รายงานวิจัยฉบับสมบรณ์
ู
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายใน
พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
: กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุ งเทพมหานคร
A Study Conceptual Design of Interior Decoration
in The Phra Ubosot of King Rama III
: The Case Study of Royal Temples in Bangkok

โดย

บรรลือ ขอรวมเดช ที'ปรึกษาโครงการวิจัย
ตีเN อียN ง แซ่ ปึง
หัวหน้ าโครงการวิจัย
ณัฐนีภรณ์ น้ อยเสงี'ยม
ผ้ ูช่วยนักวิจัย
กันยายน พ.ศ. 2552

สัญญาเลขที' 1 / 003 / 51

รายงานวิจัยฉบับสมบรณ์
ู
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายใน
พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
: กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุ งเทพมหานคร
A Study Conceptual Design of Interior Decoration
in The Phra Ubosot of King Rama III
: The Case Study of Royal Temples in Bangkok

คณะผ้ ูวิจัย
1. บรรลือ ขอรวมเดช
2. ตีเN อียN ง แซ่ ปึง
3. ณัฐนีภรณ์ น้ อยเสงี'ยม

สังกัด
วิทยาลัยเพาะช่ าง
วิทยาลัยเพาะช่ าง
มทร.ศรีวิชัย

งบประมาณแผ่ นดิน ประจําปี 2551
สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ความเห็นในรายงานนีเN ป็ นของผ้ ูวจิ ัย
มหาวิทยาลัยไม่ จาํ เป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป

ชื'อโครงการวิจัย
คณะผ้ ูวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง ภายใน พระอุโบสถ
สมัยรัชกาลที" 3: กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร
นายบรรลือ ขอรวมเดช
ที"ปรึกษาโครงการวิจยั
นายตี ,เอี ,ยง แซ่ปึง
หัวหน้ าโครงการวิจยั
นางสาวณัฐนีภรณ์ น้ อยเสงี"ยม
ผู้ชว่ ยนักวิจยั
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี พ.ศ. 2551
สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บทคัดย่ อ
การศึก ษาแนวความคิด ในการออกแบบตกแต่ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์เพื"อศึกษาถึง ลักษณะการ
ประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถ, ปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระ
อุโบสถ, และแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ โดยมีวิธีการศึกษาจากข้ อมูล
ทางเอกสารที"เกี"ยวกับพระอุโบสถ และข้ อมูลทางกายภาพของพระอุโบสถ จํานวน 12 แห่ง นํามา
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แบบอย่างศิลปกรรมจีน” เป็ นปั จจัยที"มีความสําคัญเนื"องด้ วยแบบอย่างทางศิลปกรรมและความรู้

“ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้คนในสมัยรัชกาลที" 3 ได้ ถกู รับรู้และถูกหลอมรวมเป็ นรสนิยมอย่างใหม่และ
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, อน เพื"อให้ ลกั ษณะทาง
สถาปั ตยกรรม “ภายนอก” และ “ภายใน” พระอุโบสถมี “ความกลมกลืน” กัน

Research title

Researcher name

Research funding

A Study Conceptual Design of Interior Decoration
in The Phra Ubosot of King Rama III
: The Case Study of Royal Temples in Bangkok
MR. BUNLUE KHORUAMDEJ
Advisor Research Project
MR. TEE-IANG SAE-PUENG
Head Research Project
MISS. NATTANEPORN NOISAHEAM Assistant Research Project
National budget in year 2008
Supported by Rajamangala University of Technology,Rattanakosin

ABSTRACT
A study of conceptual design of interior decoration in The Phra Ubosot of King
Rama III: The Case Study of Royal Temples in Bangkok has purpose to study about the
decoration of floor, mural, and ceiling in Pra Ubosot (hall of a temple), factors that effected
to the interior decoration in Pra Ubosot and the conceptual of interior decoration by study
from related documents and also study by the physically Pra Ubosot in total of 12 temples.
All information has been analyzed and summarized as the following information;
1. The decoration of Pra Ubosot is separate to 3 parts; the first one is’ floor’ which
houses the Buddha image (The attitude of subduing Mara posture) and chief male
disciples gilded with gold and is on the plaster base of Buddha image which located near
the behind wall. In front of plaster base has the high seated chair for monks who has to
perform Buddhist Ceremonies. The second one is the ‘4 walls’ decorated with paintings
and they are separated to 3 types of paintings; 1. Cultural paintings 2.Chinese ornament
and 3.Flowers. The last part is ‘ceiling’ decorating with ornament paintings in accordance
with the mural paintings.
2. Effected factors to the interior decoration in Pra Ubosot are separate to 5 parts;
1. Original tradition of interior design 2. Royal tradition of King Rama III 3.Chinese
influence 4.size of Pra-Ubosot and 5. Creative Idea of craftsman.

3. Conceptual of interior design in Pra Ubosot has separate to 3 concepts; 1.formal
tradition which represent to the holiness. 2. Royal favorable tradition with Chinese
ornament represent to prosperity. 3. Royal favorable tradition with flowers ornament
represent peaceful in Pra Ubosot. Using 3 of those concepts will be considered in
according to the architecture of Pra Ubosot in order to be blended together for both
internal and external of Pra Ubosot.
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บทที' 1

บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที" 3 (พ.ศ. 2367-2394) เป็ นยุคที"
พระพุทธศาสนามีความรุ่ งเรื องเฟื" องฟูขึ ,นเป็ นอันมาก ด้ วยเป็ นช่วงเวลาที"บ้านเมืองเว้ นว่างห่างเหิน
จากศึกสงคราม และการค้ าขายได้ เจริ ญยิ"งกว่ารัชกาลก่อนๆ เป็ นอันมาก (เสทื ,อน ศุภโสภณ 2505,
น. 193) บรรดาวัดวาอารามต่างๆ จึงได้ รับการทํานุบํารุ งอย่างมากมาย ด้ วยพระองค์มีพระราช
ศรั ทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั"นคง ทรงมี ปณิ ธ านยึดมั"นอยู่ว่า “การสร้ างถาวรวัต ถุและ
เสนาสนะ เป็ นการบุญการกุศลอย่างยิ"ง” (วอลเตอร์ เอฟ เวลลา 2514, น. 90) ประกอบกับระยะเวลา
44 ปี ตังแต่
, สร้ างกรุงรัตนโกสินทร์ วัดวาอารามต่างๆ ที"ก่อสร้ างไว้ ตงแต่
ั , รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที" 1 (พ.ศ. 2325-2352) ชํารุดทรุ ดโทรมลงตามกาลเวลา เมื"อถึงสมัย
ของพระองค์จงึ โปรดฯ ให้ มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์เพื"อหยุดการเสื"อมโทรม (ตํานานวัตถุสถานฯ 2500,
น. 10) และประดับประดาตกแต่ง เสียใหม่ให้ ง ดงามยิ"ง ขึน, ด้ วยทรงมี พ ระราชประสงค์จ ะให้ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ รุ่งเรื" องอย่างสมัยกรุงศรี อยุธยา ซึง" มักเรี ยกกันว่า “ครัง, บ้ านเมืองดี” (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ 2516, น. 16) อีกทังทรงมี
,
พระราชหฤทัยจํานงจะ “บํารุงการศึกษาของประชาชน”
อันเป็ น “รัฐาภิปาลโนบาย” ข้ อสําคัญอันหนึ"งที"ทรงสถาปนาพระอารามต่างๆ เพราะการศึกษาของ
ประชาชน ทังจรรยาและวิ
,
ชาความรู้แต่โบราณมาจนสมัยนัน, ต้ องอาศัยวัดเป็ นโรงเรี ยน พระสงฆ์เป็ น
ครูบาอาจารย์ ดังนันการ
,
“บํารุ งวัด” ก็คือ “บํารุงการศึกษาของประชาชน” ด้ วย (ตํานานวัตถุสถานฯ
2500, น. 13) นอกจากนันทรงมี
,
พระราชดําริ ว่า พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ นี , ยังน้ อยกว่าครัง, กรุง
เก่ามากนัก ไม่พอแก่ตําแหน่งพระราชาคณะในทําเนียบ จึงทรงสร้ างพระอารามขึน, ใหม่บ้าง ทรง
ชักชวนอุดหนุนเจ้ านายและขุนนางให้ สร้ างบ้ าง ถ้ าวัดของใครสร้ างงดงามดีก็ทรงรับเป็ น “พระอาราม
หลวง” เพื"อให้ เป็ นเกียรติยศแก่ผ้ สู ร้ าง หรื อผู้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์วดั นันๆ
, ความนิยมในการสร้ างวัดจึงได้
เกิดขึ ,น (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2515, น. อ-ฮ) ซึ"งเป็ นมูลเหตุให้ เกิดคํากล่าวที"ว่า ใน
รัชกาลที" 3 นี , “ใครใจบุญสร้ างวัดวาอาราม ก็เป็ นคนโปรด” (ตํานานวัตถุสถานฯ 2500, น. 7)
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ทําให้ มีการสร้ าง สถาปนา และบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามต่างๆ
เกิดขึ ,นในสมัยรัชกาลที" 3 นี , เป็ นจํานวนมาก โดยมีรายชื"อพระอารามที"ทรงสถาปนาปรากฏใน “พระ
ราชพงศาวดารกรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ รั ช กาลที" 3” (2547, น. 142-146) ดัง นี , พระอารามที" ทรงได้
“บูรณะปฏิสงั ขรณ์ทงในและนอกพระนคร
ั,
35 วัด สร้ างขึ ,นใหม่ 4 วัด รวม 39 วัด” และพระอารามที"
“เจ้ านายและขุนนางสร้ างขึ ,นใหม่สิน, 15 วัด บูรณะวัด 15 วัด รวม 30 วัด ที"ถวายเป็ นพระอาราม
หลวงก็ทรงได้ พระราชทานเงินช่วย” และปรากฏรายชื"อพระอารามใน “ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ"ง

พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสถาปนา” (2500, น. 13-33) ดังนี , “พระอารามที"ทรง
สร้ างใหม่ 3 วัด ทรงปฏิสงั ขรณ์ 17 วัด และทรงปฏิสงั ขรณ์ร่วมกับผู้อื"น 33 วัด รวมจํานวนพระอาราม
ได้ 53 วัด” ซึ"งอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นยุคสมัยที"มีการสร้ าง บูรณะ และปฏิสงั ขรณ์พระอารามมากที"สุด
(เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ 2525, น. 25)
ในการสร้ าง บูรณะ และปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามต่างๆ จํานวนมากมายในสมัยรัชกาลที" 3 นี ,
ปรากฏว่ามีรูปแบบในงานศิลปกรรมอย่างใหม่เกิดขึ ,น โดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมประเภทพระอุโบสถ
และวิห าร กล่าวคื อ มี ลัก ษณะทางสถาปั ตยกรรมที" ไ ด้ รับ อิทธิ พ ลศิล ปะจี นเข้ ามาผสมผสาน ซึ"ง
เรี ยกว่า “สถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิยม” คือ ส่วนหลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้ าบัน
ประดับด้ วยกระเบื ,องเคลือบและถ้ วยชามจีน เสาเป็ นสี"เหลี"ยมไม่มีบวั ปลายเสา และมักจะประดับ
ตกแต่งภายในอาคาร ด้ วยภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบศิลปะจีน (กรมศิลปากร 2540, น. 13) ซึ"งมี
ความแตกต่างจากลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและการประดับตกแต่งภายในอาคารที"มีแบบแผนสืบ
เนื"องมาจากสมัยอยุธยา ที"เรี ยกว่า “สถาปั ตยกรรมแบบประเพณีนิยม”
จากเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นเป็ นที"มาของโครงการวิจยั ในครัง, นี , เนื"องจากผู้วิจยั มีความสนใจที"จะ
ศึกษาเพื"อให้ ทราบถึงความเป็ นมาของพระอารามหลวง, การประดับตกแต่งพระอุโบสถ, ปั จจัยที"มีผล
ต่ อ การออกแบบ , และแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุ โ บสถ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทังนี
, ,ผู้วิจยั จะศึกษาเฉพาะพระอารามหลวงที"ทรง
สถาปนา และตังอยู
, ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร เนื"องด้ วยในช่วงเวลานันกรุ
, งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลาง
ที"สําคัญทางงานศิลปะของประเทศ
ด้ วยเหตุนี ,ผู้วิจยั จึงเห็นสมควรนําเสนอโครงการวิจยั เรื" อง “การศึกษาแนวความคิดในการ
ออกแบบตกแต่ งภายใน พระอุโบสถ สมัยรั ชกาลที' 3: กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ซึ"งความรู้ ความเข้ าใจจากการศึกษาครัง, นี ,จะเป็ นประโยชน์ใน “การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ” และเป็ น “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ของผู้วิจยั เองส่วนหนึง" ด้ วย
1.2 วัตถุประสงค์
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง, นี , มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี ,
1. เพื"อศึกษาถึงการประดับตกแต่ง (พื ,น ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
2. เพื"อศึกษาถึงปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
3. เพื"อศึกษาถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3

1.3 ขอบเขต
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครัง, นี , ได้ กําหนดขอบเขตในการศึกษาออกเป็ น 2
ส่วน ดังนี ,
1. ขอบเขตด้ านพืนN ที'
1.1 การวิจัยครั ง, นีไ, ด้ กําหนดพืน, ที"ในการศึกษาเฉพาะ “พระอารามหลวง” ตาม
รายชื"อที"ปรากฏในเอกสาร “พระราชพงศวดาร กรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3” และ “ตํานาน
วัตถุสถานต่างๆ ซึ"งพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงสถาปนา” โดยได้ เลือกศึกษา
เฉพาะ “พระอารามหลวง” ซึ"งสร้ าง สถาปนา และบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที" 3 ที"ตงั ,
อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร(กรณีศกึ ษา) จํานวน 12 พระอารามหลวง เท่านัน,
1.2 การวิจยั ครัง, นี ,ได้ กําหนดพื ,นที"ในการศึกษาเฉพาะบริ เวณ “ภายในพระอุโบสถ”
โดยได้ เลือกศึกษาเฉพาะ “พระอุโบสถ” ที"มีลกั ษณะการประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน ใน
สมัยรัชกาลที" 3 เท่านัน,
2. ขอบเขตด้ านเนือN หา
การวิจัยครั ง, นี ไ, ด้ กําหนดขอบเขตด้ านเนื อ, หาของการศึกษาประกอบด้ วย ความ
เป็ นมาของพระอารามหลวง, การก่อสร้ างพระอุโบสถ, การประดับตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน
ภายในพระอุโบสถ, ปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบ, และแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
ภายใน เป็ นการศึกษาถึงการกําหนดเรื" องราวและการจัดวางองค์ประกอบภายในอาคาร โดย
ไม่เน้ นการศึกษาทางโครงสร้ างและเทคนิคกรรมวิธีทางช่าง เช่น การก่อสร้ าง การปั น, การ
วาด เป็ นต้ น
1.4 ข้ อตกลงเบือN งต้ น
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครัง, นี , มีข้อตกลงเบื ,องต้ นดังนี ,
1. เนื"องจากภายในพระอุโบสถของพระอารามหลวงต่างๆ ได้ มีบูรณะปฏิสังขรณ์ อย่าง
ต่อเนื"อง ดังนัน, การศึกษากรณี ตวั อย่าง ลักษณะการประดับตกแต่ง พืน, ผนัง เพดาน ภายในพระ
อุโบสถ จึงเป็ นการศึกษาในสภาพที"เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
2. ภาพลายเส้ นต่างๆ ที"ปรากฏในการศึกษา จะมีทงภาพลายเส้
ั,
นที"แสดงสัดส่วนจริ งจากการ
สํารวจรังวัด และภาพลายเส้ นที"แสดงสัดส่วนจริ งจากการสันนิษฐานจากภาพถ่าย หรื อภาพลายเส้ น
จากการร่างจากสถานที"จริง เนื"องจากข้ อจํากัดในการรังวัด

3. บทสรุปผลของการศึกษา เป็ นการสรุ ปผลในลักษณะที"เป็ นภาพรวมของแนวความคิดใน
การตกแต่งภายในพระอุโบสถที" ได้ คัดเลือกมาเป็ นกรณี ศึกษา มิไ ด้ หมายถึง แนวความคิดในการ
ตกแต่งภายในพระอุโบสถของพระอารามหลวงทังหมดในสมั
,
ยเดียวกัน
1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครัง, นี , ได้ กําหนดขันตอนในการศึ
,
กษาออกเป็ น 3
ขันตอน
,
ดังนี ,
1. ขันN ตอนการรวบรวมและศึกษาข้ อมลู
1.1 ข้ อ มูล ภาคเอกสาร ได้ แ ก่ ข้ อ มูล ที" ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า เอกสารทางวิ ช าการ
บทความ และงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ อง
1.2 ข้ อมูลภาคสนาม ได้ แก่ ข้ อมูล ที"ได้ จากการสํารวจ สังเกตการณ์ รัง วัดขนาด
ภาพถ่าย จากสถานที"จริ ง(พระอุโบสถสมัยรัชกาลที" 3 ซึ"งได้ คดั เลือกเป็ น
กรณีศกึ ษา)
1.3 ข้ อมูล จากการสัมภาษณ์ ได้ แก่ ข้ อมูลที" ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ นักวิช าการ
อาจารย์ และผู้ที"เกี"ยวข้ องเพื"อนํามาประกอบการศึกษา
2. ขันN ตอนการวิเคราะห์ ข้อมลู
การวิเคราะห์ โดยเริ"มต้ นจากการนําข้ อมูลที"รวบรวมจากภาคเอกสาร ภาคสนาม มา
จัดระเบียบแล้ วทําการวิเคราะห์ สรุปเป็ นรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี ,
2.1 การประดับตกแต่ง (พื ,น ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
2.2 ปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
2.3 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
3. ขันN ตอนการสรุปผล
การสรุปผล เป็ นขันตอนที
,
"นําข้ อมูลที"ได้ จากการวิเคราะห์มาดําเนินการสรุปผล เป็ น
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
1.6 ประโยชน์ ท' คี าดว่ าจะได้ รับ
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครัง, นี , ประโยชน์ที"คาดว่าจะได้ รับมีดงั นี ,

1. เป็ นองค์ ความร้ ูในการวิจัยต่ อไป
งานวิจยั ฉบับนี ,จะเป็ นประโยชน์เนื"องจากทําให้ ทราบถึงแนวความคิดและการประดับตกแต่ง
ภายในพระอุโ บสถ สมัยรั ช กาลที" 3 ความรู้ ที" ไ ด้ รับสามารถนํ าไปเป็ นข้ อมูล เปรี ย บเที ยบกับการ
ออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถของพระอารามในสมัยอื"นๆ เพื"อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ และเป็ น
แนวทางหรื อเป็ นฐานความรู้ในการทําวิจยั เกี"ยวกับงานศิลปะทางพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต
2. กลุ่มเป้าหมาย,หน่ วยงานที'นําผลงานการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั ฉบับนี ,จะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชา
ที"เกี" ยวข้ อง เช่น สาขาออกแบบภายใน สาขาสถาปั ตยกรรม สาขาศิลปะไทย และสาขาทางศิลปะ
อื"นๆ เป็ นต้ น ความรู้ ที"ได้ รับจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา และสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถในปั จจุบนั
1.7 นิยามศัพท์
โครงการวิจยั เรื" อง การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัย
รัชกาลที" 3: กรณีศกึ ษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ นิยามศัพท์โดยสังเขป ดังนี ,
แนวความคิดในการออกแบบ [Conceptual design] หมายถึง ความคิดหลักในการ
กําหนดความหมาย และเรื" องราวภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
การตกแต่ งภายใน [Interior decoration] หมายถึง การประดับตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ
ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ได้ แก่ พื ,น ผนัง และเพดาน ก่อให้ เกิดบรรยากาศ ตามความหมาย
และเรื" องราวที"กําหนด ตลอดจนเหมาะสมกับการใช้ สอยและสุนทรี ยลักษณ์
พระอุโบสถ [The Phra Ubosot] หมายถึง อาคารสําคัญภายในเขตพุทธวาส ใช้ เป็ นสถานที"
ทําสังฆกรรม สวดพระปาฏิโมกข์ พิธีอุปสมบท และพุทธพิธีต่างๆของพระภิกษุสงฆ์ โดยมีซ้ ุมพัทธ
สีมาตังอยู
, ่รอบอาคารเพื"อแสดงขอบเขตอยู่ 8 ซุ้ม หรื อ 8 ทิศ มีข้อสังเกตคือ หากเป็ นวัดราษฎร์ นิยม
เรี ยกว่า “อุโบสถ” หากเป็ นวัดหลวงนิยมเรี ยกว่า “พระอุโบสถ” แต่ประชาชนโดยทัว" ไปนิยมเรี ยกสันๆ
,
ว่า “โบสถ์”
พระอารามหลวง [The Royal Temple] หมายถึง วัดในสมัยรัชกาลที" 3 ซึ"งพระองค์ทรง
สถาปนา โดยทรงสร้ างขึ น, ใหม่ ทรงบูร ณปฏิ สัง ขรณ์ และวัด ที" เ จ้ า นายและขุน นาง สร้ างหรื อ
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ แล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวง

บทที' 2

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที'เกี'ยวข้ อง
การวิ จัย ครั ง, นี ผ, ้ ูวิจัยได้ กํา หนดประเด็น การศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที" เ กี" ย วข้ อง ตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนแรกได้ แก่เอกสาร
และงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ องกับ ความหมาย ประเภท และความสําคัญและบทบาทของพระอารามหลวง
ส่วนที" ส องได้ แก่เ อกสารและงานวิจัยที" เ กี" ยวข้ องกับ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง
ภายในของพระอุโบสถ และส่วนที"สามได้ แก่เอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ องกับการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

2.1 พระอารามหลวง
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ องในส่วนนี , เพื"อทราบถึง รายละเอียดของพระอาราม
หลวง ประกอบด้ วย ความหมายของพระอารามหลวง, ประเภทของพระอารามหลวง, ความสําคัญ
และบทบาทของพระอารามหลวง, และพระอารามหลวงกับงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ"งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ,
2.1.1 ความหมายของพระอารามหลวง
การสร้ างวัดแต่โบราณกาล เมื"อประชาชนผู้มีจิตศรัทธาปสาทะในบวรพุทธศาสนา ได้ อพยพ
ไปตังถิ
, "นฐานอยู่ ณ ที"ใดก็ตาม มักจะสร้ างวัดขึน, แล้ วนิมนต์พระสงฆ์ไปพํานักอยู่อาศัยเพื"อบําเพ็ญ
กุศลประกอบศาสนกิจตามประเพณี สืบต่อกันมา ครัน, ประชาชนมีจํานวนมากขึน, การสร้ างวัดก็มี
จํานวนมากตามไปด้ วย ทําให้ เกิดปั ญหายุ่งยากในทางการปกครอง เนื"องจากไม่มีระเบียบแบบแผน
เป็ นแนวยึดถือปฏิบตั ิ จึงได้ มีกฎหมายเกี"ยวกับคณะสงฆ์ตราขึ ,นเป็ นฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121” ในปี พ.ศ. 2445 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการต่างๆ
ไว้ ซึ"งการสร้ างวัดนันต้
, องได้ รับพระบรมราชานุญาตเสียก่อน และวัดที"ได้ รับพระบรมราชานุญาตให้
สร้ างเช่น นี , เรี ย กว่า “ที" สํ านัก สงฆ์ ” เป็ นวัดที" ยัง ไม่ไ ด้ รั บ พระราชทานวิ สุง คามสี ม า เมื" อ ได้ รั บ
พระราชทานวิสงุ คามสีมาแล้ ว เรี ยกว่า “อาราม” ถ้ าเป็ น “วัดหลวง” เรี ยกว่า “พระอารามหลวง” ถ้ า
เป็ น “วัดราษฎร์ ” เรี ยกว่า “อารามราษฎร์ ” (กองพุทธสถาน 2525, น. 3)
สําหรับความหมายและความเป็ นมาของ “พระอารามหลวง” นัน, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2515, น. ฬ-ฮ) ทรงพระนิพนธ์ไว้ ใน “อธิบายตํานานพระอารามหลวง”
ดังมีรายรายละเอียดต่อไปนี ,

