดถูกกําหนดขึ้นจาก
ตําแหนงและแนวเขตของสีมาในแผนผัง รวมทัง้ รูปแบบของผังอาคาร เริ่มจากการใชสีมาทีม่ ุมทั้ง 4
ทิศเปนตําแหนงกําหนดแนวลอม และตอแนวลอมนี้เพิม่ ออกไปทางดานหนาใหลอมรอบตัวพระ
อุโบสถ ไดขยายพืน้ ที่จากแนวลอมอาคารสวนดานหนานี้ออกไปเปนแนวกําแพงแกวดานหนา เพือ่
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เปนการเนนพืน้ ที่สว นดานหนานี้กอนเขาสูต ัวอาคาร มีความกวางตามแนวความกวางโดยประมาณ
ของพระอุโบสถ และไดขยายพืน้ ที่ลักษณะเดียวกันทีบ่ ริเวณสวนหลังของพระอุโบสถตามลักษณะ
ของความสมมาตร ขยายพื้นที่ออกไปจากแนวเขตสีมา ที่ลอมพระอุโบสถทางดานขางทัง้ 2 ขาง
กําหนดเปนแนวกําแพงแกวที่มีระยะหางทีส่ อดคลองกับระยะหางระหวางตัวอาคารที่ดานหนาดานหลัง
สรางความสมดุลยกับพืน้ ที่ระหวางแนวกําแพงแกวและตัวอาคารทั้งดานหนาและ
ดานหลัง กําแพงแกวของพระอุโบสถหลังนี้ นอกจากเปนกําแพงแกวทีท่ าํ หนาทีล่ อมรอบอาคาร
พระอุโบสถอยางมีความสมมาตรแลว
ยังชวยทําใหหลักสีมาที่วัดราชาธิวาสฯตั้งอยูรวมกับพระ
อุโบสถที่ไดปฏิสังขรณขึ้นใหมหลังนี้อยางลงตัว แมวา แนวสีมาที่ไดรักษาไวนั้น จะมีแนวลอมพระ
อุโบสถอยางไมสมดุลยก็ตาม สวนชองทางเดินเขาของกําแพงแกวนัน้ ที่ดานหนาไดกําหนดใหมี
แทนเสาหงสเปนตัวกําหนดชองเปดเปน 3 ชอง ตามชองเปดของอาคารพระอุโบสถที่มี 3 ชองใน
แนวเดียวกัน สวนที่ดานหลังก็ไดกําหนดใหมีกระถางตนไมตั้งอยูท ําใหมีชองเปดเปน 2 ชองตาม
ลักษณะชองประตูของพระอุโบสถที่ดา นหลังเชนเดียวกัน
3.1.3 ผังอาคาร

ภาพลายเสนที่ 28 แผนผังพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 12.00 เมตร ยาว 26.30 เมตร ขนาด 7 ชวงเสา
รอบนอกแนวผนังจะมีแนวเสาพาไลลอมอยูทั้ง 4 ดาน ตั้งอยูชิดเกือบติดกับผนัง ที่ดานหนาทางทิศ
ตะวันตกมีชองเปดเปนทางเขา 3 ชอง ระหวางชวงเสาพาไล แตละชองมีบันไดขึ้น-ลง ดานหลังทาง
ทิศตะวันออกในระหวางชวงเสาพาไลมีชอ งเปดเขาเปนประตู 2 ชองซาย - ขวา สวนชองกลางเปน
มุขที่ปดทึบ
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ผังอาคารแบงเปน 3 สวน สวนดานหนาเปนโถงระเบียงกวาง 4.30 เมตร ยาว 7.90 เมตร ขนาด 1
ชวงเสาครึ่ง ใชเปนสวนพักดานหนากอนเขาสูหองพิธี ทีม่ ีผนังกั้นออกจากสวนโถงเฉลียงดานหนา มี
ชองเปดเปนประตู 3 ชอง สวนหองกลางเปนหองพิธีกวาง 7.30 เมตร ยาว 10.30 เมตร ขนาด 4 ชวง
เสา และประดิษฐานพระประธานคือพระสัมพุทธพรรณี จากหองพิธนี ี้ มีผนังกัน้ แบงออกเปนหอง
ดานหลัง โดยมีชองเปดเขา-ออก 2 ชองทีด่ านซาย-ขวา หองดานหลังมีความกวาง 4.30 เมตร กวาง
5.80 เมตร ภายในประดิษฐานพระสัมพุทธวัฒโนภาส ซึง่ เปนพระพุทธรูปประธานองคเดิม
ผังอาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้เปนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีการอาคารแบงเปน 3
สวน มีมุขหนา-หลังและมีเสาพาไลรอบ แตมุขหนา-หลังและเสาพาไลนั้นตั้งอยูชดิ กับตัวอาคารมาก
เมื่อพิจารณาจากการแบงชองเปดของตัวอาคารแลวจะพบวา มีการแบงผังออกเปน 2 สวนใหญๆ
ไดแกสวนภายนอกพระอุโบสถหรือสวนทีเ่ ปนเฉลียงดานหนา และสวนภายในที่ไดกําหนดแบงพืน้ ที่
เปน 2 หองดวยการกัน้ ผนังใหเปนหองทางดานหลัง เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองคเดิม
3.1.4 รูปแบบอาคาร เปนอาคารที่มีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ ฐาน ตัว
เรือน
และสวนหลังคา
ทั้งมีแนวความคิดในการตกแตงตัวอาคารคลายกับรูปแบบศิลป
สถาปตยกรรมเขมร แตยังคงมีภาพรวมของสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณีอยูอยางชัดเจนคือ
แผนผังอาคารและรูปทรงตามระเบียบของสถาปตยกรรมไทย โดยมีการใชแผนผังอาคารเดิมซึ่งเปน
ผังแบบสถาปตยกรรมไทยเปนตัวกําหนดการใชสอยในพื้นที่ของตัวอาคารทัง้ หมด มีรูปทรงหลังคา
ทรงจั่วสามเหลี่ยม แบบกระเทเซรกออิฐเต็มที่หนาบันจนถึงอกไก มีหลังคาเปนผืนเดียวไมมกี ารลด
ชั้นและซอนตับหลังคา ตัวอาคารมีมุขทีด่ านหนาและดานหลัง มีลักษณะคลายมุขเด็จตามแบบ
สถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี เปนลักษณะของมุขลดใตขื่อ แตออกแบบใหตางออกไปจากรูป
สามเหลี่ยมทรงจั่วที่หนาบัน ในลักษณะของซุมบันแถลง และใชซมุ บันแถลงนัน้ ตกแตงตัวอาคาร
พระอุโบสถ ทั้งในสวนของหนาบัน, และมุขดานหนา-ดานหลัง, และที่สวนคอสองบริเวณดานขาง
พระอุโบสถหลังนี้เปนอาคารที่มีเสาพาไลรอบ มีคอสองเปนสวนที่กนั้ ระหวางหลังคาพาไลและสวน
ของหลังคา ตัวอาคารมีชองเปดเปนประตูที่ดานหนา 3 ชอง ที่ดานหลัง 2 ชอง ดานขางมีชอ ง
หนาตางในระหวางชวงเสาพาไลทัง้ หมด 7 ชอง
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ภาพที่ 41 ดานหลังพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ

ภาพที่ 40 ดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ

3.1.5 องคประกอบอาคาร
3.1.5.1 ฐานอาคาร เปนแบบฐานบัวลูกแกวสูง 1.00 เมตร ชัก
แนวรอบอาคาร ทําหนาทีเ่ ปนทัง้ ฐานอาคารและฐานพาไลดวยเนื่องจากเสาพาไลตั้งอยูชิดกับตัว
อาคารมาก ฐานอาคารไมมลี วดลายประดับ ประกอบดวยหนากระดานบน เสนลวด 2 ชั้น บัวหงาย
เสนลวด 2 ชัน้ ชุดบัวลูกแกวและเสนลวดบน ทองไม ชุดบัวลูกแกวและเสนลวดลาง เสนลวด 2 ชั้น
บัวถลา เสนลวด 2 ชัน้ และหนากระดานลาง จากภาพถายเกาจะพบวาฐานพระอุโบสถแตเดิมนัน้ มี
ความสูงกวาในปจจุบนั ที่ไดมีการปรับพืน้ ที่บริเวณรอบพระอุโบสถใหสูงขึน้ มีการเวนฐานอาคาร
เปนบันไดทางขึ้น-ลงที่ประตูของพระอุโบสถ ดานหนา 3 ชวงและดานหลัง 2 ชวง รูปแบบของฐานนี้
มีลักษณะคอดตรงสวนกลางคอนมาดานบนของความสูงฐาน เปนลักษณะที่สง ผลตอรูปแบบเสา
และลูกกรงของกําแพงแกว

ภาพที่ 42 ฐานอาคารพระอุโบสถ

ภาพลายเสนที่ 29 ฐานอาคารพระอุโบสถ
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3.1.5.2 ตัวอาคาร เปนอาคารที่มีมขุ ทางเขาเปนจุดเดนอยู
ทางดานหนา ที่ดา นหนาเปดเปนชองทางเขา 3 ชอง ชองเปดตรงกลางทําเปนมุขของซุมประตู
ตกแตงดวยซุม บันแถลงคลายลักษณะหนาบันของศิลปสถาปตยกรรมเขมร
แตซุมนั้นมี
องคประกอบซุมแบบใหมคอื ลักษณะเปนซุม 2 ซุมซอนกัน โดยซุมที่ซอ นอยูดานบนมีขนาดเล็ก เปน
องคประกอบของตัวซุมหลักในมิติเรื่องขนาดที่ตางกัน
และชวยทําใหรูปแบบทั้งหมดของซุม บัน
แถลงมีความสงางามมากขึน้ ภายในซุม ไมมีลวดลายแตใชวิธีลดระนาบพืน้ ที่ในซุม ใหมมี ิติที่ลกึ ลง
จากระนาบนาคลํายอง สวนองคประกอบลายมีโครงสรางคลายซุมบันแถลงตามแบบศิลปะเขมร
ประกอบดวยนาคลํายองและใบระกา
แตลวดลายในองคประกอบของซุมนั้นเปนลวดลายแบบ
ศิลปะแบบไทย ที่ดานหลังพระอุโบสถ ทําเปนมุขตกแตงดวยซุม บันแถลงเชนเดียวกันกับมุขที่
ดานหนา แตทาํ เปนซุม คูหาที่ปดทึบ มีการทําสวนลางซุม บันแถลงลักษณะเปนทับหลังที่ตกแตงดวย
ซุมคูหาเล็กๆ 3 ซุม แตไมมีเสารับทับหลังตามระเบียบงานสถาปตยกรรมเขมร และวางทับหลังนัน้
บนเสาที่รองรับซุมบันแถลง

ภาพที่ 43 ดานหนาอาคารมีชองเปดเปนทางเขา 3 ชอง
ภาพที่ 44 ดานหนาอาคารมีชองเปดเปนทางเขา 2 ชอง ซาย – ขวา
เสารับซุมมุขหนาและเสารับซุมมุขหลัง พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯเปนอาคารทีม่ ีมุข
ทางเขาเปนจุดเดนอยูทงั้ ดานหนาและดานหลัง เสารับซุมเปนเสาเหลี่ยม มีการตกแตงที่ปลายเสา
ทั้งดานบนและดานลางตามระเบียบอยางผนังอาคารในงานสถาปตยกรรมเขมร ประกอบดวยบัว
คว่ํา-บัวหงาย ลูกแกว ทองไม มีลวดลายปูนประดับที่ปลายเสาทัง้ 2 ดาน ลวดลายตางๆที่เสานัน้
สงผลใหเสานัน้ จะตองทําใหมีลักษณะคอดที่สวนกลางจากขอบเสาดานนอก ใหมีความออนชอย
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สอดคลองรับกันกับเครื่องลํายองที่อยูดา นบนของซุมประตูและฐานอาคารพระอุโบสถที่ซุมทางเขา
ตั้งอยู
ที่ดานหลังพระอุโบสถนัน้ ทําเปนมุขตกแตงดวยซุมบันแถลงเชนเดียวกันกับที่ดานหนา
แตทําสวนลางซุมบันแถลงลักษณะเปนทับหลัง วางทับหลังนั้นบนเสาที่รองรับซุมบันแถลง ทําให
เสาที่รองรับซุม มีขนาดเตี้ยลงกวาเสาซุมมุขดานหนา

ภาพที่ 45 และ ภาพที่ 46 เสารับซุมมุขทีด่ านหนา และดานหลังพระอุโบสถ

เสาพาไล มีการออกแบบใหเปน 2 ระนาบ ใหมมี ิติความลึกที่ตางกันระหวางระนาบเสา
พาไลกับระนาบของผนังพระอุโบสถ
โดยระนาบเสาพาไลจะเปนแนวเสาที่ลอยตัวออกมาจาก
ระนาบผนังอาคาร แตจะตั้งอยูเกือบชิดกับผนังจนไมสามารถเดินรอบตัวอาคารในแนวเสาพาไลได
ตําแหนงของเสาจะอยูตรงกับสวนของผนัง
และเวนระหวางชวงเสาใหตรงกับชองหนาตางที่
ดานขางพระอุโบสถ เสาพาไลดังกลาว ทําหนาที่รองรับสวนของชายคาปกนกที่ลอมรอบ แตเวนไว
เฉพาะสวนที่เปนมุขทางเขาดานหนา-ดานหลัง
รูปแบบและลักษณะการตกแตงเสาเปนแบบ
เดียวกันกับเสารับซุมของมุขทางเขา แตเปนการตกแตงเสาเฉพาะทีผ่ ิวดานนอกของตัวอาคารเพียง
ดานเดียวเทานั้น สวนดานที่เหลืออีก 3 ดานของเสาคงปลอยไวใหเปนผิวเรียบ
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ภาพที่ 47 แนวเสาพาไลที่ดา นขางอาคาร แนวเสาอยูชดิ กับตังอาคารมากจนไมสามารถเดินรอบตัว
อาคารได

ภาพที่ 48 เสาพาไลนัน้ ตั้งอยูระหวางชองหนาตาง ในตําแหนงของผนังรับน้ําหนักของอาคาร

ผนังอาคาร ตัวอาคารพระอุโบสถที่แบงเปน 2 สวน คือสวนภายนอกและสวนภายใน
พระอุโบสถ โดยที่สวนภายนอกนั้นคือหองโถงระเบียงหนา ซึง่ ดานหนาจะไมมีผนัง เปนเพียงเสา
ของตัวอาคารที่เวนเปนชองทางเขา-ออกระหวางชวงเสา ไมมีบานประตูปด-เปด ทีโ่ ถงระเบียงหนา
นี้มีแตผนังดานขางซึ่งเปนผนังของตัวอาคาร ผนังดานหนาของพระอุโบสถจริงๆจึงเปนผนังที่อยูลกึ
เขาไป ที่ใชกนั้ สวนภายในพระอุโบสถหรือหองพิธี ผนังดานนอกดานเหนือและใตนั้น เปนผนังกออิฐ
ถือปูนหนา 1.00 เมตร ยาว 23.10 เมตร มีชองเปดเปนหนาตาง 7 ชอง เปนชองหนาตางหลอกที่

72
ชองที่ 2 นับจากทางดานหนาพระอุโบสถ ที่หนาตางดานนอกนัน้ มีการทํากรอบหนาตางเปนบัวลอม
กรอบหนาตาง บานหนาตางดานนอกลงรักปดทองเปนลายพุมขาวบินฑ

ภาพที่ 49 ผนังดานหนาอาคารทําเปนชองเปด ไมมกี ารทําบานเปดประตู

ภาพที่ 50 กรอบหนาตางทีผ่ นังดานขางของอาคาร
ภาพลายเสนที่ 30 กรอบหนาตางของพระอุโบสถ
3.1.5.3 สวนหลังคา สวนหลังคาของพระอุโบสถนีจ้ ะมีองค
ประกอบหลักอยู 4 สวนคือ ชายคาปกนก คอสองหนาบันอาคาร และผืนหลังคา องคประกอบ
ทั้งหมดนัน้ คือลักษณะเดนลักษณะหนึง่ ของพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้

73

ภาพที่ 51 สวนชายคาปกนกลอสรอบตัวอาคารพระอุโบสถ
ชายคาปกนก เปนชายคาปกนกที่มีแนวหลังคาลอมรอบอาคาร ผืนหลังคาจะเปนแบบ
หลังคาโคงมีความกวางไมมากนัก มีเสาพาไลหรือเสาชายคาปกนกรองรับ ที่เชิงชายมีการตกแตง
ดวยปูนปน ปดขอบกระเบื้อง สันตะเขปนปูนปดรอยเชื่อมตอกระเบื้องของชายคาปกนกของดาน
ที่มาชนกันที่มมุ อาคารทัง้ สี่มมุ ปลายสันตะเขชายคาตกแตงดวยหางหงส ที่ดานบนของชายคาป
กนกมีการกอเปนขอบประดับดวยลายปูนเสมือนเปนฐานรองรับของคอสองและสวนหลังคาที่อยู
เหนือขึน้ ไปทางดานบน ลักษณะของชายคาปกนกดังกลาวนั้นจะเห็นวามีขนาดไมกวางนัก เสารับ
ชายคานัน้ ไดสรางจนชิดกับผนังมากจนไมมีทางเดิน และเมื่อพิจารณาภาพถายพระอุโบสถขณะที่
กําลังกอสราง จะเห็นวาใชคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุหลักในการทําชายคาปกนก สรางขึน้ อยาง
แข็งแรง ใชปูนซิเมนตทาํ ผิวขึ้นรูปโคงตามแบบหลังคาทีก่ ําหนด โดยไมมีการใชแปในการกอสราง
เปนลักษณะทีต่ างออกไปจากชายคาปกนกที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีโดยทั่วไป
ที่สรางตอออกไปจากตัวอาคารมากพอเพื่อปองกันฝนสาดเขามาที่ตัวอาคาร มีพื้นทีร่ ะหวางอาคาร
กับเสารับชายคามากพอที่จะสามารถเดินไดรอบ และที่ชายคานั้นก็จะเปนโครงสรางไมเนื่องจากมี
น้ําหนักไมมาก ทําใหสนั นิษฐานไดวา ชายคาปกนกนี้ อาจสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยพิเศษ
สําหรับพระอุโบสถหลังนี้โดยเฉพาะ
คอสอง จากชายคาปกนกขึ้นไปจะเปนสวนคอสอง ที่เปนระนาบเดียวกับผนังตัวอาคาร
ตกแตงทําผิวแบบบัวเชิงผนังคลายอยางทีต่ ัวอาคารในสถาปตยกรรมเขมร โดยที่ขอบดานบนเปน
บัวหงาย ลูกแกวและทองไม มีลวดลายปูนประดับ ที่บริเวณคอสองดานขางพระอุโบสถมีการ
ออกแบบตกแตงโดยใชใชซมุ บันแถลง 3 ซุม วางซุมบันแถลงนัน้ ใหหางกัน 1 ชวงเสา ลักษณะบัน
แถลงเปนแบบเดียวกับที่ซมุ มุขดานหนา
ที่ดานหนาพระอุโบสถคอสองนี้เปนเสมือนฐานรองรับสวนหลังคาพระอุโบสถ ซึง่ เปน
รูปทรงสามเหลี่ยมอันกอรูปจากหนาบันหลังคาทรงจั่ว บริเวณคอสองดานขางพระอุโบสถนัน้ ทําเปน
ซุมบันแถลงเชนเดียวกันกับบันแถลงของซุม มุขหนา-หลัง ประดับอยูดา นละ 3 ซุม ซึ่งวางหางกัน
เทากับชวงหางของแนวเสาชายคาปกนก
เมื่อดูจากทางดานขางอาคารจึงดูเสมือนเปนเสาทีท่ ํา
หนาที่รับซุมบันแถลงนี้
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ภาพที่ 52 สวนคอสองที่ดา นหนาพระอุโบสถ

ภาพที่ 53 สวนคอสองที่ดา นขางพระอุโบสถ
หนาบัน การออกแบบหนาบันดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้ มีการใชบันแถลง
คลายลักษณะแบบหนาบันของศิลปสถาปตยกรรมเขมร มาใชในการตกแตงเชนเดียวกับที่ซุมมุข
แตมีองคประกอบซุมแบบใหมคือเปนซุมบันแถลงที่ดานบนมีบันแถลงขนาดเล็ก 2 ซุมซอนกันขึ้นไป
ชวยทําใหเกิดความสงางาม หนาบันพระอุโบสถหลังนี้มีการออกแบบที่เปลี่ยนจากแนวความคิด
เดิมจากแบบ 2 มิติ มาเปนแบบ 3 มิติ แบงพืน้ ทีห่ นาบันออกเปน 3 สวน โดยสวนกลางกําหนดให
เปนประธานอยูตรงกลาง สรางเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูป ลักษณะเปนซุม บันแถลงที่มีเสา
รองรับ พื้นทีด่ านขางซุมประดิษฐานพระพุทธรูปนัน้ ไดออกแบบใหมีซุมบันแถลงในขนาดสัดสวน
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เดียวกันเปนองคประกอบทีด่ านขาง
และกําหนดใหมีระนาบที่ต่ํากวาซุม พระพุทธรูปทําหนาที่
เสมือนเปนฉากหลัง และถูกซุมประดิษฐานพระพุทธรูปที่เปนประธานตรงกลางบังไวสวนหนึ่ง32
หนาบันทางดานทิศตะวันออกซึ่งเปนดานหลังของพระอุโบสถนัน้
ไมมีการออกแบบดวย
ระนาบตืน้ - ลึกใหเกิดลักษณะ 3 มิติเชนที่ดานหนา แตยังคงมีการใชรูปแบบของซุมบันแถลงซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญในการออกแบบตกแตงพระอุโบสถหลังนี้ ใหเปนองคประกอบหลักของหนาบัน
ดวยการนําซุม บันแถลงนัน้ มาออกแบบใหเปนลักษณะเครื่องลํายอง
วางตัวไปตามโครงรูป
สามเหลี่ยมของหนาบัน จนเกิดเปนรูปแบบเครื่องลํายองที่มีลกั ษณะอยางเครื่องลํายองของหนาบัน
อาคารในงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี เปนลักษณะของการผสมผสานระหวางซุมมุขบัน
แถลงกับเครื่องลํายองของงานสถาปตยกรรมไทยจนเกิดเปนลวดลายของเครื่องลํายองทีม่ ีรูปแบบ
ใหม บริเวณชองวางของหนาบันนัน้ เวนใหเปนพืน้ ทีว่ างสําหรับวางลวดลายหรือสัญลักษณตางๆ
ประกอบดวยการออกแบบปนปูนเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง ที่ดา นลางของสัญลักษณนนั้ เจาะชอง
หนาตาง และมีการปน ปูนเปนรูปหงสคาบพวงอุบะประดับที่ดานขางของชองหนาตางนัน้ ซุม บัน
แถลงนัน้ ถูกกําหนดใหอยูท ยี่ อดแหลมสวนบนสุดของหนาบัน ตามระเบียบของหนาบันที่ดา นหนา
พระอุโบสถ
แตสวนปลายนาคลํายองของซุมบันแถลงนั้นไดออกแบบใหยาวตอลงมา
แลว
ปรับเปลี่ยนเปนเครื่องลํายองแบบในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี มีองคประกอบของเครือ่ ง
ลํายองคือ ประกอบดวยใบระกา และนาคลํายองแบบนาคสะดุง มีการมวนแบบงวงของเครื่อง
ลํายองเพื่อสรางลักษณะเสนสายและองคประกอบที่เหมาะสมกับพืน้ ที่วา งของหนาบัน และวางตัว
ไปตามโครงรูปสามเหลี่ยมของหนาบันนัน้ ไปจนกลายเปนหางหงสทมี่ ุมปลายหนาบันทัง้ 2 ขาง ผืน
หลังคาประธานเปนผืนเดียวไมมีการซอนชัน้ หรือแบงตับหลังคา

ภาพที่ 54 หนาบันพระอุโบสถดานทิศตะวันตก
ภาพที่ 55 หนาบันพระอุโบสถดานทิศตะวันออก
32

สมชาติ จึงสิริอารักษ, “ผลงานสถาปตยกรรมแบบ Modernism ของพระพรหมพิจิตร,”
หนาจั่ว 17,(ปการศึกษา 2544) : 22.
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3.1.6 ภายในพระอุโบสถ
3.1.6.1 หองโถงหนา การเขาสูพ ระอุโบสถภายในหองโถง
ดานหนานัน้ เริ่มที่ระหวางชวงเสาดานหนาของตัวอาคารเปนชองทางเขา-ออก 3 ชอง หองโถง
ดานหนานี้เปนหองที่เปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 8.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร พื้นหองเปนพื้นปูดวย
แผนหินออนสลับสี ดานขางมีชองเปดเปนหนาตางขางละ 1 ชองบานหนาตางเขียนภาพเทพนม
ผนังหองทาสีเรียบ มีการตกแตงเฉพาะที่ขอบดานลางของผนังทัง้ 4 ดานดวยการติดหินออนสลับสี
แนวเสาดานหนาภายในหองนั้นสวนบนทําเปนชองแบบชองซุมโคง ที่ผนังเขาสูหองพิธีจะมีชองเปด
เปนประตูเขา-ออก 3 ชอง ประตูกลางนั้นมีขนาดสูงกวาประตูดา นขาง ชองประตูนั้นทําเปนชอง
สี่เหลี่ยมเรียบๆไมมีการตกแตง บานประตูดานนอกลงรักปดทองเปนลายพุม ขาวบินฑ สวนบนของ
หองโถงหนานีเ้ ปนเพดานปดโครงสรางหลังคา แบงพืน้ ทีเ่ พดานเปนชองสี่เหลี่ยมเทาๆกันจํานวน 2
x 4 ชอง ตกแตงชองเหลานัน้ ดวยไมแกะสลักเปนลวดลายเหลีย่ มยอมุม ตรงกลางชองเหลานั้นมี
การประดับดวยลายดอกบัวและมีหลอดไฟใหแสงสวาง ระหวางชองลวดลายเหลี่ยมยอมุมเหลานั้น
ทําเปนลายเหลี่ยมยอมุมจํานวน 3 ชอง ตรงกลางมีโคมไฟใหแสงสวาง

ภาพที่ 56 ประตูเขาสูดานในในหองโถงเฉลียงดานหนา ภาพที่ 57 ภายในหองโถงเฉลียงดานหนา
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ภาพที่ 58 เพดานหองโถง
ดานหนา

ภาพที่ 59 พื้นหองโถง
ดานหนาเปนพื้นหินออน

ภาพที่ 60 ประตูหองโถง
ดานหนาเขาสูหองพิธีดานใน
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3.1.6.2 หองพิธี โถงดานหนาภายนอกเขาสูหองพิธีภายในนัน้
กั้นดวยชองเปดเปนประตูเขา 3 ชองดวยผนังหนา 0.95 เมตร ไมมีการตกแตงเปนกรอบประตูที่ดาน
นอก แตที่ภายในหองดานในเขียนลวดลายที่ผนังหองเปนลายกรอบประตู บานประตูดานในเขียน
ภาพเทพนม หองพิธนี ี้มีขนาดกวาง 7.60 เมตร ยาว 10.20 เมตร ประดิษฐานพระประธานคือ
พระสัมพุทธพรรณี เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กตั้งอยูบนฐานชุกชีหนิ ออนสี่เหลีย่ ม พื้นหองปูดว ยหิน
ออนสลับสี ผนังดานขางแบงเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ผนังสวนลางประดับดวยหินออนสลับสี ถัด
ขึ้นมาจะเปนสวนที่ 2 เปนชวงแนวชองเปดของหนาตาง มีหนาตางดานละ 3 ชอง บานหนาตาง
เขียนเปนรูปเทพนมและชองวางระหวางหนาตางเขียนภาพประดับ สวนที่ 3 เปนสวนบนของผนังที่
มีการเขียนภาพประดับ มีการเขียนลายเปนเสนแบงพื้นที่ผนังสวนบนนี้ใหแยกออกจากสวนผนัง
แนวชองหนาตาง

ภาพที่ 61 ภาพภายในหองพิธพี ระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ผนังภายในหองพิธีของพระอุโบสถที่สว นบน และทีพ่ นื้ ทีว่ างระหวางชองหนาตางเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก เขียนแบบรางโดยสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ และนายคารโล ริโกลี(Carlo Rigoli) ศิลปนชาวอิตาเลียนเปนผูล งสี เปนภาพในลักษณะที่มี
ระยะมุมมองเหมือนจริงอันเปนลักษณะภาพเขียนแบบศิลปะตะวันตก โดยมีการลําดับแสดงภาพ
เลาเรื่องเริ่มจากที่ผนังดานหนาหรือผนังดานพระประธาน แลวเวียนไปที่ผนังสวนบนดานซายของ
หอง ตอมาทีผ่ นังตรงขามกับพระประธานสวนบน ลําดับเรื่องตอลงมาที่สว นลางของผนังเดียวกัน
ดานซาย-ขวา แลวยอนกลับไปที่สวนลางของผนังดานซาย โดยเริ่มจากสวนดานหนาของหอง แลว
ลําดับเรื่องตอไปที่สวนลางของผนังดานขวาของพระอุโบสถที่อยูตรงขาม แลวจบเรือ่ งลงที่สวนบน
ของผนังดานขวาของหองพิธพี ระอุโบสถ
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ภาพที่ 62 ผนังพระอุโบสถ
ดานทิศตะวันออก

ภาพที่ 63 ผนังพระอุโบสถ
ดานทิศเหนือ

ภาพที่ 64 ผนังพระอุโบสถ
ดานทิศใต

ภาพที่ 65 ผนังพระอุโบสถ
ดานทิศตะวันตก
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ภาพที่ 66 และ 67 สวนบนของผนังดานหลังพระประธานดานซายและดานขวา เปนภาพ
ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนพระอินทรประธานพรแกนางผุสดี ใหลงมาเกิดเปน
พระชนนีพระเวสสันดร

ภาพที่ 68 สวนบนของผนังพระอุโบสถดานทิศเหนือ เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอน
พราหมณเมืองกลิงคราฐทูลขอชางเผือกคูพ ระนคร

ภาพที่ 69 สวนบนของผนังพระอุโบสถดานทิศตะวันตก เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอน
ทรงบริจาคมาและรถใหเปนทานระหวางทาง
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ภาพที่ 70 และภาพที่ 71 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศตะวันตก เปนภาพในเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก ตอนพรานเจตบุตรพบชูชกก็ขูจะยิงทิง้

ภาพที่ 72 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศเหนือ เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนชูชก
ถามทางพระอัจจุตฤๅษี
ภาพที่ 73 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศเหนือ เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนพระ
เวสสันดรตรัสเรียกพระลูกรัก
ภาพที่ 74 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศเหนือ เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนพระ
นางมัทรีกลับจากหาผลไมในปา และวิงวอนขอทางแกพระยาสัตว
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ภาพที่ 75 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศใต เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนพระ
อินทรแปลงลงมาเปนพราหมณทูลขอพระนางมัทรี
ภาพที่ 76 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศใต เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ชูชกหลง
ทางผานเมืองสีพี พระเจาสญชัยขอไถตัวกัญหาชาลีดวยสมบัติมหาศาล
ภาพที่ 77 สวนลางของผนังพระอุโบสถดานทิศใต เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนเสด็จ
มาพบกันพรอมหนากลางปาเขาวงกต

ภาพที่ 78 สวนบนของผนังพระอุโบสถดานทิศใต เปนภาพในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนทัง้ หมด
เสด็จกลับสูเมืองสีพี
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ภาพที่ 79 ภาพเทวดาที่บานประตูภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 80 ภาพเทพพนมที่บานหนาตางภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 81 ภาพหงสที่ดา นบนชองหนาตางภายในพระอุโบสถ

84
ผนังดานหลังพระประธานรัชกาลที่
5
ทรงมีพระราชดําริใหทาํ เปนซุมคูหาของ
พระพุทธรูปประธาน ตัวซุม มีอิทธิพลศิลปะแบบบารอค(Baroque)33 ประดับตัวซุมดวยตราพระราช
ลัญจกรประจํารัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 ภายในซุม คูหามีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสากยะสมาคม
เขียนเปนภาพพระพุทธเจาลอยเดนอยูบนอากาศ มีเทวดาทําการสักการะอยูสองขาง ที่สวนลางมี
สากยะกษัตริยนงั่ แวดลอมสักการะพระพุทธเจาหรือพระพุทธรูปประธานนั้น34 ที่เพดานหองพิธีนมี้ ี
การตกแตงโดยการแบงพื้นที่เพดานเปนชองสี่เหลีย่ ม และทําสันแบงพืน้ ที่เพดานเปนชวงๆในแนว
ขวางหอง มีการทําเปนดอกไมประดับสันที่แบงนั้น ในตารางนั้นทําเปนสี่เหลีย่ มยอมุม 12 มีดอกไม
ตกแตงที่ขอบชองสี่เหลีย่ มนัน้
ตรงกลางชองสี่เหลีย่ มมีการแกะสลักตกแตงเปนรูปดอกบัว มี
หลอดไฟอยูกลางดอกบัวนัน้ ผนังดานหลังพระประธานที่กน้ั เปนหองดานหลังพระอุโบสถ มีความ
หนา 0.55 เมตร มีชองเปดที่ดานซาย-ขวาตกแตงลวดลายเปนซุมประตู 2 ชองไมมบี านประตู

ภาพที่ 83 พระสัมพุทธพรรณีในพระ
อุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ภาพที่ 82 ซุมประดิษฐานพระพุทธรูปเปนตราพระราชลัญจกร 5 รัชกาล

33

เรื่องเดียวกัน.
34
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 146.
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ภาพที่ 84 เพดานภายในหองพิธพี ระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ

ภาพที่ 85 ประตูจากหองพิธีเขาสูหองดานหลังของพระอุโบสถ
3.1.6.3 หองโถงดานหลัง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค
เดิม 3 องค พระพุทธรูปประธานชื่อวา ”พระสัมพุทธวัฒโนภาส” มีขนาดหนาตัก 2 เมตร หอง
ดานหลังนี้มีขนาดกวาง 7.60 เมตร ลึก 5.50 เมตร ทีพ่ ื้นมีการปูดวยหินออนสลับสี ผนังดานขาง
เปนชองหนาตางดานละ 2 ชอง ผนังหองทัง้ 4 ดานเปนผนังเรียบๆมีการติดหินออนสีประดับที่
สวนลางของผนัง เพดานมีการตกแตงโดยแบงพืน้ ที่เปนชองสี่เหลี่ยม ในชองสี่เหลีย่ มมีการทําเปน
ลายดอกบัว มีหลอดไฟอยูตรงกลาง ผนังที่ดานหลังพระอุโบสถ มีชองเปดเปนประตู 2 ชองดานซาย
และขวา ไมมกี ารตกแตงดวยลวดลายตางๆ
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3.2 พระเจดีย

ภาพที่ 86 พระเจดียวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 6
พระเจดียว ัดราชาธิวาสฯในปจจุบัน ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสระหวางพระอุโบสถและพระ
วิหารในแนวแกนเดียวกันตามทิศตะวันออก - ตะวันตก เปนพระเจดียทพี่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯใหทําการปฏิสังขรณขึ้นตามพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 โดยพระเจดียองคนี้ไดสรางขึน้ จากพระเจดีย
องคเดิมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 ทรงไดสรางขึ้นเมื่อครั้งทีท่ รง
ปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ
3.2.1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 31 แผนผังพุทธาวาส แสดงที่ตั้งพระเจดียในสมัยรัชกาลที่ 6
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ภาพลายเสนที่ 32 ผังอาคารพระเจดีย
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ภาพลายเสนที่ 33 รูปพระเจดียดานทิศเหนือ
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ภาพลายเสนที่ 34 รูปพระเจดียดานทิศใต
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ภาพลายเสนที่ 35 รูปพระเจดียดานทิศตะวันออก
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ภาพลายเสนที่ 36 รูปพระเจดียดานทิศตะวันตก
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3.2.2 รูปแบบอาคาร พระเจดียมีลกั ษณะเปนพระเจดียทรงระฆังกลม
ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม 2 ชั้น องคพระเจดียประกอบดวยซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค
ฐานชัน้ ลางเปนฐานอาคาร ฐานชัน้ บนที่รองรับองคพระเจดียมีประติมากรรมรูปสิงหลอมรอบทั้ง 4
ดาน
3.2.2.1 ฐานอาคาร

ภาพที่ 87 ฐานพระเจดียว ดั ราชาธิวาสฯ
พระเจดียตั้งอยูบนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบฐานบัวลูกแกวอกไก สูง 0.80 เมตร มี
ความกวางดานละ 12.00 เมตร ทีก่ ลางดานของฐานอาคารทัง้ 4 ดานมีการทําใหฐานยื่นออกมา
รองรับซุมบันแถลงทั้ง 4 ทิศที่ฐานชัน้ บนซึง่ รองรับองคพระเจดีย ฐานอาคารนี้ประกอบดวยฐานหนา
กระดาน เสนลวด บัวคว่ํา เสนลวด ทองไม ลูกแกว ทองไม ลูกแกว ทองไม เสนลวด บัวหงาย เสน
ลวดและหนากระดาน
3.2.2.2 ฐานรองรับองคพระเจดีย

ภาพที่ 88 ฐานรองรับองคพระเจดียว ัดราชาธิวาสฯ
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เปนสวนฐานชัน้ บนที่รองรับองคพระเจดีย มีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทําเปนผนังตาม
แนวฐานสี่เหลีย่ มลอมรอบองคพระเจดียก ลม
ตกแตงสวนทีล่ อมนี้ดวยซุมหยักโคงและ
ประติมากรรมรูปสิงห มีซุมขนาดใหญประจําดานทีท่ ิศทั้งสี่ มีลักษณะคลายกับเปนซุมทางเขาผาน
สูองคพระเจดียที่อยูท างดานใน แตปดทึบไมเจาะเปนชองทางเขา ซุมดังกลาวยืน่ ออกมาเปนมุข 4
ทิศที่กงึ่ กลางดานแตละดาน ตกแตงซุมดวยองคประกอบในลักษณะเปนซุม 2 ซุมซอนกัน รูปแบบ
ของโครงลวดลายซุมทั้งสองมีความตางกัน โดยที่ซมุ หลักจะมีลักษณะความโคงของซุมตามแนว
กวางแบบสี่เหลี่ยมผืนผา สวนซุมทีซ่ อนนัน้ มีลกั ษณะความโคงแบบวงกลมโดยเปนองคประกอบ
ของตัวซุมหลัก ภายในซุมไมมีลวดลายแตใชวิธีลดระนาบพืน้ ที่ในซุม ใหมีมิติที่ลกึ ลงจากระนาบ
ของนาคลํายองของซุม และเพิ่มแนวของกรอบซุมที่ดานในอีกชั้นหนึ่ง ลวดลายในองคประกอบของ
ซุมนัน้ มีลวดลายแบบศิลปะแบบเขมรและไทย ประกอบดวยนาคลํายองเปนวงโคง มีใบระกาเปน
แบบกระหนกสามตัวเรียงกันที่ขนาดใหญขึ้น บรรจบกับซุมขนาดเล็กทีซ่ อนอยูดานบน ปลายลํายอง
ทั้งสองขางเปนมกรอาปากคายชอกระหนก มีกระจังมุมปดที่ดานขางชอกระหนก ตรงกลางของ
ลํายองมีปูนปน ประดับคลายหนากาล ซึ่งยังเปนสวนหนึง่ ที่สรางมิติของวงโคงของซุมเพิ่มขึน้ เปน
แนวโคงสีว่ งเรียงกันที่ดา นบน ซุมดานบนนั้นประกอบดวยวงโคงมีตัวกระหนกเปนใบระกาที่ดานบน
และที่ปลายวงโคง ตรงยอดเปนชอดอกไม สวนลางของซุมมีแถบแบงปนปูนเปนลายหนากระดาน
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนกามปู ดานลางเปนเสนลวด ทองไมและหนากระดาน ที่ดานขางของซุมจะ
เปนปูนทําผิวเรียบโคงไปตามอยางใบระกาทัง้ สองขางจะบรรจบกันทีส่ ันของซุม สวนเสารับซุมนั้น
เปนเสาเหลีย่ มตกแตงที่ปลายเสาดานบนดวยปูนปน ลายละเอียดประกอบดวยลวดบัวหงายปน ปูน
เปนกลีบบัวประดับ ตอมาเปนเสนลวด ทองไม เสนลวด ลูกแกวอกไก และเสนลวด ตอมาเปนเฟอง
อุบะปูนปน ที่ระนาบผนัง
สวนที่ดานลางของเสาเปนเพียงการทําปลายเสาใหกวางขึ้นเฉพาะ
ดานหนาและดานขาง ทําเปนหนากระดานซอนกัน 2 ชัน้ มีฐานหนากระดานรองรับอีกชั้นหนึง่
ที่ฐานชัน้ บนรองรับองคพระเจดียนี้ มีประติมากรรมลอยตัวรูปสิงหยืนลอมอยูโ ดยรอบ
จํานวน 28 ตัว อยูท ี่มุมแตละมุมรวม 4 ตัว และอยูท ี่แตละดานของฐานชัน้ นี้ดานละ 6 ตัว โดยตั้ง
เรียงอยูขนาบขางซุมบันแถลงขางละ 3 ตัว สิงหแตละตัวตั้งอยูบนฐานแบบฐานสิงห ดานหลังตัว
สิงหแตละตัวทําเปนซุมติดกันดานละ 3 ซุม ดานลางของแนวซุม เปนแถบลายหนากระดานที่ตอมา
จากซุมทิศทัง้ 4 ทิศ องคประกอบลายของตัวซุมนั้น ประกอบดวยลํายองแบบเปนวงโคง 3 วง ที่
ปลายดานลางมีชอกระหนก
ดานบนของวงโคงมีใบระกาแบบลายกระหนกเรียงกันไปถึงยอด
ดานลางในกรอบซุมปนปูนเปนแนวกระจังเรียงกัน ภายในซุมไมมีลวดลายแตเพิ่มแนวของกรอบซุม
ที่ดานในอีกชัน้ หนึ่ง สวนดานลางซุมที่ผนังมีการทําเปนกรอบเหลีย่ มลบมุมใหมรี ะนาบลึกลงไป
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สอดคลองกับซุมที่อยูดา นบน ที่ฐานชัน้ บนนี้มีสมี าลอมอยูทั้ง 4 มุม ทําเปนแบบสีมาแทงสี่เหลีย่ ม
จัตุรัสตั้งอยูบนแทนสูงที่มุมของฐาน โดยทําเปนเสามุมผนังยื่นออกมา มีระเบียบการตกแตงเปน
แบบเดียวกับเสารับซุมทิศ

ภาพที่ 89 ซุม ทิศของฐานชัน้ บนที่รองรับองคพระเจดีย
ลอมรอบที่ฐานชั้นบน

ภาพที่ 90 ประติมากรรมรูปสิงห

3.2.2.3 องคพระเจดีย

ภาพที่ 91 องคพระเจดียวัดราชาธิวาสฯ
วาสฯ

ภาพที่ 92 ซุมพระพุทธรูปที่องคพระเจดียวัดราชาธิ
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ฐานองคพระเจดียลักษณะเปนฐานซอนกันเปนชั้นรองรับเรือนธาตุ ประกอบดวยฐาน
เขียง ฐานบัวคว่ํา ลูกแกวสองชั้น ทองไม ลูกแกวสองชัน้ ฐานหนากระดาน ลูกแกวสองชั้น ทองไม
ลูกแกวชัน้ เดียว ฐานหนากระดาน และชุดบัวปากฐานปนปูนเปนกลีบบัวรองรับเรือนธาตุและซุม
พระพุทธรูป
พระเจดียมีเรือนธาตุทรงกลมและมีซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป มีแถบหนากระดาน
เรียบและหนากระดานปูนปน ลายดอกกลมที่สวนลางของเรือนธาตุและซุมพระพุทธรูป เรือนธาตุทํา
เปนชัน้ คลายมาลัยลูกแกวหนากระดานลูกฟกซอนกัน 3 ชั้น แตละชั้นรองรับดวยเสนลวดสองชั้น
โดยมาลัยลูกแกวชัน้ บนสุดมีปูนปนลวดลายดอกกลมประดับอยู
ถัดขึ้นไปเปนชุดบัวปากระฆัง
ลักษณะเปนบัวคว่ํา บัวหงายปนปูนเปนกลีบบัวรับองคระฆัง ที่ทศิ ทั้ง 4 ทิศของเรือนธาตุพระเจดีย
ทําเปนซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปทีม่ ีเสากลมรองรับ
องคประกอบซุมเปนแบบงาน
สถาปตยกรรมไทย ตัวซุมจะไมเปนนาคลํายองอยางชัดเจน แตจะทําเปนแนววงโคงมีหยักที่
ดานขาง มีเสนซอนกันของแนววงโคงเปนสันที่ขอบบน-ลาง และปน ปูนเปนลวดลายประดับตาม
แนววงโคงนัน้ คือตรงกลางของซุมปนปูนเปนรูปคลายหนาสิงหหรือหนากาล มีแถบลายดอกกลม
ออกมาจากหนาสิงหหรือหนากาลนั้น ดานบนมีแนวใบระกาซอนกันอยู 2 ชั้น ใบระกาขนาดเล็กจะ
เรียงกันไปตามสันแนววงโคง และจะเปนใบระกาขนาดใหญเรียงกันซอนอยูอีกชัน้ หนึง่ ที่ปลาย
ดานขางทัง้ สองของซุมเปนหางหงสแบบชอกระหนก เสารับซุมทัง้ สองขางเปนเสากลมครึ่งซีกตั้งติด
กับเสาเหลี่ยมของตัวซุม
ดานบนเสากลมนี้มีแถบหนากระดานสี่เหลีย่ มมีลายดอกกลมประดับ
รองรับซุม หัวเสาทําเปนกลีบบัวซอนกัน 2 ชั้น ถัดลงมาเปนชุดบัวหงาย ลูกแกวอกไกและบัวคว่ํา
ตรงกลางเสาทําเปนรองตามแนวตั้ง แลวทําเปนชุดบัวหงาย ลูกแกวอกไกและบัวคว่ําสองชั้นที่โคน
เสา
พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานอยูในแตละซุม เปนพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนามหายาน
แบบชวา 4 องค ดังนี้
ซุมที่ 1 ดานทิศเหนือ พระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานอภัย
ซุมที่ 2 ดานทิศตะวันออก พระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชัย
ซุมที่ 3 ดานทิศใต พระพุทธรูปประทับนัง่ ปางประทานพร
ซุมที่ 4 ดานทิศตะวันตก พระพุทธรูปประทับนัง่ ปางสมาธิ
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ภาพที่ 93 ซุมพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางประทานอภัย ดานทิศเหนือ
ภาพที่ 94 ซุมพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชัย ดานทิศตะวันออก

ภาพที่ 95 ซุมพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางประทานพร ดานทิศใต
ภาพที่ 96 ซุมพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางสมาธิ ดานทิศตะวันตก
ฐานตัง้ พระพุทธรูปเปนฐานเรียงซอนกันประกอบดวยฐานหนากระดานรองรับฐานสิงห
ฐานบัวลูกแกวอกไก ฐานบัวหงายปนปูนเปนกลีบบัวและฐานบัวหงายชั้นบนตามลําดับ องคระฆัง
เปนองคระฆังกลมไมสูงมาก ดานบนองคระฆังมีการปนปูนประดับที่ผวิ โคงขององคระฆัง กอนเปน
บัลลังกหนากระดานสี่เหลี่ยมยอมุมไม 12 ปนปูนลายดอกกลมประดับบัลลังกโดยรอบ ดานลาง
ของบัลลังกมปี ูนปนประดับเชนกัน
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สวนยอดของพระเจดียจะอยูถัดขึ้นมาจากบัลลังก โดยไมมีเสาหารและกานฉัตรรองรับ
แตทําเปนปลองไฉนตอจากบัลลังกไลขนาดที่เล็กลงเรียงซอนกันขึ้นไปจํานวน 5 ชัน้ ปลองไฉนแต
ละชั้นมีปนู ปน ลายดอกกลมประดับโดยรอบ จากปลองไฉนขึ้นไปเปนปลียอดและเม็ดน้ําคาง
พระเจดียว ัดราชาธิวาสฯในปจจุบันนี้ เปนพระเจดียทสี่ รางขึ้นจากพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ เมื่อพระ
อุโบสถไดทําการบูรณะเสร็จสิ้นแลวในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั จึง
ทรงโปรดเกลาฯใหทาํ การปฏิสังขรณพระเจดียขึ้นใหมจากพระเจดียองคเดิม อันเปนเจดียแบบสมัย
รัชกาลที่ 4 เนือ่ งจากพระเจดียองคนี้เปนพระเจดียประธานหลักของวัดที่อยูคูกันมา เปนพระเจดียที่
สรางขึ้นหลังจากไดทําการบูรณะปฏิสังขรณพระอุโบสถแลว จึงออกแบบพระเจดียใหมีลักษณะที่
กลมกลืนไปกับพระอุโบสถ โดยมีรูปแบบในองคประกอบตางๆสอดคลองกับรูปแบบองคประกอบ
จึงมีการตกแตงดวยซุมบันแถลงของ
ของพระอุโบสถ
องคประกอบตางๆของพระเจดีย
สถาปตยกรรมเขมร อยางที่นาํ มาใชเปนลักษณะสําคัญของการออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
นี้ ตามอยางที่หนาบันหรือซุมประตูทางเขาของพระอุโบสถ เชนซุม บันแถลงทีพ่ ระเจดียนี้แมวาไดมี
การออกแบบขึ้นมาใหม แตยังคงพยายามรักษาไวซงึ่ ลักษณะรูปแบบ และโครงสรางลวดลายบัน
แถลง ตามอยางบันแถลงทีพ่ ระอุโบสถ
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3.3 พระวิหาร

ภาพที่ 97 พระวิหารวัดราชาธิวาสฯ
พระวิหารวัดราชาธิวาสฯ เปนอาคารที่สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงโปรดฯใหสรางขึ้นตามพระราชประสงคเดิม ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 เพื่อใหเปนสถานที่นมัสการพระเจดียแ ละประดิษฐาน
พระพุทธรูป และเพื่อใหเปนอนุสรณสถานและเปนสถานที่บรรจุพระสรีรางคารของสมเด็จพระปย
มาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเปน
พระชนนีของพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระมเหสีในรัชกาลที่ 5 ดังนัน้ สมเด็จพระปยมาวดี ศรี
พัชรินทรมาตา จึงเปนพระราชอัยยิกาในบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 6 และบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 7
3.3.1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 37 แผนผังเขตพุทธาวาสแสดงตําแหนงของพระวิหาร
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ภาพลายเสนที่ 38 ผังอาคารพระวิหาร
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ภาพลายเสนที่ 39 รูปพระวิหารดานทิศตะวันออก
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ภาพลายเสนที่ 40 รูปพระวิหารดานทิศตะวันตก
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ภาพลายเสนที่ 41 รูปพระวิหารดานทิศเหนือ

103

ภาพลายเสนที่ 42 รูปพระวิหารดานทิศใต
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พระวิหารวัดราชาธิวาสฯตั้งอยูในเขตพุทธาวาส รวมกับพระอุโบสถและพระเจดียโดย
ตั้งอยูเชื่อมติดกับพระเจดียไปทางทิศตะวันออกในแนวแกนเดียวกัน จนไมสามารถเดินรอบอาคาร
ทั้งสองได พระวิหารหลังนีเ้ ปนอาคารขนาดเล็กมีลักษณะอาคารแบบจตุรมุข หันหนาไปทางดานทิศ
ตะวันออก
3.3.2 ผังอาคาร

ภาพที่ 43 แผนผังพระวิหารวัดราชาธิวาสฯ
พระวิหารวัดราชาธิวาสฯมีผงั อาคารเปนรูปกากบาททีห่ นั ไปในทิศทั้งสีท่ ิศ มีแนวแกน
หลักตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ตัวอาคารกวาง 12.05 เมตร ลึก 9.65 เมตร มุขอาคารในแตละ
ดานของพระวิหารกวาง 4.65 เมตร ผังอาคารปดลอม 3 ดาน มีชอ งเปดเปนทางเขา-ออกและมี
บันไดทางขึ้น-ลงที่ดานหนาเพียงดานเดียว สวนมุขที่เหลือทั้ง 3 ดานเจาะเปนชองแสง
3.3.3 รูปแบบอาคาร พระวิหารเปนอาคารที่มีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ
ฐาน ตัวอาคาร และสวนหลังคา เปนอาคารแบบจตุรมุขหลังคาทรงจัว่ แบบกระเทเซรกออิฐเต็มชอง
หนาบัน หลังคาเปนผืนเดียวไมมีการลดชั้นหรือซอนตับหลังคา และมีชายคาปกนกรอบอาคาร การ
ออกแบบพระวิหารนี้เปนไปตามอยางสถาปตยกรรมตนแบบคือพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้ โดย
การใชองคประกอบอาคารตามแบบสถาปตยกรรมไทย
แตมีลักษณะการประดับตกแตงอาคาร
อยางศิลปสถาปตยกรรมเขมร
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ภาพที่ 98 ดานหนาพระวิหาร

ภาพที่ 99 ดานหลังพระวิหาร ติดกับพระเจดีย

3.3.4 องคประกอบอาคาร
3.3.4.1ฐานอาคาร

ภาพที่ 100 ฐานอาคารพระวิหาร
ฐานของพระวิหารเปนฐานแบบฐานบัวลูกแกวอกไก สูง 1.20 เมตร ประกอบดวยชุดบัว
คว่ํา , ชุดลูกแกวอกไก และชุดบัวหงาย ไดแก ฐานหนากระดานลาง เสนลวด บัวคว่าํ เสนลวด ทอง
ไม ลูกแกว ทองไม ลูกแกว ทองไม เสนลวด บัวหงาย เสนลวดและหนากระดาน
3.3.4.2 ตัวอาคาร
เสา เสาของพระวิหารเปนเสาติดผนังอยูทมี่ ุมของมุขทัง้ 4 ดาน เปนเสาเหลีย่ มยอมุม มี
การตกแตงดวยลวดลายปูนประดับที่ปลายเสาทั้ง 2 ดานที่สวนปลายเสาทัง้ ดานบนและดานลาง
คลายตามอยางลักษณะระเบียบผนังอาคารในงานสถาปตยกรรมเขมร ที่ปลายสวนลางของเสา
ประกอบดวยฐานเขียง ชุดเสนลวดทองไม บัวคว่าํ ชุดเสนลวดทองไม บัวคว่ํา-บัวหงาย ชุดเสนลวด
ทองไม และกระจัง ที่ปลายดานบนของเสาประกอบดวยกระจัง ชุดเสนลวดทองไม บัวคว่ํา-บัวหงาย
ชุดเสนลวดทองไม บัวหงายซอนกัน 2 ชัน้ สวนบนสุดเปนหนากระดานรับสวนหลังคา
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ภาพที่ 101 เสาอาคารพระวิหาร
ผนังอาคาร ผนังอาคารพระวิหารเปนผนังเรียบ มีการตกแตงใหมีลกั ษณะเปนซุมของ
ประตูทางเขาที่มุขดานหนาพระวิหาร และเปนซุม หนาตางทีม่ ุขดานขางหรือดานหลังพระวิหาร โดย
ตกแตงใหคลายกับเปนซุมกรอบหนาตางของชองที่เจาะเปนชองแสงนัน้ ลักษณะของกรอบซุมนั้น
เปนแบบซุมบันแถลง ประกอบดวยชุดเครื่องลํายองที่มีองคประกอบคลายอยางเครื่องลํายองใน
ศิลปสถาปตยกรรมเขมร แตไมมีลักษณะแบบอยางและสัดสวนเดียวกัน สวนลางของกรอบ
หนาตางชองแสงนัน้ มีการปน ปูนตกแตงเลียนแบบระเบียงและลูกกรงระเบียงของหนาตาง สวนที่
ประตูทางเขานั้นก็ทาํ ลักษณะเปนซุมกรอบของประตูทางเขาโดยไมมีระเบียงและลูกกรงระเบียง

ภาพที่ 102 ซุม หนาตางพระวิหาร

ภาพที่ 103 ซุมประตูพระวิหาร

3.3.4.3 สวนหลังคา รูปแบบของสวนหลังคาพระวิหารนี้ จะเห็นวาเปน
รูปแบบที่ไดสรางขึ้นใหมีรูปลักษณะตามอยางสวนหลังคาของพระอุโบสถ
ซึ่งเปนอาคารที่มี
ความสําคัญทีส่ ุดในแผนผังและไดสรางขึ้นจนแลวเสร็จกอน โดยไดนาํ ลักษณะเดนของสวนหลังคา
ของพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯมาใชเปนตนแบบในการออกแบบ
สวนหลังคาพระอุโบสถนัน้ มี
องคประกอบคือ ชายคาปกนก คอสอง หนาบัน และผืนหลังคา แตสวนหลังคาพระวิหารนี้ไดลด
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สัดสวนของคอสองใหมีขนาดเตี้ยลงกวาคอสองทีห่ ลังคาพระอุโบสถ
สวนหลังคาพระวิหารจึงมี
องคประกอบหลักๆอยู 3 สวนคือ หนาบัน ชายคาปกนกและผืนหลังคา
หนาบัน หนาบันของพระวิหารมีจาํ นวน 4 ดานตามลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะ
เปนหนาบันแบบกออิฐเต็มชองหนาบัน ไมมีไขราหนาจัว่ การออกแบบหนาบันพระวิหารนี้เปน
ลักษณะรูปแบบอยางหนาบันดานทิศตะวันออกของพระอุโบสถ
ซึ่งไดมกี ารนําลักษณะเครื่อง
ลํายองในหนาบันของงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีมาใชในการออกแบบ อันมีองคประกอบคือ
นาคลํายอง ใบระกา และหางหงส ซึ่งนาคลํายองนั้นจะมีลักษณะที่เปนจุดเดนที่สดุ ของหนาบันพระ
วิหารนี้ นอกจากนัน้ แลวในสวนบนที่ยอดของหนาบันมีการออกแบบคลายกับพุมขาวบิณฑตงั้ อยู
บนสวนบนของนาคลํายอง โดยมีเสนขอบดานลางเปนตัวรับองคประกอบทัง้ หมดนีใ้ หรวมอยูในรูป
สามเหลี่ยมทรงจั่วของหลังคา
ภายในกรอบของหนาบันนัน้ มีการปน ปูนเปนรูปตางๆในแตละดานไมซา กัน และยังมี
ตัวอักษรเขมรเขียนเปนหลักธรรมทั้ง 4 ดานตางกันคือ35 ดานทิศตะวันออก มีคําแปลวา ความเปนผู
มีเมตตาเปนความสุขในโลก และมีภาพปูนปนเปนรูปกวางที่สว นกลางของหนาบัน
ดานทิศตะวันตก มีคําแปลวา ความสุขที่ยงิ่ กวาความสงบไมมี และมีภาพปูนปนเปนรูป
ซุมเรือนแกวทีส่ วนกลางของหนาบัน
ดานทิศเหนือ มีคําแปลวา จงเปนผูไมประมาทเถิด และมีภาพปูนปนเปนรูปชางที่
สวนกลางของหนาบัน
ดานทิศใต มีคําแปลวา คําพูดจริงเปนสิ่งไมตาย และมีภาพปูนปนเปนรูปนกบินที่
สวนกลางของหนาบัน

ภาพที่ 104 หนาบันพระวิหาร ทางดานทิศตะวันออก มีภาพทีก่ ลางหนาบันเปนรูปกวาง

35

พระราชกวี และคณะ, ผูรวบรวม, ประวัตวิ ัดราชาธิวาสวิหาร, 206.

108
ภาพที่ 105 หนาบันพระวิหาร ทางดานทิศตะวันตก
มีภาพที่กลางหนาบันเปนรูปซุมเรือนแกว

ภาพที่ 106 หนาบันพระวิหาร ทางดานทิศเหนือ มีภาพที่กลางหนาบันเปนรูปชาง

ภาพที่ 107 หนาบันพระวิหาร ทางดานทิศใต มีภาพที่กลางหนาบันเปนรูปนก
ชายคาปกนก ชายคาปกนกหลังคาพระวิหารนีม้ ีรูปแบบหลังคาโคงลอมตัวอาคารอยู
โดยรอบ โดยไดนําลักษณะดังกลาวมาจากรูปแบบชายคาปกนกของพระอุโบสถ ซึง่ มีลักษณะเดน
อยูที่การเปนหลังคาโคงที่ผนื หลังคาจะมีความกวางไมมากนัก ที่เชิงชายมีการตกแตงดวยปูนปน ปด
ขอบกระเบื้อง สันตะเขปนปูนปดรอยเชื่อมตอกระเบื้องของชายคาปกนกของดานทีม่ าชนกันที่มมุ
อาคารทัง้ สี่มุม ปลายสันตะเขชายคาตกแตงดวยหางหงส ที่ดานบนของชายคาปกนกมีการกอเปน
ขอบประดับดวยลายปูนเสมือนเปนฐานรองรับรูปสามเหลี่ยมของหนาบันอาคารและผืนหลังคาที่อยู
เหนือขึน้ ไปทางดาน ลักษณะองคประกอบและการตกแตงสวนของชายคาปกนกนี้ไดใชตามอยาง
ชายคาปกนกในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี
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ภาพที่ 108 สวนของชายคาปกนกและผืนหลังคาพระวิหารวัดราชาธิวาสฯ
ผืนหลังคา ผืนหลังคามีลกั ษณะเชื่อมตอกัน 4 ดานตามรูปทรงของอาคารจัตุรมุข และ
เปนผืนเดียวไมมีการซอนชัน้ หรือซอนตับหลังคา
3.3.5 ภายในอาคาร
ภายในพระวิหารมีรูปทรงของทีว่ างตามลักษณะของผังอาคารที่เปนรูปกากบาทออกไป
ตามมุขทัง้ 4 ทิศประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิที่สวนทายดานในสุดของมุขอาคารดานทิศ
ตะวันตก ทีพ่ ทุ ธบัลลังกเปนที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา กับพระอัฐิ
พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชยซึ่งเปนโอรส ซึ่งมีจารึกวา “ ”ศุภมัสดุ”
พระพุทธศาสนายุกาลลวงแลว 2453 พรรษา รัตนโกสินทรศก 130 เดือนเมษายน วันที่ 13 เปนปที่
2 ในรัชกาลปจจุบันนี”้ 36

ภาพที่ 109 ภายในพระวิหารที่มีรูปทรงของทีว่ างตามลักษณะของผังอาคารที่มมี ุขทัง้ 4 ดาน
36

“จารึกศิลาที่พทุ ธบัลลังกพระพุทธปฏิมาแบบรัชกาลที่ 6 ในพระวิหารสมเด็จพระ
อัยยิกาฯ,” ใน เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส, ซ - ฌ.

110
การตกแตงภายในพระวิหาร ในสวนพืน้ นัน้ เปนพืน้ ปูแผนหินออนเหลี่ยมสลับสีเปนลาย
ดวยแผนหินออนสีแดงสลับแผนหินออนสีเหลือง ในสวนผนังดานในของพระวิหารแบงออกเปน 2
สวนคือ สวนลางของผนังปดดวยแผนหินออนสีแดง และสวนที่ถัดขึน้ มาเปนผนังฉาบปูนทาสีครีม
เรียบ
เพดานภายในพระวิหารตกแตงเปนดาวเพดานที่อยูในชองซึ่งแบงออกเปนชองตาราง
สี่เหลี่ยมโดยมีขนาดเทาๆกัน วางลงในพืน้ ที่ของเพดานทัง้ หมดในระบบพิกัด คือที่เพดานสวนกลาง
และที่เพดานของมุขปกทัง้ สองของนัน้ แบงไดเปนสวนละ 3 x 3 ชอง ที่เพดานมุขหนาและมุขหลัง
แบงไดเปนสวนละ 2 x 2 ชอง แบงสวนเพดานของมุขสวนตางๆดวยแนวคานเขียนลายทองลงบน
พื้นสีดํา ในพืน้ ที่ของเพดานแตละสวนนั้นแบงเปนชองสีเ่ หลี่ยมยอมุมเปนชองๆดวยกรอบสันไมสดี ํา
และสีทอง ในแตละชองภายในกรอบที่แบงนั้นเปนชองสี่เหลี่ยมยอมุมแปดสีแดงสลับสีทองลดความ
ลึกลงไปจนถึงระดับพื้นของดาวเพดาน ดาวเพดานนัน้ เปนไมแกะสลัดเปนรูปดอกบัวบานสีทอง

ภาพที่ 110 ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทีส่ วนทายของมุขดานทิศตะวันตก

ภาพที่ 111 การตกแตงเพดานภายในพระวิหาร มีการแบงเปนแบงเปนชองๆตรงกลางเปนดาว
เพดาน

111
3.4 ศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 112 ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ทรงโปรดฯใหสรางศาลาการเปรียญวัด
ราชาธิวาสฯหลังนี้ขนึ้ แทนศาลาการเปรียญหลังเดิมที่อยูที่ดานหนาพระอุโบสถ
3.4.1 ที่ตั้ง ศาลาการเปรียญหลังใหมนี้ตั้งอยูในบริเวณดานหนาวัดนอก
แนวคูนา้ํ ดานหนา และอยูดานเหนือของถนนกลางวัดหนาเขตสังฆาวาส โดยหันหนาอาคารไป
ทางดานหนาวัดทางทิศตะวันตก
3.4.2 ผังอาคาร ผังอาคารประกอบดวยพืน้ ที่ 3 สวนคือ พืน้ ทีห่ องใน
สวนกลางของอาคารและ พืน้ ที่สว นมุขโถงดานหนา – ดานหลัง มีขนาด 1 หองเสา ที่ดานสกัดและ
ทําชองเปดเปนหนาตางทั้ง 1 ชอง สวนดานยาวมีขนาด 2 หองเสาในชวงแรกเปนชองหนาตาง
ในชวงถัดเขามาเปนชองประตูทางขึ้นทั้งดานซาย – ขวาของอาคาร ภายในมุข หองสวนกลางตัว
อาคารเปนแผนผังแบบมีเสารวมในมีขนาดที่ดานยาว 7 หองเสาทําชองหนาตางในแตละชวง และที่
ดานสกัด 3 หองเสา มีชองหนาตาง 2 ชองและชองเปดเปนประตูทางเขา 2 ชอง ตัง้ พระประธานหัน
หนาไปทางทิศตะวันตกหรือดานหนาของอาคาร มีอาสนะสงฆเปนแทนยาวไปกับตัวหองที่บริเวณ
ดานขวาของพระประธาน
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ภาพลายเสนที่ 44 ผังพืน้ ศาลาการเปรียญ

113

ภาพลายเสนที่ 45 ผังอาคารศาลาการเปรียญ

114

ภาพลายเสนที่ 46 รูปดานหนาศาลาการเปรียญ

115

ภาพลายเสนที่ 47 รูปดานหลังศาลาการเปรียญ
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ภาพลายเสนที่ 48 รูปดานขางศาลาการเปรียญ

117

ภาพลายเสนที่ 49 รูปตัดขวางอาคารศาลาการเปรียญ

118

ภาพลายเสนที่ 50 รูปตัดตามยาวอาคารศาลาการเปรียญ

119

ภาพลายเสนที่ 51 หนาบันของศาลาการเปรียญ

120
3.4.3 รูปแบบอาคาร รูปแบบเปนศาลาการเปรียญไมแบบไทยประเพณี
ยก
พื้นใตถนุ สูง ขนาด 11 ชวงเสา เปนอาคารแบบมีมุขเด็จแบบมุขลดใตขื่อทั้งดานหนาและดานหลัง
หลังคาเปนแบบชั้นซอน 2 ชัน้ และมีตับหลังคาซอน 3 ตับทั้งที่สวนของมุขและที่ตวั อาคาร มีหลังคา
ปกนกโดยรอบ ภายในอาคารมี 3 หองคือหองมุขดานหนา - หลัง และหองสวนกลาง ผนังอาคาร
เปนผนังไมทําสีตามธรรมชาติ
3.4.4 องคประกอบอาคาร
3.4.4.1 สวนลางอาคาร

ภาพที่ 113 สวนใตถนุ ของศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญหลังนี้เปนอาคารยกพื้นใตถุนสูง เสาอาคารเปนเสาไมกลมขนาดใหญ
เสนผานศูนยกลางประมาณ 50 เซนติเมตร พื้นใตถนุ ปูดวยหินออนสีขาวแผนใหญสลับดวยสีแดง
แผนเล็ก
3.4.4.2 ตัวอาคาร ผนังของศาลาการเปรียญแหงนี้ มีลกั ษณะ
เปนฝาองคประกอบในแตละหองเสา แบงออกเปน 3 ชวงในแนวตัง้ ประกอบดวยชองหนาตางหรือ
ประตู และผนังดานขาง ในแตละชวงแบงเปนชองเซาะรองเปนลายคลายลายประจํายาม กรอบของ
ชองหนาตางและประตูทําเปนชองโคงหยักยอดแหลม ดานบนฉลุไมชองแสงเปนลวดลายอยาง
ศิลปะไทย ดานลางเปนชองลูกกรงเฉพาะชองหนาตางชองริมของอาคาร
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ภาพที่ 114 ชองหนาตาง – ประตูที่สว นมุข

ภาพที่ 115 ชองหนาตาง – ประตูที่ตัวอาคารของศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 116 ชองหนาตางและผนังของศาลาการเปรียญ
3.4.4.3 สวนหลังคา

ภาพที่ 117 การซอนชัน้ ของหลังคา
ศาลาการเปรียญหลังนี้มีเครื่องลํายองแบบไทยประเพณีทาสีแดงประกอบดวยชอฟา
ใบระกา หางหงส มีหลังคาคลุมโดยรอบ ผืนหลังคาเปนกระเบื้องกาบกลวยเปนลอนโคงสีสม มี
กระเบื้องปดทีข่ อบชายคาดานลาง ในสวนมุขมีการซอนชั้นหลังคา 2 ซอน ซอนชัน้ บนมีแผงคอสอง

122
เจอะชองติดกระจกเปนชองแสง มีผนื หลังคาซอนกัน 2 ตับ ที่หนาบันมุขดานหนาทิศตะวันออกมี
สัญลักษณตราพระเกี้ยวประดับอยู สวนดานทิศตะวันออกมีสัญลักษณตราวชิราวุธ

ภาพที่ 118 หนาบันดานหนาทิศตะวันตกมีตราพระเกีย้ ว

ภาพที่ 119 หนาบันดานทิศตะวันออกมีตราวชิราวุธ
หลังคาของตัวอาคารสวนกลางมีการซอนกัน 2 ชัน้ ผืนหลังคาซอนกัน 3 ตับ มีแผงคอสอง
เจอะชองติดกระจกเปนชองแสงคั่นระหวางหลังคาดานบนกับชายคาปกนกดานลาง ชายคาปกนก
มีการซอนกัน 2 ชั้น มีคันทวยรูปหงสรองรับ
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ภาพที่ 120 คันทวยรับชายคา

ภาพที่ 121 ผืนหลังคา ชายคา และแผงคอสอง

บทที่ 4
บทวิเคราะห
วัดสมอรายในสมัยรัชกาลที่ 1, 2
1 บทบาทหนาที่
การฟน ฟูพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1
ที่สืบเนื่องมาจากความเสื่อมในขณะนัน้
ทรงจัดการปกครองคณะสงฆขึ้นใหมและทรงโปรดฯให
สรางและปฏิสงั ขรณวัดตางๆขึ้น วัดแตละแหงในกรุงรัตนโกสินทรขณะนั้นมีความสําคัญตางๆกัน
ตามลักษณะของการปกครองคณะสงฆดงั กลาว วัดสมอรายเปนวัดที่มีอยูแตเดิม ไดรับการ
ปฏิสังขรณและถูกจัดใหเปนวัดฝายอรัญญวาสี และมีความสําคัญในฐานะวัดทีม่ พี ระสงฆครอง
ตําแหนงพระราชาคณะเจาคณะรองฝายอรัญญวาสี รองจากเจาคณะใหญทวี่ ัดพลับหรือวัดราช
สิทธาราม
พระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญตอระบบสังคมไทยมาตั้งแตอดีต มีวัดเปนตัวกลางหลัก
ของสังคมในการถายทอดพุทธธรรม เปนสถานที่ใหความรูดานตางๆแกคนในสังคมตั้งแตระดับ
พลเมืองขึน้ ไป จนถึงเปนสถานที่ใหความรูด านพระพุทธศาสนาระดับเจานายชัน้ สูง ในสมัยรัชกาลที่
1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเลือกวัดสมอรายใหเปนสถานที่ประทับศึกษา
พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟากรมขุนเสนานุรักษพระราชโอรส และในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงเลือกใหวัดสมอรายเปนสถานที่ประทับศึกษาพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟามงกุฎ เนื่องจากรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ทรงมีพระกรุณาเลื่อมใสในพระราชาคณะผู
ครองวัดในขณะนั้น คือพระปญญาพิศาลและพระราชาคณะที่ครองวัดสมอรายตอมา ซึง่ เปน
การปฏิบัติเจริญวิปสสนานั้นเปน
พระสงฆที่เชีย่ วชาญในทางการปฏิบัติเจริญวิปสสนาทัง้ สิ้น1
การศึกษาพระพุทธศาสนาแบบปฏิบัติพิจารณาดวยตนเอง
เหมาะสมกับการผนวชของชนชั้น
กษัตริยที่มเี วลาในการ
1

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2499), 20, 23.
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ผนวชนอย จึงทรงเลือกศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวทางการปฏิบัติเจริญวิปสสนานัน้ 2 วัดสมอราย
จึงเปนวัดสําคัญที่เปนสถานที่ประทับศึกษาพระพุทธศาสนาของเจานายชัน้ สูงสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร
2 สถาปตยกรรม
2.1 ที่ตั้ง วัดราชาธิวาสฯหรือวัดสมอรายแตเดิม เปนวัดทีม่ ีมากอนสมัยกรุง
รัตนโกสินทรเปนราชธานี และเริ่มมีความสําคัญมากขึน้ อยางชัดเจนตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 1 เนื่องจาก
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทรงใหการอุปถัมภ ซึ่งเมือ่ พิจารณาจากทําเลตั้งของวัด
แลวจะเห็นวา ความสําคัญของวัดที่ไดเริ่มมีเพิ่มมากขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น มีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความสําคัญของพืน้ ที่ในบริเวณที่ตั้งวัดและบริเวณที่ตงั้ เมืองหลวง ที่เกิดขึ้นจากการที่
รัชกาลที่ 1 ทรงกอตัง้ กรุงรัตนโกสินทร และการยายราชธานีเดิมจากเมืองธนบุรี มาสรางราชธานี
แหงใหมขึ้นทีฝ่ งตะวันออกของแมนา้ํ เจาพระยา วัดสมอรายจึงกลายมาเปนวัดที่ตง้ั อยูบนฝง แมนา้ํ
ดานเดียวกันกับพระบรมมหาราชวัง
อันเปนศูนยกลางของราชธานีและเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริย
ความสัมพันธที่ไดเกิดขึ้นระหวางตําแหนงที่ตั้งของวัดสมอรายกับเขตราชธานี
ดังกลาว
เปนเหตุทาํ ใหวัดสมอรายมีความสําคัญมากขึ้น
เนือ่ งจากระยะหางของ
พระบรมมหาราชวังกับวัดสมอรายที่เหมาะสมไมใกลและไมไกลจากกันมากนัก จึงมีความสะดวก
ในการเดินทางจากพระบรมมหาราชวัง ทั้งการเดินทางทางน้ําโดยการใชแมน้ําเจาพระยาหรือการ
เดินทางตามเสนทางบนบกเลียบฝงแมน้ํา และระยะทางดังกลาวยังคงรักษาไวซงึ่ ลักษณะของวัด
ฝายอรัญญวาสี ที่จะตองตัง้ อยูหางจากตัวเมืองพอสมควร3 มีกําหนดใหอยูหางจากชุมชนหรือเมือง
500 ชั่วคันธนู หรือประมาณ 1 กิโลเมตร4 เพือ่ ความเหมาะสมกับลักษณะของการศึกษา
พระพุทธศาสนาในแนวทางการวิปสสนากรรมฐาน
2

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 11.
3
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 10 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2505), 123 - 124.
4
โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 89.
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การตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีทาํ ใหบริเวณพืน้ ทีท่ ตี่ ั้งราชธานีแหงใหมนี้ไดเปลีย่ น
ความสําคัญจากเดิมที่เปนพืน้ ที่ชนบทนอกตัวเมือง ทีม่ ีวดั ตั้งกระจายอยูทั่วไป และมีอยูในจํานวนที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่และจํานวนประชากรในพื้นที่
มาเปนพืน้ ทีท่ ี่มีความสําคัญมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงทําการฟนฟูสภาพบานเมืองหลายๆดาน ในดาน
พระพุทธศาสนา ไดมีการรวบรวม, จัดแบง และกําหนดความสําคัญของแตละวัดตามการปกครอง
คณะสงฆ เปนการสรางระบบการปกครองขึ้นใหมทงั้ หมด แตในปจจัยพืน้ ฐานที่สาํ คัญยิ่งอยางหนึ่ง
นั้นคือวัด ซึง่ วัดทีม่ ีอยูในเขตราชธานีมีจาํ นวนจํากัดจึงมีไมพอกับจํานวนประชากรในพืน้ ทีท่ ี่มีการ
เพิ่มขึ้นจากการกอตั้งราชธานีแหงใหมแมจะไดมีการสถาปนาวัดเพิ่มขึน้ อีก จากสาเหตุดังกลาวทํา
ใหวัดตางๆที่มอี ยูเดิมในเขตราชธานีแหงใหมนี้ มีความสําคัญมากขึน้ ไปโดยปริยาย

ภาพที่ 122 การเปรียบเทียบที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร และใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 – 2
สวนวัดฝายอรัญวาสีซงึ่ แตเดิมมานั้นมักจะมีจํานวนอยูไมมากนัก5 ประกอบกับสภาพ
บานเมืองที่ผานมาจากภาวะสงคราม ทําใหในชวงเวลาแหงการตั้งราชธานีนี้มวี ัดฝายอรัญวาสีอยู
5

สังเกตจากตําแหนงพระราชาคณะและพระครู ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชวงหนึง่
ที่
ตําแหนงพระราชาคณะและพระครูในคณะสงคอรัญญวาสีมีจํานวนนอยกวาในคณะสงฆคามวาสี
ทั้งฝายซายและฝายขวาใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะ
สงฆ (พระนคร : วัชรินทรการพิมพ, 2513), 22 - 31.
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นอยมาก ดังจะเห็นไดจากการจัดแบงการปกครองคณะสงฆไดเพียง 2 คณะ โดยไมมีการตั้งคณะ
สงฆฝายนี้ขึ้นอยางชัดเจน6 วัดสมอรายที่เปนวัดทีม่ ีอยูเดิมจึงไดมีความสําคัญมากขึ้น ในฐานะที่
เปนวัดฝายอรัญวาสีวัดหนึง่ ในจํานวนทีม่ อี ยู
2.2 แผนผัง
2.2.1 ผังบริเวณ วัดสมอรายตั้งอยูริมฝง แมน้ําเจาพระยา หันหนาไปทาง
ทิศตะวันตกโดยยึดตามทางสัญจรเปนหลักคือแมน้ําเจาพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2 มี
ลักษณะผังบริเวณเปนพืน้ ทีป่ ระกอบดวยพื้นที่ตัววัดและที่ธรณีสงฆ มีนา้ํ ลอมรอบแบงออกจาก
พื้นที่สวนอื่นๆโดยรอบอยางชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเปนการบอกอาณาเขตของพื้นที่วดั แลว ยังเปน
การเนนและใหความสําคัญ ดวยถือวาเปนพืน้ ที่ในดินแดนแหงพระพุทธศาสนาที่แยกออกจากพืน้ ที่
เปนพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปนสิ่งยึด
แหงความไมสงบทางโลก7
เหนีย่ วจิตใจของประชาชน และยังเปนสถานทีท่ ี่เปนอยูที่อาศัยและปฏิบัติธรรมของพระสงฆผทู ี่อยู
ในเพศบรรพชิตซึ่งทําหนาทีส่ ืบทอดพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยงั เปนลักษณะของวัดฝายอรัญวาสี
ที่ตองการความสงบ ดวยถือการปฏิบัติในแนวทางเจริญวิปสสนา จึงไดมีการขุดคูน้ําลอมพื้นทีว่ ัด
โดยรอบแยกออกจากพื้นที่อนื่ ๆ เพื่อใหมคี วามสงบยิง่ ขึ้น ลักษณะแผนผังที่มกี ารกําหนดใหมีนา้ํ
ลอมรอบผังบริเวณวัดนี้ มีลักษณะเชนเดียวกันกับผังบริเวณของวัดพลับ(วัดราชสิทธาราม) ซึ่งเปน
วัดฝายอรัญญวาสีวัดหนึ่งในสมัยนัน้ เชนเดียวกันกับวัดสมอราย

ก.
ข.
ก. ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 1 – 2 ข. แผนผังวัดราชสิทธาราม
ที่มา : ประชาแสงสายัณห, “กุฏิกออิฐถือปูน” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 80.
ภาพที่ 123 การเปรียบเทียบผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯ กับผังบริเวณวัดราชสิทธาราม
6

เรื่องเดียวกัน, 43.
7
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิช จํากัด, 2529), 126 – 130.
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ภาพลายเสนที่ 52 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 1 - 2
แสดงการกําหนดใหพนื้ ที่เขตพุทธาวาส – เขตสังฆาวาสใหแยกออกจากพืน้ ที่ดานหนา
ภายในบริเวณวัดมีการแบงออกเปน 2 สวน ดวยการขุดคูน้ํากลางวัดเชื่อมระหวางคลอง
ดานทิศเหนือและคูน้ําดานทิศใต เพื่อใชเปนแนวแยกพืน้ ทีท่ ี่อยูห ลังแนวคูน้ํา ใหออกจากพืน้ ที่
ดานหนาวัดซึง่ เปนเสมือนพืน้ ที่ตอนรับและพื้นที่เอนกประสงคสําหรับฆราวาสใชประกอบกิจกรรม
ตางๆ เปนการเนนใหทราบถึงความสําคัญของพื้นที่ดังกลาว ซึ่งประกอบดวยเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส ในระหวางเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสดังกลาวนัน้ จะเปนพื้นทีว่ างและนาที่จะมี
ทางเดินของวัดจากทาน้ําหนาวัดตรงไปสูบริเวณดานหลังวัด เพื่อเปนแนวแบงใหพนื้ ทัง้ สองสวนนี้
แยกออกจากกันอีกครั้งหนึ่ง โดยเขตสังฆาวาสจะอยูดานเหนือของถนนที่บริเวณริมคลองวัดราชาธิ
วาสฯ สวนพืน้ ที่ทางดานใตของถนนจะเปนเขตพุทธาวาส ที่ตั้งอยู ณ กึง่ กลางของผังบริเวณทั้งหมด
ซึ่งเปนตําแหนงที่แสดงถึงความสําคัญของมากที่สุดในวัด
เขตสังฆาวาส ในสมัยรัชกาลที่ 1 – 2 ตั้งอยูติดกับคลองวัดราชาธิวาสฯดานทิศเหนือ มี
การจัดกุฏิเรียงกันเปนหมูขนานไปกับคลองจนถึงแนวคูน้ําดานหลังของวัด มีการกําหนดใหหมูกฏุ ิที่
อยูสวนดานหนาวัดเปนหมูก ุฏิของพระเจาอาวาสและถัดออกไปทางดานหลังจะเปนหมูกุฏิของพระ
ลูกวัดซึ่งเปนการกําหนดพื้นที่ในการวางตําแหนงของกุฏิตามฐานานุศกั ดิ์ของพระสงฆในวัด การจัด
หมูกุฏใิ นลักษณะเรียงกันไปตามความยาวของพื้นทีว่ ัดดังกลาว ทําใหหมูกุฏทิ ี่มีอยูไมมีความแออัด
อีกทั้งพระสงฆยังมีความสะดวกในการสัญจรเขา-ออกระหวางกุฏิที่อาศัยกับเขตพุทธาวาส และทํา
ใหมีพนื้ ที่วางระหวางเขตสังฆาวาสกับเขตพุทธาวาสเหลือคอนขางมาก การกําหนดพืน้ ที่ริมคลอง
ดานทิศเหนือเปนเขตสังฆาวาสนี้ พระสงฆยงั มีความสะดวกในการเดินทางโดยใชคลองวัดราชาธิ
วาสฯทางดานเหนือ ซึ่งสามารถใชเปนเสนทางออกทางแมน้ําเจาพระยา และใชเปนเสนทางทางเรือ
ไปยังพืน้ ที่ตา งๆดานหลังวัดตามลําคลองนั้น นอกจากนี้ยงั ไดมีความเปนสวนตัวในการใชเปนทาง
สัญจรโดยไมปะปนกันกับฆารวาส ซึง่ จะมายังวัดสมอรายจากทางแมน้ําเจาพระยาทีท่ า น้าํ หนาวัด
และผูที่มาจากถนนทางดานหลังของวัด
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2.2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส จากการศึกษาประวัติวดั ราชาธิวาสฯหรือวัด
สมอรายที่ผา นมา พบวามีการบูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 1 แสดงวาวัดนี้สรางมาตัง้ แตกอ น
สมัยกรุงรัตนโกสินทร เขตพุทธาวาสอยูที่บริเวณกึ่งกลางของผังและมีพระอุโบสถซึ่งเปนอาคารที่
สําคัญที่สุดตั้งอยู ณ ศูนยกลางของผังบริเวณทั้งหมด ตัวพระอุโบสถหันไปดานหนาวัดและเปน
องคประกอบหลักในแผนผัง องคประกอบแผนผังเขตพุทธาวาสในสมัย รัชกาลที่ 1- 2 นั้น อาจ
สันนิษฐานไดวาเปนองคประกอบที่ตอเนือ่ งมาจากสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร ใน 2 กรณีคือ
1)
มีพระอุโบสถเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีหลักฐานทางเอกสารระบุวา การ
ปฏิสังขรณวัดสมอรายนัน้ ”ไดทํามุขหนาหลังตอพระอุโบสถออกมา ทําพระเจดียขึ้นขางหลังพระ
อุโบสถอีกองค 1” 8

ภาพลายเสนที่ 53 ภาพแผนภูมิสันนิษฐานแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ สมัยกอนกรุง
รัตนโกสินทร
ในกรณีที่ 1 มีพระอุโบสถเพียงอยางเดียว
2)
ในแนวแกนหลักนัน้ อาจจะมีพระเจดียเหลี่ยมยอมุมประกอบอยูที่ดานหลังพระ
อุโบสถ ในแนวแกนเดียวกัน เนื่องจากมีหลักฐานทางเอกสารระบุวา”พระเจดีย(ที่สรางในสมัย
รัชกาลที่ 4 )ก็นาจะเปนพระเจดียเดิม เล็กเสริมใหใหญเหลี่ยมแปลงเปนกลม เหตุฉนั้นจึงวัดสูญไม
ตรงกับพระอุโบสถ” 9 ซึ่งพระเจดียเหลีย่ มยอมุมนัน้ อาจจะคือ

8

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4 ฉบับ
เจาพระยาทิพากรวงศ (พระนคร : โรงพิมพทา พระจันทร, 2477), 419.
9
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสนิทสัมพันธการพิมพ, 2514), 240.