"คําที"เรี ยกว่า “พระอารามหลวง” ความหมายว่าเป็ นวัดของสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดิน ถ้ าเป็ นวัดของ
ผู้อื"นเรี ยกว่า “อารามราษฎร์ ” แต่คนทัง, หลายมักเรี ยกกันตามสะดวกปากว่า วัดหลวงและวัด
ราษฎร์ ดังนี , พระอารามหลวงครัง, กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี มีนามปรากฏอยู่ในทําเนียบสมณ
ศักดิC ของเก่า สังเกตดูเ ป็ นวัด ซึ"งพระเจ้ าแผ่น ดิน พระองค์ ใดพระองค์ ห นึ"ง ได้ ท รงสร้ างฤาทรง
บูรณปฏิสงั ขรณ์แทบทังนั
, น, แต่พระอารามหลวงในชันกรุ
, งเทพฯ นี , ในตํานานกล่าวว่าเป็ นวัดของ
เจ้ านายและขุนนางสร้ าง แล้ วถวายเป็ นวัดหลวงหลายวัดความข้ อนี ,มีเรื" องราวปรากฏมาว่า เมื"อ
สร้ างกรุงรัตนโกสินทร์ ขึ ,นเป็ นราชธานีแล้ ว ความมุง่ หมายจะทํานุบํารุงให้ เหมือนกรุงศรี อยุธยาราช
ธานีเดิม ด้ วยถื อกันว่า ครัง, กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เป็ นสมัยที"บ้านเมืองรุ่ งเรื อง เรี ยกกันว่า
“ครัง, บ้ านเมืองดี” รัว, วังวัดวาที"สร้ างขึ ,นในกรุ งรัตนโกสินทร์ นี , ก็มกั ถ่ายแบบอย่างมาจากกรุ งศรี
อยุธยา ยกตัวอย่างเช่น ที"สร้ างวัดสุทศั น์ฯ เป็ นที"ประดิษฐานพระโต ซึง" เชิญมาแต่เมืองสุโขทัย เมื"อ
ในรัชกาลที" 1 ก็มีพระราชประสงค์จะสร้ างแทนวัดพระเจ้ าพนัญเชิงที"กรุ งเก่าดังนี ,เป็ นต้ น แต่พระ
อารามหลวงในสมัยรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 ยังมีน้อย ถึงรัชกาลที" 3 พระบาทสมเด็จฯ พระนัง"
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชดําริ ว่าพระอารามหลวงในกรุ งเทพฯ นี , ยังมีน้อยกว่าครัง, กรุ งเก่ามาก
นัก ไม่พอแก่ตําแหน่งพระราชาคณะในทําเนียบ จึงทรงสร้ างพระอารามขึ ,นมาบ้ าง ทรงชักชวน
อุดหนุนเจ้ านายและขุนนางที"มีกําลังพาหนะให้ สร้ างบ้ าง ถ้ าวัดของใครสร้ างงดงามดีก็ทรงรับเป็ น
พระอารามหลวง เพื"อให้ เป็ นเกียรติยศแก่ผ้ สู ร้ างหรื อผู้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์ วดั นันๆ
, ความนิยมการ
สร้ างวัดก็เกิดขึ ,น แต่เมื"อถึงรัชกาลที" 4 และรัชกาลที" 5 ต่อมาทรงพระราชดําริ วา่ วัดที"ได้ สร้ างขึ ,นมี
มากพออยู่แล้ ว ก็มิใคร่ จะได้ ทรงรับวัดที"ผ้ อู ื"นสร้ างเป็ นพระอารามหลวงดังแต่ก่อน เรื" องราวมีมา
ดังนี ,”

ในปั จจุบนั คําว่า “วัดหลวง” หรื อที"เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า “พระอารามหลวง” หมายถึง
“วัดที"พระมหากษัตริ ย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้ างและปฏิสังขรณ์เป็ นการส่วน
พระองค์ก็ดี พระราชทานเพื"อเป็ นเกียรติยศแก่ผ้ ตู ํ"าศักดิลC งมาหรื อแก่วดั เองก็ดี มีอยู่จํานวนหนึ"งที"พระ
บรมวงศานุวงศ์และข้ าราชบริพารผู้ใหญ่ ทรงสร้ าง หรื อสร้ างขึ ,น หรื อทรงโปรดให้ ปฎิสงั ขรณ์และสร้ าง
ขึน, แล้ วน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมถวายเป็ นพระอารามหลวง รวมทัง, วัดที" ประชาชนสร้ างหรื อ
ปฏิ สัง ขรณ์ และทรงรับไว้ เป็ นพระอารามหลวงด้ วย” (กองพุทธสถาน 2525, น. 1-2) ซึ"ง อาจสรุ ป
ความหมายและที"มาของพระอารามหลวงได้ 3 ประการดังต่อไปนี , (เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ
2525, น. 11 )
1. พระเจ้ าแผ่นดินทรงสร้ างหรื อทรงบูรณะปฏิสงั ขรณ์
2. เจ้ านายหรื อขุนนางทรงสร้ าง หรื อบูรณะปฏิสงั ขรณ์แล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวง
3. วัดราษฎร์ หรื อวัดที"ราษฎรสร้ างหรื อบูรณะปฏิสงั ขรณ์จนมีความเจริญรุ่งเรื องงดงาม และมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามที"คณะสงฆ์กําหนดไว้ และขอพระราชทานยกฐานะขึ ,นเป็ นพระอารามหลวง

2.1.2 ประเภทของพระอารามหลวง
ตังแต่
, โบราณมาพระอารามได้ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ วัดหลวงหรื อพระอารามหลวง และวัด
ราษฎร์ หรื ออารามราษฎร์ สําหรับประเภทของพระอารามหลวงนัน, แต่เดิมพระอารามหลวงมีฐานะ
เท่ากันหมด ต่อมาได้ มีการกําหนดชันของพระอารามหลวงตามลํ
,
าดับความสําคัญออกเป็ น 3 ชัน, คือ
ชันเอก
,
ชันโท
, และชันตรี
, แต่ละชันยั
, งแบ่งออกตามลําดับชนิดและขนาดของพระอารามหลวง ดังมี
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี , (กองพุทธสถาน 2525, น. 2)
ตารางที' 1 ลําดับชันและชนิ
,
ดของพระอารามหลวง
ชันN และชนิด
พระอารามหลวง
พระอารามหลวงชันN เอก
ได้ แก่วดั ที"มีเจดียสถานสําคัญ วัดที"บรรจุบรมอัฐิ
หรื อวัดที"มีเกียรติอย่างสูง แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด
คื อ ราชวรมหาวิ ห าร ราชวรวิ ห าร และ
วรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชันN โท
ได้ แก่วัดที" มี เ จดียสถานสํ าคัญ หรื อวัดที" มี เ กี ยรติ
แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราช
วรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร

คําอธิบาย
ชนิดและขนาดของพระอารามหลวง

1. ราชวรวิหาร ได้ แก่พระอารามที"พระมหากษัตริ ย์
สมเด็ จ พระราชิ นี สมเด็ จ พระยุพ ราช ทรงสร้ างและ
ปฏิสงั ขรณ์เป็ นการส่วนพระองค์
2. วรวิหาร ได้ แก่พระอารามที"พระมหากษัตริ ย์ สมเด็จ
พระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้ างและปฏิสงั ขรณ์
พระราชทานเพื"อเป็ นเกียรติยศแก่ผ้ ตู ํ"าศักดิลC งมาก็ดี แก
วัดเองก็ดี รวมทังวั
, ดที"ประชาชนสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์
และทรงรั บ ไว้ เป็ นพระอารามหลวง ควรยกเป็ น
เกียรติยศ จัดว่าเป็ นวัดมีเกียรติ
3. ราชวรมหาวิ หาร ได้ แ ก่พ ระอารามชนิด ราช
วรวิหารที"เป็ นพระอารามใหญ่ โตและมีของก่อสร้ าง
ใหญ่โต
พระอารามหลวงชันN ตรี
ได้ แก่วัดที" มี เ กี ยรติ วัดประจํ าหัวเมื องหรื อวัด 4. วรมหาวิหาร ได้ แก่พระอารามชนิดวรวิหารที"เป็ น
พระอารามใหญ่โตและมีของก่อสร้ างใหญ่โต
สามัญ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ ราชวรวิหาร
5. สามัญ ได้ แก่พระอารามที"ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

วรวิหาร และสามัญ

2.1.3 ความสําคัญและบทบาทของพระอารามหลวง
การสร้ างและการปฏิสงั ขรณ์พระอารามซึ"งทํากันมากในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น นับว่าเป็ น
กิจกรรมสําคัญประเภทหนึ"ง ทังนี
, ,เป็ นเพราะความสําคัญและบทบาทของพระอาราม ซึ"งมีมาแต่สมัย
โบราณ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี , (เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ 2525, น. 253-254)

1. เป็ น “สถาบันสืบอายุพระพุทธศาสนา” ให้ ยงั" ยืนถาวร เพราะเป็ นที"รวมพระภิกษุสงฆ์เป็ นที"
เก็บพระธรรมคัมภีร์และพระพุทธรู ปซึ"งเป็ นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา จึงเท่ากับว่าเป็ นที"เก็บ
รักษาสิ"งสําคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวให้ คงอยูต่ อ่ ไป รวมทังเป็
, นแหล่งเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยด้ วย
2. เป็ น “เครื" องหมายแสดงความเป็ นปึ กแผ่นมัน" คงและสงบร่มเย็นของบ้ านเมือง” โดยทัว" ไป
การที"บ้านเมืองใดสามารถสร้ างพระอารามเป็ นจํานวนมากอย่างใหญ่โตสวยงามได้ ย่อมเป็ นเพราะ
บ้ านเมืองนันอยู
, ใ่ นภาวะเป็ นปกติสขุ และมีความเป็ นปึ กแผ่นมัน" คง
3. เป็ น “สถาบันสําคัญทางการศึกษา” เป็ นแหล่งอบรมความรู้และจริ ยธรรมให้ แก่กลุ บุตร
โดยไม่จํากัดชาติกําเนิด บุตรหลานของชนทุกชัน, มีโอกาสได้ รับการศึกษาที"วัดเช่นเดียวกัน โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิและเมตตาธรรมเป็ นผู้ประสิทธิCประสาทวิชาความรู้ ทังด้
, านหลักธรรมและ
วิช าหนัง สื อให้ พร้ อมกับทํ าการอบรมจรรยามารยาทและบ่ม นิสัยใจคอให้ อยู่ในคุณ ธรรมด้ วย...
ต่อมาเมื"อเด็กชายมีอายุพอสมควรก็ให้ บรรพชาเป็ นเณร และเรี ยนธรรมสูง ขึน, ไปอีก กับทัง, ยังให้
การศึกษาภาษาบาลีเพื"อเป็ นพื ,นฐานสําหรับการบวชเรี ยนเป็ นพระภิกษุตอ่ ไปเมื"ออายุครบอุปสมบท
ด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้ ดัง กล่าวนับว่าเป็ นเครื" องเหนี" ยวรั ง, เด็กหนุ่ม มิใ ห้ ประพฤติในทางมิช อบ
นอกจากนี ,การบวชเรี ยนในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็ นการทดแทนบุญคุณบิดามารดา และเป็ นการ
เตรี ยมตัวเป็ นคนที"สมบูรณ์ตอ่ ไปตามคตินิยมของสังคมไทย
4. เป็ น “ศูนย์รวมทางจิตใจ” เนื"องจากพระอารามต่างๆ เป็ นสถานที"ที"มีพระภิกษุ ผู้ซึ"งเป็ น
ภาพลักษณ์ของผู้มีคณ
ุ ธรรม ผู้สนั โดษเป็ นผู้นําสังคม ทังเป็
, นผู้มีความรู้ ในศาสตร์ นานาชนิดรวมทัง,
พิธีกรรมทางศาสนา พระภิกษุจึงเป็ นผู้ที"ได้ รับความเชื"อถือจากสังคมในทุกๆ เรื" องที"ต้องการปรึกษา
รวมทังขอคํ
, าแนะนําในเชิงชี ,แนะและสัง" สอน หรื อช่วยเหลือ นอกจากนันวั
, ดยังมีบทบาทในการบํารุ ง
ขวัญแก่ชมุ ชนด้ วย โดยเป็ นเรื" องผูกพันกับชีวิตของทุกคนทังเรื
, " องสุข ทุกข์
5. เป็ น “บ่อเกิดแห่งศิลปกรรม” ต่างๆ ทัง, นี ,เพราะผู้สร้ างพระอารามมักเอาใจใส่ ออกแบบ
สลักเสลาลวดลายตามโบสถ์ วิ หาร เจดี ย์ อย่างประณี ต วิ จิต รพิส ดารยิ"ง เพื" อ ให้ ง านศิล ปกรรม
ดังกล่าวงดงามตระการเป็ นที"เชิดชูความรุ่งเรื องแห่งพระพุทธศาสนาเป็ นสําคัญ
2.1.4 พระอารามหลวงกับงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
เมื"อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที" 1 (พ.ศ. 2325-2352) ได้ ย้ายราชธานี
จากกรุ ง ธนบุรีม ายัง ฝั" ง ตรงข้ าม ในปี พ.ศ. 2325 และพระราชทานนามพระนครแห่ง ใหม่นีว, ่า
“กรุ งเทพฯ” ซึ"งเป็ นจุดเริ" มต้ นในการสถาปนาบ้ านเมืองขึ ,นใหม่ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างรัชกาลที" 1
ถึงรัชกาลที" 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) เป็ นยุคแห่งการฟื น, ฟู

บูรณะปฏิสงั ขรณ์ การสร้ างพระอารามหลวงโดยส่วนใหญ่แล้ วเป็ นการสถาปนาพระอารามเก่าที"มีมา
แต่เดิม การสร้ างพระอารามใหม่มีไม่มากนัก ด้ วยที"เป็ นช่วงเวลาของการฟื น, ฟูสภาพบ้ านเมืองหลัง
สงคราม งานสร้ างสรรค์ศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงทําตามแบบแผนประเพณีนิยมที"มีมาแต่เดิมเมื"อครัง,
กรุงศรี อยุธยา
จนถึ ง สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระนั"ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ช กาลที" 3 (พ.ศ. 2367-2394)
บ้ านเมืองว่างเว้ นจากการศึกสงคราม มีการติดต่อค้ าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะกับชาวจีน ทําให้ มี
เศรษฐกิ จ ดี ขึ น, กว่ า ในยุ ค ก่ อ น ประกอบกั บ พระองค์ ท รงมี พ ระราชศรั ท ธาอย่ า งแรงกล้ าใน
พระพุ ท ธศาสนา ทรงทํ า นุ บํ า รุ ง พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งจริ งจั ง ด้ วยการสร้ าง สถาปนา
บูรณะปฏิ สัง ขรณ์ พ ระอารามต่างๆ ขึน, อย่างมากมายทัง, นอกพระนครและในพระนคร ตลอดจน
ชักชวนเหล่าข้ าราชบริพาร พ่อค้ า ขุนนางและเศรษฐี ให้ ช่วยกันสร้ าง สถาปนา บูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระอารามเป็ นอันมาก ซึ"งเป็ นมูลเหตุให้ เกิดคํากล่าวที"ว่า ในรัชกาลที" 3 นี , “ใครใจบุญสร้ างวัดวา
อาราม ก็เป็ นคนโปรด” (ตํานานวัตถุสถานฯ 2500, น. 7) ด้ วยเหตุนี ,จึงมีการสร้ าง บูรณะปฏิสงั ขรณ์
พระอารามขึน, เป็ นจํ านวนมาก และได้ มี ก ารเปลี" ย นแปลงครั ง, สํ าคัญ ในการสร้ างพระอารามทัง,
ทางด้ า น สถาปั ต ยกรรม ประติม ากรรม และจิต รกรรม กล่า วคื อ มี อิ ท ธิ พ ล “ศิล ปะจี น ” เข้ า มา
ผสมผสาน จนเกิดเป็ นงานแบบใหม่ขึ ,น ที"เรี ยกว่า “ศิลปะแบบนอกอย่าง” หรื อ “แบบพระราชนิยม”
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 4 (พ.ศ. 2394-2411)
เป็ นยุคที"มีกระแสของอารยธรรม “ตะวันตก” เข้ ามามีบทบาทในราชสํานัก ความนิยมในการสร้ างงาน
แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 ที"มีอิทธิพลศิลปะจีนนันค่
, อยๆ หมดไป ส่วนหนึ"งงานศิลปกรรมหัน
กลับไปสร้ างงานตามแบบประเพณี นิยมที" มี ม าแต่เ ดิม แต่อีก ส่วนหนึ"ง เป็ นการรั บอิทธิ พ ลศิล ปะ
ตะวันตกเข้ ามาใช้
จนกระทัง" ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 5 (พ.ศ. 24112453) เป็ นยุคที"มีการปรับตัวเข้ าสูย่ คุ ใหม่อย่างแท้ จริง การสร้ างพระอารามต่างๆน้ อยลง ทรงสร้ างสิ"ง
สําคัญได้ แก่ โรงเรี ยน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค เป็ นต้ น การสร้ างงานศิลปกรรมส่วนหนึ"งเป็ นงาน
ที"สร้ างตามแบบแผนประเพณีเดิม ส่วนหนึ"งเป็ นอิทธิพลศิลปะตะวันตก จึงถือเป็ นยุคเริ" มต้ นของการ
เข้ าสูค่ วามเป็ น “ศิลปะสมัยใหม่” และพัฒนาเข้ าสู่ “ศิลปะร่วมสมัย” จนถึงปั จจุบนั (ศักดิชC ยั สายสิงห์
2550, น. 19-20)

2.2 พระอุโบสถ
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ องในส่วนนี ,เพื"อทราบถึง ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
และการตกแต่ง ภายในของพระอุโบสถโดยทั"วไป ประกอบไปด้ วย ความหมายของพระอุโบสถ,
รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของพระอุโ บสถ, และลัก ษณะการตกแต่ง ภายในพระอุโ บสถ ซึ" ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ,
2.2.1 ความหมายของพระอุโบสถ
คํ า ว่า “อุโ บสถ” ในพจนานุก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546, น. 1385) ได้ บัญ ญั ติ
ความหมายไว้ ดงั นี , อุโบสถ 1 (อุโบสด) น. เรี ยกสถานที"ที"พระสงฆ์ประชุมกันทําสังฆกรรม เช่นสวด
พระปาติโมกข์ อุปสมบท ว่าโรงอุโบสถ หรื อ อุโบสถ, เรี ยกย่อว่า โบสถ์; (ปาก) เรี ยกวันพระว่า วัน
อุโบสถ; เรี ยกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทกุ ๆกึ"งเดือน คือ ในวันขึ ,น 15 คํ"า และวันแรม 15
คํ"า หรื อวันแรม 14 คํ"า ในเดือนขาดว่า การทําอุโบสถ; เรี ยกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษา
อุโบสถ. (ป. อุโปสถ; ส. อุโปษธ, อุปวสถ). อุโบสถกรรม (อุโบสดถะกํา) น. การทําอุโบสถ.(อุโปส
ถกมฺม). อุโบสถ 2, อุโบสถหัตถี (อุโบสด, อุโบสดถะ-) น. ชื"อช้ าง 1ใน 10 ตระกูล
ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (พระธรรมปิ ฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2538, น. 427)
ให้ ความหมายคําว่า “อุโบสถ” แยกออกเป็ น 4 ลักษณะดังนี ,
1. การสวดปาฏิโมกข์ ของพระสงฆ์ทกุ กึ"งเดือน เป็ นการซักซ้ อมตรวจสอบความบริ สทุ ธิCทาง
วินยั ของภิกษุทงหลาย
ั,
และทังเป็
, นเครื" องแสดงความพร้ อมเพรี ยงของสงฆ์ด้วย อุโบสถมีชื"อเรี ยกย่อย
ออกไปหลายอย่าง การทําอุโบสถจะมีการสวดปาฏิโมกข์ได้ ตอ่ เมื"อมีภิกษุครบองค์สงฆ์จตุวรรคคือ 4
รู ปขึ ,นไป ถ้ าสงฆ์ครบองค์กําหนดเช่นนี ,ทําอุโบสถ เรี ยกว่า สังฆอุโบสถ แต่ถ้ามีภิกษุเพียง 2 หรื อ 3
เป็ นเพียงคณะ ท่านให้ บอกความบริ สทุ ธิCแก่กนั และกันแทนการสวดปาฏิโมกข์ เรี ยกอุโบสถนี ,ว่า คณ
อุโบสถ หรื อปาริสทุ ธิอโุ บสถ ถ้ ามีภิกษุอยู่ในวัดรูปเดียว ท่านให้ ทําเพียงอธิษฐาน คือตังใจกํ
, าหนดจิต
ว่าวันนี ,เป็ นอุโบสถของเรา(อชฺช เม อุโปสโถ) อุโบสถที"ทําอย่างนี , เรี ยกว่า ปุคคลอุโบสถ หรื ออธิษฐาน
อุโบสถ; อุโบสถที"ทําในวันแรม 14 คํ"า เรี ยกว่า จาตุทสิก ทําในวันขึ ,นหรื อแรม 15 คํ"า เรี ยกว่า ปั ณ
รสิก ทําในวันสามัคคี เรี ยกว่า สามัคคีอโุ บสถ
2. การอย่ ูจํา, การรักษาศีล 8 และบําเพ็ญข้ อปฏิบตั ิอย่างอื"นที"สมควรมีฟังพระธรรมเทศนา
เป็ นต้ นของคฤหัสถ์ ในวันขึ ,นและแรม 8 คํ"า วันจันทร์ เพ็ญและวันจันทร์ ดบั

3. วันอุโบสถสําหรับสําหรับพระสงฆ์ คือ วันจันทร์ เพ็ญ(ขึ ,น 15 คํ"า)และวันจันทร์ ดบั (แรม 15
คํ"า หรื อ 14 คํ"า เมื"อเดือนขาด), สําหรับคฤหัสถ์ คือ วันพระ ได้ แก่ วันขึ ,นและแรม 8 คํ"า วันจันทร์ เพ็
และวันจันทร์ ดบั
4. สถานที'สงฆ์ทําสังฆกรรม เรี ยกตามศัพท์ว่า อุโปสถาคาร หรื ออุโปสถัคคะ, ไทยมักตัด
เรี ยกว่า โบสถ์
สําหรับคําว่า “อุโบสถ” ที"หมายถึง สถานที"หรื ออาคารนัน, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (2536, น.
131) ได้ กล่าวถึงที"มาของการเรี ยกชื"อ ดังนี , “...การทําอุโบสถกรรมนี , จําต้ องมีสถานที"หรื อตําแหน่ง
แห่งที"กําหนดนัดหมายพระสงฆ์มาประชุมพร้ อมกัน และเพื"อให้ เป็ นการสะดวกสบายแก่พระภิกษุใน
กิจอันกระทําอุโบสถกรรม จึงเกิดการสร้ างศาสนคารขึ ,นเพื"อถวายให้ พระสงฆ์ได้ ใช้ อาคารที"สร้ างขึ ,น
ด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์ ดัง กล่า วนี , จึง อาศัย อนุโลมชื" อแห่ง พิ ธี อุโบสถกรรมนํ า มาตัง, เป็ นชื" อ ศาสนคาร
ประเภทนี ,ว่า อุโบสถ หรื อ โบสถ์... “ ซึ"งอุโบสถในสมัยเริ" มแรกมักทําเป็ นรู ปทรงอย่าง “โรง” จึงมีคํา
สามัญเรี ยกอีกอย่างหนึ"งว่า “โรงอุโบสถ” (สมใจ นิ"มเล็ก, 2547, น. 12) หรื อ “โรงพระอุโบสถ” แต่
ต่อมาเรี ยกให้ สัน, เข้ าว่า “พระอุโบสถ” และในที" สุดก็ เ รี ยกกันเป็ นภาษาปากว่า “โบสถ์ ” (พระยา
อนุมานราชธน, อ้ างอิงใน สมคิด จิระทัศนกุล, 2543, น. 63) มีข้อสังเกตประการหนึ"ง อุโบสถนัน, มี
ธรรมเนียมเรี ยกต่างกันไป คือ หากเป็ นวัดของราษฎร์ นิยมเรี ยกว่า “อุโบสถ” เฉยๆ หากเป็ นวัดหลวง
นิยมเรี ยกว่า “พระอุโบสถ” แต่ชาวบ้ านทัว" ไปนิยมเรี ยกทังสองนั
,
นสั
, นๆว่
, า “โบสถ์” (พระธรรมธี รราช
มหามุนี, 2521, น.15)
2.2.2 สถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถ
สําหรับรูปแบบและลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของโรงพระอุโบสถนัน, ไม่ปรากฏในพระบาลี
หรื อพระวินยั บัญญัติเป็ นมติว่าจะต้ องสร้ างเป็ นแบบอย่างเฉพาะแบบใดแบบหนึ"ง หรื อมีการตกแต่ง
มากหรื อน้ อยให้ งามแต่อย่างไร กับยังมิได้ กําหนดขนาดกว้ างยาวและสูงตายตัวลงไปด้ วย(เนตรนภิศ
นาควัชระ และคณะ, 2525 น. 126) แต่จะให้ ความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ์ที"เกี"ยวกับ “สีมา” (ดู
รายละเอียด ภาคผนวก ก.) ซึ"งเป็ นเครื" องกําหนดขอบเขตพื ,นที" สําหรับใช้ ทําสังฆกรรม ส่วนโรงพระ
อุโบสถเป็ นเพียงอาคารที"สร้ างขึ ,นภายในพื ,นที"สีมา เพื"อใช้ ค้ มุ กันแดดและฝนเท่านัน, (สมคิด จิระทัศ
นกุล , 2543, น. 63) เหตุดัง นี ก, ารสร้ างโรงพระอุ โ บสถจึ ง ได้ รั บ การพัฒ นาทางรู ป แบบและมี
วิวฒ
ั นาการในการปลูกสร้ าง การตกแต่งต่างๆ มาโดยลําดับแต่ละยุคสมัย จนกระทัง" ในสมัยปั จจุบนั
(เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, 2525 น. 126)