130
2.1) เปนพระเจดียองคเดิมทีม่ ีอยูกอนสมัยรัชกาลที่ 3 แลว เนื่องจากลักษณะการสราง
พระเจดียในรูปแบบพระเจดียเหลีย่ มยอมุมดังกลาวนี้ เปนรูปแบบพระเจดียทนี่ ิยมสรางขึ้นในชวงใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย10 ซึง่ ก็อาจจะเปนพระเจดียที่สรางขึ้นพรอมกับการสรางวัดสมอราย

(2.1)
ภาพลายเสนที่ 54 ภาพแผนภูมิสันนิษฐานแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ สมัยกอนกรุง
รัตนโกสินทร
ในกรณีที่ 2.1 ประกอบดวยพระอุโบสถและมีพระเจดียเหลีย่ มยอมุมเปน
องคประกอบรวม
2.2) เปนพระเจดียที่ไดปฏิสังขรณขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จากพระเจดียองคเดิม
เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ไมนิยมสรางพระเจดียใหอยูดานหลังพระอุโบสถในแนวแกนเดียวกัน
เมื่อมีการปฏิสงั ขรณวัดสมอราย จึงไดสรางพระเจดียครอบทับลงที่พระเจดียองคเดิมซึ่งก็เปนไดทงั้
พระเจดียท รงกลม หรือพระเจดียเหลีย่ มยอมุม

(2.2)
ภาพลายเสนที่ 55 ภาพแผนภูมิสันนิษฐานแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯในสมัยกอนกรุง
รัตนโกสินทร ในกรณีที่ 2.2 ประกอบดวยพระอุโบสถและมีพระเจดียเ หลี่ยมยอมุม หรือพระเจดีย
ทรงกลมเปนองคประกอบรวม
ลักษณะและองคประกอบแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดสมอรายทัง้ 2 กรณี เปนลักษณะ
แผนผังที่ใหความสําคัญกับพระอุโบสถ เชนเดียวกันกับแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดในสมัยอยุธยา
ตอนปลายลงมาจนถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือไดกําหนดใหพระอุโบสถมีบทบาทสําคัญ
10

ประยูร อุลุชาฎะ, ศิลปในกรุงเทพมหานคร ภาคแรก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียน
สโตร, 2521), 131.
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บนแนวแกนหลักมากขึน้ กวาในสมัยกอนๆ และยังไดลดความสําคัญของพระวิหารลง11 โดย
กําหนดใหพระอุโบสถเปนอาคารประธานหลักในแผนผังเขตพุทธาวาส12 ทัง้ ในแผนผังแบบที่มพี ระ
อุโบสถเพียงหลังเดียว และในแผนผังแบบที่พระอุโบสถตั้งอยูดานหนาพระเจดีย เชนทีว่ ัดชอง
นนทรี กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยาตอนปลาย(ภาพที่ 56) สวนลักษณะของการหันหนาวัดออกสู
ทางสัญจรของวัดสมอรายนัน้
ก็เปนลักษณะหนึง่ ของวัดที่สรางขึน้ ในชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย
ดวยเชนกัน ซึง่ วัดที่สรางขึน้ กอนหนานี้สว นใหญพบวา จะถูกกําหนดใหหนั หนาวัดไปตามแนวแกน
หลักสูท ิศสําคัญเชนทิศตะวันออกเสมอ

ภาพลายเสนที่ 56 แผนผังวัดชองนนทรี
ที่มา : ทองใหญ ทองใหญ และคณะ, รายงานการวิจัย วิธีการอนุรกั ษจติ รกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), ไมปรากฏเลขหนา.
ดังนัน้ จากการที่เปนวัดทีม่ ีมากอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีลักษณะแผนผังเขตพุทธาวาส
ดังที่กลาวมาทั้ง 2 กรณี อีกทั้งเปนรูปแบบของพระเจดียเหลี่ยมยอมุมที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3
และลักษณะของการหันหนาวัดออกสูทางสัญจร จึงนาที่จะสันนิษฐานไดวาวัดสมอรายนัน้ เปนวัดที่
สรางขึ้นในชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย

11

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 129.
12
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 18 ( พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2505), 173.
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วัดสมอรายในสมัยรัชกาลที่ 3
1 บทบาทหนาที่
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 3 วัดสมอรายยังคงเปนวัดที่มี
ชื่อเสียงในดานการเจริญวิปส สนา และยังคงเปนวัดที่เปนสถานที่ประทับศึกษาพระพุทธศาสนาของ
เจานายชัน้ สูงขณะที่เสด็จออกผนวช จากการที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎพระราชโอรส
พระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ที่ไดทรงผนวชและเสด็จมาประทับศึกษา
ดวยพระราชดําเนินตามอยางพระราชบิดาของพระองค13 และความจําเปนสวนพระองคจากในดาน
การเมือง14 พระองคทรงไดศึกษาและทรงเขาใจพระพุทธศาสนาอยางละเอียดลึกซึ้ง ยึดถือการ
ปฏิบัติที่กําหนดตามพระธรรมวินยั อยางเครงครัด อันมีผลทําใหทรงกอตั้งคณะธรรมยุติขึ้นที่บริเวณ
สวนหนึง่ ของวัดสมอราย วัดสมอรายจึงเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นกวาในรัชกาลกอนๆอยางเห็นได
ชัด
พระองคทรงยายสถานที่ประทับจากวัดมหาธาตุ เสด็จมาประทับที่วัดสมอรายเพื่อใช
เปนสถานที่กอ ตั้งคณะธรรมยุตินนั้ มีสาเหตุคือ นอกจากจะเปนวัดทีพ่ ระองคทรงมีความคุนเคยแลว
การปฏิบัติอยางเครงครัดตามพระธรรมวินยั ซึ่งเปนแนวความคิดใหมนนั้ เองคือเหตุผลที่สําคัญ
เนื่องจากวัดสมอรายนีเ้ ปนสํานักศูนยกลางของการศึกษาแนวทางวิปสสนามาแตเดิม
และมี
แนวทางการศึกษาที่ตางออกไปจากพระสงฆฝายคามวาสีที่เนนการศึกษาดานพระปริยัติ
อัน
เกี่ยวของกับบทบัญญัติในธรรมวินัยอยางชัดเจน การตัง้ คณะสงฆขนึ้ อีกคณะหนึ่งทีม่ ีแนวความคิด
ใหม คือการปฏิบัติอยางเครงครัดตามพระธรรมวินยั ดังกลาวทีว่ ัดแหงนี้ จึงถือเปนการมุง ศึกษา
พระพุทธศาสนาในทางที่ตางกันตามความตองการของพระสงฆเฉพาะในแตละฝายนั้นๆ โดยจะไม
มีการเปรียบเทียบถึงแนวทางการปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน ซึง่ ถาเปนการศึกษา
พระพุทธศาสนาในแนวทางเดียวกันแลวปฏิบัติตัวไมเหมือนกันนัน้ จะเปนการไมเหมาะสม เหมือน
เชนที่พระองคไดเคยยึดถือวัตรปฏิบัติตามพระรรมวินยั ทีต่ างไปจากพระสงฆอนื่ ๆเมื่อคราวประทับ
อยูที่วัดมหาธาตุ ซึ่งเปนสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช อันเปนศูนยกลางของคณะสงฆ
ทั้งหมดในประเทศและเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาดานพระปริยัติธรรม พระสงฆทนี่ นั่
13

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส ,

25.
14

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 268.
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ก็นาจะไดศึกษาและเขาใจพระธรรมวินัยตามพระไตรปฎกอยางลึกซึ้งเชนเดียวกับพระองค
แต
พระองคทรงไดยึดถือวัตรปฏิบัติอยางเครงครัดตามพระธรรมวินัยตางออกไปกับพระสงฆที่มีอยู จึง
นาที่จะเกิดมีการเปรียบเทียบกันจนอาจทําใหเกิดความแตกแยกในหมูพระสงฆอันเปนสิ่งที่ไม
สมควรและผิดวินัยสงฆอยางรายแรง
ตอมาเมื่อการปฏิบัติตนของพระสงฆฝา ยธรรมยุติอันเปนแนวทางความคิดใหม ทําให
ประชาชนมีแนวทางการรับรูสาระของพุทธรรมที่แตกตางดีขึ้นไปจากเดิม คณะสงฆฝายธรรมยุติจึง
เปนทีเ่ ลื่อมใสของประชาชนอยางรวดเร็ว
แมวาจะเปนเพียงคณะยอยๆที่ขนึ้ อยูกับคณะกลาง15
เทานัน้ วัดสมอรายในขณะนั้นจึงเปนวัดทีม่ ีความสําคัญมากวัดหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร ในฐานะที่
เปนวัดอันเปนที่ตั้งของศูนยกลางของคณะสงฆฝายธรรมยุติที่มพี ระวชิรญาณเปนผูน ํา เสมือนเปน
ศูนยกลางทางศาสนจักรของพระองค ในแนวทางแหงความศรัทธาจากประชาราษฎร อันเปนวิถีสู
แนวทางการเมืองตอไป16 จนในภายหลังพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ตองทรงพยายามที่
จะควบคุมดูแลสภาพการณที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในครั้งนัน้ 17 จนกระทัง่ พระ
วชิรญาณไดเสด็จไปประทับเปนพระราชาคณะครองวัดบวรนิเวศวิหารในชวงปลายของรัชกาล
ศูนยกลางของคณะธรรมยุติจึงเปลี่ยนยายไปอยูที่วัดบวรนิเวศตามพระวชิรญาณ คณะธรรมยุติที่
วัดสมอรายจึงลดบทบาทลงเหลือเปนคณะธรรมยุติคณะหนึ่งที่ตั้งอยูในสวนหนึ่งของวัดสมอราย
วัดสมอรายมีความสําคัญตอคณะธรรมยุติในฐานะทีเ่ ปนศูนยกลางแหงพระสงฆใน
คณะและเปนสถานที่เผยแผพระพุทธศาสนา ในแนวทางความคิดแบบธรรมยุติแกผูที่เลื่อมใสทัง้ ใน
เพศบรรพชิตหรือฆราวาส ซึ่งจะตองเปนสถานที่ทม่ี คี วามเครงครัดและตั้งมั่นอยูบนแนวความคิด
แบบธรรมยุติ คือการปฏิบัติตามทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดกําหนดไว ดังนั้น ณ ศูนยกลางทาง
ความคิดแบบธรรมยุตินี้ จึงจะตองมีระเบียบการปฏิบัตภิ ารกิจตางๆของพระสงฆ18 ที่ยึดถือมาจาก
ขอกําหนดตามพระธรรมวินยั อยางเครงครัด ทั้งระเบียบในวัตรปฏิบัติเฉพาะของตนเองและการอยู
รวมกับพระสงฆอื่นในคณะ ตลอดจนระเบียบในทุกขัน้ ตอนทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมของการ
15

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานคณะสงฆ, 47.
16
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 271.
17
เรื่องเดียวกัน, 273.
18
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , โสมนัสสาร ฉบับพิเศษ(กันยายน 2531) : 23
– 24, อางถึงใน สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ,” 14.
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ประกอบสังฆกรรม
ทั้งสิน้

ซึ่งสังฆกรรมตางๆที่ไดประกอบขึ้นนัน้ ลวนมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนา

2 สถาปตยกรรม
2.1 ที่ตั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ตําแหนงที่ตั้งของวัดที่แมวาจะอยูในละแวกของเมืองหลวง
แตเนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปนปานอกเขตพระนครของกรุงรัตนโกสินทรในขณะนัน้ จึงทําใหวดั
สมอรายยังคงมีสภาพของทีต่ ั้งที่อยูห างจากตัวเมืองพอสมควรดังลักษณะของการเปนวัดฝาย
อรัญญวาสี ดวยเหตุที่ตําแหนงที่ตงั้ ของวัดอยูหางจากตัวเมืองนี้ ทําใหพระวชิรญาณทรงไดศึกษา
พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไดอยางอิสระเปนเอกเทศออกจากกลุมของ
พระสงฆในเมืองอื่นๆ จนทําใหทรงสามารถตั้งเปนคณะธรรมยุติขึ้นในเวลาตอมา ทั้งมีบทบาท
ความสําคัญมากขึ้นดวยการเปนศูนยกลางของคณะสงฆฝายธรรมยุติ การเปนศูนยกลางดังกลาวมี
ผลสวนหนึง่ เนือ่ งดวยตําแหนงที่ตั้งของวัดที่ตั้งอยูริมแมน้ํา จึงสามารถกําหนดเขตอุทกุกเขปสีมา
เพื่อประกอบสังฆกรรมไดอยางบริสุทธิ์ ซึง่ เปนการใชเขตสีมาทีถ่ ูกตองตามพระไตรปฎกไดกําหนด
ไว อันแสดงถึงการยึดถือวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดของการเปนศูนยกลางของ
คณะสงฆธรรมยุติไดอยางชัดเจน ความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนนั้น นอกจากความศรัทธาใน
แนวทางการศึกษาพระพุทธศาสนาดังกลาวแลว ยังอาจจะมีผลมาจากการทีว่ ัดสมอรายนีเ้ ปนวัด
ฝายอรัญญวาสีที่มีชื่อเสียงมาแตเดิมดวย
2.2 แผนผัง
2.2.1 ผังบริเวณ ผังบริเวณวัดสมอรายในสมัยรัชกาลที่ 3 ในชวงแรกนัน้ ยัง
คงมีลักษณะแผนผังหลักๆคลายกับในรัชกาลกอน แตมีเขตสังฆาวาสเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึง่ ที่บริเวณ
ดานหลังวัด ตอมาเมื่อพระวชิรญาณทรงกอตั้งคณะธรรมยุติขึ้นทีว่ ัดสมอราย อันเปนคณะสงฆที่มี
แนวทางความคิดในการปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนาทีต่ างออกไปจากพระสงฆที่มอี ยูเดิม แผนผัง
วัดสมอรายจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนโดยมีการกําหนดใชพนื้ ที่ภายในวัดสมอรายเปน 2 สวนทั้ง
เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสสําหรับคณะสงฆทงั้ สองคณะคือ เปนสวนที่ใชสาํ หรับปฏิบัติของ
คณะสงฆฝายเดิมที่เปนมหานิกายคณะอรัญญวาสี และสวนที่ใชสําหรับปฏิบัติของพระสงฆฝาย
ธรรมยุติ การมีระเบียบในวัตรปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปนี้ จึงทําใหวดั สมอรายมีพระอุโบสถที่เปน
เขตสีมาใชประกอบสังฆกรรมเฉพาะสําหรับในแตละคณะๆนั้น โดยมีทั้งพระอุโบสถหลังเดิมสําหรับ
พระสงฆฝา ยมหานิกายที่มอี ยูเดิม และโบสถแพที่สรางขึ้นใหมสําหรับพระสงฆฝา ยธรรมยุติ ซึ่งการ
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นาที่จะเปนการ
แยกพระอุโบสถหรือเขตสีมาสําหรับการประกอบสังฆกรรมในแตละคณะนี19้
กําหนดตามอยางลักษณะการปฏิบัติของคณะสงฆทมี่ อี ยูเดิมคือคณะสงฆฝายคามวาสีและคณะ
สงฆฝายอรัญญวาสี ที่มักจะประกอบสังฆกรรมตางๆเฉพาะในเขตสีมาของคณะตนเทานั้น20เพราะ
หลังจากที่พระวชิรญาณทรงกอตั้งคณะธรรมยุตินิกายขึน้ แลว ไดเริม่ ปรากฏลักษณะของแผนผังที่
บงบอกลักษณะตามบทบาทหนาที่ของศูนยกลางแนวความคิดแบบธรรมยุติ ในบริเวณที่ใชสําหรับ
การปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆฝายธรรมยุติอยางชัดเจน
คือในสวนของเขต
พุทธาวาสนั้น พระองคทรงโปรดฯใหสรางโบสถแพขึน้ ใหอยูในแมน้ําเจาพระยาที่ดานหนาวัด21 เพื่อ
เปนพระอุโบสถอีกหลังหนึง่ สําหรับประกอบสังฆกรรมสําหรับพระสงฆฝายธรรมยุติโดยเฉพาะ
โบสถแพที่พระองคทรงโปรดฯใหสรางขึน้ นั้นเปนเขตสีมาประเภทอุทกุกเขปสีมา เปนการกําหนด
เขตสีมาโดยยึดถือขอกําหนดตามพระธรรมวินยั เนื่องจากการทีพ่ ระองคทรงไมมีความมัน่ ใจในสีมา
ตางๆที่มีอยูเพือ่ ทําสังฆกรรมทั้งหมด ดังเชนทีพ่ ระองคทรงพบวาเขตสีมาพระอุโบสถของวัดสมอ
รายในขณะนัน้ ไมมีความถูกตองตามพระธรรมวินยั 22 ซึ่งจะทําใหสงั ฆกรรมที่ประกอบขึ้นในสีมานัน้
ไมมีความถูกตองดวยเชนกัน โดยเฉพาะการอุปสมบททีท่ รงมีพระราชดําริไว วาจะตองกระทําขึ้น
อยางถูกตองตามขอกําหนดในพระธรรมวินัย23 อันเนือ่ งจากเปนพิธกี รรมของการแสดงตนเขาสู
สมณเพศ ถวายตัวเปนพระสงฆสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนองคประกอบสําคัญอันเปน
พื้นฐานแรกของการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง และทรงเห็นวาเขตสีมาแบบอุทกุกเขปสีมานั้น
และยังเปนลักษณะสีมา
เปนเขตสีมาทีถ่ ูกตองซึง่ ไดมีกําหนดไวในพระวินยั อยางชัดเจน24แลว
เชนเดียวกันกับกัลยาณีสีมา
ซึ่งพระสงฆทพี่ ระองคทรงมีความเลือ่ มใสไดกราบทูลใหทราบวามี
ความถูกตองบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินยั เปนตัวอยางเบือ้ งตน
19

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร : โรงพิมพมหาดไทย
กรมราชทัณฑ, 2497), 41.
20
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 18, 168.
21
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
32.
22
เรื่องเดียวกัน.
23
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2515) ,415.
24
เรื่องเดียวกัน, 419.
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ภาพลายเสนที่ 57 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 3
แสดงพื้นที่ของสงฆแตละฝาย
เขตสังฆาวาสฝายธรรมยุตทิ มี่ ีเพิ่มขึน้ ในสมัยนี้ ตัง้ อยูใ นบริเวณดานทิศใตของพื้นที่วัด
ในบริเวณที่ตงั้ พระตําหนักของพระวชิรญาณ ซึ่งเปนบริเวณที่อยูคนละสวนกับเขตสังฆาวาสที่มีอยู
เดิม การแยกเขตสังฆาวาสคณะธรรมยุติใหเปนสวนเฉพาะของฝายธรรมยุติโดยไมปะปนกันกับ
พระสงฆฝา ยเดิมนี้
เนือ่ งมาจากการที่มีระเบียบการปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวทางที่
แตกตางกันออกไป โดยพระวชิรญาณทรงไดวางระเบียบการปฏิบตั ิของพระสงฆฝายธรรมยุติขนึ้
ใหม25 ซึ่งพยายามยึดตามขอกําหนดในพระธรรมวินัยอยางถูกตองมากที่สุด นอกจากนั้นการ
กําหนดที่ตั้งของคณะสงฆฝา ยธรรมยุติในตําแหนงดังกลาว
ยังไดกําหนดลงที่วา งอันสมควรที่
เหลืออยูในบริเวณพืน้ ทีว่ ัดทัง้ หมด และเมือ่ พิจารณาประกอบกับเขตสังฆาวาสที่มอี ยูเดิมทัง้ 2 แหง
จะพบวาเขตสังฆาวาสฝายธรรมยุติที่ไดเพิม่ ขึ้นมาอีกสวนหนึ่งนัน้
ทําใหเขตสังฆาวาสทัง้ หมดได
ตั้งอยูเปนบริเวณลอมเขตพุทธาวาส เปนการเนนความสําคัญใหกับเขตพุทธาวาสอีกสวนหนึ่ง และ
การตั้งเขตสังฆาวาสลอมเขตพุทธาวาสนี้ ยังมีความสะดวกแกพระสงฆที่จะตองเขาใชพระอุโบสถ
ในการประกอบสังฆกรรมอีกดวย
2.2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส แผนผังเขตพุทธาวาสของวัดสมอรายในสมัย
รัชกาลที่ 3 นี้ มีลักษณะแผนผังแบบแนวแกนฉากทีป่ ระกอบดวยแนวแกนหลักและแนวแกนรอง
โดยในแนวแกนหลักนัน้ อาจจะประกอบดวย พระอุโบสถเพียงอยางเดียว หรือในแนวแกนหลักนั้น
อาจจะมีพระเจดียเหลี่ยมยอมุมประกอบอยูที่ดานหลังพระอุโบสถ ดังที่ไดกลาวมาแลว

25

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , โสมนัสสาร, 22 – 23,อางถึงใน สมคิด จิระ
ทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ,” 14.
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ภาพลายเสนที่ 58 ภาพแผนภูมิสันนิษฐานแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ประกอบดวยแนวแกนหลัก และมีแนวแกนรองตัดขวางที่ดานหนา – หลัง
เมื่อพิจารณาถึงแผนผังทัง้ หมดของเขตพุทธาวาส ในกรณีที่มีกําแพงแกวลอมรอบพระ
อุโบสถที่ตงั้ อยูเปนแนวแกนหลัก และมีพระเจดียเหลีย่ มยอมุมตั้งเรียงกันเปนแนวแกนรองตัดขวาง
แนวแกนหลักที่ดานหนาและหรือดานหลังนอกแนวกําแพงแกวแลวจะพบวา เปนลักษณะแผนผัง
เชนเดียวกับแผนผังพุทธาวาสของวัดในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนทีว่ ัดโปรดเกศเชษฐาราม26(ภาพที่ 59),
วัดนางชี(ภาพที่ 60), วัดมหรรพาราม(ภาพที่ 61) และทีว่ ัดไพชยนตพลเสพ27(ภาพที่ 62)

ภาพลายเสนที่ 59 แผนผังวัดโปรดเกศเชษฐาราม
ภาพลายเสนที่ 60 แผนผังวัดนางชี
ที่มา : ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิทธิพลจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 40.

26

กลุมพระเจดียท ี่วัดโปรดเกศเชษฐาราม เปนกลุมพระเจดียทรงกลม
27
ที่วัดไพชยนตพลเสพนี้กลุม พระเจดียในแนวแกนรองอยูภ ายในเขตกําแพงแกว
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ภาพลายเสนที่ 61 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดมหรรพาราม
ภาพลายเสนที่ 62 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดไพชยนตพลเสพ
ที่มา : ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิทธิพลจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 41.
แตเมื่อพิจารณาถึงแผนผังเขตพุทธาวาสในกรณีที่มพี ระอุโบสถตั้งอยูในแนวแกนหลัก
และมีพระเจดียเหลีย่ มยอมุมตั้งเรียงกันเปนแนวแกนรองตัดขวางแนวแกนหลักแลวจะพบวา เปน
ลักษณะเชนเดียวกับการจัดแผนผังกลุมอาคารในแนวแกนพระอุโบสถหรือพระวิหาร ที่รวมอยูใ น
แผนผังเขตพุทธาวาสของวัดขนาดใหญในสมัยรัชกาลที่ 3 28 เชนที่แผนผังกลุมอาคารในแนวแกน
พระวิหารวัดราชสิทธาราม(ภาพที่ 63), พระอุโบสถวัดอินทาราม(ภาพที่ 64)และพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนฯ (ภาพที่ 65)

28

ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิทธิพลจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 278.
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ภาพลายเสนที่ 63 แผนผังกลุมพระวิหารวัดราชสิทธาราม
ภาพลายเสนที่ 64 แผนผังพระอุโบสถวัดอินทาราม
ที่มา : ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิทธิพลจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 40,41.

ภาพลายเสนที่ 65 แผนผังวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา : อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, “การศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม การวางแผนผัง
อาคารในกรณีของพระอารามหลวงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” วารสารศิลปากร (ฉบับ
ครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 2527) : 47.
2.3 รูปแบบสถาปตยกรรม
2.3.1 พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสมอรายในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนพระอุโบสถทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณขึ้นมีลักษณะ เปนอาคารทรงตึกที่ดา นหนาและดานหลังมีเฉลียง
แบบจั่นหับ ชองหนาบันกออิฐเต็มจนถึงอกไกแบบกระเทเซรมีปนู ปนประดับที่หนาบัน ปน ลมเปน
แบบปนปูนหลบริมกระเบื้อง ตกแตงสวนปนลมนั้นดวยการปนปูนประดับ ลักษณะดังกลาวนัน้ เปน
ลักษณะที่คลายกันกับอาคารที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดแกที่วัดสังเวศวิศยาราม29(ภาพที่
125), และวัดราชคฤห(ภาพที่ 126 )

29

พระวิหารวัดสังเวศวิศนารามนี้ตางกันที่เปนอาคารแบบมีไขราหนาจัว่ แตไมลึกมาก
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ภาพที่ 124 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพที่ 125 พระวิหารวัดสังเวศวิศยาราม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 126 พระอุโบสถวัดราชคฤห
การเปรียบเทียบรูปแบบอาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
กับวัดในสมัยรัชกาลที่ 3
ซุมประตูที่ปรากฏอยูที่ตวั อาคารพระอุโบสถซึ่งไดปฏิสังขรณขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 นัน้
เปนไปไดทั้ง 2 กรณีวาอาจจะเปนของอาคารเดิมหรือไดทําขึ้นใหมในรัชกาลที่ 4 แตอยางไรก็ตาม
ลักษณะของซุม ประตูดังกลาวยังคงมีลกั ษณะการตกแตงของซุมประตูตามแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ 3 ที่ไดรับอิทธิพลจากงานสถาปตยกรรมจีน จากการที่ไดมีการติดตอคาขายอยาง
กวางขวางกับประเทศไทยในชวงเวลานั้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งทีท่ ําใหสันนิษฐานไดวาพระองคทรงทํา
การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสนี้ในชวงตนรัชกาล30
จึงยังคงมีลกั ษณะของการตกแตงซุมประตู
ดังกลาวนัน้ อยู โดยการปนปูนประดับเปนลายดอกไมอยางเทศติดผนัง ในลักษณะเชนเดียวกับซุม
หนาตางของวัดประดูฉิมพลี(ภาพที่ 128), วัดนางชี(ภาพที่ 129), วัดโปรดเกศเชษฐาราม(ภาพที่
130), วัดไพชยนตพลเสพ(ภาพที่ 131)

30

สมคิด จิระทัศนกุล,”พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 311.
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ภาพที่ 127 ซุม ประตูพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ สมัยรัชกาลที่ 3 – 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 128 ซุม หนาตางวัดประดูฉิมพลี

ภาพที่ 129 ซุมหนาตางวัดนางชี

ภาพที่ 130 ซุม หนาตางวัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาพที่ 131 ซุมหนาตางวัดไพชยนตพลเสพ
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ที่มา : ไขแสง ศุขะวัฒนะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับ อิทธิพลจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526),21, 40, 21, 22.

2.3.2 พระเจดียรายสี่เหลีย่ มยอมุม

ภาพที่132 พระเจดียราย บริเวณดานหนาพระอุโบสถ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
พระเจดียท ี่ดานหนาพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 4 มีรูปแบบเปนพระเจดียเหลี่ยมยอมุม
ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดเริ่มมีขึ้นมาตั้งแตสมัยอยุธยา และวิวัฒนาการสืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน31 มีหลักฐานทางเอกสารแสดงใหทราบวาพระเจดียทั้ง 4 องคที่วัดราชาธิวาสฯนี้ สรางขึน้
ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการกําหนดพระเจดียตั้งวางเรียงกันบนแนวแกนรอง ที่เปนลักษณะของพระ
เจดียที่สรางขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังที่ไดกลาวมา และมีรูปแบบคลายกันกับพระเจดียที่สรางขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ดวยเชนกัน เชนพระเจดียที่วัดพระเชตุพนฯ(ภาพที่ 133), พระเจดียวัดนางนอง
(ภาพที่ 134), พระเจดียว ัดยานนาวา(ภาพที่ 135)
31

คือเริ่มปรากฏรูปแบบพระเจดียเหลี่ยมยอมุมขึ้นในสมัยพระเจาปราสาททอง ดู
รายละเอียดใน ชัยณรงค ดีอินทร, ”รูปแบบเจดียเหลีย่ มยอมุม สมัยรัตนโกสิทรตอนตน (ระหวาง
สมัยรัชกาลที่ 1 – 3),” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 275.
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ภาพที่ 133 พระเจดียทวี่ ัดพระเชตุพนฯ ภาพที่ 134 พระเจดียวัดนางนอง
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม, ของดีศรีนคร
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมงั กรการพิมพ,
2527), 117.

ภาพที่ 135 พระเจดียวัดยานนาวา
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม, ของดีศรีนคร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมงั กรการพิมพ, 2527), 186.
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วัดราชาธิวาสในสมัยรัชกาลที่ 4
1 บทบาทหนาที่
หลังจากที่พระวชิรญาณทรงเสด็จขึ้นครองราชย
เปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 แลวนัน้ พระองคทรงโปรดฯใหสรางและปฏิสังขรณวัดตางๆขึ้นเปนจํานวน
มาก ในจํานวนนี้ทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณวัดสมอรายและพระราชทานชื่อวา “วัดราชาธิวาสวิหาร”
ซึ่งหมายความวา “วัดอันเปนที่ประทับของราชา”32 โดยอาศัยความสําคัญของวัดสมอรายเดิมใน
ฐานะที่เปนสถานที่ทเี่ คยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยในขณะทีท่ รงผนวชถึง 2 พระองค คือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พระราชบิดาของพระองคและยังหมายถึง
พระองคเอง และในความหมายของชือ่ นั้นอาจจะเปนเพราะทรงตองการที่จะแสดงใหเห็นถึงความ
เหมาะสมและสิทธิในการขึ้นครองราชยของพระองคครั้งนี้จากฐานะพระรัชทายาทเดิมในรัชกาลที่ 2
เนื่องจากในชวงกอนการขึ้นครองราชยของพระองคนนั้
ยังไมมีความชัดเจนจากพระมหากษัตริย
และเหลาขุนนางที่มีบทบาทตอการบริหารประเทศในมติเห็นชอบใหเจานายพระองคใดไดขึ้น
ครองราชย แมวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 3 ทรงมีแนวโนมสวนหนึ่งที่จะให
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามงกุฎ
ในฐานะของพระวชิรญาณไดเปนพระเจาแผนดินปกครอง
ประเทศตอจากพระองค33 ดวยทรงเห็นวามีความเหมาะสมตามสภาพของสถานการณบานเมืองใน
ขณะนั้นก็ตาม
ความสําคัญของการปฏิสังขรณวัดสมอรายของพระองคนั้น นอกจากจะเคยเปนสถานที่
ประทับของพระองคและพระราชบิดาดังกลาวแลว ยังมีความสําคัญจากการเปนสถานที่ทพี่ ระองค
ทรงไดกอตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติขึ้นและยังคงมีคณะสงฆนนั้ อยูเชนเดิม
แมวาจะไมเปน
ศูนยกลางแหงคณะสงฆธรรมยุติแลวก็ตาม
และการปฏิสังขรณวัดสมอรายครั้งนี้ไดมีการ
ปฏิสังขรณพระอุโบสถเพื่อใชเปนสถานทีป่ ระกอบสังฆกรรมของพระสงฆทมี่ ีอยูรวมกันภายในวัดได
ทั้ง 2 ฝาย ซึ่งพระอุโบสถทีท่ รงไดโปรดฯใหปฏิสังขรณขึ้นใหมนี้ ยอมนาทีจ่ ะไดมีการผูกสีมาที่
ถูกตองตามพระธรรมวินยั ตามหลักการของคณะธรรมยุติ โดยไมจําเปนตองใชโบสถแพเพื่อทําสังฆ
กรรมแตเพียงแหงเดียว การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสครั้งนี้สวนหนึง่ จึงเปนการปฏิสงั ขรณเพื่อความ
32

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,

51.
33

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2367 2394, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2477), 370.
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สะดวกแกพระสงฆธรรมยุติคณะวัดราชาธิวาส
ความสําคัญดังที่ไดกลาวมา

ซึ่งเปนคณะสงฆฝายธรรมยุติคณะหนึง่ ที่มี

2 สถาปตยกรรม
2.1 ที่ตั้ง

ภาพลายเสนที่ 66 ภาพแสดงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 4
สมัยนีพ้ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดฯใหมกี ารขุดคลองคูเมือง
34
กรุง
ชั้นนอกหรือคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อใหเปนเขตของพระนคร และสําหรับการคมนาคม
รัตนโกสินทรมกี ารขยายตัวมากขึ้น ดวยตําแหนงที่ตั้งของวัดราชาธิวาสที่ตั้งอยูห างออกไปจากแนว
คูเมืองนัน้ ไมมากนัก จึงทําใหวัดราชาธิวาสกลายเปนวัดที่อยูใกลกบั สังคมเมืองมากขึ้น โดยยังคงมี
บทบาทในฐานะของวัดที่เปนสถานที่ตั้งของคณะสงฆฝา ยธรรมยุติคณะหนึง่
และมีความสําคัญ
ตอสังคมของเมืองหลวงอยางกรุงรัตนโกสินทรมากพอสมควร เนื่องจากความสะดวกของประชาชน
ที่ใหความเลื่อมใสและ
ที่อยูท ั้งในเขตตัวเมืองหลวงหรือประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ดานเหนือ
ตองการทีจ่ ะอุปถัมภพระพุทธศาสนาในแนวทางของฝายธรรมยุติ ซึ่งในขณะนัน้ คงจะมีวัดในฝาย
34

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ
(พระนคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, 2503), 482.
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ธรรมยุติอยูเปนจํานวนไมมากนัก และการเปนวัดที่ตั้งอยูร ิมแมน้ําและหางจากวัดบวรนิเวศวิหารอัน
เปนศูนยกลางของคณะสงฆฝายธรรมยุติไมมากนัก จึงยังคงเปนวัดที่มคี วามสําคัญสําหรับพระสงฆ
ฝายธรรมยุติผซู ึ่งตองการที่จะประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาเฉพาะในเขตอุทกุกเขปสีมา35
ซึ่งเปนสีมาที่ถอื วาถูกตองตามที่ไดกําหนดไวในพระธรรมวินัย36 ที่มีอยู ณ วัดราชาธิวาสฯแหงนี้
2.2 แผนผัง
2.2.1 ผังบริเวณ

ภาพลายเสนที่ 67 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 4
แสดงการใชพระอุโบสถของพระสงฆแตละฝาย
ผังบริเวณของวัดราชาธิวาสในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากที่ไดทาํ การปฏิสังขรณแลวนั้น
ยังคงเปนผังบริเวณที่มีลกั ษณะเชนเดียวกันกับในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มพี ระสงฆทั้ง 2 ฝายอยูรวมกัน
สําหรับโบสถแพทีพ่ ระวชิรญาณทรงโปรดฯใหสรางขึน้ นัน้ ยังคงมีอยูเชนเดิมแตไดมีการใชงานบาง
ในบางครั้งเทานั้น
เนื่องจากพระสงฆฝายธรรมยุตินาจะสามารถใชพระอุโบสถหลังที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงปฏิสังขรณขึ้นสําหรับประกอบสังฆกรรมดวย เนื่องจาก
พระองคทรงเปนผูที่ไดศึกษาพระพุทธศาสนาอยางลึกซึง้ จึงนาที่จะกําหนดเขตสีมาขึน้ อยางถูกตอง
ในกรณีที่ไมมคี วามสะดวกที่จะใชพระอุโบสถแพเนื่องจากสภาพของอากาศ

35

”เถรประวัติ ของสมเด็จพระพุทธาจารย(เขียว)” ใน ประวัติราชาธิวาสวิหาร
(กรุงเทพมหานคร : วัดราชาธิวาสวิหาร, 2543), 130.
36
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 415.
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2.2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั ทรง
โปรดฯใหปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแผนผัง
ทําใหเขต
พุทธาวาสยังคงมีลักษณะแผนผังแบบแนวแกนฉากที่ประกอบดวยแนวแกนหลักและแนวแกนรอง
เชนเดิม แตยงั คงแสดงใหเห็นวาทรงไดมพี ระราชนิยมในแบบอยางสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา คือที่
ทรงมีพระราชนิยมกําหนดใหแผนผังมีแกนประธานเพียงแกนเดียว37 และใหพระเจดียนั้นไดกลับมี
ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับ
ความสําคัญมากขึ้นอีกครั้งโดยใชเปนประธานในแผนผัง38
ลักษณะการวางองคประกอบในแนวแกนหลักในแผนผังเขตพุทธาวาสเดิมของวัดราชาธิวาสฯ
พระองคจงึ ทรงคงโครงสรางแผนผังในแกนหลักนัน้ ไว เปลี่ยนแปลงแตเฉพาะรูปแบบของพระเจดีย
ลักษณะ
ประธานใหเปนพระเจดียทรงกลมที่ทรงมีพระราชนิยมเทานั้น39(ภาพลายเสนที่ 68)
ดังกลาวเปนเชนเดียวกันกับแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดบรมนิวาส(ภาพลายเสนที่ 69), วัดพระแกว
เขาวัง(ภาพลายเสนที่ 70) และวัดกวิศาราม(ภาพลายเสนที่ 71) เมื่อประกอบกับองคประกอบใน
แผนผังทั้งหมดจะทําใหมีลกั ษณะแผนผังเขตพุทธาวาสแบบแนวแกนฉาก โดยมีแนวแกนหลักที่
ประกอบดวยพระอุโบสถและพระเจดียบนแนวแกนเดียวกัน และมีแนวแกนรองประกอบดวยพระ
เจดียขวางแนวแกนหลักที่ดา นหนาและดานหลัง ลักษณะของแผนผังที่มพี ระเจดียวางเรียงกันใน
แนวแกนรองตัดขวางแนวแกนหลักนี้ มีลกั ษณะคลายกันกับแผนผังวัดศรีสุดารามทีส่ รางขึ้นในสมัย
ของพระองค (ภาพลายเสนที่ 72)

ภาพลายเสนที่ 68 ภาพแผนภูมิสันนิษฐานแนวแกนพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่
มีพระอุโบสถและพระเจดียท รงกลมวางเรียงกันบนแนวแกนหลัก

37

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 293 - 295.
38
เรื่องเดียวกัน, 130.
39
เรื่องเดียวกัน, 295.

148

ภาพลายเสนที่ 69 แผนผังพุทธาวาสของวัดบรมนิวาส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 47.

ภาพลายเสนที่ 70 แผนผังพุทธาวาสของวัดพระแกวเขาวัง
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 69.

ภาพลายเสนที่ 71 แผนผังพุทธาวาสของวัดกวิศาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 107.
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ภาพลายเสนที่ 72 แผนผังพุทธาวาสของวัดศรีสุดาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 117.

2.3 รูปแบบสถาปตยกรรม
2.3.1 พระอุโบสถ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัขกาลที่ 4 เปน
อาคารทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณขึ้น โดยทรงสรางอาคาร
ขวางที่ดานหนา-ดานหลังอาคารพระอุโบสถหลังเดิม40 ทําใหมีลักษณะอาคารเปนแบบมีมุขขวาง
ดานหนาและดานหลัง ซึง่ เปนลักษณะอาคารที่มกั ปรากฏในอาคารทางพุทธศาสนาที่ไดสรางขึน้ ใน
สมัยของพระองค และนับเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนลักษณะเดนประจํารัชกาลของพระองค
แบบหนึง่ 41 เชนพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เพชรบุรี(ภาพที่ 137), พระวิหารวัดสุวรรณาราม
ธนบุรี(ภาพที่ 138)และที่พระวิหารวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา(ภาพที่ 139)

40

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 140.
41
สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว,” 345.
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ภาพที่ 136 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 137 พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม

ภาพที่ 138 พระวิหารวัดสุวรรณาราม
ภาพที่ 139 พระวิหารวัดเสนาสนาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล,
“พระอุโบสถและพระวิหาร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 362.
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2.3.2 พระเจดีย พระเจดียว ัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นจากพระเจดียอ งคเดิมนัน้
มีลักษณะเปนพระเจดียท รงกลมและเปนรูปแบบพระเจดียทที่ รงนิยมสรางเปนเจดียป ระธาน
ของวัดทีท่ รงสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 42 อันเปนแบบที่ตา งออกไปจากในรัชกาลกอน รูปแบบ
ของพระเจดียท รงกลมดังกลาวนี้พระองคทรงไดนําลักษณะของพระเจดียในสมัยอยุธยามาใช
จึงเปนลักษณะของสถาปตยกรรมในแบบที่เปน
อีกครั้งหนึ่งทั้งในรูปแบบและแผนผัง43
ลักษณะเฉพาะของพระองคอีกลักษณะหนึ่ง รูปแบบที่เปนพระเจดียทรงกลมของวัดราชาธิวา
สดังกลาวนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับพระเจดียที่พระองคทรงโปรดฯใหสรางขึ้น เชนที่วัดปทุมวนา
ราม(ภาพที่ 141), วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม(ภาพที่ 142) และพระธาตุจอมเพชร
จังหวัดเพชรบุรี(ภาพที่ 143)

ภาพที่ 140 พระเจดียวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

42

ภาพที่ 141 พระเจดียวัดปทุมวนาราม

ยกเวนพระเจดียประธานทีว่ ดั พระเชตุพนฯ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, 295.
43
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 142 พระเจดียวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ภาพที่ 143 พระเจดียพระธาตุจอมเพชร เขาวัง เพชรบุรี
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วัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6
1 บทบาทหนาที่
ในชวงแรกทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงขึ้นครองราชยนั้น วัดราชาธิ
วาสฯยังคงมีพระสงฆทงั้ 2 คณะอยูรวมในวัดเดียวกัน ตอมาพระองคทรงมีพระราชดําริใหวัดราชาธิ
วาสเปนวัดของพระสงฆฝายธรรมยุติโดยเฉพาะ44 เนื่องจากมีพระสงฆในวัดวิวาทกันและไดแยก
ยายออกจากวัดไปจนไมมีพระสงฆอยู ซึง่ ปรากฏในความวา “เชื้อสายของพระมหานิกายแตกอน
เสื่อมสูญสิ้นไปแลว ครั้นจะทิ้งไวก็จะทรุดโทรมแลกลับกลายเลวทรามไป เห็นวาควรจะยกขึน้ เปน
วัดธรรมยุติกนิกาย อันนับวาเปนผูสืบจากตนเชื้อสายของวัดนี้ ดีกวาไปหาพระสงฆมหานิกายลัทธิ
อื่นมาปกครองวัด”45 พระองคจึงทรงนิมนตพระศรีวิสุทธิวงศพระราชาคณะจากวัดโสมนัสมาครอง
อยูที่วัดราชาธิวาสพรอมดวยคณะสงฆฝา ยธรรมยุติ จึงทําใหวดั ราชาธิวาสฯเปนวัดฝายธรรมยุติ
นับตั้งแตในปพ.ศ. 242946นั้นเปนตนมา
ตอมาพระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ ซึ่งแนวความคิดใน
การปฏิสังขรณนั้นมีผลจากความสําคัญของวัดราชาธิวาสที่ผานมา การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสใน
ครั้งนี้พระองคทรงไดพระราชนิพนธหนังสือเรื่อง “วัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส” เพื่อใหทราบ
ถึงบทบาทที่สาํ คัญตางๆของวัดราชาธิวาสฯ ที่มมี าตั้งแตการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีเมื่อ
ครั้งยังมีชื่อวาวัดสมอราย47 บทบาทที่สาํ คัญดังกลาวคือ วัดราชาธิวาสนั้นมีความสําคัญตอสังคมใน
แงของการเปนสถานที่กอตัง้ คณะสงฆฝา ยธรรมยุติ ซึง่ เปนคณะสงฆอันเปนที่เลื่อมใสของประชาชน
และนอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระราชดําริถึงความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯ ในฐานะที่เปนวัดที่
มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องตอสถาบันพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี ซึ่งความสัมพันธนนั้ ไดเริ่ม
44

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,

16.
45

“สําเนาแจงความแผพระราชกุศลการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาศ ซึ่งไดเขียนในสมุดเซ็น
นามบริจาคทรัพย,” ใน เรื่องการปฏิสังขรณวัดสมอรายและรายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัด
ราชาธิวาส ภาคที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,2528), 61.
46
”เถรประวัติ ของสมเด็จพระพุทธาจารย(เขียว),” ใน ประวัติราชาธิวาสวิหาร 130 131.
47
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส,
1 - 61.
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เกิดขึ้นตั้งแตรัชสมัยของพระมหากษัตริยผสู ถาปนาราชวงศ คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มาจนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4
พระราชบิดาพระองคดังที่ไดกลาวมาแลว
จากบทบาทตางๆของวัดราชาธิวาสที่ผานมาดังกลาว
ทีท่ ําใหพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหทําการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาส โดยทรงมีพระราชประสงค
กําหนดใหวัดราชาธิวาสที่ปฏิสังขรณขึ้นใหมนมี้ ีบทบาทหนาที่คือ
1) เพื่อใหเปนวัดอนุสรณสถานของการสถาปนาคณะสงฆฝายธรรมยุตินิกาย โดยจะ
เห็นไดจากพระราชดําริของพระองคที่ไดกลาวถึงความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯ ในฐานะที่เปน
สถานที่กอตัง้ คณะสงฆฝายธรรมยุติดังทีก่ ลาวมาแลว และนอกจากนีย้ ังไดปรากฏพระราชประสงค
ดังกลาวใน “สําเนาแจงความแผพระราชกุศลการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาศ ซึง่ ไดเขียนในสมุดเซ็น
นามบริจาคทรัพย” ความวา “ซึ่งจะรักษาที่อนั เริ่มประดิษฐานธรรมยุตินิกายไวเปนอนุสาวรีสถาน
สําหรับใหเกิดความสังเวชแลเลื่อมใสสืบไปในกาลภายหนา”48 ซึ่งพระราชประสงคดงั กลาวนี้ไดเกิด
ขึ้นมาจากแนวพระราชดําริของพระองคกอ นที่จะทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสในครั้งนี้แลว ดังที่ได
กลาวมา
นอกจากนี้อาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสที่ไดปฏิสังขรณขึ้นใหมนั้น ยังไดแสดงถึง
ความหมายอันสอดคลองกับการเปนอนุสรณแหงคณะธรรมยุติดวยสัญลักษณของ“พระธรรม” ซึ่ง
“พระธรรม” หรือ “คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา”นั้นเปนหลักสําคัญแหงคณะธรรมยุติ
เนื่องจากคณะธรรมยุตินนั้ มีการปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนาโดยยึดตาม“พระธรรม”เปนที่ตั้ง ซึง่ จะ
ไดกลาวถึงสัญลักษณของ“พระธรรม”ที่ปรากฏอยูทพี่ ระอุโบสถนัน้ ตอไป
2) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชบิดา
ของพระองค ดังจะเห็นไดจากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีพระราชดําริ
ในการหลอพระสัมพุทธพรรณีจําลองขึ้นเพื่อเปนประธานแหงวัดราชาธิวาสนี้ ซึง่ พระสัมพุทธพรรณี
องคเดิมนัน้ มีความหมายอันเปรียบเสมือนองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจาก
เปนพระพุทธรูปที่พระองคทรงไดหลอขึ้นทีว่ ัดแหงนี้แลวพระราชทานชือ่ พรอมทัง้ ไดบรรจุดวงพระ
ชันษาและพระสุพรรณบัตรเดิมของพระองค และยังทรงไดนําไปประดิษฐาน ณ สถานที่ตางๆทีท่ รง
เสด็จไปประทับดวยเสมอ นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ยังทรงไดกําหนด
48

“ รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1” ใน เรื่องการปฏิสังขรณ
วัดสมอรายและรายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1, 63.
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ทําการหลอพระสัมพุทธพรรณีจําลองในวันคลายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 4 และทรงโปรดฯ
ใหประดิษฐานเปนพระประธานภายในพระอุโบสถ เพื่อเปนที่ระลึกถึงพระคุณและถวายพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ดังความที่ไดกลาวไวในเอกสารเรื่อง ”การหลอ
พระสัมพุทธพรรณี” 49 นอกจากนีพ้ ระองคยังทรงไดมีพระราชพิธพี ุทธาภิเษกสมโภชพระสัมพุทธ
พรรณีจําลองนั้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 ซึง่ เปนวันคลายวัน
พระบรมราชาภิเษกแหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั อีกดวย50
ตารางที่ 1 แสดงมูลเหตุการสรางวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นใหมทงั้ พระอาราม
วัดที่รัชกาลที่ 5
ป พ.ศ.
ทรงโปรดฯใหสรางหรือ
มูลเหตุการสราง
ที่สรางหรือปฏิสังขรณ
ปฏิสังขรณ
ทั้งพระอาราม
2412
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดประจํารัชกาล
2417
วัดปรมัยยิกาวาส
เพื่อรวมพระราชกุศลกับพระราชธิดา
เพื่ออุทิศพระราชกุศลแดพระราช
2419
วัดเทพศิรินทราวาส
มารดา
2419
วัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดประจําพระราชวัง
2430
วัดไชโยวรวิหาร
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
2431
วัดอัษฎางคนิมิตร
วัดประจําพระราชวัง
2435
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชโอรส
2442
วัดเบญจมบพิตร
วัดประจําพระราชวัง
2451
วัดราชาธิวาสฯ
เพื่ออุทิศพระราชกุศลแดพระราชบิดา
ผาติกรรมแทนวัดเดิม แลกกับการ
2452
วัดสัตตนารถปริวัตร
สรางพระราชวัง
วัดราชาธิวาสฯไดเริ่มทําการปฏิสังขรณในปพ.ศ. 2451 ซึ่งเปนชวงปลายของรัชกาล
ตลอดชวงเวลาของการครองราชยของพระองคนนั้ พระองคทรงสรางและปฏิสังขรณวัดเปนจํานวน
49

เรื่องเดียวกัน, 77 - 78.
50
เรื่องเดียวกัน, 158.
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มาก เปนวัดที่ทรงสรางขึน้ มาใหมหรือทรงปฏิสังขรณทงั้ พระอารามจํานวนหนึง่ ซึง่ วัดในแตละแหง
นั้นมีมูลเหตุใหสรางขึน้ ตามพระราชประสงคตางๆของพระองคอยางชัดเจน(ตารางที่ 1) แตไมพบวา
พระองคทรงสรางวัดอืน่ ๆที่ผา นมาเพื่อที่จะอุทิศพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว พระราชบิดาดังเชนวัดราชาธิวาสฯ ซึ่งนับเปนการประกอบพระราชกุศลแดพระราช
บุพการีของพระองค เชนทีพ่ ระองคทรงสรางวัดเทพศิรินทราวาสเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชชนนี พระราชมารดาของพระองค
3)เพื่อใหวัดราชาธิวาสฯโดยเฉพาะอาคารพระอุโบสถ
มีบทบาทหนาที่เปนงาน
สถาปตยกรรมที่สามารถแสดงแนวคิดทางดานประวัติศาสตร เพื่อบงบอกใหทราบถึงที่มาของความ
เปนชาติไทย
ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากนโยบายทางดานการเมืองการปกครองของประเทศไทยใน
ขณะนั้น กลาวคือเมื่อพิจารณาถึงสภาพการณดานตางๆของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
จะเห็นวาประเทศไทยไดมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปนอยางมาก การติดตอสัมพันธกับประเทศทางตะวันตกใน
ดานตางๆไดขยายตัวมากขึ้นกวาในรัชกาลกอนๆโดยเฉพาะลัทธิจกั รวรรดินิยม ทําใหประเทศไทยมี
การปรับตัวและพัฒนาสภาพสังคมใหดํารงอยูไดจากเงื่อนไขที่มหาอํานาจประเทศตะวันตก
เหลานั้นไดกาํ หนดขึ้น การกําหนดอาณาเขตทางภูมิศาสตรที่ทาํ ใหเกิดสภาพของรัฐในเชิงดินแดน
และการพัฒนาสภาพของสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนาตามอยางประเทศตะวันตก เปนปจจัย
ที่ทาํ ใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ตองทรงพยายามสถาปนาประเทศใหมีความเปน
เอกภาพหรือมีความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน51 อันเปนนโยบายเพื่อความมั่นคงของชาติ ซึ่ง“ประเทศ
สยาม”และสภาพทางสังคมของประเทศในขณะนัน้ ยังไมมีความชัดเจนของความเปนเอกภาพ
เพราะสภาพสังคมในขณะนัน้ ไมไดมีเฉพาะเพียง “ชาวสยาม” แตยังประกอบดวยกลุมชนอืน่ ๆทีม่ ี
อยูภายในพระราชอาณาเขต ดังพระราชดําริของพระองคความวา “จะตัดการซึ่งไมเปนธรรมแลทาง
ที่เดือดรอนใหสิ้นไป ใหประชาชนทั้งปวงรูสึกวา เปนชาติอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสนิท มิไดเลือกเกิด
แลศาสนา ใหมหาชนรูสึกรักชาติแลประเทศของตน”52 นโยบายสรางความเปนเอกภาพของประเทศ

51

ราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 –
2487,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 86.
52
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, อางถึงใน ราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการ
ของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 2487,” 86.
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นี้ ไดดําเนินการทัง้ ทางตรงและทางออมในหลายรูปแบบคือ ดานการเมือง, การศึกษาและดาน
อุดมการณ53
ในทางตรงนั้นคือการดําเนินนโยบายดานการเมือง ซึ่งมีนักวิชาการไดแสดงใหเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงไดพยายามรวมประเทศใหเปนหนึง่ เดียว54 และทรงมี
พระราชดําริแกลักษณะการปกครองเปลี่ยนเปนอยางพระราชอาณาเขตประเทศไทยรวมกัน”55 ใน
พ.ศ. 2435 ในลักษณะการจัดการปกครองเปนมณฑล รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และพยายาม
ขจัดความแปลกแยกของกลุมชนตางๆในพระราชอาณาจักร ดวยการที่เปลี่ยนชื่อมณฑลตางๆนัน้
เพื่อใหกลุม ชนในมณฑลนั้นๆมีความรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งของพระราชอาณาเขตประเทศไทย56
ดวยแนวทางการดําเนินการที่นุมนวลและเด็ดขาด ดังความวา “ขาหลวงตองประพฤติตัวใหเปนที่รัก
ใครของพวกลาว อยาใหถือวาเปนลาวชาติหนึง่ ไทยชาติหนึง่ ใหประพฤติเชนถือวาไทยกับลาวเปน
ชาติเดียวภาษาเดียวกัน…”57 และความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ร.ศ.107 เกีย่ วกับนโยบาย

53

ชัชชัย คุมทวีพร, สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และประวัติศาสตรนิพนธไทย
สมัยใหม : การวิเคราะหเชิงปรัชญา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 304.
54
สมเกียรติ วันทะนะ, รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม 2435 - 2475, (กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2525, 4,
อางถึงใน ชัชชัย คุมทวีพร, สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และประวัติศาสตรนพิ นธไทย
สมัยใหม : การวิเคราะหเชิงปรัชญา, 304.
55
เรื่องเดียวกัน, 296.
56
เชน มณฑลลาวเฉียง เปลี่ยนเปนมณฑลพายัพ, มณฑลลาวพวน เปลี่ยนเปนมณฑล
อุดร, มณฑลลาวกาว เปลีย่ นเปนมณฑลอีสาน, มณฑลลาวกลาง เปลี่ยนเปนมณฑลนครราชสีมา,
มณฑลเขมร เปลี่ยนเปนมณฑลบูรพา ดูรายละเอียดใน ประเสริฐ กาญจนกุล, ”งานมหาดไทยสมัย
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” ใน ปาฐกถาเรื่องสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระประวัติลูกเลา, (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย และคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2525, 4, อางถึงใน ชัชชัย คุมทวีพร,
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และประวัติศาสตรนิพนธไทยสมัยใหม : การวิเคราะหเชิง
ปรัชญา, 297.
57
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, อางถึงใน ราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการ
ของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 2487,” 86.
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ทางเหนือวา “ตองบังคับใหเด็ดขาด ไมควรตองมีความเกรงใจ เพื่อจะวาโดยยอแลวใหใชกิรยิ า
ถอยคําอันออนหวาน แตการที่จะเอานัน้ ตองเอาใหไดจริงๆ” 58
สวนนโยบายการสรางความเปนเอกภาพในทางออมนัน้ คือการสรางอุดมการณ โดยทรง
ไดพยายามสราง“สํานึกแหงความเปนชาติ”
ของกลุม ชนตางๆภายในรัฐทีม่ ีตัวตนแนนอนโดยมี
เอกลักษณแหงความเปนหนึง่ เดียวนัน้ รวมกัน”59 ดังพระราชดําริตางๆความวา “แผนดินสยามนัน้
ประกอบไปดวยราษฎรที่ถือกันวาเปนชาติเดียวกัน
เพราะมีพระมหากษัตริยองคเดียวกันเปน
ผูปกครอง และพูดภาษาเดียวกัน แมวาจะเปนไทยบาง ลาวบาง ก็ตาม ภาษาที่พดู ก็เพียงเพี้ยนไป
บางเทานัน้ มิใชพูดกันคนละภาษา”60 จากแนวพระราชดําริใน“สํานึกแหงความเปนชาติ”ดังกลาว
พระองคทรงนําเสนอแนวคิดทางดานประวัติศาสตรในลักษณะของความเปนมาและเรื่องราวของ
ประเทศชาติ ซึ่งเปนแงมมุ ที่แตกตางไปจากเดิมที่มกั เสนอประวัติศาสตรในดานที่เกีย่ วกับสถาบัน
กษัตริย เพื่อใหประชาชนรับรูเรื่องราวและความเปนมาของประเทศชาติภายใตดินแดนของพระราช
อาณาเขตที่กาํ หนดไดจริงของปจจุบัน61 ตอการมีอดีตรวมกันของ“ชาวไทยหรือ“ประเทศสยาม”62
อันมีผลนําไปสูความเปนเอกภาพประเทศ การนําเสนอประวัติศาสตรในแงของความเปนมาและ
เรื่องราวแหงชาติในชวงสมัยนี้ นอกจากเปนในดานงานเขียนทางประวัติศาสตรแลว ยังมีการจัดตั้ง
ศาลาหทัยสมาคมซึ่งเปนพิพิธภัณฑสถาน เมื่อ พ.ศ. 2417 ดําเนินการตามแบบอยางตะวันตก หรือ
มิวเซียม(Museum) มีการจัดตั้งโบราณคดีสโมสรในป พ.ศ. 2450 และสมาคมสืบสวนของโบราณ
ในป พ.ศ. 2452 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและคนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
แกผูสนใจทัว่ ไป ดังปรากฏอยูในพระราชดํารัสความวา

58

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, อางถึงใน ชัชชัย คุมทวีพร, สมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ และประวัติศาสตรนิพนธไทยสมัยใหม : การวิเคราะหเชิงปรัชญา, 304.
59
ราม วัชรประดิษฐ, พัฒนาการของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 - 2487,
86.
60
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, อางถึงใน ราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการ
ของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 2487,” 86.
61
ราม วัชรประดิษฐ, พัฒนาการของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 - 2487,
90, 177.
62
ชัชชัย คุมทวีพร, สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และประวัติศาสตรนิพนธไทย
สมัยใหม : การวิเคราะหเชิงปรัชญา, 310.
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ประเทศทั้งหลายซึ่งไดควบคุมกันเปนชาติและประเทศขึ้น ยอมถือวาเรื่องราว
ของชาติและประเทศตนเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะพึงศึกษาและพึงสั่งสอนกันใหรูชัดเจน
แมนยํา เปนวิชาหนึ่งซึ่งจะไดแนะนําความคิดและความประพฤติ ซึ่งพึงเห็นไดเลือกได
ในการที่ผิดและชอบชั่วและดี เปนเครื่องชักนําใหเกิดความรักชาติและแผนดินของตัว63

พระองคทรงแสดงแนวพระราชดําริถงึ ความเปนมาและเรื่องราวแหงชาติไทย
ให
ประชาชนเขาใจวา ไมไดมีเพียงเฉพาะชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตามความคิดเดิมของสังคมเทานัน้
แตทรงพยายามชี้ใหเห็นวา ความเปนมาของชาวไทยหรือประเทศสยามนั้น ไดเริ่มมีขึ้นพรอมกับรัฐ
ชาติไทยตางๆในชวงเวลากอนหรือรวมสมัยกับสมัยกรุงศรีอยุธยา
วิธีการกําหนดขอบเขตของ
เรื่องราวและความเปนมาแหงชาติไทยของพระองคนนั้ ทรงใชเรื่องราวและความเปนมาทีเ่ กิดขึ้นบน
พื้นที่แหงรัฐเชิงดินแดนของปจจุบัน และชวงเวลาที่ปรากฏเปนรัฐชาติไทยกอนหรือรวมสมัยกับกรุง
ศรีอยุธยาเปนตัวกําหนดขอบเขต แนวพระราชดําริของพระองคนี้ ไดปรากฏในพระราชดํารัสความ
วา
จึงขอชักชวนทานทั้งหลายแตในสโมสรประชุมกันครั้งแรกนี้ ใหกระทําในใจไววา
เราจะคนหาขอความเรื่องราวเปนเรื่องราวของประเทศสยาม ไมวาเมืองใดชาติใด วงศ
ใด สมัยใด รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเปนเรื่องราวของประเทศสยามจําเดิมตั้งแตพันปลงมา
เรื่องราวเหลานั้น จะตองจับตั้งแตเมืองหลวง นัยหนึ่งเรียกวาหาง หาง หรือ ขาง ซึ่งเปน
ที่ตั้งของชาติไทยแตตนดั้งเดิมลงมาจนถึงเมืองเชียงแสน เชียงราย เชียงใหม สวรรค
โลก สุโขทัย อยุธยาเกา อยุธยาใหม และเมืองละโวลพบุรี นครไชยศรี นครศรีธรรมราช
หรือเมืองที่เปนเจาครองเชนกําแพงเพชร ชัยนาท พิษณุโลก เมืองสรรค สุพรรณ
กาญจนบุรี เหลานี้เปนตน บรรดาซึ่งไดเปนใหญในกาลครั้งนั้น แลวรวบรวมมาเปน
ประเทศสยามอันหนึ่งอันเดียวกันนี้64
ตกมาในชั้นหลังไมยอมรับพระราชพงศาวดารกรุงเกาวาเปนนิทาน ไมใช
สติปญญาตริตรองเทียบเคียงและจดจําไว ความหลังพระราชพงศาวดารนี้ไทยใหทอด
ธุระเสียวาเรื่องราวของชาติและประเทศเราอยูเพียงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สรางกรุง
ทวาราวดีศรีอยุธยา เรื่องราวที่เกากวานั้นนาพิจารณาก็ไดละทิ้งเสียทั้งสิ้น เพราะเห็น
63

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, ”สมาคมสืบสวนของบุราณในประเทศ
สยาม : พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ,” ศิลปากร 12, 2 (กรกฎาคม
2511) : 42.
64
เรื่องเดียวกัน, 45- 46.
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วาปก็ลวงมาถึง 4๐๐, 5๐๐ ป พอแกความปรารถนาที่จะรูอยูเพียงนั้นแลว... กรุงสยาม
เปนประเทศที่แยกกันบางบางคราว รวมกันบางบางคราว ฝายพระเจาแผนดินที่
ปกครองก็ตางชาติกันบาง พงศาวดารไดเลือกกลาวแตเฉพาะเวลาที่แผนดินสยามได
รวมกันเปนพระราชอาณาจักรอันเดียวในชั้นหลัง เชื้อวงศพระเจาแผนดินเลือกเฉพาะ
วงศไทยที่ไดลงมาแตขางฝายเหนือ
แมแตวงศที่ตั้งอยูในกรุงสุโขทัยแลวก็ยังไมนับ
นอกจากไดออกชื่อครั้งเดียวเมื่อคราวถึงขุนพิเรนทรเทพในแผนดินพระมหาจักรพรรดิ
จะปวยการกลาวไปใยถึงนครอันใหญ ซึ่งตั้งอยูเฉพาะนัยนตาเชนที่เกาขึ้นไปคือนคร
ไชยศรี กรุงลพบุรี ซึ่งเรายังไมใครพบเปนเรื่องราวถึงนครทั้งสองนั้นเปนการมั่นคง มีแต
ขอความเปนครั้งเปนคราวที่ไดกลาวถึงในหนังสือหรือเปนนิทาน
แตเมือง
นครศรีธรรมราชซึ่งยังไมไดสาบสูญคงเปนบานเมืองอยูบัดนี้และเปนชาติไทยแทยัง
หลงไปวาเปนชาวนครชาวนอกนับเขาไป 12 ภาษาได ความเห็นอันคับแคบเชนนี้
ตลอดจนถึงชั้นหลังสุดคือกรุงศรีอยุธยา 65

จากแนวพระราชดําริทางดานประวัติศาสตรของพระองคในชวงเวลากอนสมัยกรุงศรี
อยุธยาที่กลาวมา ซึง่ เปนขอบเขตของเรื่องราวและทีม่ าแหงชาติไทยอยางกวางๆนัน้ พระองคทรงมี
แนวคิดถึงเรื่องราวความเปนมาแหงชาติไทยจากรัฐแหงชาติไทยรัฐหนึง่ นัน่ ก็คือรัฐ “ละโว” ซึ่งเปน
สวนหนึง่ ของดินแดนแหง “กัมโพชประเทศ” ความวา
คํากัมโพชะ เปนชื่อของประเทศเขตรแควนอันหนึ่ง ในมัชฌิมประเทศครั้ง
พุทธกาล ไดนําชื่อนั้นมาสมมตเรียก เขตรแควนแดนดินซึ่งตั้งอยูในระหวางมัชฌิม
ประเทศแลกรุงจีนนี้ วากัมโพชประเทศขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อภายหลัง กัมโพชประเทศใหม
นี้หาใชเฉพาะมีแตพระนครหลวงอาณาจักรเดียวไม มีถึง 7 อาณาจักรดวยกันลามขึ้น
ไปจนถึงฝงแมน้ําโขง ในแดนชานสฤๅสยามฝายเหนือซึ่งจดแดนพมา ใน 7 พระ
ราชอาณาจักรนั้น อาณาจักรหนึ่งมีเมืองมหานคร ซึ่งมีเจาครองเมืองนับเนื่องอยูในราช
สุริวงษแหงพระเจาอาณาจักรนั้นๆ อิกหลายๆ นครอิกชั้นหนึ่ง แตลวนเรียกวากัมโพช
ประเทศทั้งสิ้น พระเจาแผนดินใหญในอาณาจักรทั้งปวงนั้น ยอมเปนสัมพันธมิตรรวม
พระวงศกันโดยมาก แลเปนไมตรีกันบาง พระนครหลวงที่เราเรียกกัมพูชาคงอยูเดี๋ยวนี้
เปนอาณาจักรอันหนึ่งใน 7 อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาตลอดลงมาจนถึงทะเลอยูใน
อาณาจักรลโว ซึ่งเปนอาณาจักรอันหนึ่งใน 7 นั้นเหมือนกัน เขตแดนขางเหนือขึ้นไปตอ
อาณาจักรฉเลียง ขางตวันออกตอพระนครหลวง ขางตวันตกตอสุพรรณภูมิ ฉเลียงนั้น
คือตั้งแตพิษณุโลกยขึ้นไปตลอดจนสวรรคโลกย สุพรรณภูมินั้นตั้งแตเพชรบุรีขึ้นไป
65

เรื่องเดียวกัน, 43 - 44.
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จนถึงกาญจนบุรี จะกลาวถึงพระราชอาณาจักรในกัมโพชประเทศแต 4 เทานี้ ถาจะ
กลาวตอไปจะกลายเปนพงษาวดาร ที่กลาวนี้เพื่อจะใหเห็นวา ชื่อวัดที่เปนภาษาขอมนี้
ไมใชสําแดงวาอยูในอํานาจพระนครหลวง อยูในอํานาจพระเจากรุงลโวฤๅลวราชอันตั้ง
พระราชธานีอยู ณ กรุงลพบุรี ซึ่งไดสืบเชื้อวงศมาแตกอนตั้งจุลศักราชเปนหลายสิบป
จนถึงภายหลังยายพระนครลงมาตั้งที่กรุงเกาฝงตะวันออก เปลี่ยนชื่อเปนกรุงศรีอโยธ
ยา สืบกระษัตริยอีกหลายชั่ว66

จากความดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ซึง่ ทรงไดอธิบายถึง“อาณาจักรละโว”และความสัมพันธระหวางอาณาจักร
ตางๆที่อยูใน“ดินแดนกัมโพชประเทศ” และ“กัมโพชประเทศ”นั้นคือดินแดนในอดีตที่สวนหนึ่งอยูใ น
พื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในปจจุบัน
ซึ่งเปนดินแดนแหงอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมแบบอาณาจักรพระนครหลวงหรือ”อาณาจักรเขมรโบราณ”ซึ่งเปนที่มาของประเทศ
กัมพูชา
อาณาจักรในดินแดนกัมโพชประเทศนัน้ คงจะไมไดอยูในอํานาจทางการเมืองของ
อาณาจักรพระนครหลวงโดยเฉพาะอยางยิ่งคืออาณาจักรละโว จากความที่วา “ชื่อวัด(ถมอราย ซึ่ง
ตั้งอยูในพื้นทีข่ องอาณาจักรละโว)ที่เปนภาษาขอมนี้ไมใชวาอยูในอํานาจพระนครหลวง”67 เนื่อง
ดวยมีความสัมพันธกนั ระหวางอาณาจักรทางเครือญาติ ดังพระราชดําริความวา “ไดมีของเกี่ยวใน
ราชวงษนครหลวงกับลโว พระราชโอรสแลธิดายอมทําการวิวาหมงคลแกกันแลกัน จนถึงเมืองราม
บุรีซึ่งตั้งกอนนามอโยทธยาอยูที่กรุงเกา ก็เปนเมืองพระราชบุตรเขยของพระเจากรุงลโว อันเปนสามี
นางจามเทวี ซึ่งขึน้ ไปเปนเจาแผนดินองคแรกของกรุงหริภุญไชย ก็เปนเขมร พระนครหลวง”68
ความสัมพันธกันของอาณาจักรตางๆนัน้ ทําใหมวี ัฒนธรรมบางอยางรวมกันหรือมีความคลายคลึง
กันในแบบเขมรพระนครหลวง ดังเชนที่ทรงมีพระราชดําริถึงวัฒนธรรมการใชภาษาขอมของกลุมชน
ในดินแดนกัมโพชประเทศดังทีก่ ลาวมา
ซึ่งความนั้นไดแสดงนัยวาภาษาขอมนั้นเปนภาษาของ
อาณาจักรพระนครหลวง
นอกจากแนวพระราชดําริทวี่ าอาณาจักรตางๆในดินแดนกัมโพชประเทศนัน้
มี
วัฒนธรรมในดานภาษาแบบอยางของอาณาจักรพระนครหลวงแลว
พระองคยังแสดงแนว
66
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6.
67

เรื่องเดียวกัน.
68
เรื่องเดียวกัน, 5.
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พระราชดําริถงึ วัฒนธรรมทางดานงานสถาปตยกรรม โดยทรงมีพระราชดําริถึงลักษณะรูปแบบ
สถาปตยกรรมกลุมหนึง่ ที่มีความคลายคลึงกับรูปแบบงานสถาปตยกรรมของอาณาจักรเขมร69ใน
ความหมายคืออาณาจักรพระนครหลวง ตั้งอยูในพื้นที่ทนี่ า จะสันนิษฐานไดวา เปนบางสวนของ
ดินแดนกัมโพชประเทศ ในความวา
อนึ่งในเมืองพิมายนั้นก็มีปราสาทใหญโตกวาที่ดงนคร ยังมีปรากฏอยูจน
บัดนี้ ก็ควรจะอนุมานวาพระเจาแผนดินเขมรองคที่สรางพระนครวัดเอง หรือพระราช
วงศานุวงศ
ซึ่งเปนครั้งเดียวคราวเดียวกันไดมีอํานาจในแผนดินเหลานี้...ในเมือง
กาญจนบุรี ที่เมืองสิงห ก็มีปราสาทดังนี้อีก แตไมไดทําดวยศิลาเหมือนเมืองทั้งปวงที่
กลาวมาแลว เปนแตทําดวยศิลาแลงที่มีในพื้นบานพื้นเมืองนั้น เมืองกาญจนบุรีนี้เปน
แถวหนึ่งหางออกไปจะตกอยูในอํานาจแผนดินเขมรใหญองคนั้นหรือ หรือจะเปนราช
อาณาเขตตตา งหาก อยากจะมีเกียรติยศอยางพระเจาแผนดินใหญในขณะนัน้ บางจึ่ง
ไดคิดทําขึ้นก็ไมทราบ70

งานสถาปตยกรรมหรือ“ปราสาท”ที่พระองคทรงกลาวถึงวา “มีลักษณะรูปแบบอยาง
เดียวกันกับสถาปตยกรรมแบบ“อาณาจักรเขมร”” และมีสภาพเปนโบราณสถานแลวนัน้ นาจะ
สันนิษฐานไดวาเปนงานสถาปตยกรรมทีอ่ ยูรวมสมัยเดียวกันกับอาณาจักรพระนครหลวง และเปน
รูปแบบของสถาปตยกรรมประเภท“ปราสาท”ที่สรางขึ้นในอาณาจักรตางๆในดินแดนกัมโพช
ประเทศโดยทัว่ ไปที่มีการรับวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรพระนครหลวง จึงนําลักษณะรูปแบบอยาง
สถาปตยกรรมของอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรเขมรพระนครหลวงนั้นมาใชกับงานสถาปตยกรรม
ของตน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, อางถึงใน ราม วัชรประดิษฐ, “พัฒนาการ
ของประวัติศาสตรในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 2487,” 166.
70
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 144 ปราสาทนครวัด
ที่มา : ยอรช เซเดย, เมืองพระนคร นคร
วัด นครธม, แปลโดย ปรานี วงษเทศ,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติ
ชน, 2535), 36.

ภาพที่ 145 และภาพที่ 146 ปราสาทหินพิมายกอนการบูรณะ
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพที่ 147 ปราสาทเมืองสิงห
ที่มา : อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จ.กาญจนบุรี
(กรุงเทพฯ : คัมปาย อิมเมจจิ้ง, 2542), 56.
สรุปไดวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับ
อาณาจักรละโวนนั้ วา
มีลักษณะของวัฒนธรรมดังกลาวในรูปแบบเดียวกันกับวัฒนธรรมแหง
อาณาจักรเขมรพระนครหลวง แตเนื่องจากอาณาจักรพระนครหลวงนั้นเปนอาณาจักรที่มีบทบาท
สําคัญตออาณาจักรอื่นๆในกัมโพชประเทศ
และดวยอิทธิพลทางวัฒนธรรมดังกลาวจึงทําใหมี
ความเขาใจกันวา“ดินแดนกัมโพชประเทศ”ก็คือ“อาณาจักรกัมโพชประเทศ” หรือ“อาณาจักรเขมร
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พระนครหลวง” ซึ่งทําใหพระองคทรงตองอธิบายถึงการมีอยูของอาณาจักรอื่นๆดวยวา “กัมโพช
ประเทศ...นี้หาใชเฉภาะมีแตพระนครหลวงอาณาจักรเดียวไม มีถงึ 7 อาณาจักรดวยกัน”71 แต
ความที่วา นีก้ ย็ ังเปนนัยที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอาณาจักรพระนครหลวง และบทบาทที่มี
ตออาณาจักรอื่นๆในกัมโพชประเทศอยูเชนเดิม
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงวัดราชาธิวาสฯทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรง
โปรดฯใหทาํ การปฏิสังขรณนั้น โดยการพิจารณาจากที่มาของวัดที่พระองคทรงสันนิษฐานวาวัด
ราชาธิวาสฯนีค้ งสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยอาณาจักรละโวดังที่ไดกลาวมาแลว ประกอบกับลักษณะ
รูปแบบสถาปตยกรรมของพระอุโบสถทีพ่ ระองคทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณขึ้นใหม ซึ่งสมเด็จฯ กรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงพยายามออกแบบเพื่อที่จะใหพระอุโบสถหลังนี้ไดแสดงถึง“ตนแบบ”
หรือไดรับอิทธิพลมาจากงานสถาปตยกรรมโบราณสถานเขมรประเภท“ปราสาท”อยางชัดเจนซึง่ จะ
ไดกลาวถึงตอไปนั้น ทําใหสนั นิษฐานไดวา ทรงมีพระราชดําริที่จะกําหนดรูปแบบพระอุโบสถใหเปน
งานสถาปตยกรรมที่สามารถแสดงใหเห็นถึง ความเปนมาของวัดราชาธิวาสฯที่ทรงมีพระราชดําริวา
โดยการนํารูปแบบของงานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมของ
สรางขึ้นในสมัยอาณาจักรละโว
อาณาจักรละโวมาใชในการออกแบบ ซึ่งตามพระราชดําริของพระองคนี้ รูปแบบของพระอุโบสถวัด
ราชาธิวาสฯจึงมีลักษณะของงานสถาปตยกรรมแบบเขมรดังกลาวนัน้ ปรากฏอยู เพื่อที่จะใชบง บอก
ใหทราบถึงที่มาของความเปนชาติไทยวา มีเรื่องราวความเปนมามาเปนเวลาชานาน โดยสืบ
เนื่องมาจากอาณาจักรละโวที่มีวฒ
ั นธรรมเปนของตนเอง ในลักษณะวัฒนธรรมที่รวมแบบอยาง
หรือเปนเชนเดียวกันกับวัฒนธรรมของอาณาจักรเขมร ซึง่ มีความยิง่ ใหญทางอารยธรรมอยูในอดีต
อันมีความหมายถึงวาชาติไทยนั้นเปนชาติที่มีความเปนมารวมในอารยธรรมที่ยงิ่ ใหญนนั้ เชนกัน

71
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ภาพที่ 148 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ภาพที่ 149 สถาปตยกรรมเขมรประเภท“ปราสาท” ทีม่ า : กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร
พิมาย, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2542), 6.
และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของวัดราชาธิวาสฯ ซึง่ ตั้งอยูในบริเวณทีม่ ีสภาพเปนชุมชน
ของชาวเขมรมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงชวงรัชสมัยของพระองค รูปแบบของพระอุโบสถดังกลาว
จึงหมายแสดงนัยวาวัฒนธรรมที่สืบตอมาและมีอยูในความเปนชาติไทยมีลกั ษณะของวัฒนธรรม
อาณาจักรเขมรรวมอยูเปนสวนหนึง่ ดวย เพื่อทําใหชาวสยามโดยทัว่ ไปและกลุมชนชาวเขมรในสวน
ตางๆของพระราชอาณาจักรโดยเฉพาะชุมชนของชาวเขมรในบริเวณทีต่ ั้งของวัดราชาธิวาสนี้ได
เขาใจวา ชาวเขมรที่อาศัยอยูในประเทศไทยและชาวสยามนั้นก็มที มี่ าและเรื่องราวในอดีตรวมกัน
ซึ่งยอมเปนการสรางความรูสึกรวมใหแกชมุ ชนกลุม นีว้ า เปนสวนหนึง่ ของ“พระราชอาณาจักร”และ
ทําใหเกิดสํานึกแหงความเปนชาติรวมกันกับชาวสยาม
ดังนัน้ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้ จึงเปนงานสถาปตยกรรมที่สรางขึน้ ตามพระราชดําริ
ใหเปนภาพในประวัติศาสตร ทําหนาที่แสดงแนวคิดทางดานประวัติศาสตรในอีกแนวทางหนึ่ง ใน
การนําเสนอเรื่องราวและที่มาของชาติไทยเพื่อสราง”สํานึกแหงความเปนชาติ” ซึง่ เปนอุดมการณ
แหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทั้ง 2 กรณี คือเพื่อสรางสํานึกของความเปนชาติ และหรือสราง
ความรูสึกรวมตอการมีอดีตรวมกันของ“ชาวไทย” ตามนโยบายการสรางความเปนเอกภาพของ
“ประเทศไทย” เพื่อความมัน่ คงของประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสภาพการณทางการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยในชวงเวลานั้น
2 แนวความคิดในการออกแบบ
จากการศึกษาพบวาแนวความคิดในการออกแบบ หรือแนวทางการปฏิสังขรณ
วัดราชาธิวาสฯในสวนใหญนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไดเปนผูกาํ หนดดวย
พระองคเอง โดยทรงมีการกําหนดแนวความคิดขึ้นกอนแลว จึงโปรดฯใหไดดําเนินการตามความคิด
นั้น ซึ่งแนวความคิดที่มีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯในปจจุบันนั้น เปนแนวความคิด
ที่เกิดขึ้นใน 2ชวงเวลาคือ
1) แนวความคิดหลักที่เกิดขึ้นในชวงเวลาแรกกอนที่จะมีการปฏิสังขรณ และชวงเวลาที่
ปฏิสังขรณเฉพาะพืน้ ที่บริเวณเขตสังฆาวาส และพื้นที่วดั รอบๆเขตพุทธาวาส
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2) แนวความคิดของการปฏิสังขรณเฉพาะพระอุโบสถ ที่เกิดขึ้นใหมในระหวางที่
ดําเนินการกับตัวอาคารพระอุโบสถ
การที่มีแนวความคิดเปน 2 สวนนัน้ เนื่องมาจาก เมื่อเริ่มลงมือทําการไดมีการตรวจสอบ
การชํารุดของอาคารแลวพบวา พระอุโบสถมีความชํารุดเสียหายมากกวาทีพ่ ระองคทรงพิจารณาไว
ตั้งแตตน จนตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหมในลักษณะของการแกไขและซอมแซมตัวอาคาร ซึ่งทําใหไม
สามารถรักษารูปแบบเดิมตามพระราชประสงคเอาไวได จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ มาเปน
ลักษณะที่ตองใหมีการออกแบบอาคารขึ้นมาใหม แตก็ยังคงพยายามใหมีรูปแบบที่สอดคลองกับ
แนวความคิดหลักเดิมในแงมุมตางๆ ตามพระราชดําริของพระองคทที่ รงไดมีไวตั้งแตตน
2.1 แนวความคิดหลักของการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ
แนวความคิดหลักนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงไดเปนผูกาํ หนด
ดวยพระองคเอง โดยในชัน้ ตนทรงมีพระราชหัตถเลขาระหวางพระองคและสมเด็จฯกรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส เพื่อปรึกษาถึงแนวพระราชดํารินั้น โดยสรุปคือจะไมปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสใหเปน
อยางวัดที่สรางขึ้นอยางใหญโต และหรือมีการตกแตงอยางวิจิตรในระดับพระอารามหลวง เชนที่
ทรงโปรดฯใหสรางขึ้นอยางที่แลวๆมา แตทรงกําหนดใหมีลักษณะอยางวัดไทยประเพณีแบบดั้งเดิม
และดวยลักษณะของไทยนัน้ เปนเมืองทีน่ ับถือ
อยางวัดราษฎรที่อยูในตางจังหวัดหัวเมือง
พระพุทธศาสนานั้น จึงยึดถือในแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเปนทีต่ ั้ง กลาวคือตองมีสภาพแหง
ความสมถะเรียบงายเหมาะสม สามารถสรางความสงบใหแกจิตใจของผูที่เขามาใชประโยชน ทั้งใน
ดานการปฏิบัติศึกษา เปนสถานที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาความ
วา “การที่จะจัดวัดครั้งนี้ ไมใชจะตกแตงใหงดงามครึกครื้นเปนพระอารามหลวง คิดจะจัดวัดใหเปน
วัดที่อยูสบายอยางวัดบานนอก อยางฝรัง่ ควรจะเรียกวา มอนาสตอริ ไมใชรอแยล แชปเปล”72 ซึ่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีพระดําริแสดงเห็นพองดวย เพื่อใหมี
ลักษณะเปนวัดตัวอยางแกวดั ตางๆ ทีจ่ ะสรางขึ้นในระยะเวลาตอมา ดังความในลายพระหัตถวา
พระราชดําริหที่จะบํารุงวัดราชาธิวาสนั้น ชอบแกเหตุหลายประการ ที่เปน
สําคัญนั้นจะไดเปนตัวอยางแกวัดขางนา ที่ควรจะตั้งอยูไดดวยอยางไร บัดนี้ถึงเวลา
ดําริหอยูแลว เพราะการเปลี่ยนแปลงของวัดเปนไปอยูเสมอ เมื่อไดบํารุงวัดเปนตัวอ
ยางที่เรียกวามอนัสเตอรี จะไดเห็นวาวัดแทควรเปนเชนนั้น แลตั้งอยูไดดวยอาการ
72

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ,พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 116.
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เชนนั้น ยอมเปนที่พอใจแกผูบํารุงแลทายกทั่วไป อาตมาขออนุโมทนาในพระราชดําริห
นี้73
พระราชดําริหอันจะจัดวัดราชาธิวาสนั้น เขาทีมาก ลองนึกดูวา ไดเขาไปใน
วัดเชนนั้น นารูสึกวา เปนรัมณิยสถานนี่กระไร กุฎีที่จะสราง ใชตําหนักของเกา สมแก
สถานที่แลเปนอันไดรักษาของเดิมไวดูเปนตัวอยางทั้งเปนที่อยูสบายดวยฯ74

วิธีการปฏิสังขรณโดยสรุปคือ
ทรงไดดําเนินการโดยยึดแนวความคิดหลักของการ
ปฏิสังขรณวัดในชั้นตนแบบคอยเปนคอยไป โดยเริ่มจากการจัดบริเวณพื้นที่วัดใหสวยงาม รมรืน่
จัดแบงพื้นที่ใชสอยของวัดตามอยางทีเ่ คยเปนมาแตเดิม สรางบรรยากาศของวัดใหดูเปนวัดเกา
แบบวัดไทยโบราณ และกําหนดรูปแบบขององคประกอบตางๆในวัดใหเปนอยางลักษณะไทยที่
กลมกลืนกันทัง้ หมด โดยยังคงใชองคประกอบสําคัญตางๆในวัดที่มอี ยูเดิมเปนหลัก ดวยการ
ซอมแซมอาคารตางๆ หรือสรางองคประกอบในวัดอื่นๆบางเพื่อความเหมาะสมกลมกลืนกันอยาง
ลักษณะไทยนัน้ ดังในพระราชหัตถเลขาความวา
หมอมฉันจะใครบํารุงการเล็กนอยบางอยาง คือจะติดทอน้ําเขาไปหาคูในวัด
ใหคูในวัดมีน้ําขังอยูเสมอ...แลอยากจะจัดการในพื้นที่วัดใหสอาดหมดจดขึ้น มีถมดิน
ที่ลุมในราบเสมอเปนตน75
พื้นวัดรักษาไมไหว รักษาไดเฉพาะนาพระอุโบสถ กับคิดจะใหชายเลนเปน
ตลิ่งขึ้นขางนาวัด...อิกประการหนึ่งถาหลักอิทขีลปกลงไปแลวเชนนี้ หลังคาโบถจะเป
นแบบวิลันดาอยูอยางเดิม จะเขากันไมได คงตองแกหลังคา ชั่วแตเครื่องประดับใหเขา
เปนอยางไทย โบถนั้นคงอยูตามเดิม มีสิ่งที่ชํารุดอยูมาก หอรฆังเซจะลม คิดจะแกจาก
เกงจีนเปนกูบสี่นา ยังมีอไรอิกหลายอยาง แตมันยังกีดกันเกะกะ ตองคอยดัดแปลงไป
เห็นจะหลายปกวาจะสําเร็จ76
หอระฆังเปนรูปกูบสี่นาดูจะงามดี สมกับกุฎีที่เปนอยางไทยเหมือนกัน เมื่อได
ปกอินทขีลลงแลว จะแลเปนวัดเกาขึ้นมาก77
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เรื่องเดียวกัน, 117.
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เรื่องเดียวกัน, 119 - 120.
75
เรื่องเดียวกัน, 115.
76
เรื่องเดียวกัน, 119.
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เรื่องเดียวกัน, 126.
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ไดสั่งใหลงมือถางพื้นที่ในวัดนั้นทั้งหมด ตั้งตนรักษาพื้นที่ปลูกตนไมไปกอน
การแกไขยังมีมาก ตลอดจนถึงพระอุโบสถไมเปลี่ยนแปลง แตจะทําใหมั่นคงขึ้น
เดี๋ยวนี้มีกํามะลอปุปะมากเต็มที78
กุฎีไดลงมือซอมวันนี้ ไดลงมือถางลานวัดแลถางถนน ในชั้นตนนี้คิดจะจับ
พื้นแผนดินแลถนนใหเรียบเสียกอน ไดกําลังดําริหเรื่องหลักอินทขีล ในชั้นตนนี้จะใช
หลักไมเคี่ยมกอน กําลังทําตัวอยางจะสงขึ้นไปทําหลักดวยศิลาแลงที่เมืองจันบุรี เมื่อ
ไดตัวอยางแลวจะสงขึ้นไปทํากําแพงเพชรแลเมืองอุตรดิฐ...หลักอินทขีลนี้จะปกตาม
แนวคูแลดานเหนือรอบนอกกําแพงแกวเปนเขตรอีกชั้นหนึ่ง เพื่อจะใหเห็นเปนวัดอยาง
โบราณมั่นคง79
จะปราบลานวัดใหเตียนปลูกตนไมใหรมครึ้ม แลยกพระทรายบันดาศักดิ์ไป
กอในที่นั้นใหพื้นเปนทราย ลานวัดเตียนอยางวัดบานนอก คูซึ่งเปนเขตรสีมานาวัด
เวลานี้พระปลอยใหสัปรุษปลูกศาลาเรียกวาสันตสมาคม ครอมลงไปบนนั้นเสียแลว
เปนที่นาเสียดายเปนอันมาก แตมีทาทางที่จะแกงาย คือยกเลื่อนขึ้นไปเสียใหพนจากคู
แลวจะแตงคูนั้นใหหายรกเรี้ยวแลชวยขุดใหลึกพอควร จะมีทอไขน้ําจากในลําคลองทอ
ซึ่งมีประตูปดเต็มอยูเปนนิตย ใหเขาไปเต็มอยูในลํารางนั้นเปนนิตย ปลูกบัวสายใหมีสี
ขาวสีแดง ถาจัดไดเชนนี้ดูวัดนั้นจะเปนรัมนิยสถาน เมื่อเขาไปแลวเห็นเปนที่เยือกเย็น
รมรื่น...คิดตามโครงที่กรมพงษาไดเริ่มขึ้นไว คือ อยากจะยายกุฎีขางเหนือไปขางใต
หมด...สวนความคิดของหมอมฉันเปนอยางใหม
กลับกับกันความคิดกรมพงษา
พิเคราะหเห็นวา วัดราชาธิวาศนี้ ความคิดเดิมเขาเอากุฏีไวขางเหนือ โบถไวขางใต80

ในสวนของการกําหนดใหเปนวัดที่มีรูปแบบตามอยางลักษณะของวัดไทยประเพณีนั้น
พระองคทรงมีพระราชดําริถงึ วัดใหญสวุ รรณาราม จ.เพชรบุรี ที่มีลักษณะสภาพภายในวัดอันสงบ
เรียบงาย และมีบรรยากาศแบบวัดไทยประเพณีโบราณที่สวยงาม ดังความวา ” อนึ่งไดสั่งกรม
หลวงดํารง ใหชวยจัดการใหพระภัทรมุขแลพระครูปลัดออกไปเที่ยวเมืองเพชรบุรี ไดเห็นวัดใหญซึ่ง
เปนวัดโมเดลอันหมอมฉันชอบใจวาเปนวัดเปนวา ใหเขาใจทวงทีไวกอนพรรษานี้....ทวงทีของวัด
นั้นเห็นจะโบราณครึมครําอยู” 81
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เรื่องเดียวกัน, 120.
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เรื่องเดียวกัน, 123.
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เรื่องเดียวกัน, 123 -124.
81
เรื่องเดียวกัน, 120 -121.
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ภาพที่ 150 วัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี
2.2 แนวความคิดหลักของการปฏิสังขรณพระอุโบสถ
เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นในระหวางที่ไดทาํ การปฏิสังขรณทั้งพระอาราม คือหลังจากที่
พระองคทรงไดเริ่มทําการตรวจสอบในสวนของพระอุโบสถหลังเดิมแลว ทรงพบวาตัวอาคารนัน้ ได
ชํารุดเสียหายมาก ไมสามารถปฏิสังขรณแตเพียงเล็กนอยตามพระราชดําริในตอนตนได ตองแกไข
และออกแบบรูปทรงใหม จนทําใหรูปแบบของอาคารทีเ่ สร็จสมบูรณแลว มีลักษณะที่ตางไปจากรูป
แบบเดิมอยางชัดเจน ดังปรากฏพระราชดําริถึงการเปลีย่ นแปลงนั้นในพระราชหัตถเลขาความวา
ขอซึ่งไดทูลวาจะไมจับแกไขพระอุโบสถอยางใดนั้นเห็นจะไมสําเร็จ
พระ
อุโบสถเดิมของเขาเปนจั่นหับหนาหลัง ซึ่งถูกสไตรกับโบสถทูลกระหมอมทานไมโปรด
ถาเปนวัดที่ทรงปฏิสังขรณแลวแกเสียแทบทุกแหง เชนวัดโมลีโลกยแลวัดราชาธิวาศนี้
เปนตน กอเปนหลังคาทรงเกงฝรั่ง แอบขึ้นไปกับผนังเดิมเปนหลังขวาง วางรางบน
ปลายผนังอยูไดสัก 7-8 ปของใหมกับของเกาก็แยกออกจากกัน เพราะใหมกับเกายอม
ตอกันไมติด ซ้ํารางขึ้นไปก็จะถึงเสนหนึ่ง82
การวัดราชาธิวาศ ยิ่งคิดไปก็ยิ่งยากขึ้น เพราะพิจารณาเขาก็เห็นหลักตอที่กีด
ขวาง ไมเปนการงายเลย โทษตองถึงเอาเอนยิเนียรกรมโยธามาตรวจ แลจะตองเจาะ
ลงไปดูรากผนังที่ราว อยูขางจะมีความหวาดหวั่นกลัววาถาประทุกอิงอาไศรผนังเดิม
หนัก รากไมบริบูรณจะยุบลงไป83
82

เรื่องเดียวกัน, 123.
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เรื่องเดียวกัน, 139.
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พระอุโบสถนั้น จะตองรื้อหลังขวางทั้งขางหนาและขางหลังออก เพราะเปน
เหตุที่จะทําลายโบสถเกาใหชํารุดอยูเสมอ หลังขวางดานหลังจะไมทําขึ้นใหม แตจะตอ
หลังขวางดานหนาใหเปนสองหองติดกัน
เพื่อจะใหมีผนังที่แข็งแรงอีกสายหนึ่งอยู
ขางหนาชวยรั้งพระอุโบสถไวไมใหแยะอีก...โบสถนั้นคงยาวเทาเดิมเพราะมีหองเทากัน
84

เมื่อวาตามจริงแลว การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาศครั้งนี้สรางใหมทั้งวัด ไมมี
สิ่งใดจะคงอยูตามเดิมแตสักสิ่งเดียว...สิ่งขาดเติมขึ้นไมมีสิ่งไรที่เกาลวน แลไมมีสิ่งไรที่
ใหมลวน85
เรื่องโบสถวัดราชาธิวาศเกิดคึกคักกันมาก...พูดกันถึงเรื่องโบสถ...เปนขยาย
ออกไปอิกหองหนึ่งเปน 8 หอง ตองเสียบรรณแถลงซึ่งไดคิดไวมีขางละ 3 เปน 8 หอง
เลยทําไมได86

2.3 การออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนอกจากจะสรางขึ้นโดยการนําลักษณะของสถาปตยกรรม
เขมรมาใชแลว
เนื่องจากเปนอาคารที่สรางขึ้นในชวงที่ไดมีการรับเอาวัฒนธรรมของประเทศ
ตะวันตกเขามาเพื่อพัฒนาประเทศ จึงทําใหมีรูปแบบอาคารที่แสดงถึงอิทธิพลของสถาปตยกรรม
ตะวันตกผสมผสานอยูน นั่ คือ
การออกแบบพระอุโบสถใชกรอบโครงของงานสถาปตยกรรม
ตะวันตก แตในสวนของรูปแบบองคประกอบตางๆที่ประกอบรวมกันเขาเปนตัวอาคารนั้น ไดเปลี่ยน
ใหเปนอยางในงานสถาปตยกรรมเขมรหรือไดผสมผสานกับงานสถาปตยกรรมไทย การใชลักษณะ
กรอบโครงของงานสถาปตยกรรมตะวันตกนั้นไดแก
การออกแบบโครงของรูปดานหนาดวยการทําเปนชองหรือซุม เพื่อใหเกิดมิตทิ ี่ระนาบ
ผนัง 3 ชอง ซึง่ เปนลักษณะของอาคารสถาปตยกรรมแบบตะวันตกกลุมหนึง่ แตจะมีความแตกตาง
กันตรงที่อาคารเหลานั้นจะออกแบบรูปดานหนาเปนซุม โคงซึ่งมักจะมีจาํ นวน 3 ซุมเปนพืน้ ฐาน โดย
ที่ซุมตรงกลางจะทําหนาที่สรางความสําคัญใหแกรูปดานหนา และจะถูกเนนใหเดนชัดมากขึ้นดวย
ซุมที่ประกอบอยูทั้งสองขาง ซึ่งสรางความสมดุลยใหกบั อาคารอยางชัดเจน นอกจากนีซ้ ุมดังกลาว
ควรจะมีสัดสวนที่เทากันทัง้ หมด หรือซุมทีข่ นาบอยูท ั้ง 2 ขางอาจจะยอขนาดลงใหเล็กกวาชองซุม
กลางหรือไดเปลี่ยนรูปแบบไปเปนลักษณะอื่นๆที่คลายกัน แตก็ยงั คงลักษณะในการทําหนาที่เปน
84

เรื่องเดียวกัน, 146.
85
เรื่องเดียวกัน, 149.
86
เรื่องเดียวกัน, 151.
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องคประกอบของซุมกลางนัน้ เชนเดิม ซึ่งที่พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้ไดใชวิธีลดความสูงของชอง
ซุมที่ขนาบอยูท ั้ง 2 ขางลง เนื่องจากขอจํากัดของกรอบของหนาบันทรงจั่วสามเหลี่ยม
นอกจากนี้ลกั ษณะของรูปดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ยังมีไดออกแบบใหมี
ลักษณะแบบอาคาร 2 ชัน้ ที่มีความสอดคลองกันทัง้ ชั้นบนและชัน้ ลางดวยการทําซุมในลักษณะ
เดียวกัน ซึง่ รูปดานหนาอาคารที่คลายกับมี 2 ชัน้ นี้ พบในงานสถาปตยกรรมตะวันตกประเภท
ศาสนสถานขนาดใหญ โดยซุมที่ชนั้ บนนั้นอาจคลี่คลายออกไปจากลักษณะของซุม ทั้งขนาด,
รูปแบบหรือจํานวนซุม ซึง่ จะทําเปนชองกระจกสําหรับใหแสงสวางแกภายในตัวอาคาร สวนชัน้ ลาง
นั้นจะทําเปนซุม ชองทางเขาสูภายใน ซึ่งจะออกแบบใหซุมตรงสวนกลางมีความตอเนื่องกับชั้นบน,
ขยายสัดสวน หรือใหรวมเปนซุมขนาดใหญเพียงซุม เดียว ซึ่งยังคงทําหนาที่เนนใหรูปดานหนา
พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯก็คงไดรับ
อาคารทัง้ หมดใหมคี วามสําคัญโดดเดนอยางเห็นไดชัด
อิทธิพลในลักษณะเดียวกันนี้
ภาพที่ 151 การใชซุมโคง 3 ซุมในงาน
สถาปตยกรรมตะวันตก ลักษณะของประตูชัย
งานสถาปตยกรรมสมัยโรมัน
ที่มา : วิจิตร เจริญภักตร, ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมตะวันตก คริสเตียนตอนตน –
สมัยใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 123.