รปที
ู '1
ที'มา

การวางพัทธสีมารอบตัวอาคาร(อุโบสถ) ที"พบเห็นโดยทัว" ไป ขนาดสีมากําหนดให้ มีขนาดใหญ่เพียงพอ
ต่อพระสงฆ์นงั" หัตถบาสถึงกันได้ 21 รูปขึ ,นไป และไม่ใหญ่เกินกว่า 3 โยชน์
ประยูร อุลชุ าฏะ(น. ณ ปากนํ ,า). 2540. สีมากถา สมุดข่ อยวัดสุทัศนเทพวราราม. กรุ งเทพฯ :
เมืองโบราณ. หน้ า 146

ขนาดและรปแบบ
ของพระอุโบสถ
ู
ความเป็ นมาในการสร้ างพระอุโบสถนัน, ทัง, นีค, งเนื"องเพราะในครัง, พุทธกาลการบวชเป็ น
พระภิกษุนนมี
ั , ไม่บ่อยนัก...การประชุมร่วมกันเพื"อทํา อุโบสถกรรม ก็มีไม่บอ่ ยครัง, นักแม้ ว่าพระพุทธ
องค์ทรงกําหนดให้ พระสงฆ์มีการแสดง โอวาทปาติโมกข์ ก็ตาม แต่ก็ทรงกําหนดให้ ทําได้ เพียงทุกกึ"ง
เดือนเท่านัน, เหตุนี ,การทําอุโบสถกรรมจึงอาศัยแค่การกําหนดเขตในที"โล่งก็เพียงพอแล้ ว ต่อมาเมื"อ
พระพุทธศาสนาได้ เจริ ญขึ ,นและเผยแพร่ไปยังที"ตา่ งๆมีผ้ บู วชมากขึ ,น ตลอดจนเกิดกิจพิธีในทางสังฆ
กรรมที"จะใช้ พื น, ที"ในเขตสีมามากขึน, ดังนัน, ความจําเป็ นในการสร้ างอาคารเพื" อประโยชน์ใช้ สอย
เหล่านันที
, "จะต้ องมีโรงพระอุโบสถจึงเกิดขึ ,นโดยนัยยะนี , (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543, น. 63-64) ซึ"งใน
การกําหนดขนาดของโรงพระอุโบสถนัน, จะต้ องสอดคล้ องกับพุทธบัญญัติที"พระพุทธองค์ทรงกําหนด
จํานวนพระสงฆ์ที"สอดคลองกับการทําสังฆกรรมแต่ละประเภท ดังตารางต่อไปนี , (สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, 2539 น. 247)

ตารางที' 1 จํานวนพระสงฆ์ที"สอดคลองกับการทําสังฆกรรมแต่ละประเภท
ลําดับ จํานวนพระสงฆ์

การทําสังฆกรรม

1.

สงฆ์ 4 รูป

2.

สงฆ์ 5 รูป

3.

สงฆ์ 10 รูป

ทํากรรมทัง, ปวงได้ เว้ นแต่การทําอุปสมบทกรรม การปวารณา และ
การสวดถอนจากการอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ทํากรรมทังปวงได้
,
เว้ นไว้ แต่การทําอุปสมบทกุลบุตรในมัธยมประเทศ
และการสวดถอนจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ทํากรรมทังปวงได้
,
เว้ นแต่การสวดถอนจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส

4.

สงฆ์ 20 รูป

ทํากรรมทังปวงได้
,

5.

สงฆ์เกิน 20 รูปขึ ,น ทํากรรมทังปวงได้
,
ไป

ดังนันจะพบว่
,
าพระอุโบสถแต่ละหลังในแต่ละท้ องถิ"นจะมีขนาดแตกต่างกันไป หากวัดใด
ต้ องการสร้ างพระอุโบสถให้ สามารถกระทําสังฆกรรมได้ ทกุ ประเภทแล้ ว ก็จะต้ องสร้ างพระอุโบสถให้
มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 20 รูปขึ ,นไปนัง" หัตถบาสถึงกันได้ (สมคิด จิระทัศนกุล,
2543, น. 65)
ส่วนการสร้ างพระอุโบสถนัน, ได้ รับการพัฒนาทางรูปแบบและมีวิวฒ
ั นาการในการปลูกสร้ าง
การตกแต่งต่างๆ มาโดยลําดับแต่ละยุคสมัย จนกระทัง" ในสมัยปั จจุบนั สมคิด จิระทัศนกุล( 2543, น.
69) ได้ กล่าวว่า คตินิยมในการออกแบบพระอุโบสถ นับแต่โบราณมาถึงปั จจุบนั มีคตินิยมก่อสร้ าง
กันปรากฏใน 3 ลักษณะคือ
1. พระอุโบสถแบบโถง หมายถึงพระอุโบสถที"ไม่ก่อผนังอาคารขึ ,น หรื ออาจก่อเฉพาะเพียง
บางส่วน ที"บริ เวณส่วนท้ ายอาคารซึ"งเป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธรู ปประธาน สาเหตุที"ทําเป็ นอาคาร
โถงเนื"องเพราะตามคติดงเดิ
ั , มที"สืบเนื"องจากลัทธิ ลงั กาวงศ์ พระอุโบสถเป็ นที"สําหรับใช้ สอยเฉพาะ
พระสงฆ์ คฤหัส ถ์ ไ ม่ ส ามารถล่ ว งลํ า, เข้ า ไปภายในเขตสีม าได้ การสร้ า งเป็ น อาคารโถงจึง ม
วัตถุประสงค์เพื"อให้ ญาติโยมของผู้บวช สามารถมองเห็นและร่วมเจริญศรัทธาได้ จากภายนอกอาคาร
2. พระอุโบสถแบบทึบ หมายถึงพระอุโบสถที"ตีฝาไม้ หรื อก่อผนังปิ ดล้ อมโดยรอบอาคาร
ทําช่องเปิ ดเป็ นประตู-หน้ าต่างแต่ละช่วงเสา การก่อผนังทึบเนื"องเพราะสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้
ดีกว่าเปิ ดโล่ง และป้องกันการขโมยศาสนสมบัติภายในโบสถ์จากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทังป
, ้ องกันสัตว์

นานาชนิด โดยเฉพาะพวกนก ค้ างคาว ไม่ให้ เข้ าไปทํารังได้ พระอุโบสถลักษณะนี ,เป็ นแบบแผนที"
นิยมใช้ กนั โดยทัว" ไปถึงปั จจุบนั
3. พระอุโบสถแบบมหาอุด หมายถึงพระอุโบสถที"ก่อผนังทึบปิ ดล้ อมทัง, 4 ด้ าน โดยไม่
เจาะช่องหน้ าต่างเลย มีเพียงเปิ ดเป็ นช่องประตู 1 หรื อ 2 ช่องเท่านัน, การทําเช่นนี ,แน่นอนว่าภายใน
อาคารย่อมมืดทึบ ซึง" บางท่านอธิบายว่าเพื"อใช้ เป็ นที"ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ในการลงอาคม
ของขลัง เพื" อให้ อาคมคงอยู่และมี พ ลัง ความศักดิCยิ"ง ขึน, แต่หากพิจ ารณาด้ านหนึ"ง จะพบว่าพระ
อุโบสถลักษณะนี ,...ส่วนใหญ่มกั มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเต็มทัง, ผนัง การเปิ ดช่อง
หน้ าต่างอาจทําให้ ความต่อเนื"องของภาพนันสะดุ
, ดลงก็เป็ นได้
นอกจากนัน, สมภพ ภิรมย์, และชูศกั ดิC เพรสคอทท์, (2535, น. 144) ยังได้ กล่าวถึง รู ปทรง
ของพระอุโบสถว่า “พระอุโบสถที"ไม่มีเสาระเบียง คนโบราณเรี ยกพระอุโบสถแบบนี ,ว่า ทรงโรง ทังนี
, ,
รู ปทรงของพระอุโบสถที"เกิดขึ ,นจากผังพื ,นจะเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า (Rectangular Plan) ส่วนพระ
อุโบสถหรื อพระวิหารที"มีผงั พื ,นสี"เหลี"ยมจัตรุ ัส (Square Plan) โบราณท่านเรี ยกว่า ทรงมณฑป... ยัง
มีพระอุโบสถอีกทรงหนึง" เรี ยกว่า ทรงจตุรมุข ซึง" หมายถึงพระอุโบสถ...ที"มีผงั พื ,นออกมุขทังสี
, "ด้าน”
องค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถ
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถนัน, สามารถแยกพิจารณาได้ เป็ น 2 ส่วน
ประกอบด้ วย องค์ประกอบตามแนวนอน(แผนผัง)ของพระอุโบสถ และองค์ประกอบตามแนวตัง(ภาพ
,
ด้ าน)ของพระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
1. องค์ ประกอบตามแนวนอน(แผนผัง)ของพระอุโบสถ
แผนผังของพระอุโบสถสามารถแบ่งพืน, ที"ในการใช้ ประโยชน์ได้ เป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
พื ,นที"ภายในพระอุโบสถ และพื ,นที"ภายนอกพระอุโบสถ
พืนN ที'ภายในพระอุโบสถ สําหรับใช้ ทําสังฆกรรมจะเรี ยกว่า “พื ,นที"ทําสังฆกรรม” มักจะมี
พื ,นที"เป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ส่วนหนึ"งค่อนไปทางด้ านหลังจะเป็ นที"ตงประดิ
ั,
ษฐานองค์ พระประธาน
ซึง" องค์พระประธานจะตังอยู
, ่บนรั ตนบัลลังก์ และส่วนมากรัตนบัลลังก์ก็จะตังอยู
, ่บนฐานชุกชี พื ,นที"
ทําสังฆกรรมนีจ, ะล้ อมรอบด้ วยผนังทัง, สี"ด้าน ผนังด้ านหน้ าและผนังด้ านหลังจะเรี ยกว่า “ผนังหุ้ม
กลอง” หรื อ “ด้ านหุ้มกลอง” ส่วนด้ านข้ างทังสองด้
,
านจะเรี ยกว่า “ด้ านรี ” ผนังหุ้มกลองหรื อผนังด้ าน
รี นี , จะมีประตูหรื อหน้ าต่าง แล้ วแต่ตวั อุโบสถแต่ละยุค แต่ละสมัย หรื อแต่ละแบบ(สมใจ นิ"มเล็ก,
2547, น. 13)

แผนผังที' 1
ที'มา

องค์ประกอบตามแนวนอน(แผนผัง)ของพระอุโบสถ
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พืนN ที'ภายนอกพระอุโบสถ ผังพื ,นอุโบสถบางแบบจะมีพื ,นที"ด้านหน้ า หรื อทังด้
, านหน้ าและ
ด้ านหลังเป็ นพื ,นที"โล่งๆเรี ยกว่า “มุข” เรี ยกตามลักษณะที"มีว่า มุขหน้ า และ มุขหลัง ในบางแบบ
อาจต้ องการป้องกันฝน แสงแดดสาดและส่องถึงหน้ าต่าง ก็จะยื"นชายคาคลุม ด้ านข้ างโดยมี เสา
รองรับ จะเรี ยกพื ,นที"ๆมีหลังคาคลุมว่า ระเบียง หรื อบางลักษณะของพื ,นที"ว่า พาไล ระเบียงนี ,อาจจะ
มีคลุมทังสี
, "ด้าน คือรอบตัวอุโบสถก็จะเรี ยกว่า ระเบียงรอบ อุโบสถบางหลังจะมีพื ,นที"ตรงที"เป็ นมุข
แต่ระดับตรงพื น, ที"นีจ, ะมี ระดับเดียวกับระเบียงที" ล้อมรอบ พื น, ที" นีจ, ะไม่เ รี ยกว่ามุข แต่จ ะเรี ยกว่า
เฉลียง แทน(สมใจ นิ"มเล็ก, 2547, น. 13) นอกจากนัน, ยังมีพืน, ที"โล่งโดยรอบสําหรับใช้ เป็ น ลาน
ประทักษิณ และมีซ้ ุมเสมาเป็ นเครื" องหมายแสดงเขตพระอุโบสถทัง, 8 ทิศ โดยมีกําแพงแก้ ว เป็ น
เครื" องแสดงขอบเขตของพระอุโบสถ(ราชบัณฑิตยสถาน, 2541, น. 76)
2. องค์ ประกอบตามแนวตังN (ภาพด้ าน)ของพระอุโบสถ
องค์ประกอบหลักๆ ตามแนวตังของตั
,
วอาคารพระอุโบสถโดยทัว" ไป แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนดังนี ,
ยอดอาคาร หรื อส่วนที"เป็ นหลังคาพระอุโบสถ ทําหน้ าที"ป้องกันแดดและฝน ยอดอาคารนี ,
เป็ นส่วนที"มองเห็นได้ แต่ระยะไกล จึงมีหน้ าที"พิเศษใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของตัวอาคารทังหลั
, งได้ และ
เป็ นส่วนซึ"งแสดงออกด้ านความงามของตัวอาคารโดยรวมได้ เป็ นอย่างดี(วิมลสิทธิC หรยางกูร และ

คณะ, 2536, น. 30) นอกจากนี , สมใจ นิ"มเล็ก (2547, น. 12) ได้ กล่าวถึง คตินิยมในการทําหลังคา
พระอุโบสถว่า ...คตินิยมตังแต่
, โบราณในการทําหลังคาโบสถ์ ที"มีลักษณะหลังคาซ้ อนชัน, กันนัน, มี
ความเชื" อว่า พระอารามหลวง ทํ าหลัง คาซ้ อนได้ สามซ้ อน ส่วนวัดราษฎร์ จ ะทํ าได้ เพี ยงสองซ้ อน
เท่านัน, ส่วนการตกแต่งหน้ าบันหรื อเครื" องบนด้ วยเครื' องลํายอง คือมีช่อฟ้า ใบระกา งวง นาค
สะดุ้ง และหางหงส์ ก็เป็ นคตินิยมความเชื"ออย่างหนึ"ง ถ้ าเป็ นพระอารามหลวงก็จะตกแต่งได้ ครบ
เครื" องดังกล่าวข้ างต้ น ส่วนวัดราษฎร์ ที"สร้ างขึ ,นแล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวงก็จะตกแต่งได้ ดงั กล่าว
เฉพาะวัดที"ราษฎรสร้ างเท่านันที
, "นิยมทําเครื" องตกแต่งเป็ นเพียงรวยระกา คตินิยมความเชื"อที"ยึดถือ
ปฏิบตั ิกนั มาแต่โบราณนัน, ในสมัยต่อมาจนถึงสมัยปั จจุบนั เราไม่สามารถที"จะแยกแยะหรื อชี ,ให้ ชดั
ไปได้ ในเรื" องรูปแบบสถาปั ตยกรรมว่าอุโบสถหลังใด เป็ นอุโบสถวัดหลวงหรื อวัดราษฎร์ เนื"องมาจาก
ความเจริ ญในการก่อสร้ างและมิได้ มีการบันทึกหรื อยกเป็ นกฎระเบียบเพื"อใช้ บงั คับหรื อเพื"อยึดถื อ
ปฏิบตั กิ นั ในปั จจุบนั
ตัวอาคาร หรื อส่วนที"เป็ นผนังล้ อมรอบ ห่อหุ้มพืน, ที"ทําสังฆกรรม ภายในตัวพระอุโบสถ
เป็ นเครื" องกัน, แสดงขอบเขต และแบ่งแยกพืน, ที" โดยมีป ระตู และหน้ าต่ าง เป็ นตัวเชื"อมต่อพื น, ที"
ภายในกับพื ,นที"ภายนอก ตัวอาคารจึงเป็ นส่วนแสดงออกซึ"งประโยชน์ใช้ สอยอันเป็ นหน้ าที"หลักของ
ตัวอาคาร และมักเป็ นส่วนที" ถูกยกให้ พ้ นจากระดับพื น, ดินขึน, ไป (วิม ลสิทธิC หรยางกูร และคณะ ,
2536, น. 30)
ฐานอาคาร หรื อส่วนที"เป็ นพืนN ยกขึนN สงูพ้ นจากระดับพื ,นดินขึ ,นมา ซึ"งฐานที"ยกตัวอาคารให้
สูงขึ ,นไปอย่างได้ สดั ส่วน ช่วยเสริ มให้ ความงามของอาคารมีความเด่นชัดขึ ,น ความสูงที"ต่างกันของ
ฐานอาคารอาจใช้ อธิ บายถึง ฐานะหรื อความสํ าคัญ ของอาคาร และยัง สะท้ อนถึง ความสํ าคัญ ที"
แตกต่างกันด้ านการใช้ สอยด้ วย(วิมลสิทธิC หรยางกูร และคณะ, 2536, น. 30) โดยปกติฐานของพระ
อุโบสถนิยมทําเป็ น ฐานบัว หรื อฐานสิงห์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2541, น. 71)

ยอดอาคาร

ตัวอาคาร
ฐานอาคาร

รปที
ู '2
ที'มา

องค์ประกอบตามแนวตัง(ภาพด้
,
าน)ของพระอุโบสถ
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2.2.3 การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
องค์ประกอบภายในพระอุโบสถและการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถโดยทั"วไปนัน,
สามารถแยกพิจารณาได้ เป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย พื ,น ผนัง และเพดาน ซึ"งมีนักวิชาการได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าไว้ ซึง" ประมวลได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
1. สมใจ นิ"มเล็ก ( 2547, น. 13) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบภายในพระอุโบสถไว้ ว่า “...พื ,นที"
ภายในอุโบสถที"ใช้ ทําสังฆกรรมจะเรี ยกว่า “พื ,นที"ทําสังฆกรรม” มักจะมีพื ,นที"เป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า
ส่วนหนึง" ค่อนไปทางด้ านหลังจะเป็ นที"ตงประดิ
ั,
ษฐานองค์ พระประธาน ซึ"งองค์พระประธานจะตังอยู
, ่
บนรั ตนบัลลังก์ และส่วนมากรัตนบัลลังก์ก็จะตังอยู
, ่บนฐานชุกชี พื ,นที"ทําสังฆกรรมนี ,จะล้ อมรอบ
ด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน…”
2. สมภพ ภิรมย์ และชูศกั ดิC เพรสคอทท์ (2535, น. 145)ได้ กล่าวถึงลักษณะภายในพระ
อุโบสถว่า “...พระอุโบสถที"พบอยูท่ วั" ไปนัน, จะมีสว่ นประกอบที"สําคัญซึง" อาจแยกได้ ดงั นี ,

พระประธานประทับนั' ง พระประธานซึ"งเป็ นพระพุทธปฏิมากรดังกล่าวนี , จะได้ รับการ
อัญเชิญให้ ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ในบุษบกตังอยู
, ่บนฐานชุกชี ในพระอุโบสถโดยทัว" ไป จะมีพระ
ประธานองค์ ใหญ่ เพียงองค์ เดียว อย่างไรก็ตาม ในบางวัดก็อาจให้ มีพระประธานองค์เล็กๆ ซึ"งมี
ขนาดเท่ากันหลายองค์ก็ได้ เช่น ของอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร พระ
ประธานที"กล่าวมานี ,ส่วนมากจะเป็ นพระพุทธรปปางมารวิ
ชัย
ู
พระประธานประทับยืน มีน้อยมากแต่ก็มีพอพบเห็นเป็ นตัวอย่างบ้ าง เช่น พระประธานวัด
เครื อ วัล ย์ วรวิ หาร ปากคลองมอญ กรุ ง เทพมหานคร พระประธานวัดลวก จัง หวัด ลพบุรี. ..พระ
ประธานวัดบวรสถานสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร (ปั จจุบนั ไม่ได้ ใช้ เป็ นพระอุโบสถแล้ ว)
ภาพผนังภายในพระอุโบสถ การเขียนภาพผนังภายในพระอุโบสถ มีการเขียนแบ่งออกได้
เป็ นหลายประเภทด้ วยกัน ได้ แก่ ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติ ภาพเทพชุมนุม ภาพลวดลายไทย
หรื อลวดลายธรรมดา ภาพพระราชพิธี ตลอดจนภาพศิลปะกามวิสยั ...
3. ราชบัณฑิตยสถาน(2541, น. 75-76) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบภายในพระอุโบสถว่า
ภายในพระอุโบสถ ตามปรกติมีพระประธานองค์หนึ"ง นอกจากนันยั
, งอาจมีพระพุทธรป
ู
อื'นๆ และพระสาวกประกอบอีกตามควร พระประธานนิยมสร้ างเป็ นปางมารวิชัยหรื อปางสมาธิ
ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ ที"มีลวดลายลงรักปิ ดทองประดับกระจกสวยงาม รัตนบัลลังก์นี ,อาจตังอยู
, ่
บนฐานใหญ่อีกชันหนึ
, "ง ซึ"งเรี ยกว่า ฐานชุกชี ถัดจากพระประธานลงมามักจะมีส่วนที"ยกพื ,นจากพื ,น
อุโบสถเพื"อเป็ นที"นงั" ของสงฆ์ เรี ยกว่า อาสน์ สงฆ์ เพราะเป็ นธรรมเนียมว่าพระสงฆ์ ต้องนั'งสงกว่
ู า
บุคคลธรรมดา
ผนั ง ของอุ โ บสถ นิย มเขี ยนภาพประดับ เรี ย กว่า จิตรกรรมฝาผนัง ซึ"ง มัก จะเป็ นภาพ
เกี"ยวกับเรื" องราวทางพระพุทธศาสนา และมีประเพณีที"ยึดถือกันเป็ นแบบอย่างสืบทอดกันมาว่า ผนัง
ด้ านหลังของพระประธานนิยมเขียนภาพเกี"ยวกับเรื" องไตรภูมิ ผนังด้ านหน้ าพระประธานนิยมเขียน
ภาพมารผจญ ผนังด้ านข้ างทัง, 2 ด้ าน ส่วนมากจะเขียนเรื" องเกี"ยวกับพระพุทธศาสนาตามความนิยม
ของแต่ละยุคสมัย แตกต่างกันไปแต่ละอุโบสถ โดยทัว" ไปจะเริ" มเรื" องจากมุมใดมุมหนึ"งของอุโบสถ
ิ
แล้ วเขียนเวียนขวาตามเข็มนาฬกาไปตามผนั
งจนเต็ม หรื อจะเริ" มต้ นจากด้ านหลังหรื อด้ านข้ างพระ
ประธานทัง, 2 ข้ าง โดยดําเนินเรื" องติดต่อกันออกมาจนสุดผนังด้ านหน้ า
บานประตและบานหน้
าต่ าง ส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้ วยลายรดนํ ,า ลายปั น, แกะสลักลา
ู
เขียนสี ลายประดับมุกหรื ออาจเป็ นภาพทวารบาลและภาพอื"นๆ