ภาพที่ 152 การใชซุมโคง 3 ซุมในงานสถาปตยกรรมตะวันตก โบสถ S. Andrea, Mantua
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ที่มา : John Summerson, The Classical Language of Architecture (London : Methuen,
1963), 12.
ในสวนของการออกแบบในการกําหนดตําแหนงขององคประกอบอาคาร เชนการวาง
แนวเสาใหลอยออกมาจากระนาบผนัง
หรือการตกแตงดานหนาอาคารดวยการประดิษฐาน
พระพุทธรูปภายในมุขซุมบันแถลง หรือพระสาวกภายในซุมบันแถลงนัน้ ก็เปนไปในลักษณะของ
งานสถาปตยกรรมตะวันตกเชนกัน ซึ่งมีการประดับทีด่ านหนาอาคารดวยลักษณะของแนวเสาชิด
ผนัง โดยการใชรูปแบบเสาของงานสถาปตยกรรมในยุคคลาสสิค เชนเสาแบบดอริก, ไอโอนิกหรือ
คอรินเธียน
หรือประดับดวยงานประติมากรรมรูปคนหรือเทพเจาตางๆภายในซุมโคงกลมแบบ
คลาสสิคที่รูปดานหนาของอาคาร นอกจากนีก้ ารใชวัสดุกอสรางสวนตกแตงหรือองคประกอบ และ
ผิวดานนอกอาคารที่เปนชนิดเดียวกันทัง้ หมดนั้น ก็เปนไปในตามลักษณะของงานสถาปตยกรรม
ตะวันตก ซึง่ เปนการใหความสําคัญตอตัวอาคารรูปดานหนาในลักษณะที่เปนองครวม โดยไมแยก
ออกเปนสวนฐาน, ตัวอาคารและสวนหลังคา หรือองคประกอบอาคารอื่นๆ ดวยพื้นผิวและสีของ
วัสดุอยางในงานสถาปตยกรรมไทย
ทําใหพระอุโบสถ
ลักษณะของอิทธิพลของงานสถาปตยกรรมตะวันตกทีก่ ลาวมานัน้
หลังนี้มีความแตกตางจากงานสถาปตยกรรมไทยอยางเห็นไดชัด เปนการผสมผสานกันจนเกิดเปน
รูปแบบเฉพาะของพระอุโบสถหลังนี้ ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะสรางสถาปตยกรรม
และไดแสดงถึงการรับอิทธิพลจากงานสถาปตยกรรมตะวันตกสมัยบารอค
ไทยสมัยใหมขึ้น87
คือการออกแบบโดยการเนนอาคารใหมีมิติขึ้นทีต่ ัวอาคารดวยการใชปริมาตรเชิง
(Baroque)88
ประติมากรรมกอเปนเครื่องประดับประกอบเขากับตัวอาคารในสวนตางๆ จนเกิดเปนการตกแตงที่
เพิ่มรายละเอียดใหตัวอาคารมีความหรูหราขึ้น และยังไดสรางสุนทรียภาพในเรื่องของแสง – เงา
จากมิติของระนาบที่แตกตางกัน ทัง้ หมดนั้นทําใหพระอุโบสถมีความแตกตางจากพระอุโบสถใน
งานสถาปตยกรรมไทยที่ผา นมา ซึ่งลักษณะตางที่แสดงถึงการไดรับอิทธิพลจากงานสถาปตยกรรม
ตะวันตกสมัยบารอคคือ
โดยในสวนของตัวอาคารนัน้ ไดออกแบบเพื่อสรางมิติของระนาบที่ตางกันใหเกิดขึ้น
ในระยะหางที่สราง
ดวยการทําแนวเสาแบบลอยตัวออกมาจากผนังไมมากนักรอบตัวอาคาร
ความรูสึกของจังหวะที่สม่ําเสมอ และเพิม่ ความกระชัน้ ใหมีความเราใจมากขึ้นเมือ่ เขาสูดานหนาที่
87

สมชาติ จึงสิรอิ ารักษ, “ผลงานสถาปตยกรรมแบบ Modernism ของพระพรหมพิจิตร,”
หนาจั่ว, 17 (ปการศึกษา 2544) : 22.
88
เรื่องเดียวกัน.
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เปนทางเขาหลัก ดวยการวางเสาตอจากแนวเสาดานขางในตําแหนงการยอมุมใหแคบขึ้น เพือ่
นําเขาสูตรงสวนกลางที่เปนซุมประตูทางเขา ซึ่งชวยเสริมซุมทางเขานัน้ ใหเปนจุดเดนมากขึ้น
ในสวนของรูปดานหนานัน้ มีการทําใหเกิดมิติของความตื้น - ลึก ดวยการออกแบบเปน
มุขซุมยื่นออกมาจากระนาบผนังตัวอาคารทั้งหมด
ในระนาบของผนังสวนบนหรือที่หนาบันนัน้
ยังคงสรางความแตกตางของมิติใหเกิดขึ้นอีก จากการทําซุม 3 ซุม และเวนชองภายในซุมใหมีความ
ลึก ซุมตรงกลางนั้นทําเปนมุขยื่นลอยออกมามากกวาซุม ทั้ง 2 ขางที่ถูกตีกรอบไวดวยกรอบของ
หนาบัน แตพยายามคงรักษาสภาพของซุมนัน้ โดยไมลดสัดสวนลงเพือ่ สรางความสมดุลยในกรอบ
หนาบัน และเพื่อใหขนาดของซุมทัง้
3 ซุมนั้นมีขนาดเทากันตามลักษณะซุมโคงในแบบ
สถาปตยกรรมตะวันตกและประดับดวยประติมากรรมดังที่กลาวมา

ภาพที่ 153 โบสถ S. Susanna, Rome แสดง
ลักษณะของการวางเสาอาคารทําใหเกิดมิติของผนัง
ที่มีความลึก ซึ่งเปนลักษณะที่ไดนําไปใชในงาน
สถาปตยกรรมสมัยบารอคตอๆมา
ที่มา : Summerson John, The Classical
Language of Architecture (London : Methuen,
1963), 12.

ภาพที่ 154 โบสถ S. Carlo alle Quattro Fontane,
Rome สถาปตยกรรมสมัยบารอคที่มีการวางเสา
และความคดโคงของพืน้ ผิวของผนังดานหนาที่
แสดงออกถึงอารมณ และความเคลื่อนไหว ได
รวมกันสรางมิติที่ผนังดานหนาอาคารใหเกิดขึ้น
ที่มา : Summerson John, The Classical
Language of Architecture (London : Methuen,
1963), 12.
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ภาพที่ 155 พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯที่เกิดมิติของระนาบในรูปดานหนาขึน้ จากรูปทรงปริมาตร
ของซุม, ชองทางเขาในลักษณะของความตื้น - ลึก และการวางเสาใหลอยตัวออกมาจากระนาบ
ผนัง พรอมทั้งคอยๆเนนจังหวะเพิ่มความสําคัญใหเขาสูซมุ ทางเขาดานหนาอาคาร

ในสวนของรูปดานหลังก็มีระเบียบคลายคลึงกับดานหนา แตในสวนของหนาบันนัน้
เปนการเนนระนาบใหเกิดมิติขึ้นดวยลวดลายปูนปนลํายองแบบเขมรที่กรอบหนาบันในลักษณะ
ของประติมากรรมนูนสูง หยักโคงไปมาตามลักษณะของสถาปตยกรรมตะวันตกสมัยบารอค ที่ไม
ยึดติดกับรูปแบบหนาบันแบบคลาสสิคที่ตายตัวนอกจากนี้การตกแตงอาคารทีท่ ําใหมีความหรูหรา
มากขึ้นตามลักษณะของสถาปตยกรรมสมัยบารอคนัน้
คงไดแกการนําบันแถลงหรือซุมแบบที่
ดานหนามาตกแตงที่ดานขางของตัวอาคารบริเวณคอสอง
เพื่อสรางจุดสนใจและใหเกิดมิตแิ ก
ดานบนของตัวอาคารมากขึน้ และยังมีการปนปูนตกแตงขึ้นประดับที่ซุมและองคประกอบอื่นๆของ
ตัวอาคาร ซึง่ เปนการสรางความหรูหราแกตัวอาคารทั้งหมดดวยรายละเอียดในระดับของลวดลาย
ประติมากรรมนูนต่าํ
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3 สถาปตยกรรม
3.1 ที่ตั้ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนสถานที่ประทับ
มาเปนทีพ่ ระราชวังดุสิต ทําใหวัดราชาธิวาสมีความสําคัญมากขึ้นเนือ่ งจากอยูในละแวกพระราชวัง
ใหมของพระมหากษัตริย โดยตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของพระราชวังดุสิตติดกับที่ดินที่พระองค
ทรงซื้อเพื่อเปนที่จอดเรือของพระราชวัง88และลําคลองซึง่ เปนทางสัญจรเขาไปในพระราชวัง จาก
การทีว่ ัดราชาธิวาสฯตั้งอยูในพืน้ ที่ติดกับเขตพระราชฐานและเสนทางเขาสูพระราชวังดุสิตอันเปนที่
ประทับดังกลาว วัดราชาธิวาสฯจึงไดมีความสําคัญมากขึ้นอยางชัดเจน พระองคจึงทรงโปรดฯให
ปฏิสังขรณวัดวัดราชาธิวาสฯ แตสภาพของวัดในชวงเวลานั้นมีความชํารุดทรุดโทรมมาก จึงไดมี
การปฏิสังขรณขึ้นมาใหมทงั้ หมด
3.2 แผนผัง
3.2.1 ผังบริเวณ การปฏิสงั ขรณในรัชกาลนี้ พระองคจดั การวางผังโดยทรง
พิจารณาจากลักษณะผังบริเวณของวัดในสมัยรัชกาลที่ 1 – 3 กอนทีจ่ ะมีการตั้งคณะธรรมยุติเปน
หลัก และความเหมาะสมของประโยชนใชสอยในชวงเวลานัน้ พรอมกันไปโดย
1) ทรงพิจารณาและใหความสําคัญกับพื้นที่เขตพุทธาวาสซึ่งเปนทีต่ ั้งของอาคารตางๆ
โดยเฉพาะพระอุโบสถทีม่ ีความสําคัญมากที่สุด
ลักษณะดังกลาวนั้นทําใหพระองคทรงตองกําหนดใหมีอาคาร หรือองคประกอบตางๆ
ในผังบริเวณเพื่อเปนการนําเขาสูตัวพระอุโบสถ(ภาพลายเสนที่ 73) ซึ่งเปนลักษณะของการให
ความสําคัญกับอาคารที่เปนประธานในงานสถาปตยกรรม
ตามลักษณะของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมทั่วไป
โดยทรงกําหนดใหมีศาลาทาน้ําของพระอุโบสถที่ดานหนาวัดริมแมน้ํา
เจาพระยา และทําทางเดินตอออกมาเพือ่ นําเขาสูบริเวณดานหนาพระอุโบสถ มีศาลาไทยประเพณี
2 หลัง89ซึ่งเปนองคประกอบของการนําเขาสูงานสถาปตยกรรมขนาบอยูทงั้ 2 ขาง บริเวณดานหนา
พระอุโบสถทําเปนลานกวางเปดใหเปนพืน้ ที่โลงซึง่ ทําใหสามารถมองเห็นพระอุโบสถไดชัดเจน90
เพื่อสรางความโดดเดนและเนนความสําคัญใหแกพระอุโบสถ ตอจากลานหินจะเปนสะพานนาค
ขามคูน้ําเขาสูพ ื้นที่ของเขตพุทธาวาส เขาสูเขตสีมาที่แนวของเสาหงส และอาคารพระอุโบสถตอไป
88

คือบริเวณทาวาสุกรีในปจจุบนั
89
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 144.
90
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพลายเสนที่ 73 แผนผังแสดงการนําเขาสูตัวพระอุโบสถ
และนอกจากนี้ยงั ทรงใหความสําคัญกับพื้นที่เขตพุทธาวาส ดวยการที่ทรงกําหนดแนว
ลอมเขตพุทธาวาสนี้ใหชัดเจนดวยแนวคูนา้ํ ที่ดานหนา - ดานหลัง หรือดานทิศตะวันตก –
ตะวันออก และแนวถนนกลางวัดเปนแนวลอมที่ดานเหนือ กับแนวทางเดินทีก่ ั้นระหวางพระอุโบสถ
กับพระตําหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เปนแนวลอมดานทิศใต
ทรง
คูน้ําที่กนั้ ระหวางพืน้ ที่สว นหนาวัดกับเขตพุทธาวาสที่อยูหลังแนวคูนา้ํ เขาไปนี้
กลาววา“เปนเขตรสีมานาวัด”91 คือทรงมีพระราชดําริถงึ ความสําคัญของเขตดังกลาวนี้เสมือนวา
เปนเขตสีมาทีล่ อมพื้นที่สีมาของพระอุโบสถไวอีกชัน้ หนึ่ง
จึงทรงกําหนดใหปก เสาศิลาทีท่ รง
เรียกวา”เสาอินทขีล” เปนแนวลอมดานหนาเขตที่ริมคูน้ําหนาพระอุโบสถและที่รมิ ถนนดานเหนือ
ของเขตพุทธาวาส92 ที่ปลายสะพานขามคูนา้ํ หนาพระอุโบสถจึงมีการออกแบบใหมีเสาหลักเขตสีมา
ในลักษณะเดียวกันกับเสาอินขีล แตมีขนาดใหญและมีรายละเอียดมากกวา ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ประตูหรือทางเขาผานเขาสูเขตสีมาหลังจากขามแนวคูน้ําแลว “เสาอินทขีล” เปนคําเดียวกันกับเสา
อินทขีลหรือเสาใจเมือง หรือเสาหลักเมืองของชาวเมืองเหนือ ซึ่งมีความสําคัญในฐานะเปน
ศูนยกลางทางกายภาพของเมือง
และเปนศูนยกลางของจักรวาลตามความเชื่อแบบ
พระองคนา จะทรงนําชื่อของสิ่งที่มีความสําคัญ
พระพุทธศาสนาเถรวาทในคติเรื่องไตรภูมิ93
ดังกลาว มาใชเรียกแทนเสาที่ใชกาํ หนดเขตพุทธาวาส เนื่องจากทรงใหความสําคัญตอพื้นที่ที่มีศกั ดิ์
สูงแหงนี้ เสาอินทขีลนี้มีลักษณะรูปแบบคลายกับเสาหลักศิลาที่เปนเสาสีมาของวัดเบญจมบพิตร

91

เรื่องเดียวกัน, 123.
92
เรื่องเดียวกัน.
93
และเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมืองดังกลาว นาที่จะมีความสัมพันธกับเสาใจบาน ตาม
ความเชื่อในระบบทองถิ่นของชมชุนชาวเหนือ ดูรายละเอียดใน สน สีมาตรัง, “คติจักรวาล,” อาษา,
(สิงหาคม 2537) : 96 - 97.
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ภาพลายเสนที่ 74 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5
แสดงการกําหนดแนวลอมเขตพุทธาวาสอีกชั้นหนึง่

ภาพที่ 156 “เสาอินทขีล” ลอมเขตพุทธาวาส ภาพที่ 157 เสาสีมาที่วัดเบญจมบพิตรฯ
2) ทรงพิจารณาและแบงพื้นที่ตามประโยชนของพืน้ ที่ตางๆออกจากกันใหชัดเจนดวย
แนวคูนา้ํ ภายในบริเวณวัดและแนวทางเดินกลางวัด โดยทรงยึดลักษณะดังกลาวจากผังบริเวณใน
สมัยรัชกาลที่ 1 – 2 แลวทรงปรับปรุงคูน้ําและแนวทางเดินกลางวัดเพื่อใชเปนแนวเขตของการ
จัดแบงพื้นที่ ทําใหวัดมีผงั บริเวณที่แบงออกเปน 3 สวนใหญๆจากแนวคูน้ําคือ สวนที่ 1 เปนบริเวณ
ดานหนาวัด สวนที่ 2 เปนพืน้ ทีท่ ี่ถัดเขามาจากพื้นทีส่ วนแรกเปนพืน้ ที่ของเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส สวนที่ 3 เปนสวนที่อยูทางดานหลังของวัดนอกแนวคูนา้ํ เปนทีธ่ รณีสงฆ และพืน้ ทีท่ งั้ 3
สวนนี้ในแตละสวนยังไดถกู แบงออกเปน 2 สวนอีกครั้งหนึง่ ดวยแนวทางเดินหรือถนนกลางวัดจาก
ถนนสามเสนทางดานหลังวัดตรงมาสูทา น้ําริมแมน้ําเจาพระยาที่ดานหนาวัด
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ภาพลายเสนที่ 75 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5
แสดงการกําหนดแนวแบงพืน้ ที่ดว ยแนวคูน้ําและแนวถนน
3) ทรงกําหนดการใชงานในพืน้ ที่ใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงของพืน้ ที่สว นตางๆใน
ผังบริเวณคือ ในพืน้ ที่สว นที่ 1 เปนพืน้ ที่ดา นหนาวัด ซึ่งพืน้ ทีน่ ี้ไดมีการแบงพืน้ ที่ออกเปน 2 สวนดวย
แนวถนนกลางวัด ใหเปนพื้นที่หนาวัดดานเหนือและพืน้ ทีห่ นาวัดดานใตของแนวถนน พื้นที่สวน
หนาวัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 เปนพืน้ ที่ตอนรับและเปนพืน้ ทีเ่ อนกประสงคสําหรับ
ฆราวาสใชในการประกอบกิจกรรมตางๆโดยเปนที่ตั้งของศาลาการเปรียญ การปฏิสังขรณในครั้งนี้
พระองคยงั ทรงกําหนดใหเปนพืน้ ที่สาํ หรับประกอบกิจกรรมตางๆอยูเชนเดิม เนื่องจากเปนสวนที่อยู
ริมแมน้ําซึง่ เปนทางสัญจร มีความสะดวกสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดและสามารถ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยูในบริเวณนีโ้ ดยไมรบกวนความสงบของพื้นที่ดานใน พระองคทรง
โปรดฯใหรื้อศาลาการเปรียญหลังเดิมที่ตงั้ อยูหนาเขตพุทธาวาสในพืน้ ที่หนาวัดทางดานใตของถนน
ออก เพื่อทีจ่ ะใหดานหนาเขตพุทธาวาสใหเปนพืน้ ที่เปดโลง แลวโปรดฯใหสรางหลังใหมในพืน้ ที่
ดานเหนือของแนวถนนที่ดานหนาเขตสังฆาวาส เพื่อไมใหปะปนกับเขตพุทธาวาส ซึง่ เหมาะสมกวา
ตําแหนงของอาคารเดิม
พื้นที่สวนที่ 2 ซึ่งในสวนนี้กไ็ ดมีการแบงออกเปน 2 สวนดวยแนวถนนกลางวัดเชนกัน
โดยพืน้ ที่ดานใตของถนนทรงโปรดฯใหยา ยเขตสังฆาวาสที่เคยมีอยูออกเพื่อใหเปนเขตพุทธาวาสที่
ชัดเจนเพียงอยางเดียว และยังคงมีพระตําหนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวไวเพือ่
เปนอนุสรณและใชเปนหอสวดมนตและเปนสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ ซึง่ ตั้งอยูท ี่
ดานทิศใตของพระอุโบสถ เขตพุทธาวาสจึงแยกออกจากเขตสังฆาวาสอยางชัดเจนดวยแนวเสา
อินทขีลและแนวทางเดินดังที่ไดกลาวมา โดยตั้งอยู ณ ศูนยกลางของแผนผังทีแ่ สดงถึงการเปน
พื้นที่ทมี่ ีความสําคัญสูงสุด ในสวนพื้นทีด่ านเหนือของแนวถนน ทรงกําหนดใหยา ยเขตสังฆาวาส
ในพืน้ ที่ดา นใตของถนนมารวมอยูในบริเวณนี้ ใหมเี ขตสังฆาวาสเพียงบริเวณเดียวเหมือนเชนใน
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สมัยรัชกาลที่ 1 – 294 และทรงโปรดฯใหจัดกุฏิเปนหมูเรียงกันและขนานไปกับคลองจนถึงแนวคู
ดานหลังของวัด ตามฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ของพระสงฆที่อาศัย95 นับเปนการกําหนดการใช
งานในที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงของพืน้ ที่ดงั กลาว คือ เปนตําแหนงทีพ่ ระสงฆมีความสะดวก
ในการสัญจรทางเรือ ที่สามารถเดินทางผานเขา - ออกดวยลําคลองดานทิศเหนือออกสูแ มน้ํา
เจาพระยา และเขาสูพนื้ ที่ดา นในที่เปนบานเรือนของขาวบานไดอยางสะดวก และทีค่ ลองวัดราชาธิ
วาสฯดานทิศใตนั้นพระองคทรงมีพระราชประสงฆที่จะใชคลองนัน้ เปนเสนทางเขา – ออกของเรือ
ในพระราชวังดุสิต โดยจะมีประตูปด - เปดที่ปากคลองนี้ไมสะดวกทีจ่ ะใชงานทั่วไป96
พื้นที่สวนที่ 3 เปนทีธ่ รณีสงฆทเี่ ปนที่ตงั้ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาสฯและเปนที่ให
ชาวบานเชาทําสวน พืน้ ที่สว นนี้มีลกั ษณะเปนสวนทีก่ ั้นระหวางพืน้ ทีว่ ดั กับพื้นที่ของชาวบานใหแยก
หางออกจากกัน เพื่อใหวัดมีความสงบยิง่ ขึ้น และเนื่องจากนักเรียนสวนมากเดินทางมาทางถนน
สามเสน ดังนัน้ เพื่อบรรยากาศที่สงบของวัดจึงไดทรงกําหนดใหโรงเรียนนัน้ ตั้งอยูท ี่ดา นหลัง97
3.2.2 แผนผังเขตพุทธาวาส
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั แผนผังเขตพุทธาวาสของวัดที่
สรางขึ้นในชวงตนรัชกาลของพระองคนนั้ จะเปนวัดที่มีแผนผังแบบที่มีองคประกอบครบสมบูรณ
ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร ไดแกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม, วัดปรมัยยิ
กาวาส และวัดนรนารถสุนทรริการาม ลักษณะแผนผังของวัดราชาธิวาสฯในการทีจ่ ะปฏิสังขรณให
สําเร็จอยางสมบูรณตามพระราชประสงคของพระองคนนั้ ก็จะออกแบบใหแผนผังมีองคประกอบที่
ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดียและพระวิหาร98เชนเดียวกัน แตจะออกแบบใหอาคารทั้งหมดอยู
รวมกันบนแกนประธานเพียงแกนเดียว
ซึ่งจะเปนลักษณะเฉพาะวัดที่สรางขึน้ ในชวงปลายของ
94

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 124125.
95
เรื่องเดียวกัน, 125.
96
เรื่องเดียวกัน.
97
เรื่องเดียวกัน, 124.
98
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีพระราชประสงคที่สรางพระวิหารที่
ดานหลังพระเจดีย ดูรายละเอียดใน “จารึกศิลาที่พทุ ธบัลลังกพระพุทธปฏิมาแบบรัชกาลที่ 6 ใน
พระวิหารสมเด็จพระอัยยิกาฯ” ใน เรื่องวัดสมอราย อันมีนามวาราชาธิวาส, ฌ.
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รัชกาลเทานั้น ลักษณะแผนผังที่มีองคประกอบครบถวนและตั้งอยูในแนวแกนเดียวกันดังกลาว เปน
การกําหนดแผนผังโดยยึดจากลักษณะแผนผังในสมัยรัชกาลที่ 4 เชนที่วัดเสนาสนาราม(ภาพที่ 76)
และวัดตรีทศเทพ(ภาพที่ 77) ซึ่งเปนสมัยทีก่ ําหนดใหพระเจดียกลับมีความสําคัญมากขึ้นโดยใช
เปนประธานในแผนผัง พรอมกับลดบทบาทของพระอุโบสถลง99 ลักษณะแผนผังดังกลาวนัน้ ได
กําหนดขึ้นโดยไดนํามาจากลักษณะของแผนผังวัดในสมัยอยุธยา เชนทีว่ ัดใหญชัยมงคลเปนตน100

ภาพลายเสนที่ 76 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดเสนาสนาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 112

ภาพลายเสนที่ 77 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดตรีทศเทพ
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 105.

99

สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว, 130.
100
เรื่องเดียวกัน, 295.
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การปฏิสังขรณนี้ทาํ ขึ้นในป พ.ศ. 2451 ซึ่งเปนชวงปลายรัชกาลของพระองค เขต
พุทธาวาสของวัดราชาธิวาสฯที่แผนผังมีแกนประธานเพียงแกนเดียว
มีองคประกอบแผนผังที่
ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดีย และพระวิหาร แตเมื่อรวมกับตนศรีมหาโพธิท์ ี่ไดกําหนดใหมขี ึ้น
โดยเปนสวนหนึ่งของพระอุโบสถที่แนวกําแพงแกว ซึง่ ตั้งอยูบนแนวแกนเดียวกันกับองคประกอบ
อื่นๆทําใหลักษณะแผนผังมีองคประกอบรวมเปน 4 อยางนัน้ (ภาพลายเสนที่ 78)แลวพบวา
ลักษณะแผนผังดังกลาวมีลกั ษณะของแผนผังคลายกับแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดสัตตนารถ
ปริวัตร(ภาพที่ 79) ซึ่งเปนวัดที่สรางขึน้ ในชวงปลายรัชกาลของพระองคเชนเดียวกัน อีกทั้งมี
ลักษณะเชนเดียวกับแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ไดเริ่มกําหนดใหมี
ตนศรีมหาโพธิ์เปนองคประกอบเพิ่มขึน้ ในผัง ทั้งที่เปนลักษณะแผนผังแบบที่มีทงั้ พระอุโบสถ พระ
เจดีย พระวิหารและตนศรีมหาโพธิโ์ ดยองคประกอบทัง้ หมดตั้งอยูในแนวแกนเดียวกัน หรือเปน
แผนผังที่ตนศรีมหาโพธิ์ไมอยูในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหาร ตลอดจน
แผนผังที่ประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดียและตนศรีมหาโพธิท์ ตี่ ั้งอยูในแนวแกนเดียวกัน (ดู
ตารางที่ 2)

ภาพลายเสนที่ 78 แผนผังพุทธาวาสของวัดราชาธิวาสฯ
ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5

ภาพลายเสนที่ 79 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
ที่มา : ศุภชัย อารีรุงเรือง, “การศึกษาการออกแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 105.
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบแผนผังเขตพุทธาวาสวัดราชาธิวาสฯ กับวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ทีม่ ี
ตนศรีมหาโพธิ์เปนองคประกอบในแผนผัง
แผนผังที่ประกอบดวย
แผนผังที่ประกอบดวย
แผนผังที่ประกอบดวย
พระอุโบสถ พระเจดีย
พระอุโบสถ พระเจดีย
พระอุโบสถ
พระวิหาร
พระวิหาร
พระเจดีย
และตนศรีมหาโพธิ์
และตนศรีมหาโพธิ์
และตนศรีมหาโพธิ์
ที่องคประกอบไมอยู
ที่องคประกอบทั้งหมด
ที่องคประกอบทัง้ หมด
ในแกนเดียวกัน
อยูในแกนเดียวกัน
อยูในแกนเดียวกัน
ทั้งหมด
วัดราชาธิวาสฯ
วัดบรมนิวาส
วัดโสมนัส
วัดปทุมวนาราม
วัดบวรนิเวศฯ
วัดพระสมุทรเจดีย∗
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดสุวรรณดาราราม

•
•
•
•
•
•
•
•

∗ แผนผังเขตพุทธาวาสของวัดพระสมุทรเจดียประกอบดวยพระเจดีย พระวิหาร 2 หลัง และตนศรี
มหาโพธิ์ โดยทั้งหมดตั้งอยูในแนวแกนเดียวกัน.
จากตารางที่ 2 นัน้ จะเห็นวาวัดราชาธิวาสฯไดออกแบบใหแผนผังเขตพุทธาวาสมี
องคประกอบที่สําคัญรวม 4 อยางคือพระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหารและตนศรีมหาโพธิ์ โดยวาง
เรียงในแนวแกนประธานเดียวกันทัง้ หมด ซึ่งเปนลักษณะแผนผังที่เหมือนกับแผนผังเขตพุทธาวาส
ของวัดสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเปนวัดที่สถาปนาหรือปฏิสังขรณขึ้นใหมโดยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 4 ทั้งสิน้ ไดแกทวี่ ัดโสมนัส(ภาพที่ 80), วัดปทุมวนาราม(ภาพที่ 81), วัด
บรมนิวาส(ภาพที่ 82)และวัดพระสมุทรเจดีย(ภาพที่ 83)
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ภาพลายเสนที่ 80 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดโสมนัส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 53.

ภาพลายเสนที่ 81 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดปทุมวนาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 62.
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ภาพลายเสนที่ 82 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดบรมนิวาส
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 47.

ภาพลายเสนที่ 83 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดพระสมุทรเจดีย
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 103.
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จากลักษณะแผนผังที่เหมือนกันดังกลาวทําใหทราบวา ในแผนผังพุทธาวาสโดยรวม
ของวัดราชาธิวาสฯที่เสร็จสบูรณนั้น ยังคงยึดแนวคิดเรื่องรูปแบบและการวางองคประกอบอยาง
แผนผังวัดสมัยรัชกาลที่ 4 อยางครบถวน โดยเฉพาะในวัดที่พระองคทรงสถาปนาหรือปฏิสังขรณขึ้น
ใหมนนั้
ไดยึดระเบียบแผนผังจากสมัยอยุธยาคือใหองคประกอบทั้งหมดวางเรียงบนแนวแกน
เดียวกัน
มีพระเจดียอยูในตําแหนงศูนยกลางของแผนผัง101ระหวางพระอุโบสถและพระวิหาร
รวมทัง้ ลักษณะพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 นั่นก็คือทรงกําหนดใหมีตนศรีมหาโพธิ์เขามาเปน
องคประกอบใหมรวมในแผนผัง
แตเมื่อดูจากประวัติการปฏิสงั ขรณวัดราชาธิวาสฯสมัยรัชกาลที่ 5 ที่แมวาทรงมีพระราช
ประสงคที่จะปฏิสังขรณอาคารทั้งหมดในเขตพุทธาวาส ทําใหมีแผนผังในปจจุบนั ที่มีองคประกอบ
ครบถวนประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหารและตนศรีมหาโพธิ์ตามแนวคิดของการวาง
แผนผังวัดสมัยรัชกาลที่ 4 แตการปฏิสังขรณอาคารตางๆนั้นก็ไดแยกกันเปนชวงๆในเวลาที่ไมพรอม
กัน สถาปนิกผูออกแบบแตละอาคารก็ไมไดเปนคนเดียวกัน โดยพระอุโบสถนัน้ เปนอาคารทีไ่ ด
ออกแบบและสรางขึ้นเสร็จสมบูรณกอนอาคารอื่นๆ
ทําใหมลี ักษณะสถาปตยกรรมในรูปแบบ
เฉพาะ และสงอิทธิพลใหกับอาคารอื่นๆที่สรางขึ้นภายหลัง ซึ่งแสดงวาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ทรงมองเห็นความสําคัญของพระอุโบสถมากอนอาคารประเภทอื่นใน
แผนผัง นับเปนการเปลี่ยนแปลงการใหความสําคัญกับอาคารในเขตพุทธาวาสที่ตางออกไปจากใน
รัชกาลกอน และแนวความคิดของการใหความสําคัญกับพระเจดียไดเปลี่ยนไป แตอยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเฉพาะถึงเหตุการสรางพระอุโบสถขึ้นกอนเพียงอยางเดียวจนเสร็จสมบูรณนั้น ก็ยงั คง
เปนแนวความคิดที่ยึดตามลักษณะแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 คือยังคงตองกําหนดใหมีตนศรี
มหาโพธิเ์ ปนองคประกอบในแผนผังพุทธาวาส โดยที่วดั ราชาธิวาสฯไดกําหนดใหเปนองคประกอบ
รวมของพระอุโบสถ ซึง่ อยูดา นหลังชิดแนวกําแพงแกวบนแนวแกนเดียวกัน(ภาพลายเสนที่ 84) วัด
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ไดกําหนดใหเขตพุทธาวาสมีองคประกอบเพียงพระอุโบสถและตนศรีมหาโพธิ์
ในแผนผังเชนนี้ มีปรากฏกับวัดทีพ่ ระองคทรงบูรณะคือ ที่วัดสุวรรณดาราราม(ภาพลายเสนที่ 85)
และวัดชุมพลนิกยาราม(ภาพลายเสนที่ 86) สวนวัดบวรนิเวศฯทีพ่ ระองคทรงสรางพระวิหารเปน
องคประกอบใหมเพิ่มขึ้นในผัง ก็ทรงไดกาํ หนดใหมีตน ศรีมหาโพธิ์ตั้งอยูในแนวแกนเดียวกันกับพระ
วิหารทีท่ รงสรางขึ้นนัน้ เชนกัน(ภาพลายเสนที่ 87)
101

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว”, 295.
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ภาพลายเสนที่ 84 แผนผังพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯซึ่งเปนอาคารที่ปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 5
ประกอบดวยพระอุโบสถ และตนศรีมหาโพธิ์เปนองคประกอบรวม

ภาพลายเสนที่ 85 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดสุวรรณดาราราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 115.
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ภาพลายเสนที่ 86 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดชุมพลนิกายราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 109.

ภาพลายเสนที่ 87 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดบวรนิเวศฯ
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 101.

วัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการกําหนดใหมตี นพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยูเ ปน
องคประกอบรวมในแผนผังพุทธาวาสเชนนี้ นอกจากที่วัดราชาธิวาสฯแลว ยังพบในวัดอื่นๆอีก
จํานวนหนึ่งเชนกัน(ดูตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5
แผนผัง
แผนผัง
ในแผนผัง
ประกอบดวย
แผนผัง
ประกอบดวย
ป พ.ศ.
วัดที่สรางขึ้น
มี
พระอุโบสถ
มีเพียง
พระอุโบสถ
และ
ที่สราง
ในสมัยรัชกาลที่ 5
ตนศรีมหา
พระเจดีย
พระอุโบสถ
โพธิ์
พระเจดีย หรือ
พระวิหาร
พระวิหาร
2412 วัดราชบพิตรฯ
•
2414 วัดศรีสุริยวงศาราม∗
•
วัดโพนิมิตรมหาสีมราม
2416
•
∗
2417 วัดปรมัยยิกาวาส
•
วัดนรนารถสุนทรริกราม
2418
•
∗
2419 วัดเทพศิรินทราวาส
•
•
2419 วัดนิเวศธรรมประวัติ
•
•
2430 วัดไชโยวรวิหาร
•
2431 วัดอัษฎางคนิมิตร
•
•
วัดจุฑาทิศธรรมสภา
2435
ราม
2442 วัดเบญจมบพิตร
•
•
2451 วัดราชาธิวาส°
•
•
•
2452 วัดสัตตนารถปริวัตร
•
•
∗ เปนวัดที่สรางขึ้นโดยพระบรมวงศานุวงศ, ราษฎรและขุนนางตามลําดับ นอกจากนั้นเปนวัดที่
พระองคทรงโปรดฯใหสรางขึ้นทัง้ สิ้น
°การปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ 5 นั้น แผนผังเขตพุทธาวาสจะ
ประกอบดวยพระอุโบสถ,พระเจดีย,พระวิหาร แตในการสรางพระอุโบสถจนเสร็จสมบูรณนั้นได
ออกแบบสรางเฉพาะพระอุโบสถและตําแหนงตนศรีมหาโพธิ์เปนสวนหนึง่ ของแนวกําแพงแกวที่
ดานหลังพระอุโบสถ ลักษณะแผนผังจึงเปนไดทั้ง 2 แบบ
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จากตารางที่ 3 จะพบวาวัดที่สรางขึน้ ในสมัยพระองคจะมีการกําหนดใหมีตน พระศรี
มหาโพธิเ์ ปนองคประกอบหนึ่งในแผนผังเขตพุทธาวาสเปนสวนมาก ซึ่งในชวงตนของรัชกาลนั้น วัด
ที่สรางโดยพระองคหรือวัดทีพ่ ระบรมวงศานุวงศและราษฎรเปนผูสราง จะไมมีการกําหนดใหมีตน
พระศรีมหาโพธิ์เปนองคประกอบในแผนผัง การเริ่มกําหนดใหตนศรีมหาโพธิเ์ ปนองคประกอบหนึง่
ในผัง ปรากฏที่วัดเทพศิรินทราวาสเปนปฐม(ภาพลายเสนที่ 88) และในวัดที่ทรงสรางขึ้นใหมหลัง
จากนั้นตอๆมาจนสิน้ รัชกาล
และจากตารางที่ 3 จะเห็นวาความสําคัญของตนศรีมหาโพธิน์ ี้ สวนมากจะมีทั้งใน
แผนผังแบบทีป่ ระกอบดวยพระอุโบสถกับพระเจดีย และแผนผังที่มพี ระอุโบสถเปนอาคารเพียงหลัง
เดียว และเมือ่ พิจารณาจากรูปแบบสถาปตยกรรมของพระอุโบสถและพระเจดียในแผนผังแบบทีม่ ี
องคประกอบเพียง 2 อยางนี้แลวพบวา พระอุโบสถจะมีลักษณะอาคารที่รวมเอาพระเจดียเขามาไว
เปนสวนหนึง่ หรือพระอุโบสถจะเปนอาคารที่มีประโยชนรวมโดยเปนทัง้ พระอุโบสถและพระเจดีย
ไดแก พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ(ภาพลายเสนที่ 89) ที่ลดขนาดตามประโยชนใชสอยเดิมของ
พระเจดียลง ทําเปนสถูปเจดียขนาดเล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยตั้งอยูบนหอระฆังซึ่งเปนสวน
หนึง่ ของพระอุโบสถ
และพระอุโบสถที่มีประโยชนรว มเปนทัง้ พระอุโบสถและพระเจดียในหลัง
เดียวกัน ไดแก พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมติ ร(ภาพลายเสนที่ 90)

ภาพลายเสนที่ 88 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ที่มา : ศุภชัย อารีรุงเรือง, “การศึกษาการออกแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 124.
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ภาพลายเสนที่ 89 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ
ที่มา : ศุภชัย อารีรุงเรือง, “การศึกษาการออกแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 139.