4. พยูร โมสิกรัตน์ (2535, น. 227) ได้ กล่าวถึง การตกแต่งภายในสถาปั ตยกรรมทางศาสนา
ไว้ ว่า ...โบสถ์และวิหาร ตกแต่งภายในแบบแผนเดียวกัน คือฝ้าเพดานนิยมทาพื ,นแดงประดับด้ วย
ดวงดารา ตามขื"อมักแต่งด้ วยลายเชิงที"ปลาย บางแห่งแต่งด้ วยลายดอกลอยที"ท้องขื"อด้ วย วิธีการ
ตกแต่งลวดลายนันที
, "นิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ แต่งด้ วยไม้ จําหลัก กับวิธีฉลุลายปิ ดทอง สําหรับผนังนันส่
, วน
ใหญ่จะทานํ ,าปูนไว้ เฉยๆ มีจํานวนไม่มากนักที"ตกแต่งโดยการเขียนระบายสี...
5. นัฏฐภัทร จันทวิช (2538, น. 231) ได้ กล่าวถึงลักษณะการตกแต่งฝ้าเพดานไว้ ว่า ...ใน
สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ โบสถ์กลับมีความสําคัญที"สดุ มีการสร้ างให้ ใหญ่โตและมีการ
ประดับตกแต่งด้ วยลวดลายวิจิตร...อาคารที"มีขนาดใหญ่นนจะมี
ั,
การตังเสารองรั
,
บนํ ,าหนักเป็ นแถวอยู
ภายในและโดยรอบภายนอก อาคารโบราณจะไม่มีการตีฝ้าเพดาน ดังนั
, นจึ
, งสามารถเห็นเครื" องบน
ของหลังคา หลังคาอาคารจะมุงด้ วยกระเบื ,องเคลือบ กระเบื ,องดินเผา หรื อแผ่นไม้ ทังนี
, ,ย่อมแล้ วแต่
วัสดุที"หาได้ ง่ายและความนิยมในท้ องถิ"นนัน...
,
6. สมชาติ มณีโชติ (2529, น. 12) ได้ กล่าวถึง มูลเหตุในการสร้ างจิตรกรรมฝาผนัง แยกได้ 2
ประเด็นสําคัญคือ
1. ผู้สร้ างต้ องการใช้ เป็ นภาพประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมหรื อโบราณสถานที"สร้ างขึ ,น ให้ มี
ความงามสมกับที"เป็ นพุทธศาสนสถาน ทังนี
, , ได้ มีผ้ ทู ําการวิจยั แล้ วและทราบได้ ว่า จิตรกรรมฝาผนัง
นัน, มีการออกแบบให้ ผสมกลมกลืนกับรูปแบบของอาคาร ทังยั
, งมีการวางแผนการวาดภาพพร้ อมกับ
การสร้ างอาคารด้ วย ในลักษณะเช่นนี ,ถือได้ วา่ ผู้สร้ างมุง่ ถือประเด็นของความงามเป็ นประการสําคัญ
2. เพื"อต้ องการใช้ เป็ นสื"อ (Media) ในการเรี ยนรู้ ซึ"งเป็ นความหมายโดยนัยที"แฝงไว้ เพราะ
ศิลปะนันคื
, อภาษาชนิดหนึ"ง และเป็ นภาษาสากลด้ วย เพราะมีรูปภาพเป็ นเครื" องมือในการบรรยาย
ความหรื อเล่าเรื" องเหตุการณ์ ที"ผ้ ูดยู ่อมเกิดความเข้ าใจได้ โดยไม่ต้องอาศัยการเรี ยนรู้ หรื ออ่านคํา
จารึกตัวอักษรใดๆ ทังสิ
, ,น
7. จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (2536, น. 260-262) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบและการเขียนภาพ
ภายพระอุโบสถไว้ ว่า ...โบสถ์ มีรูปทรงรี ยาวเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ทําก่อฝาผนังห่อหุ้มอยู่ทงสี
ั , "ด้าน
พื น, ที" ว่างบนฝาผนัง ภายในอาคารนี ไ, ด้ กําหนดตําแหน่ง และแบ่ง ส่วนสัดพื น, ที" เ พื" อใช้ ในการเขี ย น
รูปภาพ ...จะถูกเขียนรูปจิตรกรรมประดับลงไว้ เต็มไปทุกด้ าน ...ดังต่อไปนี ,
ฝาผนังที"ก่อขึ ,นกันสกั
, ดอยูท่ างส่วนหัวและส่วนท้ าย ซึ"งเป็ นด้ านหน้ าและด้ านหลังพระอุโบสถ
เรี ยกว่าฝาผนังด้ านสกัดหัว(หน้ า) สกัดท้ าย(หลัง) หรื อที"โบราณเรี ยกว่า “ด้ านหุ้มกลอง” ฝาผนังทัง,

สองด้ านนี ,เจาะช่องประตูเป็ นทางเข้ าออกด้ านละ 2 ช่อง (พระอุโบสถบางหลังเจาะช่องประตูทาง
ด้ านหน้ า 3ช่อง และทางด้ านหลังเจาะ 2 ช่อง) ฝาผนังด้ านหุ้มกลองนี , แบ่งพืน, ที"ออกเป็ น 2 ตอน
ได้ แก่ ฝาผนังตอนบนที"อยู่เหนือช่องประตูขึ ,นไปทังด้
, านสกัดหน้ าและสกัดหลัง มีพื ,นที"กว้ างใหญ่กว่า
ฝาด้ านอื"น กําหนดเรี ยกว่า “ฝาหุ้มกลอง” เป็ นตําแหน่งที"จดั ไว้ สําหรับเขียนรูปภาพตอนสําคัญๆ เช่น
ผนังด้ านหน้ านิยมเขียนรูปภาพเรื" องปฐมสมโพธ ตอนมารวิชยั หรื อเขียนเป็ น ตอนพระพุทธเจ้ าเสด็จ
ลงจากดาวดึงส์พิภพ ส่วนผนังด้ านหลังพระประธานนิยมเขียนรู ปภาพแสดงแผนที"ไตรภูมิ และฝา
ผนังตอนล่างที"อยู่พื ,นที"ระหว่างช่องประตู เรี ยกว่า “ฝาหว่ างช่ องประตู” เป็ นตําแหน่งที"จดั ไว้ สําหรับ
เขียนรูปภาพที"มีความสําคัญรองลงมาจาก ฝาผนังตอนบน(ฝาหุ้มกลอง)
ฝาผนังที"ก่อขึ ,นทางด้ านข้ าง ยืนไปตามแนวยาวเชื"อมปลายผนังด้ านสกัดหัวและสกัดท้ าย ทัง,
สองด้ าน(ซ้ าย-ขวา) เรี ยกว่า “ด้ านรี ” ฝาผนังทังสองด้
,
านนี ,เจาะช่องหน้ าต่างเป็ นทางรับแสงและลม
เป็ นระยะๆ บนฝาผนังด้ านรี นี , แบ่งพื ,นที"ออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ ฝาผนังตอนล่าง ความสูงตังแต่
, พืน,
พระอุโบสถถึงธรณีหน้ าต่าง เป็ นพื ,นที"หน้ าแคบๆ ยาวแล่นไปตามขนาดความยาวของอาคาร พื ,นที"
ตรงนี ,เรี ยกว่า “ตีนหรื อเชิงฝาผนัง” พื ,นที"ถัดจากฝาผนังตอนล่างขึ ,นมา อยู่ระหว่างช่องหน้ าต่างแต่
ละช่อง มีขนาดความสูงเท่ากับความสูงของช่องหน้ าต่าง ความกว้ างเท่ากับความกว้ างระหว่างช่อง
หน้ าต่างหนึง" ถึงอีกช่องหน้ าต่างหนึง" ฝาผนังส่วนนี ,เรี ยกว่า “ห้ อง” เป็ นตําแหน่งที"จะได้ ใช้ เขียนรูปภาพ
ลําดับเรื" องต่อเนื"องกันในพื ,นที"แต่ละห้ อง หรื อเขียนห้ องแต่ละเรื" องเรี ยงกันไป พ้ นช่องหน้ าต่างขึ ,นไปมี
พื ,นที"สงู ยืนขึ ,นไปจนจดท้ องขื"อหรื อผ้ าไขลาปี กนกและยาวแล่นไปตามขนาดฝาผนังด้ านรี พื ,นที"ในส่วน
นี ,มีขนาดสูงเสมอพื ,นที"บนฝาผนังด้ านหุ้มกลอง แต่มีขนาดยาวมากกว่า เป็ นตําแหน่งที"ได้ ใช้ เขียน
รูปภาพขนาดใหญ่
ยังมีพื ,นที"ขนาดเล็กแคบๆ เหลืออยู่ข้างในอาคาร สถานที"ควรแนะนําให้ ร้ ูจกั อีก 2-3 ตําแหน่ง
คือ พืน, ที"ตรงมุมที"ฝาผนังด้ านรี แล่นมาชนต่อกับฝาผนังด้ านสกัดทัง, สี"ด้าน เกิดมีพืน, ที"ระหว่างช่อง
ประตูกับช่องหน้ าต่างช่องริ มสุด พื ,นที"ส่วนนี ,เรี ยกว่า “ผนังรั กแร้ ” ที"ในระหว่างช่องประตูและช่อง
หน้ าต่างมีพื ,นที"แคบสูงยืนขึ ,นไปขนาบด้ านข้ างช่องนี ,ขนาดกว้ างเสมอด้ วยความหนาของกําแพง พื ,นที"
ส่วนนี ,เรี ยกว่า “ข้ างกบ” ได้ ใช้ เป็ นพื ,นที"สําหรับเขียนภาพเบ็ดเตล็ด พื ,นที"บนด้ านหลังบานประตูและ
บานหน้ าต่ างแต่ละบาน เป็ นพื ,นที"ได้ ใช้ เขียนระบายรูปภาพประดับตกแต่งร่วมอยูใ่ นที"เดียวกันนี ,ด้ วย

ตารางที' 2 สรุปตําแหน่งและภาพที"นิยมเขียนภายในพระอุโบสถ
ตําแหน่ ง
ชื'อเรียก
พืนN ที'ย่อยและฝา ภาพที'นิยมเขียน
ฝาผนัง
ผนังภายใน
ภาพเรื" องปฐมสมโพธ ตอนมารวิชยั ตอน
ผนังด้ านหน้ าและ ฝาผนังด้ านหุ้ม
ฝาหุ้มกลอง
พระพุทธเจ้ าเสด็จลงจากดาวดึงส์พิภพ
ผนังด้ านหลังของ กลอง
ด้ านหน้ า
ภาพแสดงแผนที"ไตรภูมิ
พระประธาน
ฝาหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
ฝาหว่างช่องประตู ภาพที"มีความสําคัญรองลงมาจาก ฝาผนัง
บานประตู
ข้ างกบ(ประตู)
ผนังรักแร้
ผนังด้ านข้ างขวา
และซ้ ายของพระ
ประธาน

ฝาผนังด้ านรี

ตอนบน
ภาพทวารบาล
ภาพเบ็ดเตล็ด
ภาพต่ อ เนื" อ งระหว่ า งด้ า นด้ า นหุ้ม กลอง
หรื อด้ านรี

ตีนหรื อเชิงฝาผนัง
เขียนภาพเป็ นเรื" องทีจ" บลงในห้ องเดียว
ห้ อง
คอสอง หรื อผนัง ภาพเทพชุมนุม
เหนือหน้ าต่าง
ภาพต่ อ เนื" อ งระหว่ า งด้ า นด้ า นหุ้ม กลอง
ผนังรักแร้
ข้ างกบ(หน้ าต่าง)
บานหน้ าต่าง

หรื อด้ านรี
ภาพเบ็ดเตล็ด
ภาพทวารบาล

นอกจากนัน, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (เรื" องเดียวกัน, น. 310-311)ยังได้ กล่าวถึง แนวคิดและ
ลําดับการเดินชมภาพภายในพระอุโบสถ ไว้ ว่า “...กล่าวแต่จําเพาะที"มีเขียนทํารู ปภาพจิตรกรรมใน
โบสถ์ หรื อ วิหารแต่เพียงเรื" องเดียวก่อน เนื ,อเรื" องอาจเป็ นเรื" องปฐมโพธิกถา หรื อทศชาติก็ตาม ช่าง
จิตรกรรมเขาจะผูกเขียนรู ปภาพต้ นเรื" องบนฝาผนัง ห้ องแรก อยู่ตรงมุม ด้ านหลัง ข้ างซ้ ายมือพระ
ประธาน แล้ วเขียนเรื" องต่อเนื"องลงบนฝาห้ องถัดมาเป็ นลําดับ เวียนไปจนครบทุกห้ องในที"นนั , การดู
ชมรูปภาพจิตรกรรมเขียนวางลําดับรูปภาพเช่นดังกล่าวนี , จึงควรเริ" มต้ นดูแต่ตอนต้ นเรื" องที"ตรงห้ อง
แรกอยู่ตรงสุดฝาผนังด้ านรี ข้างซ้ ายมือพระประธานเสียก่อน จึงดูห้องถัดขึน, มาดูไล่ไปตามลําดับ
เช่นนี , ก็จะติดตามเรื" องราวต่อเนื"องกันและเข้ าใจในเนื ,อหาโดยตลอด…”

...อนึง" การเดินดูชมรูปภาพมีเป็ นลําดับไปในแต่ละห้ องเช่นนี , ถ้ าท่านผู้ดรู ูปภาพหยุดคิดและ
สังเกตสักนิดหนึง" จะพึงรู้สกึ เห็นได้ วา่ ขณะที"ท่านเดินชมรูปภาพอยู่นี , ท่านต้ องเคลื"อนตัวของท่าน ไป
โดยเอาลําตัวซีกข้ างขวาหันสู่พระประธานตลอดเวลาที"เดินดูชมรูปภาพนับแต่จดุ เริ" มต้ นไปจนกระทัง"
ที" สิน, สุดดูช ม กริ ยาแห่ง การเคลื" อนไหวเช่นนี , เป็ นอาการเดินทักษิ ณ าวัตต์โดยรอบองค์พ ระพุท ธ
ประติมากรรมโดยแท้ เป็ นบุญกริ ยาอย่างหนึ"งยังให้ เกิดศิริสวัสดิCแก่ผ้ ดู ชู มรู ปภาพ พร้ อมด้ วยกันกับ
ความชื"นชม รื" นรมย์ใจในการดูชมรูปภาพ นี"เป็ นไปตามความคิดอันชาญฉลาดของช่างจิตรกรรมไทย
แต่ก่อน ซึ"งเรามักมองข้ ามเหตุผลอันสําคัญในการจัดวางและลําดับเขียนรูปภาพของเขาให้ อยู่ในที"
ทางอันเหมาะสมและสมบูรณ์พร้ อมดังกล่าว…

รปที
ู ' 3 องค์ประกอบและตําแหน่งการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ
ที'มา จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. 2536. “ความเข้ าใจจิ ตรกรรมไทย” ในเอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:
อารยธรรม หน่ วยที'6-15. พิมพ์ครัง, ที" 22.กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช.หน้ า 261

2.3 งานวิจัยที'เกี'ยวข้ องกับการออกแบบตกแต่ งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ องในส่วนนี , เพื"อทราบถึงการศึกษาที"ผ่านมาเกี"ยวกับ
การออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ซึง" ประมวลได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
1. เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ (2525 น. 123) ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที"มีผลต่อการสร้ างพระ
อุโบสถไว้ ว่า ...พระอุโบสถหรื อโบสถ์ที"สร้ างขึ ,นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็ นผลสืบเนื"องมาแต่เหตุที"เป็ น
ประเพณีและธรรมเนียมรวมทังขนบนิ
,
ยมซึ"งเป็ นสิ"งที"มีมาแต่สมัยก่อน มิใช่เพิ"งจะมาเกิดเป็ นคตินิยม
แต่ในสมัยหลัง...
...ลักษณะแห่งรู ปแบบและทรวดทรงของพระอุโบสถาคารหรื อโบสถ์ ที"ไ ด้ สร้ างขึน, ในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยลําดับแต่รัชกาลที" 1 จนกระทัง" ในรัชกาลปั จจุบนั มีแบบอย่างและทรวดทรงต่างๆ
กันออกไปตามสภาพที"เกิดจากผลกระทบอันเนื"องมาแต่ประเพณี ขนบนิยมทางด้ านศาสนา พระ
ราชนิยมในพระมหากษั ตริ ย์ และอิทธิพลแบบอย่ างศิลปกรรมของต่ างชาติที"แพร่ เข้ ามาใน
เมืองไทยในแต่ละรัชสมัย... (เรื" องเดียวกัน, น. 131)
2. วรรณิภา ณ สงขลา (2533, น.43) ได้ กล่าวถึง ลักษณะและวิวฒ
ั นาการของงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไว้ ว่า ...สมัยรัตนโกสินทร์ การเขียนภาพยังยึดถือแบบอย่างในสมัย
อยุธยาตอนปลาย มีจดุ มุ่งหมาย เทคนิค และอุดมคติอย่างเดียวกัน สิ"งที"เปลี"ยนแปรไป คือ การใช้ สี
นิยมใช้ สีสดใส และการประดับอันวิจิตรงดงาม สิ"งสํ าคัญอีกอย่างหนึ"ง คือ สถาปั ต ยกรรมสมั ย
รั ตนโกสินทร์ มีประตหน้
ู าต่ างมาก ให้ แสงสว่ างภายในอาคารมากขึนN โครงสีเดิมซึ'งเขียนสี
ขาวหรือสีอ่อน เพื'อให้ เกิดความสว่ างภายในอาคารที'ค่อนข้ างมืดจึงเปลี'ยนไป เมื'ออาคารมี
แสงสว่ างมาก พืนN หลังของจิตรกรรมจึงมักเป็ นสีดาํ นําN เงิน หรือสีเข้ มคลําN อื'นๆ การเขียนภาพ
ยังนิยมภาพชาวต่างประเทศ และลักษณะของอิทธิพลศิลปะจากต่างประเทศอยู่เสมอ ในสมัยรัชกาล
ที" 2 การเขียนภาพสถาปั ตยกรรมนิยมเป็ นเขียนภาพตึกจีน และประกอบด้ วยภาพธรรมชาติ เช่น
ต้ นไม้ ภูเขา และสัตว์คล้ ายแบบจีน
ตอนปลายรัชกาลที" 2และต้ นสมัยรัชกาลที" 3 ลักษณะองค์ประกอบของจิตรกรรม เกิดมีแบบ
ใหม่ขึ ,น ซึ"งต่างไปจากการวางองค์ประกอบแบบเดิมอย่างมาก คือ เกิดมีการเขียนเต็มฝาผนังอันสูง
ใหญ่ทงั , 4 ด้ าน โดยไม่มีเส้ นแบ่งกัน, ฝาผนังออกเป็ นส่วนๆ เหมือนในสมัยรัชกาลที" 1 และที" 2 และ
นิยมเขียนภาพเรื" องพระพุทธประวัติ ชาดก และวรรณกรรมอื"นๆ โดยเขียนต่อเนื"องกันตลอดทังผนั
, ง
ตังแต่
, ต้นจนจบ ไม่มีการแบ่งพื ,นที"ของฝาผนัง หรื อการกันภาพให้
,
ขาดจากกัน...

นอกจากนี ย, ัง ได้ ก ล่า วถึง ช่างเขี ยนจิต รกรรมไทยประเพณี ไว้ ว่า ...ช่า งเขี ยน คือ ผู้ที" มี
ความสามารถในการเขียนภาพ ช่างภาพ เขียนสี และการออกแบบภาพต่างๆ เป็ นการสร้ างสรรค์
ภาพขึ ,นด้ วยประสบการณ์ อุดมคติ และจินตนาการ ซึง" ได้ ปรากฏออกมาเป็ นภาพเขียนที"มีความวิจิตร
งดงาม และแสดงความหมายเกี"ยวกับเรื" องของจิตรกรรมนันๆ
,
งานของช่างเขียนเป็ นงานขันสํ
, าคัญที"สดุ ซึ"งในหมู่ช่างศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้ ยอมรับว่า
งานของช่างเขียนเป็ นงานหลักของการสร้ างสรรค์ศลิ ปกรรมประเภทอื"น เพราะงานทุกประเภทจะต้ อง
เริ" มด้ วยการร่างรูปแบบ โครงสร้ าง หรื อแบบย่อ ขึ ,นรูปให้ เข้ าใจรูปลักษณ์นนได้
ั , เป็ นการเขียนภาพที"
ทําให้ งานสําเร็จรูปขันแรก
,
แล้ วจึงดําเนินงานขันต่
, อๆ ไป… (เรื" องเดียวกัน, น.63)
...ช่างเขี ยนในสมัยโบราณเขียนภาพด้ วยความศรัทธา และตังใจถวายเป็
,
นพระพุทธบูช า
ลักษณะของภาพ และเรื" องของจิตรกรรม มักมีพระสงฆ์หรื อผู้บริ จาคทรัพย์ กําหนดเรื" องให้ โดยช่าง
เขียนจะร่างภาพตามความประสงค์ของท่านเหล่านัน, ผู้ที"ได้ รับเกียรติ คือผู้อปุ ถัมภ์ในการสร้ างภาพ
ช่างเขียนจึงมักเขียนชื"อผู้สร้ างลงไว้ ด้วย แต่มิได้ ลงชื"อช่างเอง น้ อยแห่งที"มีชื"อช่างเขียนอยู่ ซึ"งทําให้
สามารถทราบนามช่างเขี ยนบ้ าง แต่ไ ม่มาก และการสื บหาประวัติช่างเขี ยนสํ าคัญ ต่างๆ ยัง พบ
หลักฐานน้ อย... (เรื" องเดียวกัน, น.69)
3. สน สีมาตรัง (2549, น.116-168) ได้ กล่าวถึง โครงสร้ างความคิดและรูปแบบอย่างใหม่ใน
จิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังนี ,
การกําหนดเรื' อง…สันนิษฐานว่าการกํ าหนดเรื" องที"จะเขียนลงในอาคารแต่ละหลัง เป็ น
ลักษณะเลื อกสรรเรื" องราวให้ มี ความหมายเฉพาะ ที" มี ความหมายเหมาะสมกับศักดิCของอาคาร
อาจจะเป็ นพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที" 3 ที"ทรงสนพระทัยการ
ก่อสร้ างพระอารามหลวงอย่างใกล้ ชิด และทรงมีความคิดริ เริ" มสร้ างสรรค์งานศิลปะแบบใหม่ และ
ทรงมีพระราชนิยมอย่างใหม่ ... (เรื" องเดียวกัน, น.147)
ลักษณะการวางเรื' อง...ผนังด้ านหลังพระประธานและด้ านตรงหน้ าพระประธาน และผนัง
เหนือขอบประตูหน้ าและหลัง ผนังเหนือขอบหน้ าต่างของผนังด้ านข้ างซ้ ายขวาของพระประธาน ไม่
เขียนภาพไตรภูมิ ภาพจักรวาล ภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ภาพเทพชุมนุม และภาพพระอดีต
พระพุทธเจ้ า แต่เ ปลี" ยนมาเขี ยนเป็ นภาพเล่าเรื" องวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื" องใดเรื" อ งหนึ"ง ที" ถูก
เลือกสรรจากคณะช่างเขียน ว่ามีความหมายสอดคล้ องกับความหมายของอาคารและศักดิCของพระ
อารามหลวงนัน, นําวรรณกรรมนันออกแบบเป็
,
นองค์ประกอบศิลปะขนาดใหญ่ลงบนผนังทัง, สี"ด้าน
ภายในอาคาร

ส่วนผนังระหว่างประตูหน้ าและหลัง ตลอดจนผนังระหว่างหน้ าต่าง (ในสมัยรัชกาลที" ๓ ไม่มี
การสร้ างอาคารผนังทึบ) ไม่เจาะจงว่าจะเขียนพุทธประวัติและทศชาติชาดกอีกต่อไป เปลี"ยนมาเป็ น
ภาพเล่าเรื" องวรรณกรรมพุทธศาสนาที"คดั เลือกให้ มีความหมายและทําหน้ าที"เฉพาะที"เฉพาะอาคาร
นัน, ในวัดหนึ"งมีอาคารหลายหลัง ก็กําหนดให้ จิตรกรรมฝาผนังในอาคารแต่ละหลังมีความหมาย
เชื"อมโยงกันตามหน้ าที"และศักดิขC องอาคาร
โครงสร้ างแนวความคิดที"กล่าวมาข้ างต้ นนี ,จัดเป็ นโครงสร้ างใหม่ เป็ นการพัฒนาต่อเนื"องจาก
โครงสร้ างแนวความคิดเดิม เป็ นทรรศนะความงามอย่างใหม่... (เรื" องเดียวกัน, น.137-141)
อิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนัง
ส่วนโครงสร้ างรปแบบศิ
ลปะอย่างใหม่ในจิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ สน
ู
สีม าตรัง (2549, น.141-143) ได้ กล่าวว่า...โลกทัศน์ ของผู้คนในสมัยรั ชกาลที" 3 เริ" มเปิ ดประตูสู่
วิทยาการตะวันตก มีความรู้ เรื" องวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และมีศิลปกรรมแบบตะวันตกเริ" มเข้ ามา
เผยแพร่โดยกลุ่มมิชชัน" นารี พ่อค้ าชาวตะวันตก เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือโดยหมอบลัดเลย์ และ
การแพทย์แผนตะวันตก ทังหมดนี
,
,ถูกรับรู้ และถูกหลอมรวมเป็ นรสนิยมอย่างใหม่และสร้ างรู ปแบบ
ศิลปะอย่างใหม่ในงานจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรในสมัยรัชกาลที" 3 เริ" มรู้ จกั การเขียนภาพแบบกําหนดให้ มีเส้ นขอบฟ้าขึ ,นในรู ป การ
ลํ า ดับ ระยะใกล้ แ ละไกลด้ ว ยการลํ า ดับ ขนาด กํ า หนดให้ ค นและอาคารที" อ ยู่ใ กล้ มี ข นาดใหญ่
กําหนดให้ คนและอาคารที"อยูไ่ กลออกไปมีขนาดเล็กลงเป็ นลําดับไป คนและอาคารที"อยู่ใกล้ เส้ นขอบ
ฟ้าจัดว่าอยู่ระยะไกลสุดและมีขนาดเล็กสุด เหนือเส้ นขอบฟ้าให้ เป็ นพื ,นที"อากาศ ให้ ความสนใจแก่
กลุ่มเมฆและบรรยากาศของท้ องฟ้า แต่ยงั ไม่ได้ กําหนดช่วงเวลาของวันว่าบรรยากาศเช้ า บ่าย เย็น
และกลางคืน ยังเขียนแสดงเป็ นเวลากลางวัน ไม่มีช่วงใดของวันที"ชดั เจน ยังไม่มีการแสดงแสงและ
เงา ยังเขียนเป็ นภาพประดิษฐ์ ที"พฒ
ั นาจนเป็ นรูปแบบประดิษฐ์ (Stylized)
จิ ต รกรในสมัย รั ช กาลที" 3 มี ค วามคิ ด แบบให้ ความสํ า คัญ กั บ ความจริ ง ตามตาเห็ น
(Perceptual Reality) มากขึ ,น จนเห็นได้ จากการให้ ความสําคัญต่อสัดส่วนสัมพันธ์ ระหว่างคนกับ
สถาปั ตยกรรม โดยความจริ งตามตาเห็นคนย่อมมีขนาดเล็กกว่าสถาปั ตยกรรม ช่างเขียนในสมัยนี ,
เขียนภาพคนลงไว้ ในสถาปั ตยกรรม มีขนาดตัวคนเล็กลงมากกว่าช่างเขียนในสมัยอยุธยาตอนปลาย
และรัชกาลที" 1-2 ในอดีตช่างเขียนคนคับพื ,นที"สถาปั ตยกรรม ถ้ าคิดตามเหตุผลและความจริ งตามตา
เห็น ภาพคนนัง" ถ้ าลุกขึ ,นยืน ภาพคนเดียวกันนี ,หัวจะทะลุสถาปั ตยกรรม เหตุที"เป็ นเช่นนี ,เพราะช่าง
เขียนในอดีตมีวิธีคิดแบบให้ ความสําคัญต่อความเชื"อและจินตนาการ (Conceptual Reality) จึงคิด

เป็ นเพียงภาพสัญลักษณ์ หมายให้ เข้ าใจเท่านัน, ผู้คนในสมัยอดีตต่างมีวิธีคิดในแนวเดียวกันก็พึง
พอใจและเข้ าถึงความหมายได้ สมบูรณ์
วิ ธี คิ ด แบบให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ ความจริ ง ตามตาเห็ น ของช่า งเขี ย นในสมัย รั ช กาลที" 3 นี ,
สันนิษฐานว่าเกิดจากโลกทัศน์ (World View) ของผู้คนในสมัยรัชกาลที" 3 เปิ ดรับรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและเทคโนโลยีแบบตะวันตกตลอดจนศิลปกรรมแบบตะวันตกที"ถกู นํามาเผยแพร่ให้ ได้ ร้ ูจกั
โดยมิชชัน" นารี พ่อค้ าชาวตะวันตก ที"เข้ ามาอยูใ่ นกรุงเทพฯ ในเวลานัน,
มีข้อน่าสังเกตว่าในจิตรกรรมฝาผนังที"เขียนขึ ,นในสมัยรัชกาลที" 3 จะมีภาพบ้ านเมือง อาคาร
แบบตะวันตกมาปรากฏร่ วมกับภาพอื"นๆ บนผนังเสมอ โดยเฉพาะตรงบริ เวณเส้ นขอบฟ้าจะมีภาพ
บ้ านเรื อนตะวันตกเขียนไว้ ให้ เห็น เสมือนเป็ นบ้ านเมืองในจินตนาการของช่างเขียนเวลานัน, ช่างเขียน
คงได้ ความบันดาลใจหรื อเขียนลอกจากภาพพิมพ์และภาพเขียนที"นกั สอนศาสนาคริ สต์ และพ่อค้ า
ชาวตะวันตกนําเข้ ามา
อิทธิพลการตกแต่ งแบบจีนในงานจิตรกรรมฝาผนัง
นอกจากนัน, สน สีมาตรัง (2522, น.22-23) ได้ กล่าวถึง อิทธิพลการตกแต่งแบบจีนในงาน
จิตรกรรมไทยดัง นี., ..ในขณะที" จิตรกรรมแบบพระราชนิยม รั ชกาลที" 3 (จิตรกรรมฝาผนัง ในพระ
อุโบสถ วัดราชโอรสาราม) กําลังได้ รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติเดิม(ในรัชกาลที"1-2) ก็ไม่
เสื"อมความนิยมจนสูญหายไป และดูเหมื อนพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสนับสนุน
ควบคูก่ นั ไป ดังมีพยานหลักฐานคือ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวราราม และที"อื"นๆ
ที"สร้ างและซ่อมในรัชกาลนี ,ยังคงเขียนเป็ นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แต่จิตรกรรมเหล่านี ,
มีพฒ
ั นาการในตัวเองมาอีกก้ าวหนึ"ง สิ"งสําคัญคือการยอมรับลักษณะลางประการของศิลปะตกแต่ง
แบบจีนมาเสริมแต่งอยูใ่ นงานด้ วย ลักษณะที"เด่นที"สดุ และเห็นได้ ชดั คือการใช้ ทองคําเปลวปิ ดเพื"อผล
การตกแต่งอย่างมากมาย มากเสียแทบจะกล่าวว่าฟุ่ มเฟื อย...
...ลักษณะการตกแต่งแบบจีน มีลกั ษณะเด่นเรื" อง “การทําให้ ละลานตา” กล่าวคือ ศิลปะการ
ตกแต่งของจีนจะดูวิจิตร รุ่ มรวย มัง" คัง" และลายตา ลายที"ใช้ จะมีขนาดใกล้ เคียงกันจะว่าเท่ากันก็ได้
นํ า, หนักที "จ ะใช้ แ ตกต่างกัน มากเพื"อ แลดูล อยเด่น และบางส่วนก็จ มหายไป นิย มใช้ สีท องที "ให้ ผ
ความรู้สกึ มัง" คัง" ลายจะต่อเนื"องแบบเคลื"อนไหวไม่มีที"จบ ลักษณะการตกแต่งอย่างจีนเท่าที"วิเคราะห์
จําแนกออกมา ช่างเขียนไทยในรัชกาลที" 3 มีความฉลาดที"นํามาปรับใช้ ในจิตรกรรมไทยเสียจนดูไม่
ออกว่าเป็ นอิทธิพลศิลปะตกแต่งของจีน หรื ออาจเกิดจากช่างเขียนไทยมีความนิยมศิลปะแบบจีน
จากศิลปวัตถุที"นํามาจากเมืองจีน แล้ วเกิดการซึมซับอิทธิพลศิลปะจีนโดยไม่ร้ ู สึกตัว ลักษณะบาง
ประการในจิตรกรรมไทยในรัช กาลที" 3 ที" รับอิทธิ พ ลตกแต่ง อย่างจี น มีเ รื" องการใช้ ขนาดคน สัตว์

ต้ นไม้ และสถาปั ตยกรรม ในแต่ละประเภทที"กล่าวมาจะมีขนาดเท่าๆ กัน เรื" องช่องไฟหรื อระยะห่าง
ระหว่างสิ"งของต่างๆ ที"บรรจุลงในภาพผนังจะแลดูใกล้ เคียงกัน การจัดภาพแบบต่อเนื"องเคลื"อนไป
เรื" อยไม่มีที"จบ สีทองลอยเด่น สีพื ,นจะจมหายไป สีทองจะปรากฏสุกวามเป็ นหย่อมๆ จนลานตาทัว" ไป
ทัง, ภาพ การเขี ยนเป็ นธรรมชาติไ ม่มี การแบ่ง ส่วนแบ่ง ตอนทํ าให้ ภ าพต่อเนื" องแบบไม่มี ขอบเขต
แน่นอน การจัดองค์ประกอบภาพแบบเขียนเป็ นภาพเล่าเรื" องจากส่วนล่างของผนังติดต่อขึ ,นไปจนจด
เพดาน และยังเขียนติดต่อในลักษณะการเดียวกันทังสี
, "ผนังรอบอาคาร ยิ"งทําให้ เกิดอาการลายตา
มากยิ"งขึ ,น ขอให้ สงั เกตว่า เมื"อก้ าวเข้ าไปยังวิหารหลวงวัดสุทศั นเทพวราราม จะเห็นสีทองขององค์
พระพุทธศากยมุนีที"ตงเป็
ั , นประธานอยู่ในวิหารนันเปล่
, งประกายสุกใสเด่นอยู่กลาง เมื"อเลื"อนสายตา
ไปพิจารณาภาพจิตรกรรมฝาผนังที"เขียนประดับเต็มทังผนั
, ง จะเห็นว่าภาพแห่งนี ,ลายตาไปหมด เห็น
สีทองสุกใสลอยเด่นออกมาจากผนังเป็ นหย่อมๆ เต็มไปหมด ดูเหมือนเป็ นพื ,นลายประดับมากกว่าจะ
ดูเป็ นภาพเล่าเรื" อง...
4. ศักดิCชยั สายสิงห์ (2551, น. 22-24) ได้ กล่าวถึง ลักษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระ
อุโบสถ ดังนี , ...ลักษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลที" 1 – 3
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที' 1 แบบประเพณีนิยมที"สืบมาแต่สมัยโบราณ ตัวอย่างเช่น พระ
อุโบสถ วัดสุวรรณาราม เป็ นต้ น กลุ่มที' 2 แบบผสมระหว่างประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม
ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถ วัดราชนัดดาราม เป็ นต้ น และกลุ่มที' 3 แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที" 3
ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม เป็ นต้ น...
นอกจากนันยั
, งได้ กล่าวถึง จิตรกรรมในสมัยรัชกาลที" 3 (เรื" องเดียวกัน, น. 55 - 59) ดังนี , ...
ถือได้ ว่าเป็ นยุคสมัยของการสร้ างงานอย่างแท้ จริ ง ทัง, งานที"เขียนขึน, ตามแบบประเพณี นิยม งาน
ซ่อมแซมของเดิมที"มี อยู่แล้ ว งานที"เป็ นแนวความคิดแบบใหม่ทงั , เรื" องราวที"เ ขียน ที" สําคัญ คือการ
แสดงออกในงานจิตรกรรมและเทคนิคการเขียนอย่างใหม่ และสุดท้ ายคือการเขียนจิตรกรรมแนวใหม่
ที"ไ ม่ใช่เ รื" องราว แต่เ ป็ นงานประดับตกแต่ง แทนในกลุ่ม ที" สร้ างใหม่แบบพระราชนิยม... โดยแบ่ง
ประเภทของงานจิตรกรรมออกตามลักษณะได้ คือ จิตรกรรมแบบประเพณี นิยม ซึ"งมีแนวการ
เขี ย นแบบประเพณี ที" สื บ ทอดมาจากสมัย อยุธ ยาตอนปลาย ตัว อย่า งจิ ต รกรรมในกลุ่ม นี , ได้ แ ก่
จิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม และจิตรกรรมที'เขียนลวดลายและเครื' องมงคลอย่ าง
จี น งานจิ ต รกรรมประเภทนี ป, รากฏเกื อ บทุ ก วัด ที" เ ป็ นแบบพระราชนิ ย ม การเขี ย นลายจี น นี ,
ประกอบด้ วยโต๊ ะเครื" องตังอย่
, างจีน มีสญ
ั ลักษณ์ของความเป็ นมงคลต่างๆ หรื อ ฮก ลก ซิ"ว, ดอกไม้
มงคล, สัตว์มงคล, เป็ นต้ น ข้ อสันนิษฐานเรื" องเครื" องโต๊ ะเครื" องตังอย่
, างจีนนี , น่าจะเป็ นพระราชนิยม
ที"มาจากจีน ซึ"งนิยมเครื" องตังไว้
, ในบ้ านพักอาศัยเพื"อความมีโชคลาภ และมีการเขียนภาพภายใน

ศาสนสถานของจีน ด้ วยเหตุนี ,จึงได้ มีการนํามาเขียนเป็ นงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและพระ
วิหารในสมัยรัชกาลที" 3 ...นอกจากนันยั
, งมีงานประดับตกแต่งด้ วยลวดลาย ตามผนังภายในอาคาร
ของวัดแบบพระราชนิยม ซึ"งไม่เขียนเป็ นเรื" องราวและลวดลายมงคลอย่างจีน แต่เขียนผนังเป็ นเพียง
งานตกแต่งพื ,นสีและเขียนลายดอกไม้ ใบไม้ เต็มผนังเป็ นลายเดียวกันทังหมด
,
ดอกไม้ ที"พบมากได้ แก่
ดอกโบตัน ลักษณะของจิตรกรรมประเภทนี ,เป็ นแบบพระราชนิยมที"เกิดขึ ,นในสมัยรัชกาลที" 3 ถือเป็ น
งานตกแต่งเพื"อสร้ างบรรยากาศภายในอาคาร...
5. กรรณิการ์ ไทยานันท์ (2533, น. 9-10) ได้ กล่าวถึงลักษณะทางสถาปั ตยกรรม สมัย
รัชกาลที" 3 ดังนี , ...การสร้ างและสถาปนาพระอารามแต่ละแห่งในรัชกาลที" 3 นัน...มี
, แบบอย่างทาง
สถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถ ตามที"ปรากฏหลักฐานทางถาวรวัตถุมีรูปแบบที"จําแนกออกเป็ น 2
อย่างคือ ลักษณะสถาปั ตยกรรมพระแบบราชนิยม และลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบประเพณีนิยม
แบบอย่ างและลั ก ษณะทางสถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิ ย ม
เป็ นแบบที"
พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชดําริ ขึ ,นเป็ นการส่วนพระองค์จึงทรงเปลี"ยนแปลง
แบบอย่างสร้ างตามพระราชหฤทัย การสร้ างมักเอาแบบอย่างจีนมาใช้ ซึ"งพระราชนิยมในแบบอย่าง
ศิลปกรรมจีน และเหตุในด้ านการประหยัดในการก่อสร้ าง และความมัน" คงทนถาวรในการใช้ วสั ดุให้
คงสภาพได้ นาน โดยมิต้องอาศัยการบูรณปฏิสงั ขรณ์ ก็เป็ นเหตุสําคัญทําให้ เกิดการเปลี"ยนแปลง
ในทางรูปแบบและการตกแต่งพระอุโบสถ ลักษณะส่วนใหญ่ของพื ,นผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ยกพื ,น
สูงขึ ,นเล็กน้ อย มีระเบียงทางด้ านข้ างและมุขด้ านหน้ าด้ านหลัง มีเสารายรอบรับชายคามีหลังคาปี ก
นก หลังคาทําหน้ าจัว" หรื อหน้ าบันด้ วยเครื" องก่อ นิยมปั น, ปูนเป็ นลวดลายดอกไม้ ดอกพุดตานใบเทศ
หรื อประดับกระเบื ,องถ้ วยสีตา่ งๆ ไม่ประดับช่อฟ้า นาคสะดุ้งและหางหงส์
แบบอย่ างและลักษณะทางสถาปั ตยกรรมประเพณีนิยม เป็ นแบบที"ได้ รับการสร้ างใหม่
หรื อ ปฏิ สัง ขรณ์ ขึ น, ใหม่ จะรั ก ษาแบบอย่ า งประเพณี ที" นิ ย มมาแต่รั ช การก่ อ นไว้ ห รื อ ได้ รั บ การ
เปลี"ยนแปลงบ้ าง ซึง" เป็ นการสร้ างให้ มนั" คงถาวร ไม่ถึงกับแก้ ไขหรื อเปลี"ยนแปลงยกเลิก จะมีรูปแบบ
ลักษณะการตกแต่งคตินิยมที"เปลี"ยนไปบ้ าง คือมีลกั ษณะทรวดทรงพระอุโบสถวิหารที"สร้ างขึ ,นนันมี
,
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน คือเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า มีหลังคาลาดเป็ นชัน, มุงกระเบื ,องสี ผนังก่ออิฐถือปูน
ประดับลวดลายมีเสาใหญ่รายรอบรับชายคา และมีระเบียงต่อออกไปเดินได้ โดยรอบ เป็ นแบบอย่าง
ที"คดิ ขึ ,นใหม่โดยเฉพาะในรัชกาลนี , จึงเป็ นผลให้ เกิดการเปลี"ยนแปลงรูปแบบภายนอกของพระอุโบสถ
ขึ ,น...

บทที' 3

พระบาทสมเด็จพระนั'งเกล้ าเจ้ าอย่ หู ัว รั ชกาลที' 3
การศึก ษาในบทที" 3 นี ผ, ้ ูวิ จัย มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื" อ ศึก ษาถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็ จ พระนั"ง เกล้ า เจ้ า อยู่หัว รั ช กาลที" 3 โดยแบ่ง เนื อ, หาการศึก ษาออกเป็ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้ ว ย ส่ว นแรกได้ แ ก่ พระราชประวัติ ส่ว นที" ส องได้ แ ก่ สภาพการปกครอง สัง คม และ
เศรษฐกิจ และส่วนที"สามได้ แก่ พระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

3.1 พระราชประวัติ
พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 แบ่งเนื ,อหาการศึกษา
ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย พระราชประวัติก่อนเสด็จดํารงสิริราชสมบัติ และพระราชประวัติเมื"อ
เสด็จดํารงสิริราชสมบัติ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
3.1.1 พระราชประวัตกิ ่ อนเสด็จดํารงสิริราชสมบัติ (พ.ศ. 2330-2366)
พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงเป็ นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที" 2 (เมื"อครัง, ดํารงพระยศเป็ นสมเด็จพระเจ้ าลูกยา
เธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) และเจ้ าจอมมารดาเรี ยม (ต่อมาได้ รับการสถาปนาพระอิสริ ยยศขึ ,น
เป็ นกรมสมเด็จพระศรี สลุ าลัย) พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “ทับ” ทรงประสูติเมื"อวันจันทร์ เดือน 4
แรม 10 คํ"า ปี มะแม นพศก ศักราช 1149 ปี (ตรงกับวันที" 31 มีนาคม พ.ศ. 2330) (เจ้ าพระยาทิพากร
วงศ์ฯ 2547, น. 153) ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เป็ นปี ที" 6 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที" 1
เมื"อแรกประสูติ พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงดํารงฐานันดรศักดิCเป็ น “พระเจ้ า
หลานเธอ หม่อมเจ้ าชายทับ” ทรงเป็ นที"โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็ น
อย่า งยิ" ง ด้ ว ยทรงเป็ นพระราชนัด ดาพระองค์ ใ หญ่ ที" มี ค วามใกล้ ชิ ด พระองค์ จึง ได้ รั บ พระมหา
กรุ ณาธิคณ
ุ เป็ นการพิเศษ ดังเช่น เมื"อครัง, พระชนมายุได้ 13 พรรษา ครบกําหนดโสกันต์ ทรงได้ รับ
พระมหากรุ ณ าธิ คุณ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกอบพระราชพิ ธี โสกันต์ ณ พระที" นั"ง ดุสิตมหาปราสาท
ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็ นการพิเศษ เป็ นต้ น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2349 เมื"อสมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงเสด็จ
เถลิงถวัลยราชอุปราชาภิเษกขึ ,นเป็ น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยตามราชประเพณีอนั มีมาแต่
โบราณแล้ ว พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค์ ได้ ดํารงพระยศเป็ น “พระองค์เจ้ า” ดังนัน,

“พระเจ้ าหลานเธอ หม่อมเจ้ าชายทับ” จึงได้ เลื"อนพระอิสริ ยยศขึ ,นเป็ น “พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์
เจ้ าชายทับ” ตามฐานันดรศักดิC
ครัน, เมื"อ “พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าชายทับ” มีพระชนมายุ 21 พรรษา ครบปี ที"จะทรง
ผนวช พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลก ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกอบพิธี บ รรพชาและ
อุปสมบท ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม “เฉพาะพระพักตร์ ” พร้ อมกับทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ า
หลานเธอ พระองค์เจ้ าชายทับ เสด็จไปประทับจําพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2352 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จสวรรคต สมเด็จพระ
เจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้ เสด็จขึ ,นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระนามตามพระ
สุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยฯ “พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าชายทับ” จึง
ได้ เลื"อนพระราชฐานันดรศักดิCขึ ,นเป็ นพระองค์เจ้ าลูกหลวงโดยใช้ คํานําหน้ าพระนามว่า “พระเจ้ าลูก
ยาเธอ พระองค์เจ้ าชายทับ”
ในปี พ.ศ. 2356 พระเจ้ าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ าชายทับ มีพระชนมายุ 26 พรรษา ด้ วยทรงมี
พระปรี ชาในกิ จการด้ านต่างๆ และทรงปฏิบตั ิพระราชภารกิจได้ เ ป็ นอย่างดี เป็ นที"ไ ว้ วางพระราช
หฤทัยยิ"งกว่าพระราชโอรสพระองค์อื"น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั 2530, น. 34)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ สถาปนาขึ ,นเป็ น “พระเจ้ าลูก
ยาเธอกรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ” (เจษฎาแปลว่าผู้เป็ นใหญ่, บดินทร์ แปลว่าพระเจ้ าแผ่นดิน) พร้ อม
ได้ รับพระราชกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ทรงกํ ากับราชการกรมท่า กรมพระคลัง มหาสมบัติ กรมพระ
ตํารวจว่าความฎีกา ซึ"งเป็ นกรมสําคัญในราชการแผ่นดินสมัยนันทั
, งสิ
, ,น ทังยั
, งได้ รับการวางพระราช
หฤทัยให้ รับราชการต่างๆ ต่างพระเนตรพระกรรณอีกเป็ นอันมากตลอดรัชกาล (ม.ร.ว.แสงสูรย์
ลดาวัลย์ 2531, น. 19)
พระปรี ชาสามารถในกิจการด้ านต่างๆ ของพระองค์ ปรากฏในเอกสารบันทึกของนายจอห์น
ครอเฟิ ต ผู้ซงึ" รัฐบาลอังกฤษที"อินเดียมอบหมายให้ เดินทางมาเจริญความสําพันธ์ทางการทูต และการ
พานิชย์ มีข้อความตอนหนึ"งกล่าวว่า (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2546, น. 195 และ ม.
ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพฒ
ั น์ 2515, น. 15)
“...ตามประเพณีของราชสํานัก เราจะต้ องเฝ้ ากรมเจษฎ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้ า
แผ่นดินเสียก่อน เจ้ านายพระองค์นี ,ทรงว่าราชการสิทธิขาดทังการต่
,
างประเทศและการพานิชย์...”
และ “...กรมเจษฎ์ ...ทรงเป็ นเจ้ านายที"ฉลาดหลักแหลมที"สดุ ในบรรดาเจ้ านายและขุนนางชัน,
ผู้ใหญ่ในราชสํานักสยาม”

นอกจากนัน, “พระเจ้ าลูกยาเธอกรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ” ยังทรงแสดงพระปรี ชาสามารถใน
เชิ ง การพานิ ช ย์ ทรงแต่ง สํ า เภาบรรทุก สิ น ค้ า ต่า งๆไปค้ า ขายยัง ต่า งประเทศเป็ นจํ า นวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ"งการค้ าขายกับชาวจีน ซึ"งปรากฏว่ากิจการค้ าของพระองค์เจริ ญก้ าวหน้ าทําให้
เศรษฐกิจมีความมัน" คงเกิดประโยชน์ตอ่ บ้ านเมืองเป็ นอันมาก ดังพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั “พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ”
(2530, น. 37-38) มีข้อความตอนหนึง" กล่าวว่า
“...พระองค์ก็ได้ ทรงแต่งสําเภาไปค้ าขายในส่วนของพระองค์อีกส่วนหนึ"งต่างหาก จึงถึงซึ"งความ
บริ บรู ณ์ด้วยทรัพย์พอที"จะฉลองพระเดชพระคุณ มิได้ ขดั ขวางในราชการได้ เป็ นเหตุให้ สมเด็จพระ
บรมชนกนารถทรงพระมหากรุณา แล้ วตรัสประกาศออกพระนามพระองค์วา่ “เจ้ าสัว” เสมอมา...”