ภาพลายเสนที่ 90 แผนผังเขตพุทธาวาสวัดอัษฎางคนิมติ ร
ที่มา : ศุภชัย อารีรุงเรือง, “การศึกษาการออกแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 172.
ดังนัน้ จึงนาทีจ่ ะกลาวไดวาวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯใหสรางขึน้ และไดกําหนดใหมีตน
ศรีมหาโพธิ์เปนองคประกอบในเขตพุทธาวาสนั้น มักจะเปนวัดในแบบพระราชนิยมของพระองค ที่
สรางขึ้นในชวงกลางของรัชกาล
เปนแผนผังแบบที่มีเพียงพระอุโบสถและตนศรีมหาโพธิ์เปน
องคประกอบในผัง โดยตนศรีมหาโพธิ์จะตั้งอยูบนแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถ และเปน
องคประกอบหนึง่ ทีเ่ ปรียบเสมือนเปน “พระเจดีย” ที่เปนบริโภคเจดีย เชนเดียวกับ “พระเจดีย” ทีว่ ัด
ศรี
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สุริยวงศารามและวัดโพนิมติ รมหาสีมารามที่เปนธาตุเจดีย
และที่วัดไชโยวรวิหารทีม่ ีพระวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปอันเปน “พระเจดีย” อยางหนึง่ ซึ่งเปนอุเทสิกเจดีย
วัดที่สรางขึ้นในสมัยของพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวในแบบพระราชนิยมดังกลาวนัน้ ได
สรางขึ้นในชวงกลางจนถึงชวงปลายของรัชกาล เนื่องจากเปนชวงทีพ่ ระองคทรงมีพระราชนิยมใน
รูปแบบสถาปตยกรรมไดตามพระราชประสงค ซึ่งวัดที่สรางขึน้ ในชวงตนของรัชกาลทัง้ ที่เปนวัด
พระองคทรงโปรดฯใหสรางขึ้น หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศและราษฎรเปนผูสรางนัน้ เปนวัดที่
ไดรับเอารูปแบบทางสถาปตยกรรมจากวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งสิน้ โดยวัดราชบพิตรฯที่สรางขึ้น
ยังคงมีรูปแบบที่ยึดลักษณะที่สําคัญหลาย
เพื่อเปนวัดประจํารัชกาล102ในชวงตนของรัชกาลนัน้
ประการจากสถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะจากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามซึ่ง
เปนวัดประจํารัชกาลในสมัยรัชกาลที่ 4 และจากวัดพระปฐมเจดีย103

จากการศึกษาแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดราชาธิวาสฯแลวพบวา วัดราชาธิวาสฯและ
วัดที่สรางขึ้นมาในแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั นัน้ เปนวัดทีม่ ี
แผนผังพุทธาวาสขนาดเล็ก ประกอบดวยพระอุโบสถและตนศรีมหาโพธิ์ ซึ่งองคประกอบทัง้ 2
อยางนัน้ แสดงถึงแนวความคิดในพระพุทธศาสนาของพระองค ทีท่ รงเขาใจในหลักปฏิบัติที่เปนเหตุ
และผล อันเปนวิธที นี่ ําผูปฏิบัติไปสูจุดสูงสุดแหงเปาหมายในทางศาสนา
1) การวางแผนผังที่ไดใหความสําคัญเฉพาะกับอาคารพระอุโบสถ เนื่องมาจาก
แนวความคิดเรื่องการใชประโยชนอนั เปนรูปธรรมเปนหลัก เพราะวาพระอุโบสถเปนอาคารที่สนอง
ประโยชนใชสอยทางพระพุทธศาสนา และจําเปนตองมีไวเพื่อเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม อันเปน
ระเบียบตามหลักของพระธรรมวินัย นอกจากนัน้ ยังแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดของการระลึกถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทีเ่ ปลี่ยนจากการเคารพกราบไหวพระสถูปเจดีย มาเปนการกราบไหว
พระพุทธรูปประธานของพระอุโบสถ

102

สุดจิตต สนัน่ ไหว, ”การศึกษาเรื่องการออกแบบวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 170.
103
ลักษณะของระเบียงคดกลมลอมรอบองคพระเจดีย ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน
,188.
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2) การทีท่ รงนําตนศรีมหาโพธิ์ซึ่งเปนบริโภคเจดีย104 และเปนสัญลักษณแหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา105 ก็เพื่อเปนการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมทั้งบงบอกถึงเหตุและผลใน
การนําไปสูการหลุดพนอันเปนสิ่งสูงสุด ทีม่ ีเหตุเนือ่ งมาจากปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธองค ซึง่ เปนการแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว ทีท่ รงเชื่อถือตามหลักของเหตุและผลในการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
การกําหนดความสําคัญขององคประกอบแผนผังทั้ง 2 อยางนี้ เปนการแสดงแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา ที่ไดพัฒนามาจากการศึกษาพระพุทธศาสนาทีใ่ ชความเปนเหตุเปนผล ใน
ลักษณะของการปฏิบัติอยางเครงครัดในพระธรรมวินัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที่ 4 อันเปนพืน้ ฐานที่สาํ คัญยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการทีท่ รงเริ่มนําตนศรีมหาโพธิ์มาใชเปน
สัญลักษณของแนวความคิดดังกลาวเชน ปรากฏตนศรีมหาโพธิ์อยูในแผนผังของวัดที่ทรงสถาปนา
หรือปฏิสังขรณ และปรากฏตนศรีมหาโพธิ์เปนซุมเบือ้ งหลังพระพุทธรูปประธาน ในพระวิหารวัด
เสนาสนารามที่พระองคทรงสรางขึ้น

3.3 รูปแบบสถาปตยกรรม
3.3.1 พระอุโบสถ
3.3.1.1 ที่ตงั้ เขตพุทธาวาสของวัดราชาธิวาสฯ มีแผนผัง
ประกอบดวยพระอุโบสถ, พระเจดียและพระวิหารตัง้ อยูบนแนวแกนเดียวกัน โดยมีพระเจดียอยู
ระหวางอาคารทั้ง 2 หลัง เปนลักษณะแผนผังที่ไดแนวความคิดมาจากแผนผังวัดทีส่ รางขึ้นในสมัย

104

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ทรงนําตนศรีมหาโพธิ์มาใชเปน
องคประกอบอันสําคัญในผังเขตพุทธาวาส
ซึง่ เปนตนที่เพาะจากเมล็ดพันธุตน ศรีมหาโพธิ์จาก
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงไดรับถวายมา โดยทรงปลูก
ไวที่วัดเทพศิรนิ ทราวาส, วัดมณีชลขันธ, วัดอุภัยราชบํารุงและทีว่ ัดนิเวศธรรมประวัติรวม 4 ตน ดู
รายละเอียดใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธ
เจดีย, (พระนคร : สํานักพิมพแพรพทิ ยา, 2514), 219.
105
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ แล สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 1 (พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2505), 135.
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รัชกาลที่ 4 ซึง่ ไดนํามาจากลักษณะแผนผังของวัดในสมัยอยุธยา106ดังที่ไดกลาวมา แมวาลักษณะ
ของแผนผังดังกลาวจะเปนการสงผลใหพระอุโบสถลดความสําคัญในฐานะอาคารประธานใน
แนวแกนหรือในแผนผังลง
ซึง่ ทําใหพระอุโบสถของวัดราชาธิวาสฯนัน้ ไมไดทตี่ ั้งอยูในตําแหนง
ศูนยกลางขององคประกอบในแผนผัง
แตจากตําแหนงของอาคารที่ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางของผัง
บริเวณทั้งหมด จากการกําหนดผังบริเวณและองคประกอบในผัง จากขนาด, รูปแบบ, การใชสอย
อาคารของพระอุโบสถและอาคารอื่นๆในเขตพุทธาวาส ทัง้ หมดไดแสดงใหเห็นวาพระอุโบสถนั้น
ยังคงเปนอาคารที่มคี วามสําคัญที่สุด และเปนอาคารทีม่ ีบทบาทเปนประธานหลักในแผนผังโดยมี
อาคารอื่นๆที่รว มอยูเปนสวนประกอบ ซึง่ จะไดกลาวถึงตอไป

ภาพลายเสนที่ 91 ภาพสันนิษฐานแผนผังบริเวณวัดราชาธิวาสฯในสมัยรัชกาลที่ 5
แสดงตําแหนงของพระอุโบสถที่ตั้งอยูประมาณกึง่ กลางของผังบริเวณทั้งหมด
สะพานนาค
จากการออกแบบแผนผังเพื่อการนําเขาสูตัวพระอุโบสถจากพืน้ ทีว่ าง
ดานหนา โดยจะตองเดินผานคูนา้ํ หนาวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงมี
พระราชดําริวา
แนวคูนา้ํ นัน้ เปนเขตสีมาดานหนาลอมพื้นทีพ่ ุทธาวาสอันเปนพืน้ ทีท่ ี่สําคัญไวอีก
ชั้นหนึง่
เมื่อพระอุโบสถแหงนี้ไดสรางขึ้นโดยการนํารูปแบบของ“ปราสาท”ในงานสถาปตยกรรม
เขมรมาใชในการออกแบบ(ซึ่งจะไดกลาวตอไป)
และจะตองมีการสรางสะพานขามเขตสีมาที่

106

สมคิด จิระทัศนกุล, พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว, 295.
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ดานหนา ผูออกแบบจึงไดนําลักษณะของสะพานนาคในงานสถาปตยกรรมเขมรนั้น107 มาใช
ออกแบบสะพานนาคแหงนี้
สะพานนาคในงานสถาปตยกรรมเขมรในประเทศไทย ทีม่ ีแผนผังเปนรูปกากบาทและมี
ลักษณะเปนสัญลักษณนนั้ (ภาพที่ 158) มีความแตกตางกับลักษณะที่เปนแนวตรงของสะพาน
นาคที่วัดราชาธิวาสฯและไดใชขามแนวเขตที่เปนน้ําซึง่ เปนรูปธรรมอยางชัดเจน แตลักษณะของ
สะพานของวัดราชาธิวาสฯ(ภาพที่ 159)ดังกลาว มีลักษณะคลายกับรูปแบบของสะพานนาคใน
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนสะพานที่ขามคูเมืองสูประตูเมืองนครธมและตรงเขาสูตวั ปราสาทบายน
(ภาพที่ 160) แตตางกันตรงที่สะพานนาคที่ประตูเมืองนครธมนัน้ มีประติมากรรมและรายละเอียด
ตางๆรวมเขาอยูเปนองคประกอบจํานวนมากเชนประติมากรรมเทวดาและอสูร ปราสาทบายนเปน
งานสถาปตยกรรมเขมรทางพระพุทธศาสนา สะพานนาคที่ประตูเมืองนครธมนั้น “เปนสัญลักษณ
ของหนทางหรือสะพานเชื่อมระหวางโลกกับสวรรค”108 เปรียบเสมือนสัญลักษณของการผานเขาสู
ปราสาทบายนที่เปนศูนยกลางและมีความสําคัญสูงสุดในเมืองนครธม
นัน้ ก็คอื เปนสัญลักษณ
หมายถึงเปนเขาพระสุเมรุซงึ่ เปนศูนยกลางของจักรวาล109

ภาพที่158 สะพานนาคสัญลักษณในการเขาสูพนื้ ที่ของจักรวาลตามคติในศาสนาฮินดู
ที่มา : กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531), 32.
107

ในงานสถาปตยกรรมเขมรนัน้ เปนงานสถาปตยกรรมที่เปนคติการจําลองเอาจักรวาล
มาไวบนพืน้ พิภพ
องคปราสาทประธานมีความหมายถึงเปนเขาพระสุเมรซึ่งเปนศูนยกลางของ
จักรวาล ตามคติจักรวาลวิทยาของทั้งในศาสนาพุทธและฮินดู
108
Mus, Paul. Angkor in the Time of Jayavaman 7, Indian Art and Letters
(1937). อางถึงใน เอเดรียน สนอด กราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน
และคนอื่นๆ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมั รินทรวิชาการ, 2541), 337.
109
รอเบิต ไฮน – เกลเดิน, “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบันกษัตริยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต,” แปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ, สังคมศาสตร, 6, 1 (เมษายน – กันยายน 2525) : 6 – 7.
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ภาพที่ 159 สะพานนาคขามคูน้ําแนวเขตสีมาที่ดา นหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ

ภาพที่ 160 สะพานนาคขามคูเมืองดานหนาประตูเมืองนครธม กัมพูชา
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดยภัทรพร สิริกาญจน และคนอื่นๆ,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอัมรินทรวิชาการ, 2541), 337.
การเปรียบเทียบสะพานนาคของวัดราชาธิวาสฯกับสะพานนาคในงานสถาปตยกรรมเขมร
ลักษณะแนวความคิดของการขามเสนแนวเขตเพื่อเขาสูพ ื้นที่ทมี่ ีความสําคัญมากที่สดุ
ในงานสถาปตยกรรมเขมร ทัง้ ในระดับศาสนาสถานหรือในระดับผังเมืองดังกลาวนี้ นาจะเปนกรอบ
ความคิดสําคัญในการออกแบบสะพานทีใ่ ชขามแนวเขตเพื่อเขาสูพนื้ ที่พทุ ธาวาสทีม่ ีความสําคัญ
สูงสุดของวัด ตามรูปแบบสะพานนาคของสถาปตยกรรมเขมร ซึง่ เปนความสอดคลองกันทัง้ กับตัว
พระอุโบสถทีม่ ีรูปแบบลักษณะของงานสถาปตยกรรมเขมร และแนวความคิดในคติสัญลักษณของ
การผานเขาสูพ ื้นที่ทมี่ ีความสําคัญทางศาสนาดังกลาว แตไดตัดทอนลายละเอียดองคประกอบของ
สะพานนาคแบบสถาปตยกรรมเขมรลง และประดับดวยปูนปน ในสวนขององคประกอบตางๆใน
ระเบียบลวดลายแบบอยางไทย
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เสาหงส หงสนั้นถือวาเปนสัตวที่มีศักดิ์สงู ซึ่ง มักทําเปนรูปประกอบในผลงานศิลปกรรม
หรือใชประดับตกแตงอาคารที่เกีย่ วของกับพระมหากษัตริยหรืออาคารทางพระพุทธศาสนา เพือ่
เปนสัญลักษณใหสื่อถึงความหมายแหงงานสถาปตยกรรมนั้นๆ จึงมีความหมายในหลายลักษณะ
ซึ่งขึ้นอยูก ับบริบทของงานสรางสรรคที่มหี งสนนั้ รวมประกอบอยู
หลังจากที่เดินขามสะพานนาคแลว จะมีทางนําเขาสูตวั พระอุโบสถ จะพบเสาหงสคูอยู
ที่ดานหนาทําหนาที่รับเขาสูพ ระอุโบสถทีส่ งตอมาจากสะพานนาค จากลักษณะของตําแหนงของ
เสาหงสที่ตงั้ เปนสงาตอนรับอยูดานหนาพระอุโบสถ
ซึ่งมีระดับความสูงในลักษณะของ
ประติมากรรมแบบลอยตัวทีส่ ามารถสัมผัสไดรอบ ในเชิงการออกแบบนั้นถือวาเปนตําแหนงที่ตงั้ ไว
เสมือนใหเปนอนุสาวรียหรือเปนอนุสรณเพื่อใหระลึกถึง มากกวาจะใหความรูสึกวาเปนศูนยกลาง,
การปกปอง - ตอนรับ จึงนาที่จะมีความสําคัญเกี่ยวในแงของเรื่องราวความเปนมาแหงพระอุโบสถ
หรือวัดแหงนี้ เนื่องจากหงสนั้นเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่มีความหมายถึงชาติมอญ เสาหงส
ดังกลาวจึงนาที่จะเปนการใหความหมายถึงวา
คณะสงฆฝายธรรมยุตินั้นไดสืบวงศมาจาก
พระสงฆนิกายสีมากัลยาณีใน
ประเทศมอญ110 ซึ่งเปนศาสนวงศทมี่ ีความบริสุทธิ์กวาศาสนวงศอื่นๆในขณะนั้น111 โดยเปนศาสน
ในความหมายนี้จงึ ไมใช
วงศที่ไดสืบตอมาจากลังกาวงศในประเทศลังกาโดยตรงอีกทีหนึ่ง112
ความหมายทีว่ า เสาหงสนนั้ เปนสัญลักษณใหระลึกถึงกลุมพระสงฆชาวมอญ ทีพ่ ระวชิรญาณทรง
ไดนิมนตมาเพือ่ ทําทัฬหีกรรมหรือการอุปสมบทซ้าํ ใหมอยางที่ไดมีผูทาํ การศึกษามากลาวไว
สวนลักษณะของเสาหงสที่ตงั้ อยูดานหนาพระอุโบสถที่แนวกําแพงแกว ประกอบกับรูป
หงสซงึ่ เปนปูนปนประดับอยูท ี่บริเวณหนาบันดานทิศตะวันออก ในลักษณะใชปากคาบชอมาลัย
110

ตามศิลาจารึกกัลยาณีระบุวา ชื่อสีมากัลยาณีนี้ตงั้ ชื่อตามแมนา้ํ กัลยาณีในประเทศ
ลังกา ซึ่งเปนแมนา้ํ ที่ไดมที ําเรือใชเปนพระอุโบสถเพือ่ ใชสําหรับทําการอุปสมบทแกคณะสงฆจาก
ประเทศมอญ ใหเปนพระสงฆสายลังกาวงศนิกายสีมากัลยาณี สวนศาสนวงศลังกาวงศที่ประเทศ
ลังกานัน้ เปนศาสนวงศที่ไดสืบมาจากพระมหินทรเถระผูซึ่งพระเจาอโศกมหาราชไดสงไปเผยแผ
พระพุทธศาสนา ณ ประเทศลังกา ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ
เลม 8 ( พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2505), 10 - 11.
111
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั , ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่
4 ภาค 2, 431.
112
เรื่องเดียวกัน, 423.
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เปดชองหนาตาง รวมทั้งภาพเขียนรูปหงสที่เพดานของชองประตูและชองหนาตาง อาจมีนยั ที่แสดง
ถึงการปกปองคุมครองนําแตความบริสุทธิ์เขามายังพุทธสถานแหงนี้ เนื่องจากหงสนั้นเปนราชาแหง
สัตวปกทัง้ ปวงจึงเปนสัญลักษณของผูคุมครอง113ที่มีความเหมาะสมกับสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้
นอกจากนีย้ ังถือวาหงสนนั้ เปนสัญลักษณหมายถึงพระพุทธเจา114 ดังนั้นการสรางเสา
หงสที่ดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
นอกจากจะสรางขึ้นเพื่อการตกแตงอาคารทาง
พระพุทธศาสนาถวายเปนพุทธบูชาแลว
อาจจะเปนสัญลักษณแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
ความหมายของผูซึ่งทรงไดบัญญัติพระธรรมคําสอนใหแกสัตวโลกทั้งหลายไดยึดถือปฏิบัติ เพือ่ ให
ถึงซึง่ ความสงบอันเกิดจากการหลุดพนจากกิเลสทัง้ ปวง และพระธรรมนั้นเองที่คณะสงฆฝายธรรม
ยุติไดยึดถืออยางเครงครัดในการปฏิบัติศกึ ษาพระพุทธศาสนา จึงทําใหเกิดการกอตั้งคณะสงฆฝา ย
ธรรมยุติขึ้นทีว่ ดั แหงนี้
แผนผังสีมาและกําแพงแกว จากลักษณะของแนวสีมาของพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ที่มีตําแหนงทีไ่ มสมมาตรกับผังอาคารอยางในพระอุโบสถโดยทัว่ ไป และแนวเขตสีมาที่ดานหนา
พระอุโบสถพาดเขาไปอยูในตัวอาคารทีโ่ ถงเฉลียงดานหนา
จากประวัติการปฏิสังขรณในสมัย
รัชกาลที่ 5 ทําใหทราบวาไดมีการขยายความยาวของตัวอาคารออกไปที่ดานหนา เมื่อลากเสน
ตามแนวของผนังอาคารของพระอุโบสถเดิมกอนการขยายอาคารทีม่ ีขนาดความยาวเทากับ 5 หอง
เสาแลวจึงพบวา แนวสีมาในปจจุบนั มีความสมดุลยกับผังของอาคารเดิม(ภาพลายเสนที่ 92) ทําให
สันนิษฐานไดวาเปนแนวสีมาของพระอุโบสถหลังเดิมซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงไดปฏิสังขรณ การ
ปฏิสังขรณพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงไดทําการกอสรางและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารไป
มาก แตยังคงรักษาเขตสีมาของพระอุโบสถหลังเดิมไวนนั้ นอกจากทรงมีพระราชดําริในแตแรกแลว
วาจะทรงทําการปฏิสังขรณไมมากนักแลว อาจเปนผลเนื่องมาจากความสําคัญของเขตสีมาที่ถกู
กําหนดไวอยางถูกตองเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 4 ทรงไดปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯขึ้น ซึ่งเปนทีท่ ราบกันดี
วาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 4 นั้น ทรงเปนผูท ี่ปฏิบัติศึกษาพระพุทธศาสนา
อยางจริงจังลึกซึ้ง และทรงเขาใจถึงความจําเปนของการปฏิบัติตามพระธรรมวินยั ที่ถกู ตองอยาง
113

กัญญรัตน เวชชศาสตร, การศึกษาเรื่องหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย (นครปฐม
: ศูนยวิจยั มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2531), 115.
114
เพราะขณะทีท่ รงเปนพระโพธิสัตวนั้น มีพระชาติหนึง่ ที่เสวยชาติเปนพระยาหงสทอง
และหงสนั้นยังเปนสัญลักษณอยางหนึง่ ในมงคล 108 ประการ หรือลักษณะหนึง่ ของมหาบุรุษคือ
พระพุทธเจาอีกดวย ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน.

198
เครงครัดของพระสงฆ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองทําการถอนและกําหนดเขตสีมาของพระอุโบสถ
แหงนี้ขึ้นใหม ซึ่งการถอนและกําหนดเขตสีมาขึ้นใหมในการปฏิสังขรณวัดโดยทัว่ ไป จะกระทําขึ้น
ตอเมื่อมีการลดหรือขยายขนาดเขตสีมาทีม่ ีอยูเดิมเทานัน้ 115

ภาพลายเสนที่ 92 ภาพสันนิษฐานแนวผนังอาคารเดิม ที่สัมพันธกับแนวเขตสีมา
หลักฐานจากภาพถายพระอุโบสถหลังการปฏิสังขรณ(ภาพที่ 161)พบวา ยังคงปรากฏ
หลักสีมาที่ประจําอยูตามทิศตางๆโดยไดตัดหลักสีมาทีอ่ ยูที่ดานหนาพระอุโบสถออก แตการที่จะให
มีหลักสีมาอยูใ นลักษณะเชนนี้จะแสดงใหเห็นวา แนวเขตสีมานี้ไมมีความสมดุลยขัดแยงกับผัง
จึงตองมีการออกแบบเพื่อแกปญ
 หา
อาคารที่ไดการกอสรางจนมีความยาวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ความไมสมดุลยดังกลาวโดยการตัดทอนจํานวนของหลักสีมาที่ไมมคี วามจําเปนในการบงบอก
ขอบเขตของพื้นที่ลง และคงไวเฉพาะสีมาที่มมุ ทัง้ 4 มุม ซึ่งการออกแบบแนวกําแพงแกวขึ้นเพือ่
ลอมรอบพระอุโบสถพรอมกับกําหนดใหหลักสีมาทัง้ 4 เปนสวนหนึ่งของกําแพงแกวนัน้ สงผลให
สีมาดังกลาวทําหนาทีเ่ ปนสวนกําหนดรูปแบบของกําแพงแกวจนเกิดรูปเหลี่ยมลอมอาคารพระ
อุโบสถในลักษณะของการยอมุม
โดยที่สีมาดานขางและดานหลังของพระอุโบสถนัน้ ไดถูกตัด
ออกไปเพื่อใหมีพื้นที่รอบๆพระอุโบสถมากขึ้น อีกทัง้ เปนการลดความรูส ึกขัดแยงที่เกิดจากความไม
สมดุลยของตําแหนงสีมาดังกลาวกับตัวอาคาร ในแนวทางการออกแบบนั้นคงจะสรางแนวสี่เหลีย่ ม
ผานสีมาแตละมุมลอมตัวอาคารใหมีความสมมาตรกอน จากนัน้ จึงขยายพื้นที่จากแนวสี่เหลี่ยมนั้น
เพื่อใหมพี นื้ ทีด่ านหนาและดานหลังมากขึ้นในลักษณะของการยอมุม และที่ดานเหนือและดานใต
ในลักษณะเดียวกัน
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สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสน
สมเด็จ เลม 8, 108.
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ภาพที่ 161 ดานหนาและดานหลังพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯภายหลังจากการปฏิสังขรณ
ที่มา : นารถ โพธิประสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพบริษทั ไทยวิทยุ จํากัด
, 2514), ไมปรากฏเลขหนา.
พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯในปจจุบนั มีจํานวนสีมาเพียงเฉพาะที่มมุ ทัง้ 4 เทานัน้ ซึง่ ไม
เปนผลใหการทําสังฆกรรมในพืน้ ที่สมี าดังกลาวมีความแตกตางจากพื้นที่สีมาเดียวกันโดยการจัด
วางตําแหนงสีมาใหครบทัง้ 8 ทิศแตประการใด รูปแบบของสีมาพระอุโบสถที่มีรูปทรงในลักษณะ
เปนแทงสีมานัน้ ยังคงยึดถือตามอยางรูปทรงของแทงสีมาแบบประเพณีเดิมจากในสมัยรัชกาลที่ 4
แตแทงสีมาที่วัดราชาธิวาสฯนี้มีการออกแบบโดย
ที่พระองคไดทรงกําหนดรูปแบบสีมาขึ้นใหม
ลดทอนรายละเอียดลง(ภาพที่ 162) โดยไดกําหนดรูปแบบใหกลมกลืนกับหัวเสาของกําแพงแกว
อีกทั้งจํานวนและรูปแบบของแทงสีมาดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัวและหรือสถาปนิกผูออกแบบนั้น มีแนวความคิดเรื่องสีมาที่เปลีย่ นไปจาก
แนวความคิดเดิมอยางชัดเจน
เปนการยึดถือความคิดอยางมีเหตุผลในเรือ่ งหนาที่และการ
ตอบสนองประโยชนใชสอยเปนหลักมากกวาการยึดถือความคิดตามความเชื่อในเรือ่ งรูปแบบ
กลาวคือสีมานั้นไมจาํ เปนตองแกะสลักเปนรูปใบสีมา จะเปนกอนหินหรือตนไมก็ได เนื่องจากสีมา
นั้นมีหนาที่หรือมีความสําคัญที่ใชในการกําหนดใหทราบถึงขอบเขตของการทําสังฆกรรมเทานัน้ 116
แมวาจะมีลักษณะจํานวนและรูปแบบที่เปลี่ยนไป แตเมื่อไดกําหนดอยางถูกตองตามพุทธบัญญัติ
แลว ก็สามารถใชในการกําหนดใหทราบถึงขอบเขตของการทําสังฆกรรมไดเชนเดียวกัน

116

เรื่องเดียวกัน, 228.
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ก.
ข.
ค.
ก. ภาพลายเสนแทงสีมาวัดปทุมวนาราม และ ข. ภาพลายเสนแทงสีมาวัดมหาสมณาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 146.
ค. ภาพลายเสนแทงสีมาวัด
ราชาธิวาสฯ
ภาพที่ 162 การเปรียบเทียบรูปแบบสีมาแบบแทงของวัดราชาธิวาส กับ สีมาแทงสมัยรัชกาลที่ 4
3.3.1.2 แผนผังอาคาร พระอุโบสถมีลักษณะรูปแบบแผนผัง
อยางงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี ที่เปนผังอาคารแบบมีมุขหนา-หลังและมีเสาพาไลรอบ แตมุข
หนา - หลังและเสาพาไลนั้นตัง้ อยูชิดกับตัวอาคารมาก ทําใหการใชประโยชนในพื้นที่ของมุขและ
ระเบียงในแนวพาไลจึงไมสามารถกระทําไดดี การใชประโยชนจึงอยูเฉพาะภายในของตัวอาคาร
เทานัน้ ผังอาคารแบงออกเปน 3 สวน เพือ่ สนองตามประโยชนใชสอยโดยตรง คือแบงเปนสวนของ
เฉลียงแบบมีผนังที่ดานหนา, หองพิธีและหองดานหลังทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปองคเดิม
ลักษณะแผนผังอาคารแบบมีเฉลียงที่ดานหนาแหงนี้ สืบเนื่องมาจากลักษณะของผัง
อาคารหลังเดิมที่ปฏิสังขรณขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทีม่ ีเฉลียงขวางดานหนา - ดานหลัง การ
ปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลนี้ จึงทําการรื้อสวนนี้ออกทั้ง 2 ดาน แลวขยายความยาวของตัวพระ
อุโบสถใหเพิ่มออกมาที่ดานหนา แตยังคงยึดถือประโยชนใชสอยที่เปนพืน้ ทีเ่ ฉลียงดังกลาวไว จึง
สรางเปนเหมือนยังมีหองโถงอยูแตเพียงดานเดียว แผนผังพระอุโบสถหลังใหมทปี่ ฏิสังขรณขึ้นนี้ จึง
มีลักษณะของหองอาคารเปน 2 หองตอกัน คือเปนหองโถงเฉลียงที่ดา นหนา 1 หอง และหองที่สราง
ตออกมาจากตัวพระอุโบสถซึ่งไดกลายเปนหองพิธีกรรมอีก 1 หอง
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ภาพสันนิษฐานผังอาคารพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 4

ผังอาคารพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 5
ภาพที่ 163 การเปรียบเทียบผังอาคารพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 4 กับในสมัยรัชกาลที่ 5
จากประวัติการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่แสดงถึงวาพระอุโบสถนี้ไดออกแบบ
เสร็จแลวกอนที่จะตกลงขยายตัวอาคารออกมาที่ดานหนา117 เมื่อพิจารณาจากผังของอาคารในชวง
กอนมีการตอเติมตัวอาคารนั้น ตําแหนงของสีมาดานหนาพระอุโบสถจะอยูในชองกลางของมุข
ทางเขา ดังปรากฏในภาพลายเสนดานหนาพระอุโบสถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
(ภาพที่ 93) เมื่อมีการขยายความยาวของตัวอาคาร จึงทําใหตําแหนงของแทนสีมานั้นอยูลึกเขาไป
ในอาคารมากขึ้น เพื่อการใชสอยพื้นที่ของเฉลียงและการเขาออกระหวางเฉลียงกันภายในหองพิธี
กระทําไดอยางสะดวก ทําใหไมสามารถตัง้ เปนแทนสีมาขึ้นมาไดจึงไดตัดออกไป

117

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 151.
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ภาพสันนิษฐานผังอาคารที่มี 5 หองกอนการขยายหองที่ดา นหนา และภาพผังอาคารพระ
อุโบสถในปจจุบัน
ภาพที่ 164 การเปรียบเทียบขนาดของผังอาคารพระอุโบสถกอนและหลังการขยายหองออกมาที่
ดานหนา

ภาพลายเสนที่ 93 ดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ภายในซุมกลางจะมีสีมาตัง้ อยู
ที่มา : วารสารศิลปากร อางถึงใน มาณพ อิศรเดช, “การศึกษาสถาปตยกรรมฝพระหัตถของ
สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 385.
สวนภายในหรือหองหองพิธที ี่ประดิษฐานพระประธานนัน้
จากเดิมซึ่งเปนหองเดียว
ขนาด 5 ชวงเสา ไดมีการขยายความกวางของหองออกที่ดานหนาเพิม่ อีก 1 ชวงเสา และกัน้ เปน
ผนังหองจากทางดานหลังขนาด 2 ชวงเสาอีกหองหนึง่ โดยไมทาํ ประตู ลักษณะการออกแบบกั้น
ผนังเปนหองทางดานหลังเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 คงได
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แบบอยางลักษณะจากอาคารหลายๆแหง ไดแกอาคารประเภทโรงละคร,พระวิหารวัดไลย ลพบุรี
(ภาพลายเสนที่ 94), หอพระนาค(ภาพลายเสนที่ 95), พระวิหารวัดเสนาสนาราม
พระนครศรีอยุธยา(ภาพลายเสนที่ 96), พระวิหารวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร(ภาพลายเสนที่
97)118

ภาพลายเสนที่ 94 ผังอาคารพระวิหารวัดไลย ลพบุรี
ที่มา : เขียนขึ้นโดยพัฒนาจากแผนผังบริเวณวัดไลย ใน กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), 161.

ภาพลายเสนที่ 95 ผังอาคารหอพระนาค
ที่มา : ชาญวิทย สรรพศิริ, “การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 112.

118

เรื่องเดียวกัน, 147.
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ภาพลายเสนที่ 96 ผังอาคารหอพระวิหารวัดเสนาสนาราม
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 112.

ภาพลายเสนที่ 97 ผังอาคารพระวิหารวัดสระเกศ
ที่มา : นารถ โพธิประสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพบริษทั ไทยวิทยุ จํากัด
, 2514), ไมปรากฏเลขหนา.
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3.3.1.3 รูปแบบอาคาร มีลักษณะแบบแผนอยางงาน
สถาปตยกรรมไทยโดยทั่วไปที่เปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตามโครงสรางของแผนผัง มีหลังคาทรง
จั่วดานหนา - หลัง และเพียงเพราะเปนอาคารที่ออกแบบใหมบนโครงสรางอาคารเดิม ดังนัน้
กรอบแผนผังของอาคารเดิมจึงมีผลตอรูปทรงของพระอุโบสถหลังใหมน118
ี้ กลาวคือ ทําใหลกั ษณะ
รูปแบบของรูปดานหนาอาคารของพระอุโบสถหลังใหม มีขนาดสัดสวนความกวางตอความสูงที่
ใกลเคียงหรือมีขนาดสัดสวนเดียวกันกับพระอุโบสถหลังเดิม(ภาพที่ 165) ในสวนดานหนาของตัว
เรือนของอาคารพระอุโบสถหลังใหมนี้ มีการเปดเปนทางเขาที่ดานหนาจํานวน 3 ชอง ที่เปนผลมา
จากการออกแบบเพื่อใหเกิดลักษณะที่สอดคลองกับชองเปดของประตูทางเขาสูหองพิธที างดานใน
อาคารซึ่งมีชองเปดของประตูทางเขา 3 ชองเชนกัน อันเปนผลมาจากลักษณะชองเปดของประตู
ทางเขาสูตัวอาคารพระอุโบสถหลังนัน่ เอง
นอกจากนี้ในสวนของหลังคาอาคารพระอุโบสถหลังใหม ก็มีลกั ษณะรูปแบบเดียวกันกับ
สวนดานหนาของสวนหลังคาอาคารหลังเดิม ที่ประกอบดวยแผงคอสองและหนาบัน ทั้งมีขนาด
สัดสวนของความกวางตอความสูงที่ใกลเคียงกัน เชนเดียวกับหนาบันนัน้ ก็ยังมีลกั ษณะแบบกระเท
เซรคือเปนหนาบันที่ไมมีไขราหนาจัว่ กอปูนปดเต็มชองหนาบันไปถึงอกไกเหมือนกันอีกดวย

ดานหนาพระอุโบสถหลังปจจุบนั

ดานหนาอาคารพระอุโบสถหลังเดิม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ภาพที่ 165 การเปรียบเทียบดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯหลังปจจุบันและหลังเดิม
118

ถึงแมวา จะมีการยายความยาวของพระอุโบสถหลังเดิมออกไปอีกที่ดา นหนา
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อยางไรก็ตามความแตกตางที่ไมเหมือนกันคงเปนรูปลักษณะภายนอก ที่แสดงออกถึง
ความตองการใหเปนระนาบแบบ 3 มิตินั้น โดยมีอิทธิพลจากแบบอยางงานสถาปตยกรรมตะวันตก
สมัยบารอค(Baroque)119ดังที่ไดกลาวมา
พระอุโบสถหลังนี้มีรูปแบบอาคารที่มมี ุขทางเขาดานหนา มีหลังคาพาไลรอบอาคาร
หนาบันเปนทรงจั่วแบบกระเทเซร ไมมีไขราหนาจัว่ กอปูนทีห่ นาบันถึงอกไก ลักษณะดังกลาวนีย้ ัง
สงอิทธิพลใหกับรูปแบบพระอุโบสถของวัดพระปฐมเจดีย ที่สรางขึน้ ภายหลังเมื่อพ.ศ. 2471 ซึง่
สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนผูออกแบบเชนกัน แตที่มุขดานหนาของพระอุโบสถ
วัดราชาธิวาสฯนัน้ ทําเปนมุขแบบมุขลดใตขื่อ ตางกับพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดียที่เปนลักษณะ
แบบมุขประเจิด(ภาพลายเสนที่ 166)

ภาพดานหนาและภาพดานขางพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ

ภาพดานหนาและภาพดานขางพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย
ที่มา : ศิลปากร 5, 6 (2505) : หนาปก, 3.
ภาพที่ 166 การเปรียบเทียบรูปแบบอาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับพระอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดีย
สมชาติ จึงสิริอารักษ, “ผลงานสถาปตยกรรมแบบ Modernism ของพระพรหม
พิจิตร”, หนาจัว่ 17,(ปการศึกษา 2544) : 22.
119
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3.3.1.4 องคประกอบอาคาร
3.3.1.4.1 ฐานอาคาร ฐานอาคารพระอุโบสถ
ประกอบดวย 3 สวนใหญๆคือ สวนลางของฐานทีท่ ําเปนฐานเขียงรับชั้นบัวคว่ํา, สวนกลางฐานทีม่ ี
ทองไมและลูกแกวคั่น 2 ชัน้ และสวนบนของฐานทําเปนหนากระดานและชั้นบัวหงาย ซึง่ ลักษณะ
การแบงชัน้ ฐานออกเปน 3 สวนใหญๆดังกลาวนี้เปนลักษณะของฐานอาคารงานสถาปตยกรรมไทย
และเขมรทั่วๆไป แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฐานอาคารในงานสถาปตยกรรมเขมรในแบบที่เปน
ฐานบัวคว่าํ - บัวหงายโดยไมมีบัวลูกแกวในสวนกลางของฐานนั้น จะพบวามีลกั ษณะของความ
เรียบงายที่ใกลเคียงกันมากกวาฐานแบบที่มีบัวลูกแกว
ดังนั้นการกําหนดใชแบบฐานของพระ
อุโบสถดังกลาว
จึงนาจะเปนเพียงการนํารูปแบบของฐานอาคารงานสถาปตยกรรมเขมรเปน
พื้นฐาน แลวจึงออกแบบเพิม่ บัวลูกแกวในสวนกลางของฐานใหมีรายละเอียดมากขึ้นและเหมาะสม
กับเปนฐานอาคารพระอุโบสถที่มีความสําคัญ(ภาพที่ 167)

ก.

ข.

ค.

ก. ฐานพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ฐานปรางคปราสาทหินพิมาย ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ค. ฐานปรางคประธานปราสาทเมืองต่ํา ทีม่ า : อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่าํ การศึกษา
ทางประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2541), 68.
ภาพที่
167
การเปรียบเทียบฐานอาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯกับฐานอาคารในงาน
สถาปตยกรรมเขมร
3.3.4.1.2 ตัวอาคาร พระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ดานหนาเปดเปนชองทางเขา 3 ชอง ซึง่ เมื่อดูจากภาพลายเสนฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศแลวพบวา
แตเดิมนั้นชองทางเขาตรงกลางนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อที่จะใชเปน
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ทางเขาเชนในปจจุบัน เนื่องมาจากเปนที่ตงั้ ของแทนสีมาชัยขวางทางเขาในความสูงทีร่ ะดับพื้นหอง
ของอาคารพอดี แตเมื่อมีการขยายความยาวของพระอุโบสถดานหนา แทนสีมานัน้ จึงเขาไปอยูใน
พื้นที่ของเฉลียงดังที่กลาวมาในการวิเคราะหแผนผังอาคาร ชองตรงกลางดานหนานี้จึงเปนชองวาง
สามารถใชเปนทางเขาอาคารไดเชนกัน
เสารับซุมมุขหนาและเสารับซุมมุขหลัง
สวนทางเขาตรงกลางดานหนาพระอุโบสถนั้น
ถือเปนจุดเดนจุดหนึง่ ของอาคารซึ่ง
ออกแบบในลักษณะแบบมุขใตขื่อที่ตกแตงในลักษณะเปนมุขซุมบันแถลง ซึง่ เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับมุขทิศของงานสถาปตยกรรมเขมรแลวพบวา มีลกั ษณะที่คลายคลึงกันมากทัง้ ในเรื่องของรูปทรง
มุข องคประกอบที่ประกอบเขาดวยกันเปนมุข และโครงสรางของลวดลายในองคประกอบตางๆนัน้
แตมีความแตกตางกันตรงทีม่ ุขทางเขาพระอุโบสถนีม้ ีการตัดองคประกอบของมุขในงาน
สถาปตยกรรมเขมรออกบางสวนไดแก ทับหลัง, เสารับทับหลัง และกรอบประตูทางเขามุข หรือใน
องคประกอบที่มีอยูน ั้นก็ไดตัดทอนรายละเอียดลง และไดดัดแปลงลวดลายในองคประกอบนั้นให
เปนแบบศิลปสถาปตยกรรมไทย

ก.
ข.
ก. ภาพลายเสนมุขทางเขาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ภาพลายเสนมุขทิศของมณฑปปราสาทหินพิมาย ที่มา : ปแอร ปชารด, ธิดา สาระยา,
เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2540).
ภาพที่ 168 การเปรียบเทียบมุขดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับมุขทิศของงาน
สถาปตยกรรมเขมร
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ก.
ข.
ค.
ก. มุขทางเขาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข.มุขดานหลังพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ค. มุขทิศของมณฑปปราสาทหินพิมาย ทีม่ า : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร : เมือง
โบราณ, 2540), 38.
ภาพที่ 169
การเปรียบเทียบมุขดานหนาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
สถาปตยกรรมเขมร

กับมุขทิศของงาน

ดานบนของมุขมีลักษณะของซุมมุขแบบซุม บันแถลงนี้ มีลักษณะเชนเดียวกันกับซุม มุข
ทิศในงานสถาปตยกรรมเขมร คือมีองคประกอบที่ประกอบดวยบันแถลงและชองหนาบัน แตไดทาํ
หนาบันใหเปนชองลึกกวาระนาบของซุม ซุมนั้นประกอบดวยลํายองที่กาํ ลังคายกระหนกหางหงส
ในลักษณะของเศียรนาคในงานสถาปตยกรรมเขมรที่ปลายดานลางของซุม ในสวนของชองหนาบัน
เมื่อดูจากภาพเสนฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศแลวพบวา ลายหนาบันจะ
ประดิษฐานดวยประติมากรรมรูปเทพหรือเทวดา โดยสันนิษฐานวาเปนเทวดาประจําทิศตะวันตก
หรือทาววิรูปก ษ ซึ่งพระองคทรงมักจะนํารูปเทวดาประจําทิศทั้ง 4 ทิศหรือทาวจตุโลกบาลเหลานัน้
มาเปนองคประกอบในงานออกแบบของพระองคเสมอ ดังเชนที่ทรงไดนํารูปเทวดาประจําทิศมา
ประกอบบนใบสีมาของพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย
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ก.

ข.

ก. ซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ที่มา : สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระ
วิหารวัดหลวงธรรมยุติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 201.
ข. ซุมมุขทิศปรางคของปราสาทเขาพนมรุง ที่มา : กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร
: กรมศิลปากร, 2531), 70.
ภาพที่ 170 การเปรียบเทียบซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับซุม มุขทิศของงานสถาปตยกรรม
เขมร

ก.
ข.
ก. ซุม มุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ซุมมุขทิศปรางคของปราสาทเขาพนมรุง ที่มา : กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร
: กรมศิลปากร, 2531), 62.
ภาพชุดที่ 171 การเปรียบเทียบซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับซุม มุขทิศของงาน
สถาปตยกรรมเขมร
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ดานลางของมุขอาคารนี้มีลกั ษณะเปนเสารับซุม และมีลวดลายที่เสารับซุมมุขนีต้ าม
ระเบียบของงานออกแบบซุม มุขทิศในงานสถาปตยกรรมเขมร คือที่ปลายเสาดานบนและดานลาง
จะเปนลวดลายชุดลูกแกว และชุดบัวหงาย 2 ชัน้ ที่ทาํ ใหรูปทรงของเสานั้นขยายออกที่ปลายเสา
ดานบนและดานลาง แตลวดลายของเสารับซุมของพระอุโบสถนี้จะแตกตางออกไปเล็กนอยคือ ได
ตัดลวดลายทีห่ นาเสาออกและมีการเพิ่มลวดลายของลายเฟองอุบะและลายกรวยเชิงเพิม่ ขึ้น ตาม
ลักษณะของลวดลายที่ผนังเรือนธาตุในงานสถาปตยกรรมเขมร121 เพือ่ ใหเปนอยางเดียวกันกับที่
เสาพาไลรอบพระอุโบสถซึง่ จะไดกลาวตอไป

ก.

ข.

ก. ซุม มุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ซุมมุขทิศของปรางคปราสาทเขาพนมรุง ที่มา : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร :
เมืองโบราณ, 2540), 38.
ภาพที่ 172 การเปรียบเทียบซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับซุม มุขทิศของงานสถาปตยกรรม
เขมร
ตัวอาคารพระอุโบสถดานหลังมีการตกแตงเชนเดียวกับที่ดานหนา แตเปดเปนชองทาง
เขา 2 ชอง ตรงกลางออกแบบเปนมุขทึบแบบมุขลดใตขื่อเหมือนดานหนา แตตางกันตรงที่มขุ
ดานหลังนี้มีการนําทับหลังแบบเขมรมาใชดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบลักษณะมุขดานหลังพระอุโบสถ
121

ซึ่งเปนลายประดับที่สืบทอดมาใชประดับพระเจดียท รงปรางคของไทย ตั้งแตราวตน
พุทธศตวรรษที่ 19 ดู สันติ เล็กสุขุม, “กระหนกในดินแดนไทย” (สํานักพิมพมติชน, 2539), 146.
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นี้กับมุขทิศของงานสถาปตยกรรมเขมรแลวก็ยงั พบวามีความคลายคลึงกัน ทั้งลักษณะของรูปทรง
มุขและลักษณะองคประกอบในแตละสวน แตจะตางกันเล็กนอยตรงที่ทับหลังนัน้ วางอยูบนเสารับ
ซุม เนื่องจากมีขนาดยาวเทากับความกวางซุม และเปนสวนคัน่ ระหวางเสาและตัวซุมทีว่ างอยู
ดานบนของทับหลัง
เสาพาไล
เสาพาไลรับชายคาที่ลอมรอบอาคารนี้ มีการตกแตงเปนลวดลายเฉพาะที่ผิวดานนอก
ของเสา โดยทีป่ ลายเสาดานบนเปนลายเฟอ งอุบะ, ชุดลูกแกว และชุดบัวหงาย 2 ชัน้ สวนปลายเสา
ดานลางจะเปนลายกรวยเชิง, ชุดลูกแกว และชุดบัวหงาย 2 ชัน้ ซึง่ เปนลักษณะของระเบียบการ
ตกแตงผนังในเรือนธาตุองคปราสาทหรือโคปุระของงานสถาปตยกรรมเขมร(ดูภาพที่ 173) การ
ออกแบบประดับตกแตงลวดลายเฉพาะทีผ่ ิวดานนอกของเสา รวมทัง้ ลักษณะของเสาที่ตงั้ เปนแนว
ชิดกับตัวอาคารมากจนดูเสมือนเปนระนาบผนังของอาคารอีกระนาบหนึ่งเชนนี้
ทําใหทราบวา
สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงตั้งพระทัยทีจ่ ะออกแบบใหเสาพาไลนั้นเปนเสมือนสวน
หนึง่ ของผนังทีม่ ีมิติของระนาบซับซอนขึ้นนัน่ เอง

ก.

ข.

ก. ภาพเสาพาไลพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ภาพผนังเรือนธาตุของปราสาทเขมร ทีม่ า : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร : เมือง
โบราณ, 2540), 37.
ภาพที่ 173 การเปรียบเทียบลายที่เสาพาไลพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับลายบนผนังเรือนธาตุ
ของปราสาทเขมร
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ผนังอาคาร
ดานนอกของอาคารทรงออกแบบใหเปนผนังเรียบไมมกี ารตกแตงดวยลวดลาย จะมี
เฉพาะการตกแตงที่กรอบของชองหนาตาง ที่เปนลวดบัวลอมเปนกรอบรอบชองเปดดวยปูนปน ซึง่
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกรอบชองหนาตางของเขมรแลวพบวา เปนแบบอยางของกรอบหนาตาง
อยางงานสถาปตยกรรมเขมรนั่นเอง สวนที่เปนบานเปด – ปดนั้นกลับใชแบบอยางงาน
สถาปตยกรรมไทยทั่วไป

ก.
ข.
ก. ภาพกรอบหนาตางพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ภาพกรอบหนาตางของปราสาทพนมรุง ทีม่ า : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร :
เมืองโบราณ, 2540), 37.
ภาพที่ 174 การเปรียบเทียบกรอบหนาตางพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯกับกรอบหนาตางในงาน
สถาปตยกรรมเขมร
3.3.3.1.3 สวนหลังคา
ชายคาปกนก
รูปแบบผืนหลังคาของชายคาปกนกพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯนี้ มีลักษณะที่ตาง
ออกไปจากชายคาปกนกในงานสถาปตยกรรมไทยโดยทั่วไปทีม่ ักจะเปนผืนหลังคาเรียบๆหรือแอน
โคงลงเล็กนอย ซึ่งลักษณะผืนหลังคาที่มคี วามแอนโคงขึ้นอยางชัดเจนมากของชายคาปกนกพระ
อุโบสถนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของหลังคามุข, มณฑปหรือโคปุระในงานสถาปตยกรรมเขมร
แลวพบวา มีความแอนโคงขึน้ ของผืนหลังคาเชนเดียวกัน แตจะเปนผืนหลังคาเพียงดานเดียวและ
ใชกระเบื้องเกล็ดปลา ในขณะที่เขมรนัน้ จะใชการสลักหินเปนแบบลอน สวนริมของขอบหลังคาที่
ตกแตงดวยปูนปนเปนลายกระจังตามอยางงานสถาปตยกรรมไทย แตก็ยังคงมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับงานสถาปตยกรรมเขมรทีท่ ําเปนกลีบบัวหงาย รวมทัง้ สวนของสันหลังคาที่มกี าร
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ตกแตงดวยการปนปูนเปนสันที่ปลายเปนตัวกระหนกดวยรูปแบบและรูปทรงเดียวกันกับหางหงส
เศียรนาคที่ซุมมุขทางเขาดานหนา

ก.
ข.
ก. แนวเสาและหลังคาปกนกพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. ผนังและหลังคาปกนกปราสาทหินพิมาย ที่มา : ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย (กรุงเทพมหานคร :
เมืองโบราณ, 2540), 38.
ภาพที่ 175 การเปรียบเทียบหลังคาปกนกพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับหลังคามุขของงาน
สถาปตยกรรมเขมร
คอสอง
บริเวณคอสองนั้น มีลักษณะเปนผนังเรียบตกแตงสวนบนดวยปูนปน เปนลวดลายเฟอง
อุบะ, ชุดบัวลูกแกวและชุดบัวหงาย ตามลักษณะลวดลายทีเ่ สาพาไลแตลดชั้นชุดบัวหงายออก 1
ชั้น ซึง่ ก็ยังเปนลักษณะการตกแตงสวนบนของผนังเรือนธาตุในงานสถาปตยกรรมเขมรอยู
เชนเดียวกัน และในสวนลางของคอสองนัน้ กลับตกแตงทําเปนกระจังและกระหนกเชนเดียวกับที่
ชายคาปกนก ตามอยางงานสถาปตยกรรมไทย

ก.
ข.
ก. คอสองรับหลังคาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ข. สวนบนของผนังรับสวนหลังคาปราสาทเขาพนม
รุง ทีม่ า : กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531), 44.
ภาพที่ 176 การเปรียบเทียบคอสองพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับสวนบนผนังเรือนธาตุของงาน
สถาปตยกรรมเขมร
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หนาบัน
หนาบันที่ดานทิศตะวันตกของอาคารนี้ ถูกออกแบบดวยการนํารูปแบบของมุขดานหนา
มาใชตรงสวนกลาง และนํารูปแบบเฉพาะครึ่งซุมมาประกอบที่ดานขางทัง้ สอง จากภาพลายเสนฝ
พระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศนนั้ พบวาภาพในสวนของมุขตรงกลางหนาบัน
จะประดิษฐานดวยพระพุทธรูปปางหามสมุทรหรือปางหามญาติ
และที่ซมุ ดานขางทัง้ 2
ประดิษฐานดวยรูปพระสาวก ในงานสถาปตยกรรมไทยหนาบันเปนองคประกอบของอาคารที่แสดง
ถึงศักดิ์ของอาคารนั้นๆ ลักษณะของการประดิษฐานพระพุทธรูปทีห่ นาบันพระอุโบสถนี้จงึ อาจมี
ความหมายวา ไดสรางอาคารหลังนี้ขึ้นเพื่อถวายแดพระพุทธศาสนา และประดิษฐานพระพุทธรูป
เพื่อใหเปนการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากนี้จะพบวาหนาบันของพระอุโบสถหรือพระ
วิหารในงานสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณีที่ผา นมานั้น ไมพบวามีการประดิษฐานพระพุทธรูปที่
สวนของหนาบัน แตมักจะประดับตกแตงเปนลวดลายในลักษณะอืน่ ๆเชนลวดลายดอกไม, หรือ
ภาพเรื่องราวของเทวดาหรือเทพที่มีความหมายอันหมายถึงกษัตริย
หรือเปนสัญลักษณประจํา
พระองคของพระเจาแผนดินผูสรางอาคารนั้นๆ ดังนัน้ การประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อใหเปนการ
ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งนอกจากจะเปนลักษณะของงานประติมากรรมที่ไดรับอิทธิพล
จากงานสถาปตยกรรมตะวันตกดังที่ไดกลาวมาแลว
ยังอาจเปนการแสดงรูปเคารพแหง
พระพุทธศาสนาตามลักษณะของการออกแบบของเขมร ทีม่ ักจะแสดงภาพเรื่องราวหรือรูปเคารพ
ตามคติสัญลักษณทางศาสนา เชนศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึง่ ปรากฏอยูในสวน
องคประกอบที่สําคัญเชนทีห่ นาบัน, ทับหลังของซุม มุขขององคปราสาท หรือทีห่ นาบันและทับหลัง
ของอาคารประเภทอื่นๆของงานสถาปตยกรรมเขมร

ก. หนาบันพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ข. หนาบันปราสาทเขาพนมรุง ที่มา : กรมศิลปากร,
ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531), 45.
ภาพที่ 177 การเปรียบเทียบหนาบันพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ กับหนาบันของงานสถาปตยกรรม
เขมร
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สําหรับหนาบันทางดานทิศตะวันออกซึ่งเปนดานหลังของพระอุโบสถ เปนการออกแบบ
ที่ใหความสําคัญนอยกวาหนาบันทางดานหนา
แตยังคงนํารูปแบบของซุมมุขบันแถลงซึง่ เปน
องคประกอบสําคัญของอาคารหลังนี้มาออกแบบ โดยยึดระเบียบตามอยางเครือ่ งลํายองในงาน
สถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีเปนหลัก แตเปนการผสมผสานระหวาง ซุมบันแถลงของงาน
สถาปตยกรรมเขมรกับเครื่องลํายองแบบไทย จนเกิดเปนลวดลายลักษณะใหมทมี่ ีรูปแบบพิเศษใน
ตัวเอง และเปนจุดเดนของหนาบันดานนี้ นอกจากนีบ้ ริเวณสวนกลางของหนาบันนัน้ ยังปนปูนเปน
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในภาษาบาลีดวยรูปแบบอักขระขอม(ภาพที่ 178) เปนรูปของยันต
ศักดิ์สิทธิ์ตัว “ธ ขัดสมาธิ” หรืออานวา เทาะ – ขัดสมาธิ ซึ่งมีความหมายวา “ พระธรรม “122 และที่
ดานลางของตัวสัญลักษณนยี้ ังทําเปนชองหนาตางคลายทีห่ นาบันของพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตา
ราม หรือพระอุโบสถวัดชนะสงคราม(ภาพที่ 179) อาจมีความหมายถึงชองทางเพื่อใหเทพตางๆเขา
มารับฟงพระธรรม
ซึง่ มีลักษณะของการเชื้อเขิญเนื่องจากสวนที่ดานขางของขอบชองเปดทีว่ ัด
ราชาธิวาสฯนีม้ ีการปน ปูนเปนรูปหงสคาบพวงอุบะประกอบรวมดวย

ก. ภาพสัญลักษณ “ธ ขัดสมาธิ” ที่หนาบันพระอุโบสถ ข. ภาพสัญลักษณ “ธ ขัดสมาธิ” ที่หนาปก
แบบเรียนอักษรขอม ดวยตนเอง 123 ที่มา : หนังสือแบบเรียนอักษรขอมดวยตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๐
ภาพที่ 178 การเปรียบเทียบสัญลักษณ “ธ ขัดสมาธิ” ทีห่ นาบันพระอุโบสถ กับ ทีห่ นังสือแบบเรียน
เพื่อการสืบคนทางพระพุทธศาสนา
122

สัมภาษณ สิริ เพ็ชรไชย (ป.ธ. 9), หัวหนาฝายวิชาการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และ
ประธานกรรมการทําพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก ฉบับพระราชบัณฑิตยสถาน, 12 พฤศจิกายน
2545.
123
เปนหนังสือแบบเรียนอักษรขอมเพื่อใชในการคนควาทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
คัมภีรตางๆทีจ่ ารึกพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปฎกที่มีอยูในประเทศ
ไทยนัน้ เปนฉบับที่เขียนดวยอักษรขอมเปนจํานวนมาก ดูรายละเอียดใน สิริ เพ็ชรไชย, แบบเรียน
อักษรขอม ดวยตนเอง, (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, 2510), หนาปก.
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ก.

ข.

ค.
ก. หนาบันพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. หนาบันพระอุโบสถวัดระฆังโฆษิตาราม
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม, ของดีศรีนคร
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมังกรการพิมพ), 81.
ค. หนาบันพระอุโบสถวัดชนะสงคราม
ภาพที่ 179 การเปรียบเทียบหนาบันพระอุโบสถทีท่ ําเปนชองหนาตาง
ผืนหลังคา
ผืนหลังคาพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯมีลกั ษณะเชนเดียวกับพระอุโบสถหรือพระวิหาร
ในงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีทั่วไปในลักษณะทีท่ ําผืนหลังแบบไมมีการซอนชั้นหรือซอน
ตับหลังคา ลักษณะผืนหลังคาของพระอุโบสถนี้ เปนลักษณะที่ทาํ ขึ้นโดยยึดตามอยางอาคาร
ประธานของพระอุโบสถหลังเดิม
3.3.1.5 ภายในอาคาร ในสวนของเฉลียงดานหนานี้ ทรง
ออกแบบโดยคงยึดถือประโยชนใชสอยตามอยางพระอุโบสถหลังเดิม เพื่อใหเปนทีน่ งั่ สําหรับผูท ี่เขา
มารวมประกอบพิธที างศาสนาตางๆ จากการกัน้ ผนัง ขึน้ เพื่อเปนหองประดิษฐานพระพุทธรูป
ประธานองคเดิมดังที่กลาวมาซึ่งทําใหภายในมีพื้นที่เหลือนอยลง จึงทําใหทรงมีพระราชดําริ
ประดิษฐาน
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พระพุทธรูปทีม่ ีขนาดเล็กก็คอื พระสัมพุทธพรรณี เปนประธานในพระอุโบสถ และเนือ่ งจากพืน้ ที่
ภายในหองนัน้ อาจจะมีไมพอจึงไดมีการขยายความยาวของหองออกไปอีก ทรงโปรดฯใหทาํ ซุม
คูหาขนาดใหญที่ดานหลังพระประธานเพื่อใหมีความสงางามมากขึน้ 124 ซุมคูหานัน้ มีตราพระราช
ลัญจกร 5 รัชกาลประดับอยู อันแสดงใหเห็นถึงวานอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว จะทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯนี้เพื่อเปนทีร่ ะลึกถึงพระคุณและถวายพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ดังที่ไดกลาวแลว พระองคยังทรงปราถนาจะใหเปนอนุสรณ
สถานสําหรับเชิดชูพระเกียรติยศแหงพระมหากษัตริยท กุ พระองค125 ในฐานะที่เปนวัดซึ่งมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องตอสถาบันพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีอีกดวย ภายในซุม ยังมีการ
เขียนภาพใหเปนสวนประกอบหนึง่ ของพระพุทธรูปประธานและชวยเสริมใหมีความสัมพันธตอกัน
มากขึ้น ตามลักษณะการเขียนภาพประกอบพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถของงาน
สถาปตยกรรมไทยทั่วไป แตตางกันตรงทีผ่ านมานัน้ มักเขียนภาพประกอบใหมีขนาดใหญเต็มฝา
ผนังดานหลัง
สวนภาพเขียนผนังภายในโดยรวมทีเ่ ปนเรือ่ งพระเวสสันดรชาดกนัน้ เนื่องจากจะใหเขากัน
กับภาพประกอบที่พระประธาน และนาที่จะเปนเรื่องของความเหมาะสมในการเขียนภาพภายใน
พระอุโบสถซึง่ พระองคทรงไดกําหนดขึ้นดวยและทรงมีพระราชดําริวา
การวาดเขียนรูปภาพหรือลวดลายอันใดก็มีเปน 2 อยางเหมือนกัน คือ อยาง
หนึ่ง เขียนใหประกอบดวยธรรมที่เปนแกนสาร หรือเขียนไวใหเปนที่เกิดสังเวชสลดใจ
เชนกับจะเขียนรูปตนไม มีไฟลุกโพรงอยูภายใน ซึ่งเปนอุปมา แลเขียนรูปอศุภใหเปนที่
เกิดธรรมสังเวชเชนนี้ ไดประโยชนในทางธรรมแตรูปเขียนนั้นไมใครงาม อีกอยางหนึ่ง
เขียนเรื่องชาดก แลปฐมสมโพธิ์ ซึ่งแสดงความอัศจรรยตางๆหรือแสดงปาฏิหาริยตางๆ
รูปภาพมักจะเขียนไดงาม แตไมสูมีประโยชนหรือไมนาเชื่อ ทั้งสองอยางนี้เลือกเอา
อยางหลัง คือคิดถึงการซึ่งจะเปนภาพอันงดงามมากกวาที่จะใหเปนการแสดงธรรม แต

124

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 146147.
125
วัดราชาธิวาสฯ, “ภาวนามัยบุญญกิริยาวัตถุ” เรื่องการปฏิสังขรณวัดสมอรายและ
รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1, 93.
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ถาหากเขียนภาพไดงามเชนนี้

แลมีธรรมในนั้นดวยก็ยิ่งดี

แตคงจะถือรูปภาพเปน

สําคัญ เพราะถือเปนแตเครื่องประดับฝาผนัง ไมใชเอาฝาผนังเปนธรรมกถึก126

พระอุโบสถหลังนี้มีบรรยากาศภายในแบบสถาปตยกรรมตะวันตก เนื่องจากรูปทรงของ
ที่วา งเปนรูปสีเ่ หลี่ยมที่มีเพดานปดโครงสรางหลังคา ซึง่ ตางจากของอาคารแบบไทยประเพณีที่มกั
เปดใหเห็นโครงสรางหรือมีการปดโครงสรางแตก็ยังคงรูปที่วา งตามโครงสรางหลังคานั้นไว
นอกจากนีก้ ารตกแตงภายในอาคารยังคงมีลักษณะของสถาปตยกรรมตะวันตก ไดแกการใชหนิ
ออนประดับทีพ่ ื้นหรือที่ผนัง
การเขียนลวดลายประดับบริเวณกรอบประตูใหดูเปนซุมประตูของ
อาคารแบบตะวันตก การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มมี ุมมองทัศนียภาพแบบเหมือนจริง หรือการ
ทําซุมคูหาพระประธานซึ่งไดมีลักษณะกรอบโครงของการออกแบบตามอยางศิลปะตะวันตกสมัย
บารอค(Baroque) ที่มักจัดองคประกอบใหมีลักษณะของความหรูหรา ดวยการบิดโคงเคลื่อนไหว
ไมหยุดนิง่ เรียบงายอยางในสมัยคลาสสิค แตในรายละเอียดที่ประกอบกันขึ้นเปนซุม ทั้งหมดนั้นเปน
อยางศิลปะแบบไทย
รวมทัง้ การตกแตงเพดานที่กาํ หนดรูปแบบตัวลายลงในชองสีเ่ หลี่ยมนัน้
เทาๆกันซึง่ เปนลักษณะแบบอยางในงานสถาปตยกรรมตะวันตก ซึง่ ตางออกไปจากคติของดาว
เพดานในงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ที่มกั จะตกแตงดาวเพดานเปนหองเสาตามลักษณะ
ของโครงสรางอาคาร โดยในแตละหองเสานั้นมีการออกแบบใหเปนองคประกอบรวมรวมกันไม
สามารถแยกออกมาเปนสวนๆได และการตกแตงเพดานพระอุโบสถนี้เปนการใชลกั ษณะตัวลาย
แบบดาวเพดานของไทยอยางทีย่ ึดถือกันมาตลอดซึ่งก็คอื การใชดอกบัวเปนสัญลักษณ127

ก. สภาพภายในพระอุโบสถซุมพระประธานของวัดราชาธิวาสฯ

126

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, ประมวลเอกสารสําคัญเนื่องในการสถาปนาวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ, 2535), 328 - 329.
127
อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, องคประกอบสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ
สตรีสาร, 2521), 21.
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ข. ลักษณะของอาคารตะวันตกสมัยบารอค - โบสถประจําเมืองMejlk ประเทศAustria ที่มา : วิจิตร
เจริญภักตร, ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก คริสเตียนตอนตน – สมัยใหม,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 178.
ภาพที่ 180 การเปรียบเทียบสภาพและลักษณะของซุมพระประธานภายในพระอุโบสถวัดราชาธิ
วาสฯ กับลักษณะภายในของสถาปตยกรรมตะวันตกสมัยบารอค
3.3.1.6 ระบบโครงสรางและเทคนิคการกอสราง เมือ่ ศึกษา
จากประวัติการปฏิสังขรณแลวพบวา คงเหลือไวแตตวั อาคารพระอุโบสถหลังกลางที่สรางในสมัย
รัชกาลที่ 3 และมีการขยายอาคารหลังนี้ใหยาวขึ้นมาทางดานหนา ซึง่ แสดงวาผนังของพระอุโบสถ
หลังเดิมคงเหลืออยูเพียง 3 ดานเทานั้น คือผนังดานหลังและผนังดานขางของพระอุโบสถทัง้ 2 ขาง
ซึ่งจะตองตอความยาวของผนังเพิ่มขึ้น แลวจึงสรางหองโถงระเบียงดานหนาเพิ่มขึน้ เปนอีกหองหนึง่
ในสวนของหลังคานัน้ สรางขึน้ มาใหมทั้งหมด

ภาพลายเสนที่ 98 แสดงสวนของอาคารเดิม และสวนทีส่ รางขึ้นใหม
การปฏิสังขรณนั้นไดดําเนินการจากที่ไดตรวจสภาพอาคารพระอุโบสถหลังเดิมแลว มี
การขุดผนังพระอุโบสถเดิมเขาไปทํารากฐานใหมเพื่อรักษาตัวอาคารเดิมไมใหทรุด แลวจึงสรางหอง
โถงระเบียงเพิม่ ขึ้นที่ดา นหนา พรอมทั้งมีการสรางสวนของชายคาปกนกที่ดานบนและเสารับชายคา
ปกนกที่ดานลางใหลอมรอบชิดกับตัวอาคารพระอุโบสถทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากตําแหนงของเสา
รับชายคาปกนกซึง่ มีขนาดใหญ และตั้งอยูจนชิดติดกับผนังอาคารจนไมสามารถใชงานในพืน้ ที่
ระหวางแนวเสากับตัวอาคารได แสดงใหเห็นวาคงจะไมใชแนวเสาชายคาปกนกเปนเพียงเสารับ
หลังคาปกนกเทานั้น และจากการพิจารณาภาพถายเกาแลวพบวา ที่ชายคาปกนกนัน้ สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กซึง่ เปนการสรางขึ้นเพือ่ ความแข็งแรงเปนพิเศษ โดยทีว่ าหากเปนชายคาปกนก
เพียงเพื่อเปนกันสาดนัน้ คงไมตอ งสรางอยางแข็งแรงมากเชนนี้ จึงนาที่จะสันนิษฐานไดวา สวนของ
ชายคาปกนกและเสารับชายคาปกนกของพระอุโบสถนี้ นาที่จะทําหนาที่เสริมความแข็งแรงดวย
การยึดรัดผนังเดิมของอาคารทั้ง 3 ดานและสวนที่ไดสรางเพิ่มขึ้นที่ดานหนาไวใหคงรูปไมแยกออก
จากกัน
และนอกจากนี้ยงั เปนสวนทีท่ ําหนาที่ชว ยผนังดานยาวของอาคารในการรับและถาย

221
น้ําหนักจากสวนของหลังคาลงสูพนื้ ดิน โดยเฉพาะน้าํ หนักที่ถายลงมาจากหลังคาดังกลาวจะมีแรง
ผลักออกทางดานขาง ซึง่ จะทําใหเกิดปญหาผนังของพระอุโบสถแยกออกจากกัน จึงไดมีการ
ออกแบบสรางสวนของชายคาปกนกและเสารับชายคานี้เพื่อทําหนาที่ชว ยรับแรงดังกลาว
ใน
ลักษณะของการชวยค้ํายันผนังของพระอุโบสถเดิม
ซึ่งทําหนาที่ในการรับแรงคลายกับเสาครีบ
(Buttress)ในงานสถาปตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค(Gothic)ฝรั่งเศส

ก.
ข.
ก. รูปตัดอาคารพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ
ข. เสาครีบในงานสถาปตยกรรมโกธิค ทีม่ า : วิจิตร เจริญภักตร, ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
ตะวันตก คริสเตียนตอนตน – สมัยใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526), 67.
ภาพที่ 181 การใชเสาพาไลและชายคาปกนกของพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ในลักษณะของเสา
ครีบแบบสถาปตยกรรมโกธิค
สวนของหลังคานัน้ เปนโครงสรางระบบจันทัน ในลักษณะที่เปนจันทันโครงถักไขวซึ่ง
เปนลักษณะโครงสรางแบบในงานสถาปตยกรรมตะวันตก สวนตางๆของโครงสรางหลังคาเชนแป
และจันทันนั้นทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหลอขึ้นรูปตามแบบ
ซึ่งเปนวิทยาการการกอสรางงาน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่ไดเขามาพรอมกับการติดตอกับประเทศตะวันตกในชวงเวลานัน้

ภาพที่ 182 สภาพพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯขณะทําการปฏิสังขรณ แสดงใหเห็นถึงระบบ
โครงสรางที่ไดใชวิทยาการแบบประเทศตะวันตก ที่มา : ลาซารา, ลีโอโปลโด เฟอรี เดอ, ชาวอิตา
เลียนในราชสํานักไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมั รินทรพริ้นติ้ง, 2539). 156.
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การประดับตกแตงอาคารดวยลวดลายปูนปนที่อยูภายนอกอาคารพระอุโบสถหลังนี้ ก็
เปนวิทยาการแบบตะวันตกเชนกัน
โดยการผลิตเปนลวดลายปูนคอนกรีตดวยวิธกี ารหลอจาก
แมพิมพ แลวนําลวดลายนั้นมาติดประดับเขากับผนังสวนตางๆของอาคาร จากการผลิตทีท่ ําให
ลวดลายตางนัน้ มีขนาดที่เทาๆกัน และจากขอจํากัดของการผลิตในขัน้ ตอนการถอดออกจากพิมพ
ซึ่งทําใหมิติของตัวลายนัน้ ไมสามารถทําใหซับซอนได จึงทําใหการตกแตงดวยลวดลายที่ผลิตจาก
การหลอนั้นใหความรูสึกทีแ่ ข็งกระดาง
ตางจากงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีโดยทั่วไปที่ใช
ลวดลายปูนทีใ่ ชการปนเพื่อประดับตัวงานสถาปตยกรรม
3.3.2 พระเจดีย
3.3.2.1 ที่ตงั้ พระเจดียต ั้งอยูดานหลังพระอุโสถบนแนวแกน
หลัก ซึง่ ไดมคี วามสําคัญมากขึ้นดวยการสรางพระวิหารที่ดานตรงขามกับพระอุโบสถบนแนวแกน
เดียวกัน ตามคติการวางแผนผังพุทธาวาสในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังที่ไดกลาวมา ซึ่งลักษณะของ
แผนผังดังกลาวไดแสดงถึงการเปนอาคารประธานของพระเจดียในแผนผัง แตเนือ่ งจากการสราง
งานสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาตัง้ แตในชวงสมัยและพระราชนิยมของรัชกาลที่ 5 ที่ไดยึดถือ
ความสําคัญของพระอุโบสถจากประโยชนใชสอยเปนหลักจึงทําใหพระเจดียที่สรางขึน้ ในเขต
พุทธาวาสเปนเพียงการสรางขึ้นใหครบตามหลักการของพุทธศาสนสถานในประเทศไทยใน
ความหมายของการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาความสําคัญของอาคารประธานในเขตพุทธาวาส
จึงไปอยูทพี่ ระอุโบสถคอนขางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากลักษณะของอาคารพระเจดียวัดราชาธิวาสฯ
ที่ไมไดออกแบบเพื่อสนองประโยชนใชสอยของอาคารเทาที่ควร แสดงถึงความสําคัญของพระเจดีย
ที่ไดลดลงกวาในสมัยกอนๆมา
3.3.2.2 รูปแบบอาคาร พระเจดียว ดั ราชาธิวาสฯนี้เปนเจดีย
ทรงกลมตัง้ อยูบ นฐานสี่เหลีย่ มซึ่งเปนอยางพระเจดียองคเดิมของสมัยรัชกาลที่ 4 แตไดเปลี่ยน
รูปแบบตางออกไป โดยมีลักษณะของเจดียแบบศรีวิชัย(ภาพที่ 183) เนื่องจากผูออกแบบไดนํา
ลักษณะของพระพุทธรูปแบบชวาที่ไดนํามาประดิษฐานที่ซุมทั้ง 4 ดานนี้ มาใชเปนแนวความคิดใน
เรื่องรูปแบบในการออกแบบพระเจดีย ซึ่งพระพุทธรูปดังกลาว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว ทรงไดรับการถวายมาจากรัฐบาลของประเทศเนเธอแลนดหรือฮอลันดาในขณะนัน้ เมือ่
ครั้งที่เสด็จไปยังประเทศอินโดนีเซีย การทีไ่ ดสรางพระเจดียองคนี้ขึ้นหลังจากปฏิสังขรณพระอุโบสถ
เสร็จแลว จึงทําใหพระเจดียม ีลักษณะของสวนตางๆที่แสดงถึงการสรางขึ้นโดยใหมคี วามสอดคลอง
กับ
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พระอุโบสถ ซึง่ มีลักษณะการตกแตงตามอยางงานสถาปตยกรรมเขมรดังที่กลาวมา แตไดลดทอน
ลายละเอียดของลักษณะในงานสถาปตยกรรมเขมรในพระเจดียลง และตกแตงสวนตางๆตามอยาง
งานสถาปตยกรรมแบบไทยมากขึ้น
นอกจากนี้สว นตางๆของพระเจดียยงั มีลักษณะของการนํา
จุดเดนหรือรายละเอียดขององคประกอบจากพระเจดียอ งคอื่นๆมาใชออกแบบดวย

ก.
ข.
ค.
ก. พระเจดียว ดั ราชาธิวาสฯ
ข. พระเจดียที่ลานระเบียงคดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ทีม่ า : โชติ กัลยาณมิตร,
สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 52.
ค. พระเจดียทศิ ประดับที่แตละชั้นของพระบรมธาตุไชยาและพระเจดียท ี่ลานระเบียงคด ที่มา : โชติ
กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 86.
ภาพที่ 183 การเปรียบเทียบรูปทรงพระเจดียวัดราชาธิวาสฯ กับพระเจดียแบบศรีวิชัย
3.3.2.2.1 ฐานอาคาร ฐานของพระเจดียเปนฐาน
บัวลูกแกวที่มลี ักษณะเชนเดียวกับฐานของพระอุโบสถ ซึ่งแสดงถึงการออกแบบทีพ่ ยายามสรางให
เปนอาคารที่มลี ักษณะที่สอดคลองซึ่งกันและกัน
3.3.2.2.2 ฐานรองรับองคพระเจดีย
ที่ชั้น
ฐานรองรับองคพระเจดียมีประติมากรรมสิงหประดับลอมรอบอยู ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของ
เจดียที่มีประติมากรรมรูปสัตวตั้งประดับอยู 1 ใน 2 ประเภท คือประติมากรรมรูปชางและสิงห ซึง่
ลักษณะทีม่ ีประติมากรรมสิงหลอมรอบพระเจดียนี้ เปนลักษณะเชนเดียวกับพระเจดียทวี่ ัดธรรมิก
ราช อยุธยาและพระเจดียว ดั แมนางปลื้ม อยุธยา(ภาพที่ 184) การทํารูปสิงหหรือชางลอมที่ฐาน
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เจดียนนั้ อาจหมายความวาพระเจดียน ั้นเปรียบเสมือนเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงสที่ภายใน
บรรจุพระบรมมสารีริกธาตุ ในสมัยอยุธยาการประดับพระเจดียดวยประติมากรรมรูปสิงหหรือชาง
นั้น เปนแรงบันดาลใจที่ไดรับมาจากพระเจดียที่มีรูปชางลอมรอบในศิลปะสุโขทัย แตการประดับ
ดวยรูปสิงหซึ่งเปนแบบใหมที่คงไดสรางขึน้ ตามคติเดิมแตไดดัดแปลงเปนรูปสิงหทเี่ อามาจาก
วัฒนธรรมเขมร128 ในกรณีของพระเจดียทวี่ ัดราชาธิวาสฯนี้ ก็อาจจะไดกําหนดรูปสิงหลอมพระ
เจดียขึ้นเพื่อใหมีความหมายแกพระเจดียต ามคติดังกลาว และโดยเฉพาะการกําหนดใหเปนรูป
สิงหประดับทีฐ่ านนั้น
ก็นาจะเปนการนําลักษณะของสิงหที่อยูในงานสถาปตยกรรมเขมรมาใช
เนื่องจากเพื่อทําใหพระเจดียองคนมี้ ีลักษณะคลายอยางงานสถาปตยกรรมแบบเขมรที่สอดคลอง
กันกับพระอุโบสถ

ก.

ข.

ค.

ก. พระเจดียว ดั ราชาธิวาสฯ
ข. พระเจดียวดั ธรรมิกราช และ ค. พระเจดียวัดแมนางปลื้ม ทีม่ า : สันติ เล็กสุขุม, “เจดียสิงหลอม
วัดแมนางปลืม้ เงื่อนไขกับแนวคิดออกแบบบูรณะ,” เมืองโบราณ, 27, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2544) : 23.
ภาพที่ 184 การเปรียบเทียบพระเจดียของวัดราชาธิวาสฯ กับพระเจดียวัดธรรมิกราชและวัดแมนาง
ปลื้ม
นอกจากนี้ลกั ษณะของพระเจดียทพี่ ยายามออกแบบใหมีความคลายคลึงกันกับพระ
อุโบสถนัน้ ยังมีการทําซุมที่กลางดานของฐานรองรับองคพระเจดีย ในรูปแบบของซุมโคงอยางที่
สอดคลองกับซุมบันแถลงของพระอุโบสถ สวนองคประกอบลายของซุมนั้นมีโครงสรางแบบอยาง
ของซุมบันแถลงตามแบบศิลปะเขมร มีองคประกอบลวดลายตางๆของซุมในลักษณะอยางเครือ่ ง
128

สันติ เล็กสุขุม, “เจดียสิงหลอ มวัดแมนางปลื้ม เงื่อนไขกับแนวคิดการออกแบบบูรณะ
,” เมืองโบราณ, 27, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2544) : 26.
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ลํายองแบบเขมร ที่ตรงกลางทําลวดลายคลายหนากาลคายตัวนาคลํายองออกทัง้ 2 ขาง ที่ปลาย
ของนาคลํายองทัง้ 2 ขางนัน้ ทําเปนมกรแตคายชอกนกแบบไทยในรูปทรงของเศียรนาคแบบใน
ศิลปะเขมร(ภาพที่ 185) ซึ่งซุมดังกลาวนี้เปนลักษณะคลายกับซุมของทางขึ้น แตเนื่องจากไมได
ออกแบบใหมชี ั้นประทักษิณ ไมสามารถเดินรอบองคพระเจดียได จึงทําใหมีลกั ษณะคลายเปนซุม
ทางขึ้นสูชนั้ ฐานประทักษิณตามทิศทั้ง 4 เทานัน้ ซึ่งในสวนนี้ไดแสดงถึงการลดบทบาทที่สืบ
เนื่องมาจาก การลดการใชงานโดยตรงกับองคพระเจดียนี้ลง จากที่เคยมีการใชงานในพระเจดียว ัด
ราชาธิวาสฯองคเดิมสมัยรัชกาลที่ 4

ก.
ข.
ค.
ก. ซุม มุขที่ฐานพระเจดียวัดราชาธิวาสฯ
ข. ซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ที่มา : สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระ
และพระบาทสมเด็จพระ
วิหารวัดหลวงธรรมยุตใิ นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 201.
ค. ซุมมุขทิศปรางคของปราสาทเขาพนมรุง ที่มา : กรมศิลปากร, ปราสาทพนมรุง (กรุงเทพมหานคร
: กรมศิลปากร, 2531), 70.
ภาพที่ 185 การเปรียบเทียบซุมมุขที่ฐานพระเจดีย กับ ซุมมุขพระอุโบสถวัดราชาธิวาสฯและซุม มุข
ทิศของงานสถาปตยกรรมเขมร
3.3.2.2.3 องคพระเจดีย พระเจดียมีเรือนธาตุทรง
กลมและมีซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป ตัวซุมบันแถลงมีองคประกอบในลักษณะของการไดรับ
อิทธิพลของศิลปกรรมเขมรเชนมีลายคลายหนากาลที่กลางซุม เพื่อใหสอดคลองกับซุมบันแถลงที่
พระอุโบสถ
แตองคประกอบซุมและลวดลายการตกแตงไดเปลี่ยนมาเปนซุมแบบงาน
สถาปตยกรรมไทย การออกแบบโดยทําเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศนี้ เปนลักษณะที่
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พบในงานสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยที่ผานมาโดยทั่วไป
ซึ่งมักจะ
ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องคใหครบตามจํานวนในลักษณะของทิศหลักสําคัญทั้ง 4 ทิศ หรือ
จํานวน 8 องคที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนของทิศรองอีก 4 ทิศ ผูออกแบบพระเจดียจงึ นําพระพุทธรูป
ดังกลาวมาประดิษฐานเพียง 4 องค โดยไมไดคํานึงจํานวนของพระพุทธรูปชุดนี้ทจี่ ะตองมีทั้งหมด
5 องค129 ซึ่งพระพุทธรูปทั้งหมดนั้นเปนพระพุทธรูปในคติของพระพุทธศาสนานิกายมหายานลัทธิ
ตันตระ สกุลวัชรยานคือ พระชินพุทธเจา130หรือธยานิพุทธ131 มีทั้งหมด 5 พระองคดังกลาวคือ
พระไวโรจนะ, พระอักโษภยะ, พระรัตนสัมภวะ, พระอมิตาภะและพระอโมฆสิทธิ แตอยางไรก็ตาม
ผูออกแบบยังคงไดจัดวางตําแหนงของพระพุทธรูปที่ไดนํามาทัง้ 4 องคนนั้ ใหประดิษฐานทีพ่ ระ
เจดียตามทิศประจําของพระพุทธเจาแตละองคโดยไมมพี ระไวโรจนะ(ภาพที่ 186) ซึ่งตามลักษณะ
ของพระพุทธศาสนาลัทธิดงั กลาว ลักษณะของมณฑลแหงพระธยานิพทุ ธทั้ง 5 องคนั้น จะ
กําหนดใหพระไวโรจนะอยูในตําแหนงศูนยกลางของ พระธยานิพทุ ธทั้งหมด โดยจะตั้งอยูในองค
พระสถูปเจดีย หรือตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางแหงพระธยานิพทุ ธทั้ง 4 องคนั้น เชนที่บรมพุทโธ
ประเทศอินโดนีเซีย132(ภาพที่ 187) หรือจะกําหนดใหอยูติดกับพระอักโษภยะในความหมายแหง
ศูนยกลางนั้นก็ไดเชนกัน ตําแหนงตางๆของพระธยานิพทุ ธที่พระเจดียว ัดราชาธิวาสฯคือ
พระอักโษภยะซึ่งอยูในปางภูมิสปรรศมุทราหรือปางสัมผัสธรณี ใหอยูท างทิศตะวันออก
พระรัตนสัมภวะ ซึง่ อยูในปางประทานพร ใหอยูท างทิศใต
พระอมิตาภะ ซึ่งอยูในปางสมาธิ ใหอยูท างทิศตะวันตก
พระอโมฆสิทธิ ซึ่งอยูในปางอภัยมุทราหรือปางประทานอภัย ใหอยูท างทิศเหนือ133

129

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 22 (พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2505), 97 - 98.
130
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และคน
อื่นๆ,166.
131
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, เอกสารวิชาศาสนาพุทธและ
ประติมานวิทยา ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยลัยศิลปากร, 2530, 92.
132
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 171-173.
133
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, 92 - 95.
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ภาพที่ 186 ตําแหนงของพระพุทธรูป 4 องค ตามคติพระธยานิพทุ ธ 4 องคในจํานวน 5 องคใน
พระพุทธศาสนานิกายมหายานลัทธิตนั ตระ สกุลวัชรยาน ซึง่ ประดิษฐานที่พระเจดียวัดราชาธิวาสฯ
ตามทิศของแตละองค

ภาพที่ 187 ภาพบรมพุทโธ และการกําหนดที่ตั้งของพระพุทธเจาประจําทิศทั้ง 4 บนฐานระเบียง
ของบรมพุทโธ
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดยภัทรพร สิริกาญจน และคนอื่นๆ,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทรวิชาการ, 2541), 269, 283.
รูปทรงของพระเจดียวัดราชาธิวาสทีม่ ีการประดับองคพระเจดียดวยซุม ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนี้ เปนการประดับอยูที่เรือนธาตุทรงกลมของพระเจดียใตองคระฆัง ในลักษณะทีย่ ังคง
รักษาสัณฐานทรงกลมของพระเจดียไว และสวนเหนือองคระฆังขึ้นไปที่ไมมีบัลลังกและเปนปลอง
ไฉนขนาดใหญซอนกันจํานวนไมมากนักนั้น ลักษณะดังกลาวนี้คลายกันกับรูปแบบของพระเจดีย
ในกลุมพระเจดีย 8 เหลี่ยมที่มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค แตตางกันตรงที่การรักษาสัณฐาน
ทรงกลมของเรือนธาตุของพระเจดียในกลุม นี้ทาํ ดวยการเพิ่มซุมเขาไปอีกรวมเปน 8 ซุม พระเจดีย
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กลุมดังกลาวไดแกสถูปสําริดที่พพิ ิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร, พระเจดียวัดพรหมาส
ลพบุรี, พระเจดีย 8 เหลี่ยมวัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท(ภาพที่ 188)

ก.

ข.

ค.

จ.

ก. พระเจดียวดั ราชาธิวาสฯ
ข. สถูปสําริดที่พพิ ิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ที่มา : น. ณ ปากน้าํ , ความเปนมาของ
สถูปเจดียในสยามประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2529), 67.
ค. พระเจดียว ัดพรหมาส ลพบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มา : น. ณ ปากน้าํ , ความเปนมาของสถูปเจดีย
ในสยามประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2529), 81.
ง. พระเจดีย 8 เหลีย่ มวัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท กรุงเทพมหานคร ที่มา : น. ณ ปากน้ํา, ความ
เปนมาของสถูปเจดียในสยามประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2529), 79.
ภาพที่ 188 การเปรียบเทียบพระเจดียว ัดราชาธิวาสฯ กับพระเจดียแปดเหลี่ยมอืน่ ๆ
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3.3.3 พระวิหาร
พระวิหารวัดราชาธิวาสฯเปนอาคารที่สรางขึ้นภายหลังพระอุโบสถ ดังนัน้ จึงมีลกั ษณะ
ของอาคารที่สรางขึ้นเพื่อความสอดคลองกับอาคารพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะของอิทธิพลจากศิลป
สถาปตยกรรมเขมรดังที่กลาวมา
พระวิหารหลังนี้จึงพยายามนําศิลปะแบบเขมรมาใชในการ
ออกแบบสวนตางๆ
3.3.3.1 ที่ตั้ง พระวิหารวัดราชาธิวาสเปนอาคารที่สรางขึ้นมาที
หลังของอาคารในเขตพุทธาวาสทั้งหมด โดยตั้งอยูบนแนวแกนหลักเดียวกันกับพระอุโบสถและพระ
เจดียในดานตรงกันขามกับพระอุโบสถ ทําใหองคประกอบของแผนผังเขตพุทธาวาสมีครบสมบูรณ
ที่ไดยึดตามลักษณะของแผนผังพุทธาวาสแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 4 พระวิหารนี้สรางขึ้นที่
ดานหลังของพระเจดียโดยเมื่อทําการนมัสการพระพุทธรูปภายในพระวิหารแลวยังเปนการนมัสการ
พระเจดียดวยอีกทางหนึง่ ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจายูห ัว
3.3.3.2 แผนผังอาคาร พระวิหารมีรูปแบบแผนผังแบบจตุรมุข
ซึง่ คลายกันกับแผนผังอาคารแบบจตุรมุขของปรางคประธานหรืออาคารประเภทโคปุระในงาน
สถาปตยกรรมเขมรตางๆ เชนที่ปราสาทหินพิมาย, ปราสาทเขาพนมรุง แตพระวิหารวัดราชาธิ
วาสฯนัน้ มีการปดลอมอาคารทั้ง 3 ดานโดยเปดทางเขาดานหนาไวเพียงดานเดียว และยังคงมีการ
กําหนดแผนผังเพื่อใชประโยชนของอาคารตามอยางงานสถาปตยกรรมไทยคือ การประดิษฐาน
พระพุทธรูปทีบ่ ริเวณสวนทายสุดของหองตรงขามกับทางเขาดานหนา ซึ่งเปนลักษณะของอาคาร
แบบไทยประเพณีเชนพระอุโบสถหรือพระวิหาร ลักษณะของแผนผังแบบจตุรมุขของพระวิหารวัด
ราชาธิวาสนี้นา ที่จะไดกําหนดขึ้นเพื่อใหมีลกั ษณะใหเปนอยางเขมรเพื่อความสอดคลองกับ
ลักษณะของอาคารพระอุโบสถ

ก.
ข.
ก. ผังอาคารพระวิหารวัดราชาธิวาสฯ ข. ผังอาคารโคปุระของปราสาทเมืองต่าํ
ที่มา : อนุวิทย เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองต่ํา การศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 189.
ภาพที่ 189 การเปรียบเทียบผังอาคารพระวิหารวัดราชาธิวาสฯ กับผังอาคารโคปุระของงาน
สถาปตยกรรมเขมร

230
3.3.4.3 รูปแบบอาคาร ในลักษณะของการออกแบบผัง
อาคารในแบบผังกากบาทหรือจตุรมุข ทําใหรูปทรงของอาคารมีลกั ษณะเปนอยางสถาปตยกรรม
เขมรมากขึ้นโดยเฉพาะอาคารประเภทโคปุระ
และการประดับตกแตงอาคารนัน้ ก็มีระเบียบใน
องคประกอบอาคารตางๆอยางในงานสถาปตยกรรมเขมร โดยการนําเนื้อหาหรือโครงสรางใหญ
ของการตกแตงอยางเขมรใช แตในรายละเอียดขององคประกอบนัน้ ๆไดมีการคลี่คลายลวดลายของ
การประดับตกแตงเปลี่ยนแปลงใหมีลกั ษณะอยางงานสถาปตยกรรมไทย อยางไรก็ตามรูปทรงของ
พระวิหารที่เปนอาคารแบบจตุรมุขนี้ ยังไดมีลักษณะคลายกันกับศาลาที่ดา นหนาพระอุโบสถวัด
เบญจมบพิตรฯ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบไว

พระวิหารวัดราชาธิวาสฯ

ศาลาดานหนาพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ

ภาพที่ 190 การเปรียบเทียบรูปทรงอาคารพระวิหารวัดราชาธิวาสฯ กับศาลาที่ดา นหนาพระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตรฯ
3.3.4.4 องคประกอบอาคาร
3.3.4.4.1 ฐานอาคาร ฐานอาคารของพระอุโบสถมี
รูปแบบและลักษณะการตกแตงโดยยึดตามรูปแบบฐานของพระอุโบสถเพื่อความสอดคลองกัน ที่
ทางเขาดานหนามีบนั ไดทางขึ้นและตั้งประติมากรรมรูปสิงหประดับอยู 2 ตัวตามอยางงาน
สถาปตยกรรมเขมรเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของพระอุโบสถที่มีอทิ ธิพลเขมร และสอดคลองกับ
พระเจดียท ี่มีรปู สิงหแบบเดียวกันประดับอยูที่ฐาน
3.3.4.4.2 ตัวอาคาร ตัวอาคารของพระวิหารวัด
ราชาธิวาสฯสรางขึ้นตามตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการใชประโยชน
อาคารตามอยางอาคารในงานสถาปตยกรรมไทย แตใชการตกแตงสวนตางๆดวยลวดลายจากศิลป
สถาปตยกรรมเขมร ไดแก การใชบานประตูและหนาตางในแบบของชองแสงโดยมีการตกแตงที่
กรอบชองแสงนั้นดวยลวดลายทีม่ ีอิทธิพลแบบศิลปะเขมรในลักษณะของกรอบแบบนาคลํายอง
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โดยมีรูปสัตวคลายอิทธิพลตะวันตกประดับอยูตรงกลางแบบหนากาลที่แบงนาคลํายองนัน้ ออกเปน
2 ขาง ในความตองการหนาตางของอาคารทางศาสนาของไทย
3.3.4.4.3 สวนหลังคา หนาบันของพระวิหารเปน
แบบทรงจั่วสามเหลี่ยม มีการตกแตงกรอบหนาบันนัน้ ดวยลวดลายเครื่องลํายองลักษณะที่ไดรับ
อิทธิพลจากงานสถาปตยกรรมเขมร มีลักษณะของหนาบันเชนเดียวกับทีห่ นาบันดานทิศตะวันออก
ของพระอุโบสถ เนื่องจากพระวิหารตั้งอยูทางดานตะวันออกของพระอุโบสถ จึงไดนําเอารูปแบบ
หนาบันของพระอุโบสถดานตะวันออกมาใชในการออกแบบหนาบันของพระวิหารหลังนี้เพื่อใหมี
ความสอดคลองกัน แตรายละเอียดในองคประกอบของลายหนาบันพระวิหารนั้นมีลกั ษณะอยาง
ศิลปสถาปตยกรรมไทย

ก.