3.1.2 พระราชประวัตเิ มื'อเสด็จดํารงสิริราชสมบัติ (พ.ศ. 2367-2394)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย เสด็จสวรรคตในเวลากลางคืนของวันพุธ เดือน 8
แรม 11 คํ"า ปี วอก ฉศก จุลศักราช 1186 (ตรงกับวันที" 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367) โดยมิได้ มีรับสัง"
มอบหมายให้ พระราชวงศ์พระองค์ใดเป็ นผู้ได้ รับราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์ ทําให้ พระราชวงศา
นุวงศ์ เสนาบดี จึงพร้ อมใจกันทูลเชิญพระเจ้ าลูกยาเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ขึ ,นครองราชย์โดย
“อเนกมหาชนนิกร สโมสรสมมุติ” เป็ นพระมหากษัตริ ย์พระองค์ที" 3 แห่งราชวงศ์จกั รี ขณะมีพระชน
มายุ 37 พรรษา (ม.ร.ว.แสงสูร ย์ ลดาวัล ย์ 2531, น. 21-22) มี ข้ อ ความตอนหนึ"ง ในพระราช
พงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3 (2547, น. 1) ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี ,ไว้ วา่
“...พระราชวงศานุวงศ์ต่างกรม ผู้ใหญ่และเสนาบดี และข้ าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อย
นอนประจําอยู่ในพระราชวัง จึ"งอาราธนาพระสังฆราช พระราชาคณะผู้ใหญ่มาแล้ ว พร้ อมด้ วย
พระบรมราชวงศานุวงศ์ต่างกรม และท่านเสนาบดีและข้ าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ๆ ซึ"งเป็ น
ประธานในราชการแผ่นดิน ปรึ กษาราชการแผ่นดิน เห็นว่าพระเจ้ าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ กรม
หมื"นเจษฎาบดินทร์ ทรงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด ได้ ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มาช้ านาน ทังข้
, าทูลละอองธุลีพระบาทก็มีความจงรักสวามิภกั ดิCใน
พระองค์ทา่ นก็มาก สมควรจะครอบครองสิริราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบพระบรมราชตระกูลต่อไป
จึ"งพากันเข้ าเฝ้ าพระเจ้ าลูกยาเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ซึ"งเป็ นพระราชโอรสผู้ใหญ่ เชิญเสด็จ
ขึ ,นครองสิริราชสมบัติ ดํารงอาณาจักรสยามพิภพต่อไป...”

เมื"อพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เสด็จดํารงสิริราชสมบัติแล้ ว ทรงโปรดเกล้ าฯให้ จดั
งานปลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย และทรงโปรดเกล้ าฯให้ จดั ตังการพระ
,
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยเยี"ยงอย่างบรรพราชประเพณีสืบมา ขึ ,นในปี พ.ศ.
2367 ระหว่างวันพฤหัสบดี เดือน 9 ขึ ,น 4 คํ"า (ตรงกับวันที" 29 กรกฎาคม พ.ศ.2367) ถึงวันอาทิตย์
เดือน 9 ขึน, 7 คํ"า ปี วอก (ตรงกับวันที" 1 สิงหาคม พ.ศ.2367) รวมเวลา 4 วัน ครั ง, นัน, จารึ กพระ
สุพรรณบัฏถวายพระปรมาภิไธย เหมือนที"เคยถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบรมชนกาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยทุกพยางค์
อักษรว่า (ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์ 2531, น. 22)
“สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชรามาธิ บดี ศรี สินทรมหาจักรพรรดิ ราชาธิ บดินทร์ ธรณินทราธิ ราช
รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรี ภวู เนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศัย สมุทยั ตโน
มนต์ สกลจักรวาฬธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริ หริ นทราธาดาธิบดี ศรี วิบลุ ย์ยคุณอักนิษฐ ฤทธิ
ราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชราชาธิราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรบรมาธิ
เบศ โลกเชษฐวิสุทธิ รั ตนมงกุฎประเทศคตา มหาพุทธางกูร บรมบพิตร พระพุทธเจ้ าอยู่หวั ณ
กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรี อยุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบรุ ี รมย์ อุดมราชนิเวศนม
หาสถาน”

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 4 ทรงจารึกพระสุพรรณบัฏ
ถวายพระบรมนามาภิไธย รัชกาลที" 3 ใหม่วา่
“พระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรเสฏฐ มหาเจษฎาบดินทร สยามมินทรวโรดม บรมธรรมิก มหา
ราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ”

พระนามว่า “พระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ” นี , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 4
ทรงเป็ นผู้บญ
ั ญัติขึ ,นมาโดยอนุโลมตามพระนามเดิมว่า “ทับ” ในปี พ.ศ. 2394 (เจ้ าพระยาทิพากร
วงศ์ฯ 2548, น. 60 และ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพฒ
ั น์ 2514, น. 15)
ต่อมาในสมัยรัชกาลที" 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ เปลี"ยนถวายพระบรม
นามาภิไธย รัชกาลที" 3 ใหม่วา่
“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรี สนิ ทรมหาเจษฎาบดินทร พระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ”

นอกจากนี ใ, นพระราชพิธี บรมราชาภิ เ ษกครั ง, นัน, พระบาทสมเด็จ พระนั"ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที" 3 ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ “ข้ าราชการผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อยพร้ อมกันถือนํ ,าพระพิพฒ
ั สัตยา ถวายตัวเป็
ข้ าทําราชการฉลองพระเดชพระคุณ” ต่อมาทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมหมื"นศักดิพลเสพย์ พระปิ ตุจฉา
ขึ ,นเป็ นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ ายหน้ า, ทรงตังพระราชาคณะ,
,
ทรงสถาปนาสมเด็จพระพันปี
หลวงและบรมวงศานุวงศ์, และทรงโปรดเกล้ าฯตังข้
, าราชการฝ่ ายต่างๆ เป็ นต้ น
พระราชกรณียกิจต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 นัน, พระองค์
ทรงนํ าบ้ านเมืองผ่านพ้ นอุปสรรคนานับประการไปได้ ด้วยดี ทางด้ าน”การปกครอง” ทรงบริ หาร
บ้ านเมืองได้ อย่างสงบสุข เรี ยบร้ อย ทรงปราบปรามหัวเมืองประเทศราชในขณะนัน, ให้ อยู่ในความ
สงบเรี ยบร้ อย (วอลเตอร์ เอฟ เวลลา 2514, น. 65) ทรงนําความเจริ ญทางด้ าน “เศรษฐกิจ” อันสืบ
เนื"องมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ด้ วยพระปรี ชาสามารถทางด้ านการค้ า
ทรงปรั บปรุ ง ระบบการจัดเก็ บภาษี อากร ทํ าให้ ส ามารถนํ า เงิ น ตราเข้ าสู่ท้องพระคลัง ได้ ม ากขึน,
ตลอดจนเปลี" ย นแปลงระบบการใช้ แ รงงานใน ”สัง คม” นอกจากนี พ, ระองค์ ท รงทํ า นุบํ า รุ ง
พระพุทธศาสนาในฐานะองค์อคั รศาสนูปถัมภก ด้ วยการพระราชทานทรัพย์อย่างมากมายในการ
สร้ าง บูรณะ ปฏิสงั ขรณ์พระอาราม
ในปี พ.ศ. 2393 พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงพระประชวรเรื" อยมา
จนทรุดหนักขึ ,น ในวันอาทิตย์ เดือน 3 ขึ ,น 8 คํ"า ปี จอ โทศก (ตรงกับวันที" 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2393)
ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ขนุ นางเข้ าเฝ้า ได้ แก่ พระยาราชสุภาวดี พระยาพิพฒ
ั น์ (บุญศรี )
ทรงมีกระแสพระราชดําริถึงผู้สืบราชสมบัติ ดังต่อไปนี , (เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ฯ 2547, น. 151-152)
“...ทรงพระกรุ ณาดํารัสให้ จดหมายพระราชโองการปฏิญาณ ยกนามพระรัตนตรัยสรณคม อัน
อุด มเป็ นประธานพยานอัน ยิ" ง ใหญ่ ใ ห้ เ ห็ น จริ ง ในพระราชหฤทัย แล้ ว ทรงพระราชดํ า รั ส ยอม
อนุญาตให้ เจ้ าพระยาพระคลัง ซึ"งว่าที"สมุหพระกลาโหม พระยาศรี พิพฒ
ั น์รัตนราชโกษา พระยา
ราชสุภาวดีวา่ ที"สมุหนายกกับขุนนางผู้น้อยทังปวง
, จงมีความสโมสรสามัคคีปรึ กษาพร้ อมกัน เมื"อ
เห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที"มีวยั วุฒิ ปรี ชารอบรู้ราชานุวตั ร เป็ นศาสนูปถัมภก ยกบวร
พระพุทธศาสนา และปกป้องไพร่ ฟ้าอาณาประชาราษฎร รักษาแผ่นดินให้ สขุ สวัสดิCโดยยิ"ง เป็ นที"
ยินดีแก่มหาชนทัง, ปวง ก็สดุ แท้ จะเห็นดี ประนีประนอมพร้ อมใจกันยกพระบรมวงศ์องศ์นนขึ
ั , น,
เสวยมไหสวรรยาธิ ปัตย์ถวัลยราช สืบสันติวงศ์ดํารงราชประเพณีต่อไปเถิด อย่าได้ กริ" งเกรงพระ
ราชอัธยาศัยเลยเอาแต่ให้ ได้ เป็ นสุขทัว" หน้ า อย่าให้ เกิดการรบราฆ่าฟั นกันให้ ได้ ความทุกข์ร้อนแก่
ราษฏร...”

ในท้ ายพระบรมราชโอการ พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงมีกระแส
พระราชดํ า ริ ถึ ง กิ จ การบ้ า นเมื อ งต่อ ไปภายหน้ า และทรงปรารภถึ ง พระอารามที" ท รงสถาปนา
ดังต่อไปนี ,
“...การศึกสงครามข้ างญวนข้ างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ ว จะมีอยูก่ ็แต่ข้างพวกฝรั"งให้ ระวังให้ ดอี ย่าให้
เสียที"แก่เขาได้ การงานสิง" ใดของเขาที"ดีควรจะเรี ยนรํ" าเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้ นบั ถือเลือ" มใ
ไปที"เดียว ทุกวันนี ,คิดสละห่วงใยได้ หมด อาลัยอยู่แต่วดั วา สร้ างไว้ ใหญ่โตหลายวัด ที"ยงั ค้ างอยู่ก็
มี ถ้ าชํารุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผ้ ชู ่วยทํานุบํารุง เงินในพระคลังที"เหลือจับจ่ายใช้ การแผ่นดินมีอยู่ 4
หมื"นชัง" ขอสักหมื"น 1 เถิด ถ้ าผู้ใดเป็ นเจ้ าแผ่นดินแล้ ว ให้ ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี ,ให้ ช่วยทํานุ
บํารุงวัดที"ชํารุดและการวัดที"ยงั ค้ างอยูน่ นเสี
ั , ยให้ แล้ วด้ วย...”

พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 ทรงดํารงสิริราชสมบัติอยู่เป็ นเวลา 26 ปี 8
เดือน 12วัน โดยเสด็จสวรรคตเมื"อวันพุธ ขึ ,น 1 คํ"า เดือน 5 ปี กุน (ตรงกับวันที" 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
รวมสิริพระชนมายุได้ 63 พรรษา ตลอดระยะเวลาที"ทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ ทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจน้ อยใหญ่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ นต่อประเทศสืบมาจนทุกวันนี ,

3.2 การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
บ้ านเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ตังแต่
, รัชกาลที" 1 ถึง รัชกาลที" 3 ลักษณะทางกายภาพ
โดยส่วนใหญ่ยงั คงมีลกั ษณะเป็ นเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา เนื"องด้ วยเป็ น “แบบแผน” ซึ"ง “คุ้นเคย”
และยังคงอยู่ใน “ความประทับใจ” ของผู้นําและประชาขนในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นนันเอง
, ดังนัน,
การสร้ างบ้ านเมืองในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ก็คือการสร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้ เหมื อนครัง, กรุ งศรี
อยุธยา ดังบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2515, น. ฬ-ฮ)
ดังต่อไปนี ,
“...เมื"อสร้ างกรุ งรัตนโกสินทร์ ขึ ,นเป็ นราชธานีแล้ ว ความมุ่งหมายจะทํานุบํารุ งให้ เหมือนกรุ งศรี
อยุธยาราชธานีเดิม ด้ วยถือกันว่า ครัง, กรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เป็ นสมัยที"บ้านเมืองรุ่งเรือง เรียก
กันว่า “ครัง, บ้ านเมืองดี” รัว, วังวัดวาที"สร้ างขึ ,นในกรุงรัตนโกสินทร์ นี , ก็มกั ถ่ายแบบอย่างมาจากกรุ ง
ศรี อยุธยา...”

ดังนันบ้
, านเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 จึงมีลกั ษณะสืบ
ทอดแบบแผนประเพณีตามอย่างสมัยอยุธยา ตลอดจนได้ นําเอารู ปแบบ การปกครอง สังคม และ
เศรษฐกิจ สมัยอยุธยามาปรับใช้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์
พิพฒ
ั น์ 2515, น. 7-38) สืบเนื"องมาตังแต่
, สมัยรัชกาลที" 1 ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
3.2.1 การปกครอง
การเมืองการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 แบ่งออกเป็ น
3 ส่วน ดังนี , (คณิตา เลขะกุล ใน มหาเจษฏาบดินทรานุสรณ์ 2531, น. 275-278)
การปกครองส่ วนกลาง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที" 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ นนั , ยังคงมียดึ ถือระเบียบแบบแผนตามอย่างสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนปลาย
และสื บต่อมาในสมัยรัช กาลก่อนๆ กล่าวคือ พระมหากษัตริ ย์ทรงมีพ ระราชอํ านาจเด็ดขาด เป็ น
ประมุขผู้พระราชทานอารักขารักษาบ้ านเมืองให้ ปลอดภัย ทรงมีพระราชปณิธานในอันที"จะให้ มีความ
เป็ นธรรมและความผาสุกแก่ราษฎร ตลอดจนสมณะชีพราหมณ์ก็มีความร่มเย็นเป็ นสุข ทรงปกครอง
ทังราชอาณาจั
,
กรและพุทธจักร ทรงเป็ นธรรมราชา ตําแหน่งรองลงมาจากพระมหากษัตริ ย์ ก็คือพระ
มหาอุปราช ซึง" เป็ น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ตําแหน่งบังคับบัญ ชาในด้ านการปกครองมี 6 ตําแหน่ง ประกอบด้ วย ตําแหน่งอัครมหา
เสนาบดี 2 ตําแหน่ง คือ สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรื อน และ สมุหพระกลาโหม อัครมหา
เสนาบดีฝ่ายทหาร ตําแหน่งรองลงมาจากอัครมหาเสนาบดีมี 4 ตําแหน่ง เรี ยกว่า เสนาบดีจตุสดมภ์
ได้ แก่ เสนาบดีกรมเมืองหรื อกรมเวียง เสนาบดีกรมวัง เสนาบดีกรมคลัง และเสนาบดีกรมนา
การปกครองส่ วนภมิู ภาค หรื อการปกครองหัวเมือง ก็ยงั คงใช้ รูปแบบเดิมเหมือนในสมัย
รัชกาลที" 2 โดยแบ่งภูมิภาค หรื อเขตการปกครองออกเป็ น หัวเมือง 3 ประเภท ได้ แก่ หัวเมืองชันN ใน
หรื อเมืองจัตวา ซึ"งเป็ นเมืองเล็กๆ ที"อยู่บริ เวณโดยรอบเมืองหลวง หัวเมืองชันN นอก ได้ แก่ เมืองพระ
ยามหานคร เมืองเอก โท ตรี ซึง" อยูห่ า่ งไกลจากราชธานีออกไป เจ้ าเมืองมีอํานาจในการปกครองเมือง
อย่างเต็มที" เพราะอยู่ไกลจากราชธานี และหัวเมืองประเทศราช พระมหากษัตริ ย์จะแต่งตังเจ้
, า
ประเทศราชให้ ปกครองตนเอง แต่ต้องส่งเครื" องราชบรรณาการให้ เมืองหลวง 3 ปี ต่อ 1 ครัง, หรื อถ้ า
เป็ นเมืองที"อยู่ใกล้ ราชธานี เช่น อุบลราชธานี เขมร ไทยบุรี เชียงใหม่ หลวงพระบาง ต้ องส่งปี ละครัง,
เมื"อเกิดศึกสงคราม เมืองประเทศราชเหล่านี ,ต้ องส่งทหารมาช่วยรบทันที หรื อในยามปกติอาจเกณฑ์
ชาวเมืองประเทศราชมาช่วยให้ แรงงานในการปรับปรุงประเทศ
การปกครองส่ วนท้ อ งที' ได้ แบ่งเมืองออกเป็ นแขวง แบ่ง แขวงออกเป็ นตําบล และแบ่ง
ตําบลออกเป็ นบ้ าน ตามลําดับ ซึง" บ้ านเป็ นที"รวมของหลายๆ ครอบครัว ในแต่ละหน่วยการปกครองมี

ผู้ปกครองเป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะ กล่าวคือ บ้ านมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้ปกครอง หลายบ้ านรวมกันเป็ น
ตําบลมีกํานันเป็ นหัวหน้ า หลายตําบลรวมกันเป็ นแขวงมีหมื"นแขวงเป็ นผู้ปกครอง หลายแขวงรวมกัน
เป็ นเมืองมีผ้ รู ัง, หรื อเจ้ าเมืองเป็ นผู้ปกครอง
3.2.2 สังคม
สภาพสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 นับตังแต่
, พ.ศ. 2367 –
2394 นัน, โดยทัว" ไปไม่มีการเปลี"ยนแปลงที"ส่งผลกระทบไปถึงความเป็ นอยู่ของประชาชนมากนัก จะ
เห็นได้ ว่าความมุ่งหมายเดิมของรัชกาลก่อน ก็คือการปรับปรุงพระนครหลวงให้ รุ่งเรื องเท่ากับกรุงศรี
อยุธยา และคติอนั นี ,ได้ สืบทอดมาถึงสมัยรัชกาลที" 3 ด้ วย เพราะเหตุนี ,เองสภาพสังคมในสมัยนันจึ
, ง
เป็ นสิ"งหนึ"งที"แสดงถึงความมุ่งหมายดังกล่าว คือยังคงสืบทอดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัย
อยุธยาเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นสังคมที"ขึ ,นกับพระมหากษัตริย์โดยตรง
โครงสร้ างของสังคมไทยมีความสัมพันธ์ กับระบบการปกครอง พระมหากษัตริ ย์ทรงอยู่ใน
ตําแหน่งสูงสุดของสังคม รองลงมาเป็ นบุคคล 4 ประเภท คือ เจ้ านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส “ศักดิ
นา” เป็ นพื ,นฐานสําคัญของการจัดระบบสังคมตามแบบที"วางไว้ ตงแต่
ั , สมัยอยุธยา นอกจากนีย, งั มี
กลุม่ คนที"สําคัญในสังคมไทยคือพระสงฆ์และชาวจีน พระสงฆ์เป็ นผู้ที"มีบทบาทในฐานะผู้สืบศาสนา
เป็ นตัวกลางสื"อข่าวสารระหว่างรัฐกับชาวบ้ านและเป็ นผู้นํากลุ่มของชาวบ้ าน สถานะของสงฆ์ได้ รับ
การยกเว้ นจากการเกณฑ์แรงงาน และเก็บภาษี ทกุ ชนิดจึงเป็ นกลุ่มชนที"มีบทบาทในทางสังคม ส่วน
พวกชาวจีนในสมัยรัชกาลที" 3 ทรงสนับสนุนให้ ชาวจีนเข้ ามาตังภู
, มิลําเนาในเมืองไทย ทังนี
, ,เพราะไทย
มีปัญหาการขาดแคลนกําลังคนชาวจีนนันมี
, ความสามารถทางด้ านการค้ าและการเดินเรื อ ซึ"งกําลัง
เป็ นที"ต้องการของไทยเพื"อมาช่วยในการค้ าสําเภา นอกจากนี ,ชาวจีนยังสามารถทํางานอื"นๆ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าแรงตํ"า รวมทั ,งในด้ านการช่าง ชาวจีนได้ ร่วมกับช่างไทยในขณะนั ,นทํากา
ตกแต่งปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามต่างๆ และสร้ างบ้ านเมืองด้ วย การสนับสนุนชาวจีนในการตังถิ
, "นฐาน
ในไทยนันเห็
, นได้ จากการให้ สิทธิพิเศษแก่ชาวจีนที"จะเลือกไม่เป็ นไพร่ได้ หมายถึงไม่ต้องถูกสักหมาย
หมู่และถูกเกณฑ์แรงงาน แต่จะต้ องเสียภาษี ให้ แก่ทางราชการที"เรี ยกว่า “เงินค่าผูกบี ,” และยังได้ รับ
สิทธิ ที"จะเลือกประกอบอาชีพได้ ตามที"ต้องการ มีอิสระในการเคลื"อนย้ ายถิ"นฐาน ชาวจีนจึงเป็ น
แรงงานเสรี ธุรกิจการค้ าต่างๆ มีชาวจีนเป็ นพ่อค้ าคนกลางดําเนินการทังในและนอกประเทศ
,
ชาวจีน
บางคนได้ เลื"อนฐานะเป็ นเจ้ าภาษีนายอากรมีบรรดาศักดิหC รื อมีฐานะเป็ นมูลนาย เป็ นขุนนางในระบบ
ราชการไทยและไม่ต้องเสียเงิน ค่าผูกบี , ทําความดีความชอบในราชการจึงมีฐานะสูงอยู่ในสังคมไทย
(กรรณิการ์ ไทยานันท์ 2533, น. 6 - 7)