ข.

ก. หนาบันของพระวิหาร
ข. หนาบันดานทิศตะวันออกของพระอุโบสถ ซึ่งเปนดานทีพ่ ระวิหารตัง้ อยู
ภาพที่ 191 การเปรียบเทียบลักษณะหนาบันของพระวิหาร กับหนาบันของพระอุโบสถดาน
ทิศตะวันออก
ภาพปูนปน ภายในกรอบของหนาบันทัง้ 4 ดาน และอักษรขอมที่เขียนเปนหลักธรรมอยู
ใตภาพนัน้ เมื่อศึกษาเรื่องในชาดกตางๆแลวพบวา ภาพทีห่ นาบันเหลานั้นเปนภาพเรื่องราวของ
ชาดก 4 กัณฑคือ
ดานทิศตะวันออก มีภาพปูนปน เปนรูปกวาง ซึง่ เปนภาพจากนิโครธชาดก ซึ่งเปน
กัณฑที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระยาเนื้อ(กวาง) ยอมสละชีวิตแทนนางเนื้อทีม่ ีครรภแก
พระราชาทรงเลื่อมใส จึงพระราชทานอภัยทานแกสัตวเดียรฉานทั้งหมด134 ซึ่งมีความสอดคลองกัน
กับหลักธรรมที่ไดแสดงไวทหี่ นาบันใตภาพนีว้ า “ความเปนผูมีเมตตาเปนความสุขในโลก”
134

กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม 1, (กรุงเทพมหานคร
: กรมศิลปากร, 2540), (14).
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ดานทิศตะวันตก มีภาพปูนปนเปนรูปเรือนแกว ซึ่งนาที่จะหมายถึงนิพพานหรือความ
สงบซึ่งเปนสิง่ ที่เหลานักบวชนั้นไดแสวงหา เปนภาพจากมหาสุทัสสนชาดก ซึ่งเปนกัณฑที่
พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนกษัตริยพ ระนามวา สุทสั สนมหาราช ผูท รงประกอบพระราชศรัทธา
บริจาคทานตางๆ เมื่อถึงคราวที่จะเสด็จทิวงคต จึงไดมีพระราชดํารัสแสดงธรรมแกพระอัครมเหสี,
เหลาพระสนมและราชบริษัทไดมีความโศกเศราเปนอยางมาก ความวา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ สังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแลเสื่อมสิ้นดับสูญ
ไปเปนธรรมดา สังขารทั้งหลายเหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เพราะเหตุนั้น สังขาร
ทั้งหลายจึงเปนของไมเที่ยง นิพพานธรรมอันเปนที่เขาไประงับเสียซึ่งสังขารทั้งหลาย
เหลานั้น นั่นแลเปนสุข คือเปนธรรมนํามาซึ่งความสุข”135 “สุขอื่นนอกจากพระนิพพาน
แลว ที่จะเปนสุขอยางยิ่งมิไดมีเลยเปนอันขาด”136 “ทานทั้งหลายทั้งปวงจงหมั่นให
ทานรักษาศีล รักษาอุโบสถศีล ประพฤติพรหมจรรยโดยความไมประมาทเถิด137

ซึ่งมีความสอดคลองกันกับหลักธรรมที่ไดแสดงไวที่หนาบันใตภาพนี้วา
“ความสุขทีย่ ิ่งกวาความสงบไมมี”
ดานทิศเหนือ มีภาพปูนปนเปนรูปชางนั้น เปนภาพจากสีลวนาคราชชาดก ซึ่งเปน
กัณฑที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระยาชาง และมีคติธรรมจากชาดกเกี่ยวกับการที่จะตอง
ระวังผูท ี่อกตัญูคอยคิดจะทํารายผูท ี่ใหความกรุณา138 ซึ่งมีความสอดคลองกันกับหลักธรรมที่ได
แสดงไวที่หนาบันใตภาพนี้วา “จงเปนผูไมประมาทเถิด”
ดานทิศใต มีภาพปูนปนเปนรูปนกกําลังบินหนีไฟที่ไหมเขามาใกลรังนัน้ เปนภาพ
จากวัฎฎกชาดก ซึ่งเปนกัณฑทพี่ ระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนลูกนกคุม ไฟปาไหมมาใกลรัง จึงเอา
ความจริงตัง้ สัตยาธิษฐาน พนอันตรายได139 ซึ่งมีความสอดคลองกันกับหลักธรรมที่ไดแสดงไวที่
หนาบันใตภาพนีว้ า “คําพูดจริงเปนสิง่ ไมตาย”

135

เรื่องเดียวกัน, 337.
136
เรื่องเดียวกัน, 338.
137
เรื่องเดียวกัน.
138
เรื่องเดียวกัน, 243 – 246.
139
เรื่องเดียวกัน, (17).
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3.3.4 ศาลาการเปรียญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรง
โปรดฯใหสรางศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯขึน้ ตามแนวพระราชดําริใหเปนศาลาการเปรียญไม
ขนาดใหญและมีรูปแบบตามอยางศาลาการเปรียญแบบไทยประเพณี140 อาจเนื่องมาจากที่ทรงมี
ความชืน่ ชมในสภาพแวดลอมของวัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี ซึง่ มีสภาพเปนวัดโบราณที่มีมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา และมีลกั ษณะของวัดในแบบไทยประเพณีที่สวยงามและสมบูรณนั้น จึงนาทีจ่ ะ
สันนิษฐานไดวาทรงนํารูปแบบของศาลาการเปรียญทีว่ ดั ดังกลาวที่มคี วามสวยงามมากหลังหนึง่
มาเปนตนแบบของศาลาการเปรียญหลังนี้
3.3.4.1 ที่ตั้ง ตามพระราชดําริของพระองคนั้น ทรงโปรดฯใหตั้ง
ศาลาการเปรียญนี้อยูในบริเวณพืน้ ทีห่ นาวัด ในบริเวณดานเหนือของถนนหนาเขตสังฆาวาส เปน
การวางตําแหนงใหอยูในแผนผังตามทีท่ รงเปนผูกาํ หนดขึ้น โดยทรงยึดตามการใชงานของศาลา
การเปรียญใหมีความเหมาะสมกับพืน้ ที่ดา นหนาวัด ดังทีไ่ ดกลาวมาแลว
3.3.4.2 แผนผังอาคาร ศาลาการเปรียญนี้มีการตั้งพระ
ประธานโดยหันหนาไปทางหนาวัดดานทิศตะวันตกเชนเดียวกับพระอุโบสถ ผังอาคารมีลักษณะ
การใชพนื้ ที่ของอาคารตางจากศาลาการเปรียญโดยทัว่ ไป คือศาลาการเปรียญแตเดิมนั้นมักมีการ
กําหนดใชพนื้ ที่โดยแบงออกไดเปน 3 สวนไดแกพื้นที่ภายในตัวอาคาร กับพื้นที่ภายนอกคือบริเวณ
ชานของอาคารที่ดานสกัดทัง้ 2 ขางหรือทีเ่ รียกวาศาลาบาตร แตศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯนี้
มีลักษณะของการใชสอยพืน้ ที่ภายในอาคารเพียงอยางเดียว
และจัดแบงพืน้ ทีข่ องอาคารนัน้
ออกเปน 3 สวน ไดแกพนื้ ที่ในสวนของมุขหนา – หลัง ทีม่ ีชองเปดเขาสูพื้นที่ในสวนของหองกลาง
ซึ่งลักษณะการจัดพื้นที่ดงั กลาวก็ยังคงเปนลักษณะการแบงพืน้ ที่ใชสอยอาคารในลักษณะเดียวกัน
กับศาลาการเปรียญทั่วไปอยูนนั่ เอง เนื่องจากศาลาการเปรียญหลังนี้เปนอาคารขนาดใหญพนื้ ที่
ของมุขที่ยนื่ ออกมาจึงมีมาก สามารถใชประโยชนจากพืน้ ที่มุขดังกลาวไดเชนเดียวกันกับพืน้ ที่ชาน
ศาลาการเปรียญ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองสรางสวนดังกลาวขึน้ และทําผนังปดลอมพื้นที่ของ
มุขทั้ง 2 ดานใหเปนพื้นที่ภายในตัวอาคาร เปนการเพิม่ ประโยชนใชสอยแกอาคารใหมีมากขึ้นกวา
ศาลาการเปรียญแบบที่เคยมีมาดวยพืน้ ทีข่ องมุขทั้ง 2 ดานนั้น

140

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 149.
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3.3.4.3 รูปแบบอาคาร
จากการที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงมีความพอใจในรูปแบบของศาลาการเปรียญวัดใหญสวุ รรณาราม จึง
เปนไปไดวาทรงไดนําลักษณะของรูปทรงอาคาร
และลักษณะการซอนชัน้ หลังคาของศาลาการ
เปรียญวัดใหญสุวรรณารามนี้ มาเปนตนแบบของรูปทรงของศาลาการเปรียญที่วัดราชาธิวาสฯ
จากลักษณะของอาคารที่มีผงั ซึ่งแบงไดเปน 3 สวนดังที่กลาวมา เมือ่ พิจารณาเฉพาะในสวนกลาง
ของตัวอาคารที่ทาํ หลังคาใหมีการซอนชั้นนั้น มีลักษณะคลายกับการทํามุขยื่นโดยนําลักษณะมา
จากลักษณะการทํามุขยื่นแบบมุขประเจิดที่หลังคาดานทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญวัดใหญ
สุวรรณาราม แตเนื่องจากมุขที่ยื่นออกมานี้มีขนาดใหญตามโครงสรางของอาคาร จึงไดทําผนังปด
ลอมใหมีลักษณะเปนตัวอาคารไปดวย แลวจากนัน้ จึงตอมุขเพิ่มออกมาอีก ซึง่ นาจะเปนไปไดวา มุข
ที่เพิม่ ออกมาอีกนี้ ก็คงไดนําลักษณะของมุขประเจิดของวัดใหญสวุ รรณารามมาเปนตนแบบดวย
เชนกัน แตเนื่องจากเปนอาคารที่มีขนาดใหญ มุขที่ตอออกมานัน้ ก็จะตองทํามุขใหยื่นออกมา
คอนขางมากจนเลยแนวชายคาที่คลุมอยู
จึงทําใหมุขดังกลาวนั้นมีสภาพกลายมาเปนมุขใน
ลักษณะของมุขเด็จที่มีขนาดใหญ
และสามารถปดลอมดวยผนังเพื่อใหเปนพืน้ ที่ใชสอยภายใน
อาคารได(ภาพที่ 192) และการทําเปนมุขดานหนาเปนแบบมุขลดใตขื่อและมีการลดชั้นหลังคานั้น
ก็เพื่อชวยลดขนาดพืน้ ที่ของผนังดานหนา และสรางจุดเดนดึงความสนใจของดานหนาอาคารลงมา
ใหมีความสัมพันธตอเนื่องกับระนาบพื้น ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาเปนอาคารที่ไมใหญโตจนเกินไป
นัก
ภายในอาคารมีรูปทรงของทีว่ างตามแบบอาคารในงานสถาปตยกรรมไทยทั่วไปทีเ่ ปด
ใหเห็นลักษณะโครงสรางของหลังคา แตปดเปนเพดานในสวนโครงสรางที่รับเครื่องมุง การทําชอง
แสงที่สวนคอสองนัน้ ทําใหมีความสวางภายในอาคารคอนขางมาก การตกแตงภายในนัน้ ทําดวย
การขัดผนังและเสาไมใหเปนสีตามธรรมชาติ

ก. ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ ข. ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม
ภาพที่ 192 การเปรียบเทียบลักษณะการซอนชัน้ หลังคาของศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ กับ
การทํามุขแบบมุขประเจิดทีด่ านทิศตะวันตกของ เพชรบุรี
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3.3.4.4 องคประกอบอาคาร
3.3.4.4.1 เสาอาคาร เสาของศาลาการเปรียญนี้มี
ลักษณะเปนเสาไมกลม เนื่องจากเปนอาคารขนาดใหญจึงมีความสูง พื้นที่ใตถุนอาคารนัน้ จึง
สามารถเปนพืน้ ที่ใชงานดวยสวนหนึง่ จึงตองตกแตงเสาใหมีความเรียบรอยเหมาะสมกับพืน้ ใตถนุ
ที่ปูดวยหินออนดวยการขัดผิวใหเรียบ แสดงสีของไมตามธรรมชาติธรรมชาติ และเนื่องจากเปน
อาคารที่มีขนาดใหญ
การหาเสาที่มขี นาดใหญมาทําศาลาการเปรียญนั้นจึงนาที่จะเปนสิง่ ทีม่ ี
ความสําคัญ ดังจะเห็นไดจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดฯใหมีการตั้งชื่อ
เสา โดยมีชื่อตางๆตามชื่อของคนในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน141 ซึ่งสมเด็จกรมพระยานริศ
รานุวัตวิ งศทรงมีพระดําริวา อาจจะเนื่องมาจากเมื่อครัง้ ที่เสด็จไปที่วดั ทาหลวง แลวทอดพระเนตร
เสาของพระอุโบสถที่มีขนาดใหญและมีชื่อที่เสาแตละตนตามชื่อคนในเรื่องขุนชางขุนแผน จึงทรงได
นําแนวความคิดของการตั้งชื่อเสาในลักษณะดังกลาวมาใชกับการสรางศาลาการเปรียญที่วัดแหงนี้
142

3.3.4.4.2 ตัวอาคาร สวนของผนังมีลักษณะเปนฝา
ที่แบงผนังออกเปนชวงๆในแบบที่ไดรับอิทธิพลจากอาคารไมในงานสถาปตยกรรมตะวันตก และมี
การตกแตงผนังเพื่อลดความรูสึกแข็งกระดาง ดวยการเซาะรองลบมุมแหลมของชวงสี่เหลี่ยมแตละ
ชวง โดยอาศัยเสนหยักโคงทีน่ ํามาจากลักษณะของกรอบโครงชองแสง ดานบนชองประตู –
หนาตางทีท่ ําเปนชองโคงยอดแหลม ซึง่ รูปแบบของชองแสงดังกลาวก็ไดนํามาจากลักษณะของชอง
แสงบนประตู - หนาตางของพระอุโบสถแพ(ภาพที่ 193) ซึ่งสรางขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 และ
ซอมแซมขึ้นเพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในระหวางที่ทาํ การปฏิสังขรณวัดราชาธิ
วาสฯสมัยรัชกาลที่ 5

141

วัดราชาธิวาสฯ “การยกเสาศาลาการเปรียญ” เรื่องการปฏิสังขรณวัดสมอรายและ
รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที่ 1, 183 - 185.
142
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,
สาสนสมเด็จ เลม 15 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2505), 204.
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ก.
ข.
ก. ชองประตู - หนาตางของศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ
ข.
ชองประตู
หนาตางของพระอุโบสถแพ
ภาพที่ 193 การเปรียบเทียบลักษณะของหนาชองประตู - หนาตางของศาลาการเปรียญวัดราชาธิ
วาสฯ กับพระอุโบสถแพในสมัยรัชกาลที่ 3
3.3.4.4.3 สวนหลังคา จากการที่ศาลาการเปรียญ
หลังนี้สรางขึ้นจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 แตได
เสร็จสมบูรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทีห่ นาบันของศาลาการ
เปรียญจึงมีตราสัญลักษณประจําพระองคทั้ง 2 พระองค โดยทีห่ นาบันดานหนาทางทิศตะวันตก
นั้นเปนตราพระเกี้ยวซึ่งเปนตราประจําพระองคของรัชกาลที่ 5143ผูทรงสรางศาลาการเปรียญแหงนี้
สวนที่ดานทิศตะวันออกเปนตราวชิราวุธซึง่ เปนตราประจําพระองคของรัชกาลที่ 6144 สวนเครื่องบน
ของหลังคานัน้ มีลักษณะคลายกับที่วัดใหญสุวรรณาราม(ภาพที่ 194) ซึ่งเปนลักษณะเครื่องบนของ
อาคารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาสกุลชางเพชรบุรี ที่มีลักษณะพิเศษอยางหนึ่งคือสวนของงวงที่
เกี่ยวแปนั้นมีการหยักโคงลงยาวมากกวาที่อื่นๆในสมัยเดียวกัน
แตตางกันตรงที่มีการเวนชวง
ระหวางหลังคากับชายคาปกนกเปนแผงคอสองเจาะเปนชองติดกระจกเพื่อใหมีแสงเขาสูภายใน
อาคาร
โครงสรางสวนของหลังคาเปนลักษณะโครงสรางไมที่ใชผสมระหวางระบบจันทันและ
เครื่องประดุ เชนเดียวกับอาคารเครื่องไมในงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีโดยทั่วไป

143

ตราพระเกีย้ ว สัญลักษณของพระปรมาภิไธยวา จุฬาลงกรณ ซึ่งแปลความหมายวา
เปนศิราภรณชนิดหนึ่งอยางมงกุฎ ดูรายละเอียดใน เพลินพิศ กําราญ, “ พระราชลัญจกร” ศิลปากร
, 25, 3 (2524) : 5.
144
ตราวชิราวุธ สัญลักษณของพระปรมาภิไธยวา วชิราวุธ ซึง่ แปลความหมายถึง
ศัตราวุธของพระอินทร ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน.

237

หนาบันและหลังคาของศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ

หนาบันและหลังคาของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี
ภาพที่ 194 การเปรียบเทียบลักษณะของหนาบันและหลังคาของศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสฯ
กับศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรี

พัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ
วัดราชาธิวาสฯเปนวัดที่เริ่มมีความสําคัญอยางตอเนื่อง มาตั้งแตสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร งานสถาปตยกรรมที่สําคัญของวัดจึงมีการสรางจนมีสภาพในปจจุบันซึ่งไดสรางขึ้น
จากการปฏิสังขรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ตามพระราช
ประสงคของพระองค และไดเสร็จสมบูรณในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 6 ซึง่ มีพัฒนาการของสถาปตยกรรมในสวนตางๆดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงพัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ในสวนของผังบริเวณ และการวาง
อาคารแนวแกนของพระอุโบสถ
ผังบริเวณ

อาคารในแนวแกนพระอุโบสถ
1.

สมัย
กอนกรุงรัตนโกสินทร

2.1
2.2

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 6
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ตารางที่ 5 แสดงพัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ในสวนของพระอุโบสถ
ผังอาคาร
สมัย
กอนกรุงรัตนโกสินทร- ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สมัยรัชกาลที่ 2
สันนิษฐาน

รูปแบบอาคาร

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 6

ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5
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ตารางที่ 6 แสดงพัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ในสวนของพระเจดียประธาน

สมัย
กอนกรุงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 2

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3

ผังอาคาร

รูปแบบอาคาร

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

1.

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

2.

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5
ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 4

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 6
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ตารางที่ 7 แสดงพัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ในสวนของพระวิหาร
ผังอาคาร

รูปแบบอาคาร

สมัย
กอนกรุงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 2

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 6
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ตารางที่ 8 แสดงพัฒนาการของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯ ในสวนของศาลาการเปรียญ
ผังอาคาร

รูปแบบอาคาร

สมัย
กอนกรุงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 2

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 3

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 4

ไมมีขอมูลเพียงพอในการ
สันนิษฐาน

ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 3

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 5

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 6

ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่5

บทที่ 5
บทสรุป
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เปนวัดที่ไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยแหงกรุง
รัตนโกสิทร ตั้งแตเมื่อเริ่มกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีตลอดมาจนกระทัง่ ในรัชกาลปจจุบัน
รูปแบบลักษณะของวัดราชาธิวาสฯในแตละชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น ไดแสดงถึงสภาพการณที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ซึง่ หลอหลอมกันจนเปนปจจัยที่กาํ หนดลักษณะทางกายภาพ ที่สาํ คัญ
ไดแกรูปแบบของอาคารในกลุมของอาคารประธานหลักของวัดในเขตพุทธาวาส ทีส่ ามารถแสดงถึง
สภาพการณเหลานั้นไดอยางชัดเจนที่สุด จนเปนพัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง แตเมื่อศึกษาถึงปจจัยจากสภาพสังคมวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึ้น ประกอบกับศึกษาถึง
ลักษณะของสถาปตยกรรมในชวงเวลานั้นๆแลวจะพบวา ความตอเนื่องดังกลาวเปนไปในลักษณะ
ของความเปลีย่ นแปลง ทีบ่ งบอกถึงแนวความคิดที่แตกตางกันของพระมหากษัตริยแตละพระองค
ในการที่ทรงกําหนดรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่ตอบสนองตอบทบาทหนาทีท่ ี่ทรงกําหนดขึ้น ที่
สําคัญคือแนวความคิดทีท่ ําใหเกิดงานสถาปตยกรรมของเขตพุทธาวาสในสภาพปจจุบัน ซึ่งเปน
อาคารที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคในการปฏิสังขรณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 มีรูปแบบที่ไดแสดงถึงแนวพระราชดําริตางๆของพระองค ซึ่งที่มาของแนว
พระราชดํารินนั้ ก็คือความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯที่ผา นมา
และนอกจากแนวพระราชดําริที่
เกิดขึ้นจากความสําคัญที่ผานมาดังกลาว พระอุโบสถซึ่งเปนอาคารในเขตพุทธาวาสที่สาํ คัญที่สดุ
ของวัด ยังมีรปู แบบที่ไดแสดงถึงแนวพระราชดําริสําคัญที่แตกตางไปจากแนวพระราชดําริทมี่ าจาก
ความสําคัญของวัดแตเดิม โดยเปนแนวพระราชดําริที่เกีย่ วของกับสังคมในระดับชุมชนจนถึงสังคม
ระดับประเทศชาติ
ดังนัน้ ความสําคัญของวัดราชธิวาสฯจึงสามารถแบงออกไดเปนสวนๆ คือ
1) ความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯที่ผา นมา ซึง่ มีผลตอการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
วัดราชาธิวาสฯ มีชื่อเดิมวาวัดสมอราย เปนวัดที่สรางขึน้ กอนกรุงรัตนโกสินทรเปนราช
ธานี ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 2 เปนวัดฝายอรัญญวาสีที่ใหการศึกษาดานพุทธธรรมและมี
ชื่อเสียงในแนวทางการปฏิบตั ิเจริญวิปสสนา
ไดรบั พระราชกรุณาโปรดฯใหการปฏิสังขรณใน
สมัย
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รัชกาลที่
1
มีความสําคัญมากขึ้นอยางชัดเจนในฐานะของสถานทีท่ ี่ใหการศึกษาดาน
พระพุทธศาสนาแกชนชัน้ เจานาย ที่สาํ คัญคือการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผูท รง
มีพระทัยเลื่อมใสในการศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวทางการปฏิบัติเจริญวิปสสนา มีพระกรุณา
เลื่อมใสในเจาอาวาสพระราชาคณะผูครองวัดทีม่ ีความเชี่ยวชาญในดานนี้ และทรงไดโปรดฯใหเปน
พระอาจารยแกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเมื่อครั้งที่ทรงผนวช
ในขณะที่ยังเปน
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร
จากลักษณะของวัดทีห่ นั หนาไปสูแมน้ําเจาพระยาซึง่ เปนเสนทางสัญจร และลักษณะ
ของแผนผังเขตพุทธาวาสทีม่ ีพระอุโบสถเปนอาคารหลังเดียวหรืออาจจะมีพระเจดียเ ปน
องคประกอบรวมที่ดา นหลังบนแนวแกนเดียวกัน ทําใหสนั นิษฐานวาเปนวัดในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย แตเดิมนั้นเปนวัดในชุมชนชนบทระดับหัวเมือง หลังจากการยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู
ที่กรุง
รัตนโกสินทร วัดสมอรายจึงกลายเปนวัดทีต่ ั้งอยูในละแวกของพระนครบนฝงแมน้ําดานเดียวกัน ทํา
ใหมีความสําคัญมากขึ้นเนือ่ งจากจํานวนวัดฝายอรัญญวาสีในพืน้ ที่เมืองหลวงในขณะนั้นมีอยูเปน
จํานวนนอย ไมพอเพียงกับความตองการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วพรอมกับการตั้งราช
ธานี
การทีว่ ัดสมอรายเปนวัดฝายอรัญญวาสีทมี่ ีชื่อเสียงจนเปนทีย่ อมรับของประชาชนและ
ชนชั้นเจานายชั้นสูงนัน้ นอกจากเปนผลของการปฏิบัติเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาแลว ยัง
มีผลมาจากความเหมาะสมของตําแหนงทีต่ ั้งของวัดซึง่ ตั้งอยูในบริเวณที่เงียบสงบ และหางจากตัว
เมืองพอสมควร และการกําหนดผังบริเวณใหมีสภาพแวดลอมภายในวัดตอบสนองกับแนวทางการ
ปฏิบัติดานการเจริญวิปสสนา ดวยการกําหนดใหเปนพืน้ ทีท่ ี่มนี ้ําเปนแนวลอมรอบ แยกพืน้ วัดออก
จากพื้นที่ทางโลก สงผลใหเกิดความสงบทั้งทางดานจิตใจและทางดานกายภาพ ภายในผังบริเวณ
ไดมีการกําหนดใหเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเปนเขตที่มคี วามสําคัญ โดยใชแนวคูนา้ํ ภายใน
วัดเปนแนวแบงใหแยกออกจากสวนพื้นที่สว นอืน่ ๆ คือแยกออกจากสวนดานหนาที่เปนพื้นที่สาร
ธารณะ และแยกออกจากพืน้ ที่ดานหลังที่เปนที่ธรณีสงฆซึ่งเปนพื้นที่เรือกสวน แตทั้งสองเขต
ดังกลาวไดกําหนดใหเขตพุทธาวาสมีความสําคัญที่สุด โดยตั้งอยูในตําแหนงเกือบกึ่งกลางของผัง
แบงแยกเขตทัง้ สองออกจากกันดวยแนวทางเดินกลางวัด กําหนดใหเขตสังฆาวาสตั้งอยูในบริเวณ
ทางดานเหนือของพื้นที่ ริมคลองวัดราชาธิวาสฯทางดานเหนือ ซึง่ มีความสะดวกในการใชเปน
เสนทางสัญจร
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ในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดราชาธิวาสฯยังคงเปนสถานที่ประทับศึกษาพระพุทธศาสนาของ
ชนชั้นเจานายอยูเชนเดิม
โดยเปนที่ประทับของพระวชิรญาณหรือสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
มงกุฎ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 และในชวงระยะเวลาทีพ่ ระองคทรงผนวชนั้นทรงไดกอตั้งคณะ
สงฆฝายธรรมยุตินิกายขึ้นทีว่ ัดแหงนี้ ซึง่ เปนคณะสงฆคณะใหมทมี่ ีแนวทางแตกตางไปจากคณะ
สงฆเดิม โดยยึดถือการปฏิบัติที่อยางเครงครัดตามพระธรรมวินยั และมีแนวทางในการศึกษา
พระพุทธศาสนาดวยหลักของเหตุและผลอันสามารถพิสูจนหรือปฏิบตั ิไดจริง
ที่สอดคลองกับ
แนวความคิดที่ไดเริ่มเปลี่ยนไปของสังคมในสมัยนั้น ทําใหไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วและมีผู
เลื่อมใสเปนจํานวนมาก วัดสมอรายในชวงเวลานัน้ จึงมีความสําคัญในฐานะของการเปนสถานที่
กอตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติ และยังเปนที่ตั้งของศูนยกลางแหงคณะสงฆนั้น
วัดสมอรายในชวงของการเปนศูนยกลางของพระสงฆฝายธรรมยุตินนั้ ยังคงมีลักษณะ
การใชลําคลองและแนวคูน้ําเปนแนวลอมพื้นที่วัด
สวนพื้นที่ภายในผังก็ยงั คงมีการแบงพืน้ ที่
ออกเปนสวนตางๆดวยคูน้ําของวัดเชนเดิม แตเนื่องจากเปนสถานที่ที่ไดมีคณะสงฆฝายธรรมยุติ
เพิ่มขึ้น จึงมีลักษณะของแผนผังจากที่มพี ระสงฆทั้ง 2 ฝายอยูรวมกัน คือมีเขตสังฆาวาสของ
พระสงฆฝา ยมหานิกายเดิมซึ่งยังคงอยูท บี่ ริเวณดานเหนือของพืน้ ที่ และฝายธรรมยุติที่ตั้งขึ้นใหมใน
พื้นที่ของพระตําหนักของพระวชิรญาณในบริเวณพื้นทีด่ านทิศใตของพระอุโบสถริมคูน้ําที่ลอมรอบ
วัดดานทิศใต โดยมีพระอุโบสถตั้งอยูระหวางกลาง นอกจากนี้วัดสมอรายยังคงมีลักษณะที่แสดงถึง
การเปนศูนยกลางของคณะสงฆฝายธรรมยุติ คือการไดมีการสรางพระอุโบสถแพทีเ่ ปนอุทกุกเขป
สีมาขึ้นในแมน้ําเจาพระยาที่ หนาวัดเพื่อใชสําหรับประกอบสังฆกรรมตางๆ เนื่องจากเปนเขตสีมาที่
ซึง่ เปนผลมาจากการยึดถือขอที่ตองปฏิบัติให
มีความถูกตองตามที่พระไตรปฎกไดกําหนดไว
ถูกตองตามพระธรรมวินยั ของคณะสงฆฝา ยธรรมยุติ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว ทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณวัดสมอราย อาคารใน
เขตพุทธาวาสจึงมีรูปแบบทีบ่ งบอกถึงลักษณะอาคารทีม่ ีความนิยมสรางขึ้นในชวงเวลานั้น คือพระ
อุโบสถไดสรางขึ้นในรูปแบบที่มีลักษณะของงานสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่บงบอกถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีการรับอิทธิพลจากงานสถาปตยกรรมจีน และ
มีอิทธิพลจากตะวันตกอยูบา ง พระเจดียท ี่อยูท ี่ดานหลังพระอุโบสถหลังการปฏิสังขรณแลวนั้น จะ
เปนพระเจดียเหลี่ยมยอมุม ซึง่ อาจจะเปนไดทั้งพระเจดียองคเดิม หรือไดปฏิสังขรณขึ้นพรอมกับ
พระอุโบสถหลังนี้ สวนพระเจดียรายที่ดานหนาเปนแบบพระเจดียเหลีย่ มยอมุมซึ่งเปนรูปแบบที่
นิยมกันในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน แตจากแผนผังที่มีการวางตําแหนงของพระเจดียใ น
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ลักษณะที่ตงั้ เรียงกัน
เปนแนวแกนรองที่วางแนวตัดขวางแนวแกนหลักของตัวพระอุโบสถที่
ดานหนา เปนลักษณะแผนผังซึ่งนิยมกําหนดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
ในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากที่ศนู ยกลางคณะสงฆฝา ยธรรมยุติไดยายไปเปนทีว่ ัดบวร
นิเวศวิหารแลว บทบาทของวัดสมอรายในคณะธรรมยุติจึงลดลง แตยังคงเปนทีต่ ั้งของคณะสงฆ
ฝายธรรมยุติคณะหนึง่ ทีย่ งั คงมีหนาที่ใชประกอบสังฆกรรมสําหรับพระสงฆผูซึ่งตองการประกอบ
สังฆกรรมจากพื้นที่สีมาทีถ่ ูกตองของพระอุโบสถแพหนาวัดสมอราย
หลังจากที่พระวชิรญาณเสด็จขึ้นครองราขยแลวเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัวแลวนั้น พระองคทรงโปรดฯใหปฏิสังขรณวัดสมอราย และพระราชทานชื่อใหมวา
“วัดราชาธิวาส” จากการที่เปนสถานที่ประทับขณะทรงผนวชของพระองคและพระราชบิดาของ
พระองค ซึ่งนอกจากนี้ชื่อทีม่ ีความหมายวา“วัดอันเปนที่ประทับของราชา” ยังนาทีจ่ ะเปนการแสดง
สิทธิอันสมควรในการขึ้นครองราชยในครั้งนี้ ซึ่งพระองคทรงเปนผูหนึง่ ที่มีสทิ ธิอนั สมควรในโอกาสที่
ผานมาแลว
การปฏิสังขรรณในครั้งนี้ไดปรากฏรูปแบบงานสถาปตยกรรมตามพระราชนิยมของ
พระองค คือ การวางแผนผังที่พระองคทรงกําหนดตามอยางแผนผังวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย
แตเนื่องจากแผนผังของวัดราชาธิวาสนี้มีลกั ษณะตามอยางพระราชนิยมของพระองคอยูแลว จึง
ทรงเพียงแตปฏิสังขรณอาคารในผังเทานัน้ โดยองคประกอบในผังประกอบดวยพระอุโบสถและพระ
เจดียที่อยูดา นหลัง โดยวางตัวอาคารเรียงบนแนวแกนหลักเดียวกัน พระอุโบสถทีม่ ีมุขขวางอาคาร
ประธานที่ดานหนา–ดานหลัง เนื่องจากเปนการปฏิสงั ขรณในชวงตนของรัชกาลจึงยังคงมีรูปแบบ
ขององคประกอบสถาปตยกรรมแบบในสมัยรัชกาลที่ 3 อยางชัดเจน สวนพระเจดียที่ทรงโปรดให
สรางขึ้นครอบทับพระเจดียองคเดิมนัน้ เปนรูปแบบในพระราชนิยมของพระองคทที่ รงไดนําลักษณะ
แบบพระเจดียท รงกลมกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งของสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งทรงไดนํามาจากลักษณะพระ
เจดียสมัยอยุธยา
2)
ความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯในการปฏิสังขรณตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
แนวพระราชดําริในการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯของพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัวนั้น นอกจากจะเกิดจากความสําคัญของวัดในชวงเวลาที่ผานมาดังกลาวแลว การ
ปฏิสังขรณในครั้งนี้ พระองคทรงไดกําหนดบทบาทหนาที่ โดยใชรูปแบบของสถาปตยกรรมในการ
แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวที่มาของชาติไทย ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของการดําเนินการดานอุดมการณ“สราง
สํานึกแหงความเปนชาติ” โดยการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร เพื่อใหประชาชนรับรูเรื่องราว
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และความเปนมาของประเทศชาติภายใตดินแดนของพระราชอาณาเขตที่กําหนดไดจริงของปจจุบัน
อันเปนการดําเนินการทางออมของนโยบายการสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นกับประเทศที่ยงั ไมมีความ
ชัดเจนในขณะนัน้ การสรางเอกภาพเปนนโยบายดานการเมืองที่มผี ลเนื่องมาจากตองปรับเปลีย่ น
ระบบการเมืองการปกครองใหสอดคลองกับเงื่อนไขตางๆที่ประเทศชาติมหาอํานาจตะวันไดกาํ หนด
ขึ้น
จากแนวพระราชดําริของพระองคทที่ รงไดแสดงถึงวา วัดราชาธิวาสฯนี้สรางขึ้นมาใน
สมัยของ“อาณาจักรละโว” อันเปนรัฐชาติไทยในอดีตที่สืบทอดตอมาจนเปนประเทศชาติไทยใน
ปจจุบัน ทีท่ รงแสดงพระราชดําริเกีย่ วกับที่มาแหงชาติไทยวาไมใชเพียงแคชว งสมัยของอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาตามที่ไดมีความเขาใจกันในชวงเวลานั้นเทานั้น รัฐละโวดังกลาวนัน้ มีความสัมพันธ
ในระบบเครือญาติอยูรวมกันกับรัฐอื่นๆใน“ดินแดนกัมโพชประเทศ” ซึ่งมีลักษณะของวัฒนธรรม
ตางๆรวมกัน โดยเปนวัฒนธรรมที่เปนแบบอยางของ “อาณาจักรพระนครหลวง” หรือก็คือ
อาณาจักรเขมร ซึ่งเปนอาณาจักรหนึ่งในดินแดนกัมโพชประเทศนี้เชนกัน แตเปนอาณาจักรที่มี
ความเขมแข็ง อาณาจักรตางๆจึงไดนําเอาวัฒนธรรมแบบอยางนัน้ มาใชรวมเปนวัฒนธรรมของตน
ไดแกวัฒนธรรมทางดานภาษาและดานงานสถาปตยกรรม
ทรงมีพระราชดําริถึงรูปแบบงาน
สถาปตยกรรมประเภท“ปราสาท”กลุมหนึ่งที่อยูในพืน้ ที่ของอาณาจักรในดินแดนกัมโพชประเทศวา
มีลักษณะแบบอยางของอาณาจักร“เขมรพระนครหลวง” จึงสันนิษฐานไดวา เปนลักษณะของงาน
สถาปตยกรรมประเภทเดียวกันที่สรางขึ้นในอาณาจักรตางๆในดินแดนกัมโพชประเทศทัว่ ไปซึ่ง
รวมทัง้ อาณาจักรละโวดว ย ดังนัน้ เมื่อพระองคทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสโดยความจําเปนที่ตองมี
การออกแบบพระอุโบสถขึน้ มาใหม จึงทรงไดกําหนดใหมีรูปแบบอยางงานสถาปตยกรรมประเภท
“ปราสาท”นัน้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงที่มาของวัดแหงนี้และยังสามารถแสดงใหทราบถึงเรื่องราวและ
ความเปนมาของชาติไทย ทีม่ ีวัฒนธรรมอันยิง่ ใหญสืบเนื่องตอมาเปนประเทศชาติไทยไปดวย
แนวความคิดทั้งหมดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทีน่ ํามาใชในการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรมที่วัดราชาธิวาสฯนี้ ไดแสดงใหปรากฏอยูในงานสถาปตยกรรมทีท่ รง
โปรดฯใหสรางขึ้น ทัง้ แนวความคิดจากทีม่ าของวัด ที่ทาํ หนาที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวความเปนมา
สวนหนึง่ ของชาติไทย
เปนแนวความคิดสําคัญที่นาํ มากําหนดรูปแบบพระอุโบสถจนมีลกั ษณะ
แบบอยางงานสถาปตยกรรมของ“อาณาจักรละโว” ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับงานสถาปตยกรรมของ
อาณาจักรเขมร
และยังมี
นอกจากนีจ้ ากความสําคัญของวัดราชาธิวาสฯที่มมี าในรัชกาลกอนๆ
ความสําคัญตอพระราชบิดาของพระองค ทําใหพระองคทรงปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯเพื่อเปนการ
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ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในฐานะที่เปนพระราชบิดาและผู
กอตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติซึ่งถือวาเปนการฟน ฟูพระพุทธศาสนาของประเทศไทยครั้งหนึ่ง ซึง่ ได
แสดงใหเห็นจากการทีพ่ ระองคทรงไดกาํ หนดการมีพระประธาน คือพระสัมพุทธพรรณีจําลอง ซึง่ ได
หลอขึ้นจากพระสัมพุทธพรรณีองคเดิมที่ไดเปรียบเสมือนองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว เนื่องจากไดพระสัมพุทธพรรณีองคเดิมนัน้ ไดบรรจุดวงพระชันษาและพระสุพรรณบัตร
เดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และในการหลอพระสัมพุทธพรรณีจาํ ลองนี้ยงั ทรง
กําหนดใหทําพระราชพิธีในการหลอและพระราชพิธีพทุ ธาภิเษกสมโภช
ในวันคลายวันพระราช
สมภพ และวันคลายวันพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวตามลําดับ
ดวย
สวนความสําคัญของการเปนสถานที่กอตัง้ คณะสงฆฝา ยธรรมยุตินนั้
ทรงไดมี
พระราชดําริในการปฏิสังขรณเพื่อใหเปนอนุสรณสถานของการกอตั้งคณะสงฆนี้อยางชัดเจน ซึ่ง
นอกจากนีย้ ังปรากฏลักษณะที่แสดงถึงพระราชดําริดังกลาว จากการสรางพระอุโบสถที่กาํ หนดใหมี
สัญลักษณของ“พระธรรม” ซึ่งเปนสิ่งทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดบัญญัติไว และพระสงฆคณะ
ธรรมยุติไดยึดถือขอที่กาํ หนดไวนั้นอยางเครงครัด ตามความหมายของชื่อแหงคณะสงฆนี้วา “ธรรม
ยุติ” ซึ่งมีความหมายวา “ยุติตามธรรม”
สวนลักษณะของสถาปตยกรรมนั้น ทรงกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงจากในรัชกาลกอน
เนื่องจากมีความทรุดโทรมและไมมีรูปแบบในลักษณะรวมเดียวกัน
โดยใชลกั ษณะของแผนผัง
บริเวณจากแผนผังในชวงสมัยรัชกาลที่ 1 – 2 ที่เนนความสําคัญในการจัดแบงพืน้ ที่ใหแยกออกจา
กันตามความสําคัญและประโยชนใชสอย และการกําหนดแนวแบงหรือแนวลอมที่ชัดเจนดวยคูน้ํา
ตามในลักษณะเดิม และยังเพิ่มการเนนพืน้ ทีท่ ี่สาํ คัญของเขตพุทธาวาสดวยการกําหนดใหมแี นว
ลอมที่ชัดเจนขึ้น ในแผนผังเขตพุทธาวาสนั้นทรงมีพระราชดําริกาํ หนดใหมีลักษณะตามแบบอยาง
วัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดแก การกําหนดใหมีอาคารประกอบดวยพระอุโบสถ พระเจดีย และพระ
วิหาร เปนองคประกอบในผัง และวางอาคารทัง้ หมดในแนวแกนหลักเดียวกัน โดยมีพระเจดียตั้งอยู
ในตําแหนงกลางอาคารทัง้ หมด นอกจากนี้ยงั มีลักษณะที่มีรูปแบบแผนผังอยางสมัยรัชกาลที่ 4
โดยตรงคือการกําหนดใหมตี นศรีมหาโพธิ์เปนองค็ประกอบรวมขแผนผังโดยใหตั้งอยูบนแนวแกน
เดียวกันนัน้
รูปแบบของพระอุโบสถนัน้ คงมีลักษณะของการใชสอยพืน้ ที่ตามอยางอาคารหลังเดิม
ในบางอยาง คือการทําโถงของอาคารที่ดา นหนา สวนพื้นที่ใชสอยภายในมีการกําหนดการใชงาน
ขึ้นมาใหมโดยการกัน้ พืน้ ทีเ่ ปนหองประดิษฐานพระพุทธรูปองคเดิมทีด่ านหลัง ลักษณะของรูปแบบ
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อาคารภายนอกนัน้ ยังคงมีลกั ษณะของอาคารหลังเดิมอยูเนื่องจากไดสรางขึ้นบนโครงสรางอาคาร
เดิม แตออกแบบลักษณะภายนอกใหมรี ูปแบบอยางงานสถาปตยกรรมเขมรดวยแนวความคิดที่ได
กลาวมา ในชวงของการปฏิสังขรณวัดราชาธิวาสฯนี้ เปนชวงสมัยที่มกี ารปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสภาพ
บานเมืองในทุกดาน เพื่อพัฒนาประเทศใหมีความเจริญตามแบบอยางชาติตะวันตก จึงมีการรับ
เอาวัฒนธรรมและวิทยาการตางๆจากประเทศตะวันตกอยางกวางขวาง ในสวนของวัดราชาธิวา
สนั้นมีรูปแบบที่ไดปรากฏลักษณะจากงานสถาปตยกรรมตะวันตกทีช่ ัดเจน ตัง้ แตวิทยาการในการ
กอสราง การกําหนดแนวคิดเรื่องประโยชนใชสอย ตลอดจนรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่มี
อิทธิพลจากงานสถาปตยกรรมตะวันตกตางๆโดยเฉพาะสมัยบารอค ดวยการออกแบบอาคารใหมี
มิติของระนาบที่มีความตื้นลึกแตกตางกันที่ซุมโคงของรูปดานหนาและแนวเสารอบอาคาร
สวนพระเจดียท ี่อยูดานหลังนั้นปฏิสงั ขรณในสมัยรัชกาลที่ 6 มีลักษณะของเจดียแบบ
ศิลปะศรีวิชัย เนื่องจากออกแบบใหสอดคลองกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูทงั้ 4 ทิศ ซึง่ เปน
พระพุทธรูปในพุทธศาสนามหายานตันตระสกุลวัชรยาน คือเปนพระธยานิพทุ ธ 5 พระองค ใน
ตําแหนงทิศตางๆ 5 ทิศ แตไดนํามาประดิษฐานทีพ่ ระเจดียแหงนี้เพียง 4 พระองคตามทิศตางๆ
เทานัน้ นอกจากนี้ยังมีลักษณะของพระเจดียแบบในงานสถาปตยกรรมไทย คือรูปแบบของพระ
เจดียที่มีประติมากรรมสิงหลอ ม
ในองคประกอบบางสวนแสดงใหเห็นวาเปนการออกแบบใหมี
ลักษณะที่สอดคลองกับพระอุโบสถ สวนพระวิหารที่ดา นหลังไดสรางขึ้นตามพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวเชนเดียวกัน
โดยสรางใหมีลักษณะที่สอดคลองกับ
ลักษณะของพระอุโบสถที่มีอทิ ธิพลของศิลปสถาปตยกรรมเขมรรวมอยู ซึง่ สรางอยูก อนแลว สวน
ของศาลาการเปรียญเปนสวนที่มีรูปแบบแยกออกไปจากกลุมอาคารในเขตพุทธาวาส เปนอาคาร
แบบไทยประเพณีซึ่งไดนาํ รูปแบบอยางมาจากศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม เพชรบุรีมา
เปนตนแบบในบางสวนของอาคาร
ลักษณะรูปแบบของสถาปตยกรรมวัดราชาธิวาสฯในปจจุบันนี้ เกิดจากแนวความคิดใน
การปฏิสังขรณที่มีปจจัยในหลายอยางการกําหนด จนกอใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมที่แตกตาง
ออกไปจากแบบประเพณีทเี่ คยเปนมา
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยในชวงเวลานั้นที่มีความซับซอนหลากหลายไดเปนอยางดี และสภาพการณที่เกิดขึ้นใน
แงมุมตางๆนัน้ ไดสงผลลัพธตอกัน จนเกิดเปนผลงานในวิชาการแขนงตางตามจุดประสงคสนอง
ประโยชนเพื่อประเทศชาติเปนสําคัญ
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