3.2.3 เศรษฐกิจ
สภาพทางด้ านเศรษฐกิจ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นยังคงเป็ นแบบเดียวกับสมัยอยุธยา
และสมัยธนบุรี คือเป็ นเศรษฐกิจแบบเลี ,ยงตัวเอง พลเมืองมีอาชีพในทางเกษตรเป็ นหลัก ผลผลิตที"
ได้ มาส่วนหนึ"งเอาไว้ ใช้ ในครอบครัวอีกส่วนหนึ"งเป็ นส่วยให้ ทางราชการ รัฐมีรายได้ จากการเก็บภาษี
จังกอบ อากร ฤชา ส่วย รวมทังรายได้
,
จากการค้ าต่างประเทศซึ"งเป็ นวิธีการที"จะนํารายได้ เข้ าประเทศ
ได้ มากด้ วยการส่งสําเภาไปค้ าขาย และกําไรจากการผูกขาดสินค้ าของพระคลังสินค้ า ในสมัยรัชกาล
ที" 3 ได้ มีการเปลี"ยนแปลงการเก็บส่วยเป็ นสิ"งของค่อยๆ เปลี"ยนไปสู่การเก็บส่วยเป็ นเงินที"เรี ยกว่า
“ส่วยเงิน” มากขึ ,นการเก็บส่วยเงินนี ,เนื"องจากรัฐต้ องการเงิน เพื"อนํามาใช้ ในการจ้ าแรงงานที"ใช้ ในการ
ก่อสร้ าง อีกประการหนึ"งเนื"องจากสนธิสญ
ั ญาการค้ ากับตะวันตกให้ ไทยเลิกระบบ การผูกขาดสินค้ า
ซึง" สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นสิ"งของที"ได้ จากการเก็บส่วยจึงต้ องลดการเก็บสิ"งของส่วย เปลี"ยนเป็ นเงินแทน
ในด้ านการค้ าขายกับต่างประเทศ ได้ จดั เรื อออกไปค้ าขายยังประเทศต่างๆในเอเชีย ส่วน
ใหญ่เป็ นการค้ าสําเภากับจีน ซึ"งมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับไทยปรากฏว่าในสมัยนี ,การค้ ากับจีนได้ รับ
การส่งเสริมอย่างกว้ างขวางทังในระดั
,
บรัฐ พระมหากษัตริย์ เจ้ านายและขุนนาง การแต่งสําเภาหลวง
ออกไปค้ าขาย จึงตกเป็ นหน้ าที"ในพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ตลอดมา รวมทังเจ้
, านายและ
ข้ าราชการที"มีทุนรอนพอจะแต่สําเภาไปค้ าขายยังเมืองจีนได้ ก็ได้ แต่งสําเภาไปค้ าขายด้ วยเป็ นอัน
มาก การดําเนินการค้ าของพระองค์ทําให้ ระบบการเก็บส่วยได้ เข้ ามามีส่วนเกี"ยวข้ องอย่างสําคัญกับ
สภาพเศรษฐกิจ ดังนันการค้
,
ากับต่างประเทศจึงเป็ นรายได้ สําคัญของรัฐนําเงินมาให้ รัฐได้ มาก เพื"อ
เป็ นรายจ่ายในรู ปของการก่อสร้ าง วัง วัด ศาสนสถานเป็ นหลัก บํารุ งศาสนา ซื ,ออาวุธยุทโธปกรณ์
และจ่ายใน พระราชพิธีตา่ งๆ (กรรณิการ์ ไทยานันท์ 2533, น. 7)

3.3 พระอารามหลวงที'ทรงสถาปนา
พระอารามหลวงที"พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงสถาปนา ได้ แบ่ง
เนื ,อหาการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา และรายชื"อ
พระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศกึ ษา) ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
3.3.1 รายชื'อพระอารามหลวงที'ทรงสถาปนา
รายชื"อพระอารามหลวงที"พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงสถาปนา
แบ่งกลุ่มพระอารามหลวงตามลักษณะการสถาปนาออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้ วย (ก) กลุ่มพระ
อารามหลวงที"ทรงสถาปนาขึ ,นใหม่, (ข) กลุ่มพระอารามหลวงที"ทรงบูรณะปฏิสงั ขรณ์, และ (ค) กลุ่ม
พระอารามหลวงที" ทรงอุปถัม ภ์ และบูรณะปฏิสัง ขรณ์ ร่วมกับผู้อื"น โดยมี รายชื"อพระอารามที"ทรง

สถาปนาปรากฏใน “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3” และ “ตํานานวัตถุสถานต่างๆ
ที"พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงสถาปนา” ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 3 รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา
พระราชพงศาวดารกรุง
ตํานานวัตถุสถานต่ างๆ
ลําดับ รายชื'อพระอารามหลวง รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3
(ก)
(ข)
(ค)
(ก)
(ข)
(ค)
วัดเฉลิมพระเกียรติ (นนทบุรี)
1
๐
๐
วัดเทพธิดาราม
2
๐
๐
วัดราชนัดดาราม
3
๐
๐
วัดราชโอรส
4
๐
๐
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
5
๐
๐
วัดพระเชตุพน
6
๐
๐
วัดอรุณ
7
๐
๐
วัดกลาง(สมุทรปราการ)
8
๐
๐
วัดนางนอง
9
๐
๐
10 วัดพระพุทธบาท(สระบุรี)
๐
๐
11 วัดมหาธาตุ
๐
๐
12 วัดโมลีโลก
๐
๐
13 วัดยานาวา
๐
๐
14 วัดระฆังโฆสิตาราม
๐
15 วัดราชสิทธิC
๐
๐
16 วัดศาลาปูน (อยุธยา)
๐
17 วัดสะเกศ
๐
๐
18 วัดสุทศั นเทพวราราม
๐
๐
19 วัดสุวรรณดาราราม (อยุธยา)
๐
๐
20 วัดสังข์กระจาย
๐
๐
21 วัดกัลยาณมิตร
๐
๐
22 วัดกาญจนสิงหาสน์
๐
๐
23 วัดคฤหบดี
๐
-

ตารางที' 3 (ต่อ) รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา
พระราชพงศาวดารกรุง
ลําดับ รายชื'อพระอารามหลวง รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3
(ก)
(ข)
(ค)
24 วัดคูหาสวรรค์
๐
25 วัดคงคาราม (ราชบุรี)
๐
26 วัดเครือวัลย์วรวิหาร
๐
27 วัดจักรวรรดิราชาวาส
๐
28 วัดจันทาราม
๐
29 วัดชนะสงคราม
๐
30 วัดดุสดิ าราม
๐
31 วัดทองธรรมชาติ
๐
32 วัดหนัง
๐
33 วัดนาคกลาง
๐
34 วัดบพิตรพิมขุ
๐
35 วัดบวรนิเวศวิหาร
๐
36 วัดบวรมงคล
๐
37 วัดปรินายก
๐
38 วัดปากนํ ,า
๐
39 วัดประทุมคงคา
๐
40 วัดพระยาทํา
๐
41 วัดภคินีนาถ
๐
42 วัดมหรรณพาราม
๐
43 วัดรังสีสธุ าวาส
๐
44 วัดราชบูรณะ
๐
45 วัดรัชฎาธิฐาน
๐
46 วัดสมอราย
๐
47 วัดสังเวชวิสยาราม
๐
48 วัดสัมพันธวงศาราม
๐

ตํานานวัตถุสถานต่ างๆ
(ก)

(ข)

-

๐

(ค)
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ตารางที' 3 (ต่อ) รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา
พระราชพงศาวดารกรุง
ลําดับ รายชื'อพระอารามหลวง รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3
(ก)
(ข)
(ค)
49 วัดสุวรรณาราม
๐
50 วัดเศวตฉัตร
๐
51 วัดอมรินทราราม
๐
52 วัดอัปสรสวรรค์
๐
53 วัดอมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
๐
54 วัดหงส์รัตนาราม
55 วัดบวรสถาน
56 วัดทอง(คลองบางจาก)
57 วัดบุณศิริอาํ มาตยาราม
58 วัดชิโนรสาราม
59 วัดราชคฤห
60 วัดเทวราชกุญชร
61 วัดประยุรวงศาวาส
62 วัดนวลนรดิศ
63 วัดมหาพิชยั ญาติ
64 วัดประดู่
65 วัดอนงคนิกายาราม
66 วัดไก่เตี ,ย
67 วัดบุบผาราม
68 วัดทองนพคุณ
69 วัดอินทาราม
70 วัดขุนจันทร์
71 วัดดาวดึงษ์
72 วัดนางชี
73 วัดโปรดเกษเชษฐารา สมุทรปราการ
-

ตํานานวัตถุสถานต่ างๆ
(ก)

(ข)
๐

(ค)
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

3.3.2 รายชื'อพระอารามหลวงในเขตกรุ งเทพมหานคร (กรณีศึกษา)
การศึกษาครัง, นี ,ได้ คดั เลือกพระอารามหลวงที"ตงอยู
ั , ่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นกรณีศกึ ษา
“แนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3” ตามขอบเขตของ
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 12 พระอาราม ประกอบด้ วย กลุ่มที' 1 พระอุโบสถ
“แบบประเพณี นิ ย มที" สื บ เนื" อ งมาแต่ส มัย โบราณ” ได้ แ ก่ วัด สุว รรณารามราชวรวิ ห าร, วัด
ทองธรรมชาติวรวิหาร, วัดภคินีนาถวรวิหาร, กลุ่มที' 2 พระอุโบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณี
นิยมกับแบบพระราชนิยม” ได้ แก่ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดเครื อวัลย์วรวิหาร, วัด
ราชสิทธารามราชวรวิหาร, และกลุ่มที' 3 พระอุโบสถ “แบบพระราชนิยม” ได้ แก่ วัดเทพธิดารามราช
วรวิหาร, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, วัดนางนองวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพิชยั
ญาติการามวรวิหาร, และวัดจันทารามวรวิหาร ซึ"งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี , (กรมศิลปากร,
ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที" 4 วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ , 2525)
1. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เดิมชื"อ วัดทอง
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันโท
, ชนิดราชวรวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด
เป็ นวัดโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง
เดิมเรี ยกว่า วัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึ ,นใหม่ทงวั
ั , ด พระราชทานนาม
ว่า วัดสุวรรณาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที" 3 โปรดเกล้ าฯ
ให้ บูร ณะปฏิ สัง ขรณ์ ใ หม่ อี ก ครั ง, และในปี พ.ศ. 2374
โปรดเกล้ าฯ ให้ มีงานฉลองพร้ อมกับวัดอื"นๆ
มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง
2. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
-

ผ้ ูสร้ างวัด

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง
3. วัดภคินีนาถวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
ที'ตงั N ของวัด
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง

เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง เรี ยกกันว่า วัดทอง
บน ในสมัยรั ช กาลที" 2 พระองค์ เ จ้ ากุ เป็ นผู้ปฏิ สัง ขรณ์
ต่อมาในสมัยรัชกาลที" 3 โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จฯ กรมพระ
ยาเดชาดิส ร เป็ นแม่กองในการสร้ าง และทรงรั บไว้ เ ป็ น
พระอารามหลวง
-

พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เดิมเป็ นวัดโบราณชื"อ วัดบางจาก (ตังอยู
, ่ปากคลองบาง
จาก) ในสมัยรัชกาลที" 2 หรื ออาจเป็ นปลายรัชกาลที" 1
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี
ทรงสถาปนาใหม่ทงพระอาราม
ั,
และเมื"อทรงสถาปนาเสร็ จ
แล้ ว รัชกาลที" 2 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดภคินีนาถ
แปลว่าวัดของพระน้ องนาง แต่ในหนังสือกลอนเพลงยาว
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ของนายมี มหาดเล็ก แจ้ งว่าเป็ นชื"อพระราชทานในรัชกาล
ที" 3
-

4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันเอก
, ชนิดราชวรมหาวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
พ.ศ.2350 - 2390
ผ้ ูสร้ างวัด
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัช กาลที" 1
โปรดเกล้ าฯ ให้ สถาปนาพระอารามขึ ,น พระราชทานนาม

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู

แม่ กองอํานวยการสร้ าง
5. วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
ที'ตงั N ของวัด
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง

ว่า วัดมหาสุทธาวาส โดยก่อรากพระวิหารและ
ประดิษฐานพระศรี ศากยมุนี ก็ สิน, รัช กาล ต่อมาในสมัย
รัชกาลที" 2 กําหนดแผนผังพระอาราม และในสมัยรัชกาล
ที" 3 โปรดเกล้ าให้ ดําเนินการก่อสร้ างจนแล้ วเสร็ จในปี
พ.ศ. 2390 พระราชทานนามว่า วัดสุทศั นเทพวราราม
รัชกาลที" 1 โปรดเกล้ าให้ สถาปนาขึ ,นเพื"อเป็ นพระอาราม
หลวงกลางพระนคร ประดิ ษ ฐานพระศรี ศ ากยมุนี ซึ" ง
อัญเชิญมาจากสุโขทัย
พระยาศรี พิพฒ
ั น์รัตนราชโกษา

พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เป็ นวัดโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3
เจ้ าจอมมารดาเครื อวัลย์ ร่วมกับเจ้ าพระยาอภัยภูธร (น้ อย
บุณยรัตพันธ์) เป็ นผู้สถาปนาใหม่
-

6. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันโท
, ชนิดราชวรวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด
เป็ นวัดโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง
เดิม เรี ยกว่า วัด พลับ (ซึ"ง อยู่ทางด้ า นตะวัน ออกของวัด
ปั จจุบนั ) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรด
เกล้ า ฯ ให้ ส ร้ างขึ น, ใหม่ ต่ อ มาในสมัย รั ช กาลที" 3 ทรง
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ทงวั
ั , ดและทรงสร้ างสิ"งก่อสร้ างเพิ"มเติม คือ

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง
7. วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
ที'ตงั N ของวัด
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด
มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง

พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรี ยญ และอื"นๆ เมื"อแล้ วเสร็ จ
ในปี พ.ศ. 2374 โปรดเกล้ าฯ การฉลองพร้ อมกับวัดราช
โอรสาราม แล้ วพระราชทานนามว่า วัดราชสิทธาราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้ าฯ ให้
สร้ างเพื"อเป็ นที"ประทับของพระญาณสังวร(สุก)
เดิมชื"อวัดพระยาไกรสวนหลวง
พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2379 - 2382
พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3
เพื"อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่พระเจ้ าลูกเธอ
พระองค์เจ้ าหญิงวิลาส พระราชธิดาพระองค์ใหญ่
พระเจ้ าลูกเธอ กรมหมื"นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้ าชาย
ลดาวัลย์)

8. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เดิมชื"อวัดจอมทอง
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันเอก
, ชนิดราชวรวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด
เดิมเป็ นวัดโบราณมาตังแต่
, สมัยกรุงศรี อยุธยา ต่อมาได้ รับ
การปฏิสงั ขรณ์โดยพระเจ้ าลูกเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์
ในสมัยรัชกาลที" 2 ในปี พ.ศ.2364
มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ในปี พ.ศ.2363 พระเจ้ าลูกเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์
ู
ทรงยกทัพคุมพลไปขัดตาทัพพม่าที"เมืองกาญจนบุรี เมื"อ
เสด็จมาถึงหน้ าวัดจอมทอง ทรงได้ ตงค่
ั , ายพักแรมและทํา
พิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะพิชัยสงคราม และได้ ทรง
อธิ ษ ฐานให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการเดิ น ทัพ ในครั ง, นัน,
เมื" อยกกองทัพ ไปถึง กาญจนบุรี ตัง, ทัพ รออยู่จ นย่างเข้ า

แม่ กองอํานวยการสร้ าง

9. วัดนางนองวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
ที'ตงั N ของวัด
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง

หน้ าฝนในปี พ.ศ. 2364 พม่ายังไม่ยกทัพมา จึงโปรดให้
ยกทัพกลับ จึงโปรดเกล้ าให้ บูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั จอมทอง
ใหม่หมดทังวั
, ด แล้ วจึงถวายเป็ นพระอารามหลวงในพระ
บรมชนกนาถ (รัชกาลที" 2) โปรดกล้ าฯ พระราชทานนาม
ว่า วัดราชโอรส
กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ทรงเสด็จมาคุมงานด้ วยพระองค์
เอง

พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เป็ นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏนามผู้สร้ าง ปี ที"สร้ างสันนิษฐาน
ว่า สร้ างมาตังแต่
, สมัยกรุงศรี อยุธยา ประมาณสมัยสมเด็จ
พระศรี สรรเพ็ชรญ์ที" 8 (ขุนหลวงสรศักดิ)C ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้ มี
การบูรณะปฏิ สัง ขรณ์ และสถาปนาให้ เ ป็ นพระอาราม
หลวง โดยเริ"มปฏิสงั ขรณ์ในปี พ.ศ. 2375
-

10. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันโท
, ชนิดวรมหาวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
พ.ศ.2368 ผ้ ูสร้ างวัด
เจ้ าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ว่าที"สมุหนายก
เมื"อครัง, ยังเป็ นพระยาสุภาวดี เจ้ ากรมพระสวัสวดีกลาง
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู

แม่ กองอํานวยการสร้ าง

เจ้ าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ได้ อุทิศที"บ้าน
และซือ, ที"ดินในบริ เวณใกล้ เคียงสร้ างวัดในปี พ.ศ. 2368
แล้ วจึงถวายเป็ นพระอารามหลวง
-

11. วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
พระอารามหลวงชันโท
, ชนิดวรวิหาร
ที'ตงั N ของวัด
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด
เดิมเป็ นวัดร้ าง สมเด็จพระมหาบรมพิชยั ญาติ (ทัด
บุนนาค) ในขณะยังเป็ นพระยาศรี พิพัฒน์ รัตนราชโกษา
เป็ นผู้ปฏิสงั ขรณ์ในปี พ.ศ.2384
มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
เพื"อถวายเป็ นพระอารามหลวง ในพระบาทสมเด็จพระนัง"
ู
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานนามว่า วัดพิชยั ญาติการาม
แม่ กองอํานวยการสร้ าง
12. วัดจันทารามวรวิหาร
ชันN และชนิดของวัด
ที'ตงั N ของวัด
ปี ที'สร้ าง-ปี ที'สาํ เร็จ
ผ้ ูสร้ างวัด

มลเหตุ
ในการสร้ างวัด
ู
แม่ กองอํานวยการสร้ าง

เดิมเรี ยกว่า วัดบางยี"เรื อกลาง หรื อวัดกลางตลาดพลู
พระอารามหลวงชันตรี
, ชนิดวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เดิมเป็ นวัดโบราณมาตังแต่
, ครัง, กรุ งศรี อยุธยา พระยาสุร
เสนา (ขุนเณร) บูรณะใหม่ราวปี พ.ศ. 2386 – 2388 ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และได้ รับ
พระราชทานนามว่า วัดจันทาราม
-

บทที' 4

ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั'งเกล้ าเจ้ าอย่ หู วั รั ชกาลที' 3
การศึกษาในบทที" 4 นี ,เป็ นการศึกษาในส่วนภาคสนาม ซึ"งผู้วิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื"อศึกษาถึง
“ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัช กาลที" 3” โดยแบ่ง กลุ่มพระอุโบสถออกเป็ น 3 กลุ่มตามลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
ประกอบด้ วย กลุม่ แรกได้ แก่ พระอุโบสถ “แบบประเพณีนิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ส่วนที"สอง
ได้ แก่ พระอุโบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม” และกลุ่มที"สามได้ แก่
พระอุโบสถ “แบบประเพณีพระราชนิยม” ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

4.1 พระอุโบสถ “แบบประเพณีนิยมที'สืบเนื'องมาแต่ สมัยโบราณ”
พระอุโบสถ “แบบประเพณี นิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ที"ตงอยู
ั , ่ภายในพระอาราม
หลวง ที"นํามาเป็ นกรณีศกึ ษา ประกอบด้ วย วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร, วัดทองธรรมชาติวรวิหาร,
และวัดภคินีนาถวรวิหาร ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
4.1.1 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดสุวรรณรามฯ ตังหั
, นหน้ าออกสู่คลองบางกอกน้ อย ทางทิศเหนือ ตามประวัติ
คงสร้ างขึ ,นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 ทรงโปรดเกล้ าฯให้ ปฏิสงั ขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 144-145)
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศเหนือ รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบ
ู
ประเพณีนิยม มีแผนผังอาคารเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า มีระเบียงด้ านหน้ าและด้ านหลัง รายล้ อม
อาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานโค้ งเป็ นท้ องสําเภา รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ
(พื ,นที"ทําสังฆกรรม) มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับมุขหลังคา,
พนักระเบียง, มีระเบียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ ามีประตูเข้ า –
ออก 3 ช่อง ด้ านสกัดหลังมีประตูเข้ า – ออก 2 ช่อง รวมเป็ น 5 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่าง

ด้ านละ 7 ช่อง รวมเป็ น 14 ช่อง ซุ้มประตูทําเป็ นทรงบันแถลงและทรงปราสาท ซุ้มหน้ าต่างทําเป็ น
ทรงบันแถลง

รปที
ั,
โบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ู ' 4 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย มีมขุ ทังด้
, านหน้ าและด้ านหลัง ประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบเครื" องลํายอง ส่วน
หน้ าบันจําหลักลายเทพนม และรูปนารายณ์ทรงครุ ฑ ประทับอยู่ในกรอบสามเหลี"ยม ลงรักปิ ดทอง
มุขด้ านหน้ าและด้ านหลังมีเสารองรับ ส่วนเพดานของระเบียงด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้
เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 5 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามฯ เป็ นที"ประดิษฐาน “พระศาสดา” พระพุทธรูป
ประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วย
ผนังทังสี
, "ด้าน ประดับด้ วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที"ยกย่องว่าฝี มือยอดเยี"ยม โดยจิตรกรที"สําคัญคือ
อาจารย์ทองอยูแ่ ละอาจารย์คงแป๊ ะ และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึง" ลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน
ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระศาสดา” พระพุทธรูป
ประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ เป็ นพระพุทธรู ปสําริ ดปางมารวิชยั หน้ าตักกว้ าง 3.25 เมตร
สูงถึงพระรัศมี 4.30 เมตร

รปที
ู ' 6 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศเหนือ) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศใต้ ) ฝาผนัง
ด้ านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายในพระ
อุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 4 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู

หมายเลข
สัญลักษณ์
20

เนือN หา
เขียนภาพ เรื" องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ
ภาพใส่กรอบ เหนือประตูกลาง 3 บาน เหนื อ
ประตูข้าง ด้ านละ 1 บาน ทัง, หมดเป็ นภาพ นก
และดอกไม้

ตารางที' 4 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง

ผนังย่ อย

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า

ผนังระหว่างช่อง
ประตู

(ทิศเหนือ)

ผนังรักแร้

หมายเลข
สัญลักษณ์
18
19
15
1

บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศใต้ )

เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้

เขียนภาพ เรื" องพุทธประวัติ ตอนประสูติ
ตอนออกมหาภิเนษกรมณ์
ด้ านขวา เขียนภาพ เรื" องมหาชาติชาดก ภาพยก
ขบวนกลับ
ด้ านซ้ าย เขียนภาพ ทศชาติชาดก (เตมีย์ชาดก)
ไม่ปรากฏเขียนภาพ

21

9

10
8

บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

เนือN หา

ประตูกลาง เขี ยนภาพทวารบานแบบจี น , ประตู
ข้ าง ทัง, 2 ข้ าง เขียนภาพทวารบานแบบไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.65)
เขียนภาพ ไตรภูมิ และเรื" องพุทธประวัติ ตอนเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั,
งส์
ภาพใส่กรอบ เหนือประตูข้าง ด้ านละ 1 บาน เป็ น
ภาพ นกและดอกไม้
เขียนภาพ เรื" องมหาชาติชาดก(พระเวสสันดร)
ตอนกัณฑ์ทศพร, กัณฑ์หิมพานต์, ทานกันฑ์
ด้ า นขวา เขี ย นภาพ เรื" อ งมหาชาติ ช าดก(พระ
เวสสันดร) ตอนกัณฑ์วนประเวศน์
ด้ านซ้ าย เขียนภาพ เรื" องทศชาดก (วิธูรชาดก)
ไม่ปรากฏเขียนภาพ
เขียนภาพทวารบานแบบไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.65)

ตารางที' 4 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง

ผนังย่ อย

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)

ผนังช่วงบน

(ทิศตะวันออก)

ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง

หมายเลข
สัญลักษณ์

10
11
12
13
14
15
16
17

ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศตะวันตก)

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
1
2
3
4
5
6

เนือN หา
เขียนภาพ คนธรรพ์, วิทยาธร, นักสิทธิC ฤๅษี
เขียนภาพเทพชุมนุม
ภาพใส่กรอบ เหนือหน้ าต่างช่องละ 3 บาน เป็ น
ภาพ นกและดอกไม้
เขี ย นภาพ เรื" อ งมหาชาติ ช าดก เริ" ม จากผนัง หุ้ม
กลองด้ านหลังพระประธาน
ห้ องที" 1 (ผนังรักแร้ )กัณฑ์วนประเวศน์
ห้ องที" 2 กัณฑ์ชชู ก
ห้ องที" 3 กัณฑ์จลุ พน, กัณฑ์มหาพน
ห้ องที" 4 กัณฑ์กมุ าร,กัณฑ์มทั รี , กัณฑ์สกั กบรรพ
ห้ องที" 5 กัณฑ์มหาราช
ห้ องที" 6 ตอนยกขบวนไปรับพระเวสสันดร
ห้ องที" 7 กัณฑ์ฉกษัตริ ย์
ห้ องที" 8 (ผนังรักแร้ )ตอนยกขบวนกลับ
ไม่ปรากฏเขียนภาพ
เขียนภาพทวารบานแบบไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.65)
เขียนภาพ คนธรรพ์, วิทยาธร, นักสิทธิC ฤๅษี
เขียนภาพเทพชุมนุม
ภาพใส่กรอบ เหนือหน้ าต่างช่องละ 3 บาน เป็ น
ภาพ นกและดอกไม้
เขียนภาพ เรื" องทศชาติชาดก เริ" มจากผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ าพระประธาน
ห้ องที" 1 (ผนังรักแร้ )เตมีย์ชาดก
ห้ องที" 2 ชนกชาดก
ห้ องที" 3 สุวรรณสามชาดก
ห้ องที" 4 เนมีราชชาดก
ห้ องที" 5 มโหสถชาดก
ห้ องที" 6 ภูริทตั ชาดก

ตารางที' 4 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ผนังย่ อย
เนือN หา
หมายเลข

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

สัญลักษณ์
7
ห้ องที" 7 จันทกุมารชาดก, พรหมนารทชาดก
8
ห้ องที" 8 (ผนังรักแร้ )วิธูรชาดก
ไม่ปรากฏเขียนภาพ
เขียนภาพทวารบานแบบไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.65)

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เ รี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้ าน
แย่ง ขื"อเป็ นลายดวงดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 7 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
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พระประธาน
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1

4.1.2 วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
พระอุ โ บสถ วั ด ทองธรรมชาติ ว รวิ ห าร ตั ง, หั น หน้ าออกสู่ แ ม่ นํ า, เจ้ า พระยา ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตามประวัติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรง
โปรดเกล้ าฯให้ บรู ณะปฏิสงั ขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 283)

รปที
ั,
โบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ู ' 8 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รปทรง
อาคาร
ู
สร้ างตามแบบประเพณี นิ ย มสื บ ทอดมาจากสมั ย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา มี แ ผนผั ง อาคารเป็ นรู ป
สี"เหลี"ยมผืนผ้ า มีระเบียงด้ านหน้ าและด้ านหลัง รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานโค้ งเป็ นท้ องสําเภา รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ
(พื ,นที"ทําสังฆกรรม) มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับหลังคา, พนัก
ระเบียง, มีระเบียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ ามีประตูเข้ า –
ออก 2 ช่อง ด้ านสกัดหลังมีประตูเข้ า – ออก 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่าง
ด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น 10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างทําเป็ นทรงบันแถลง ประดับกระจก

ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, มุงกระเบื ,องสีแบบไทย
ด้ านหน้ าและด้ านหลังทําหลังคาลาดลงที"เรี ยกว่า “จัน" หับ” (บังสาด) ประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบ
เครื" องลํายอง ส่วนหน้ าบันไม้ จําหลักรู ปเทพนมประกอบลายก้ านขด ปิ ดทองประดับกระจก ส่วน
เพดานของระเบียงด้ านหน้ า-หลัง มีลักษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื" อ
หลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 9 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติฯ เป็ นที" ประดิษ ฐาน “พระพุทธชิ นชาติ”
พระพุทธรู ปประธาน ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วยผนังทัง, สี"ด้าน
และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ,
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระชินชาติ” พระพุทธรูป
ประธาน เป็ นพระพุทธรูปปูนปั น, ลงรักปิ ดทอง ปางมารวิชยั หน้ าตักกว้ าง 2.10 เมตร มีพระอัครสาวก
ซ้ ายขวา ประดิษฐานบนฐานชุกชี

รปที
ู ' 10 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง ฝาผนังด้ านรี (ขวา) ฝาผนัง
ด้ านรี (ซ้ าย) รวมถึงบริเวณบานประตู หน้ าต่างภายในพระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 5 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้

หมายเลข
สัญลักษณ์
15

13

เนือN หา
เขียนภาพ พุทธประวัติตอนมารผจญ
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เขียนภาพ โทณพราหมณ์แบ่งพระธาตุ

ตารางที' 5 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)

ผนังย่ อย
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์

เนือN หา
เขียนภาพ เครื" องโต๊ ะบูชาแบบจีน

16

14

เขียนภาพ ทวารบาล
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ไตรภูมิ
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เขียนภาพ กงสี

เขียนภาพ เครื" องโต๊ ะบูชาแบบจีน
เขียนภาพ ทวารบาล
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ เทพชุมนุม, ฤษี , วิทยาธร
ภาพใส่กรอบ 3 บาน

7
8
9
10
11
12

เขียนภาพ พุทธประวัติ
ห้ องที" 7 ตอนปฐมเทศนา
ห้ องที" 8 ตอนโปรดนางพิมพาและพระราหุล
ห้ องที" 9 ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์
ห้ องที" 10 ตอนปริ นิพาน
ห้ องที" 11 ตอนสมโภชพระบรมธาตุ
ห้ องที" 12 ตอนแสดงธรรมแก่ทวยเทพ
เขียนภาพ เครื" องโต๊ ะบูชาแบบจีน
เขียนภาพ ทวารบาล
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 5 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง

หมายเลข
สัญลักษณ์

เขียนภาพ เทพชุมนุม, ฤษี , วิทยาธร
ภาพใส่กรอบ 3 บาน

1
2
3
4
5
6

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

เนือN หา

เขียนภาพ พุทธประวัติ
ห้ องที" 1 ตอนพระราชพิธีภิเษกสมรส พระเจ้ าสุ
ทโธทนะและพระนางสิริมหามายา
ห้ องที" 2 ตอนประสูติ
ห้ องที" 3 ตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรส เจ้ าชาย
สิทธัตถะและพระนางพิมพา
ห้ องที" 4 ตอนบรรพชา
ห้ องที" 5 ตอนสามธิดามาร
ห้ องที" 6 ตอนพระพรหมทูลอาราธนาธรรม
เขียนภาพ เครื" องโต๊ ะบูชาแบบจีน
เขียนภาพ ทวารบาล
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เ รี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้ าน
แย่ง ขื"อเป็ นลายดวงดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 11 การตกแต่งฝ้าเพดานบริเวณโถงกลางภายในพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

16
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1

พระประธาน
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2
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3

9
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4.1.3 วัดภคินีนาถวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร ตังหั
, นหน้ าออกสู่แม่นํ ,าเจ้ าพระยา ทางทิศตะวันออก ตาม
ประวั ติ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั" ง เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที" 3 ทรงโปรดเกล้ าฯให้
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 249)

รปที
ั,
โบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
ู ' 12 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศตะวันออก รปทรง
อาคารสร้ างตาม
ู
แบบประเพณี นิยมสื บทอดมาจากสมัยกรุ ง ศรี อยุธ ยา มี แ ผนผั งอาคารเป็ นรู ป สี" เ หลี" ยมผื น ผ้ า มี
ระเบียงด้ านหน้ าและด้ านหลัง รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลักษณะแบบฐานบัว รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พืน, ที"ทําสังฆ
กรรม) มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับหลังคา, พนักระเบียง, มี
ระเบียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ ามีประตูเข้ า –
ออก 2 ช่อง ด้ านสกัดหลังมีประตูเข้ า – ออก 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่าง
ด้ านละ 7 ช่อง รวมเป็ น 14 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างทําเป็ นทรงบันแถลง ประดับกระจก

ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 3 ชัน, มุงกระเบื ,องสีแบบไทย
ด้ านหน้ าและด้ านหลังทําหลังคาลาดลงที"เรี ยกว่า “จัน" หับ” (บังสาด) ประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบ
เครื" องลํายอง ส่วนหน้ าบั นเป็ นงานปูนปั น, ประดับกระจกสี ลายดอกไม้ ส่วนเพดานของระเบียง
ด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่ง
เพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 13 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน พระพุทธรูปประธาน ไม่
ปรากฏพระนาม ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ด
ทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึง" ลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน พระพุทธรู ปประธานไม่
ปรากฏพระนาม เป็ นพระพุทธรูปหล่อลงรักปิ ดทอง ปางมารวิชยั หน้ าตักกว้ าง 2.50 เมตร สูง 3.50
เมตร มีพระอัครสาวกซ้ ายขวา ยืนพนมมือเฉพาะพระพักตร์ พระประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชี

รปที
ู ' 14 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก)
ฝาผนังด้ านรี (ขวา-ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ซ้ าย-ทิศเหนือ) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายใน
พระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 6 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ ลายดอกไม้ ร่วง (โบตัน ) บนพื ,นสีขาว
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน

ตารางที' 6 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ผนังย่ อย
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์

เนือN หา
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลวดลายอย่างจีน

3
1

2

เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื" องตังอย่
, างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายดอกไม้ ร่วง (โบตัน ) บนพื ,นสีขาว
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลวดลายอย่างจีน

3
1

4

เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื" องตังอย่
, างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายดอกไม้ ร่วง (โบตัน ) บนพื ,นสีขาว
ภาพใส่กรอบ 1 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน (สามก๊ ก)
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลวดลายอย่างจีน

5

เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื" องตังอย่
, างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 6 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ ลายดอกไม้ ร่วง (โบตัน ) บนพื ,นสีขาว

4

ภาพใส่กรอบ 1 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน (สามก๊ ก)
เขียนภาพ รูปเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลวดลายอย่างจีน

5

เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื" องตังอย่
, างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เ รี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นสีแดง ลวดลายดอกไม้ ผีเสือ,
ค้ างคาว อย่างจีน ขื"อเป็ นลวดลายอย่างจีน หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 15 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดภคินีนาถวรวิหาร

1
2
พระประธาน

3

3
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4.2 พระอุโบสถ “แบบผสมระหว่ างแบบประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม”
พระอุโบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม” ที"ตงอยู
ั , ่ภายในพระ
อารามหลวง ที"นํามาเป็ นกรณีศกึ ษา ประกอบด้ วย วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดเครื อ
วัลย์วรวิหาร, และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
4.2.1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ตังอยู
, ่ในเขตพุทธาวาส ตรงกลางระหว่างเขตของพระ
วิหารหลวงกับเขตสังฆาวาส เริ" มก่อสร้ างใน พ.ศ.2377 เสร็ จเรี ยบร้ อยผูกพัทธสีมาเมื"อ พ.ศ.2386 ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3 โดยมีพระยาศรี พิพฒ
ั น์รัตนราชโกษาเป็ น
แม่กองงาน พร้ อมด้ วยกรมหมื"นพิทกั ษ์ เทเวศร์ เป็ นผู้ควบคุมการก่อสร้ าง สิ ,นระยะเวลาการก่อสร้ าง
10 ปี เศษ(พระครูวิจิตรการโกศล, 2516, น. 71)

รปที
ั,
โบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ู ' 16 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ

1 ลักษณะสถาปั ตยกรรม
สํ า หรั บ ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมของพระอุโ บสถเป็ นอาคารทรงโรงขนาดใหญ่ แ บบ
ประเพณีนิยมผสมกับแบบพระราชนิยม ตังบนฐานสู
,
งซ้ อนกัน 3 ชัน, ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
ส่ วนฐานพระอุโบสถ
ส่วนฐานพระอุโบสถ ประกอบด้ วยสิ"งก่อสร้ างต่างๆที"ตงอยู
ั , ่บนฐานสูงซ้ อนกันทัง, 3 ชัน, ได้ แก่
ฐานพระอุโบสถชันN ที' 1 มีลกั ษณะเป็ นฐานยกพื ,นสูง บนฐานชันนี
, ,เป็ นลานโล่งรอบพระอุโบสถ ใช้
สําหรับเป็ นลานประทักษิณ พืน, ลานปูด้วยศิลา ล้ อมรอบด้ วยกํ าแพงแก้ ว มีทางขึน, - ลงผ่านซุ้ม
ประตูทัง, สี" ด้ า น ๆ ละ 2 ประตู รวม 8 ประตู บนฐานอาคารชัน, ที" 1นี , มี สิ" ง ก่ อ สร้ างอื" น ๆที" เ ป็ น
ส่วนประกอบทางสถาปั ตยกรรม ประกอบด้ วย กําแพงแก้ ว ซุ้มประตู ซุ้มเสมา เกยโปรยทาน ฐาน
พระอุโบสถชันN ที' 2 เป็ นฐานยกพื ,นสูง บนฐานชันนี
, ,มีลกั ษณะเป็ นระเบียงรอบพระอุโบสถ ใช้ สําหรับ
เป็ นทางเดินทําประทักษิ ณ พื ,นลานปูด้วยศิลา รองรับเสาทรงสี"เหลี"ยมรับชายหลังคาแทนการใช้ คนั
ทวย ทําให้ ที"ฐานอาคารพระอุโบสถชันนี
, ,มีเสาพาไลสีขาวขนาดใหญ่ล้อมรอบจํานวนถึง 52 ต้ น และ
มีทางขึ ,น – ลง 4 ทาง และฐานพระอุโบสถชันN ที' 3 เป็ นฐานยกพื ,นสูง และเป็ นชันที
, "ตงของส่
ั,
วนตัว
เรื อนพระอุโบสถ ด้ านหน้ าและหลังของตัวพระอุโบสถมีพื ,นที"โล่ง เรี ยกว่าเฉลียง มีทางขึ ,น – ลงด้ าน
ละ 2 ทาง รวมเป็ น 4 ทาง ก่อนที"จะผ่านประตูเข้ าสูภ่ ายในพระอุโบสถ
ส่ วนเรือนพระอุโบสถ
ลักษณะรู ปทรงพระอุโบสถ ตัวประธานพระอุโบสถก่ออิฐถื อปูนโดยส่วนกลาง 22.60 ม.
ส่วนยาว 72.25 ม. หน้ ามุขกระสันกว้ าง 14.60 ม. ยาว 10.40 ม. สร้ างอยู่บนฐานไพรี ชนที
ั , " 2 มีเฉลียง
รองทัง, 4 ด้ าน เฉลียงด้ านข้ างมี 21 ห้ อง ด้ านหน้ ามี 5 ห้ อง มีเสารายเฉลียงข้ างละ 22 ต้ น รวมสอง
ข้ าง 44 ต้ น เสามุขกระสันด้ านหน้ ามี 12 ต้ น ด้ านหลัง มี 12 ต้ น รวม 24 ต้ น รวมเสาพระอุโบสถ
ทังหมดมี
,
68 ต้ น เสาแต่ละต้ นมีลกั ษณะ 4 เหลี"ยมเท่ากัน ขนาดกว้ างด้ านละ 96 ซม. มุมเสามีบวั
ท้ องปลิง ผนังพระอุโบสถกว้ าง 1 ม. ฝ้าเพดานมีดาวทอง ขื"อปิ ดทองล่องชาดลายดอก ด้ านหน้ าพระ
อุโบสถมีประตู 2 ประตู ด้ านหลัง 2 ประตู รวม 4 ประตู หน้ าต่างข้ างละ 13 ช่อง 2 ข้ างรวม 26 ช่อง
ซุ้มประตูหน้ าต่างทรงบัวเจิมยอดแหลมคล้ ายทรงมงกุฎ ปิ ดทองประดับกระจก ด้ านนอกบานประตู
หน้ าต่างเขียนลายรดนํา, เรื" องสุทสั สนะนคร ที"บานแผละด้ านนอกประดับกระเบื ,องเคลือบเขียนสี ทํ
เป็ นรูปดอกมณฑารพสลับสี
ฐานประธานพระอุโบสถตังแต่
, พื ,นล่างถึงหน้ ากระดานชันบนใต้
,
ขอบหน้ าต่างสูง 2.26 ม. ฐาน
ประธานประกอบด้ วยหน้ ากระดานฐานสิงห์คนั" บัวลูกแก้ ว ไม่มีลวดลาย ชาลาจากผนังประธานพระ
อุโบสถถึงเสารายเฉลียงด้ านนอกกว้ าง 2.65 ม. ระหว่างโคนเสาเฉลียงด้ านนอกมีพนักก่ออิฐกันเป็
, น

ห้ อง ๆ สูง 1.22 ม. ด้ านในเจาะคูหาเล็ก ๆ สําหรั บใส่ตะเกี ยงบูชาประทีปในงานนักขัตฤกษ์ สมัย
โบราณ ห้ องละ 4 คูหา(พระครูวิจิตรการโกศล, 2516, น. 71)
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ
ส่วนหลัง คาพระอุโบสถ ประกอบด้ วยสิ"ง ก่อสร้ างที" ตัง, อยู่บ นตัวเรื อนพระอุโ บสถและอยู่
ส่วนบนสุดของอาคาร ได้ แก่ หลังคา มีลกั ษณะเป็ นแบบทรงไทยโบราณ 4 ชัน, 3 ลด มีมขุ กระสันหน้ า
หลัง มุงกระเบื ,องเคลือบ 3 สี คือ พื น, สี เขี ยว คัน" ด้ วยสีเ หลื องและเหลืองเข้ ม (การมุงกระเบื ,องไม่
เหมือนพระวิหาร) ประกอบด้ วยช่อฟ้าประดับกระจกมุขหน้ า 4 ตัว มุขหลัง 4 ตัว รวม 8 ตัว หางหงส์
64 ตัว ไม่มีทวย และหน้ าบัน ประกอบด้ วย หน้ าบันด้ านทิศตะวันออก แกะภาพพระอาทิตย์เทพ
เจ้ าผู้ให้ ความสว่างแก่มวลสัตว์ในกลางวันมีรัศมีแสงสว่างรอบตัว หน้ าบันด้ านทิศตะวันตก แกะ
ภาพพระจันทร์ เทพเจ้ าผู้ให้ ความสว่างแก่มวลสัตว์ในกลางคืนมีผิวกายขาว

รปที
ู ' 17 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

2 การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
พระอุโ บสถ วัด สุทัศ นเทพวรารามฯ เป็ นที" ป ระดิษ ฐาน “พระพุท ธตรี โ ลกเชษฐ์ ” ซึ"ง เป็ น
พระพุทธรู ปประธานในพระอุโบสถ และ “พระพุทธรู ป พร้ อมด้ วยพระอสีติมหาสาวกอีก 80 องค์”
ล้ อมรอบด้ วยผนังที"ประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมทัง, สี"ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้ าเพดานประดับ
ตกแต่ง เป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ซึ"งลักษณะการตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรา
ราม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนพืนN ภายในพระอุโบสถ ส่วนผนังภายในพระอุโบสถ และ
ส่วนฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 18 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ส่ วนพืนN ภายในพระอุโบสถ
ส่ว นพื น, ภายในพระอุโ บสถ เป็ นที" ตัง, ประดิษ ฐาน “พระพุท ธตรี โ ลกเชษฐ์ ” พระพุท ธรู ป
ประธาน และ พระพุทธรูป พร้ อมด้ วยพระอสีตมิ หาสาวกอีก 80 องค์ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
พระพุทธตรี โลกเชษฐ์ พระพุทธรู ปประธานภายในพระอุโบสถ ขนาดหน้ าตัก 10 ศอก 8
นิ ,ว เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ประทับนัง" ขัดสมาธิราบ ตังอยู
, ่บนฐานชุกชีขนาดใหญ่ซ้อนบนแท่น
หินอ่อนทรงสี"เหลี"ยมย่อมุมยกระดับสูง พระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 ทรงโปรดให้

กรมหมื"นณรงค์หริ รักษ์ หล่อขึน, เมื" อสถาปนาพระอาราม ลักษณะพุทธศิล ป์เป็ นแบบรั ตนโกสินทร์
ตอนต้ น ส่วนนามพระพุทธตรี โลกเชษฐ์ นนได้
ั , รับพระราชทาน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 4
พระพุทธรป
ู พร้ อมด้ วยพระอสีตมิ หาสาวก อสีติมหาสวกหรื ออสีติมหาเถรหมายถึงพระ
สาวกสําคัญหรื อพระเถระผู้ใหญ่ 80 รูป สร้ างขึ ,นในสมัยรัชกาลที" 4 เพื"อแทนพระศาสดาที"อญ
ั เชิญไป
ไว้ ณ วัดบวรนิเวศฯ พระอสีติมหาสาวก มีขนาดเท่าคนจริ ง ทุกรู ปสร้ างขึ ,นด้ วยปูนปั น, แล้ วระบายสี
นํ า, มัน ตกแต่ง ที "บ ริเ วณด้ า นหลัง มีแ ผ่น หิน อ่อ นจารึก ชื "อ ของพระอสีต มิ หาสาวก แต่ล ะองค์เ ป็
อักษรไทยติดอยู่ ซึง" รายชื"อพระอสีตมิ หาสาวกทัง, 80 องค์
ส่ วนผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ทัง, 4 ด้ านประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนังหุ้ม
กลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ทิศเหนือ) และบานประตู หน้ าต่าง
ภายในพระอุโบสถ เป็ นบริ เวณที"มีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ"งมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 7 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามฯ
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู (ข้ าง
กบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2
2
6
5

เนือN หา
ภาพเรื" องพระพุทธประวัติ ตอนมารผจญ
ภาพจับ ในเรื" องรามเกียรติC เป็ นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
เขียนภาพวรรณกรรมเรื" องรามเกียรติC
ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินดู ,
เทวกําเนิดของพราหมณ์
-เขียนภาพลายหน้ ากระดาน และติดหินอ่อนคํา
จารึกใต้ ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
- ใต้ ลายหน้ ากระดาน กรุหินอ่อน (สูง 0.75)

ตารางที' 7 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามฯ
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผ นั ง ร ะ ห ว่ า ง ช่ อ ง
ประตู
ผนังรักแร้
บ า น แ ผ ล ะ ป ร ะ ตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2
2
6
5

เชิงฝาผนัง

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)

1

หน้ าต่างด้ านใน

3

เชิงฝาผนัง

2
4

เนือN หา
ภาพเรื" องพระพุทธประวัติ
ภาพจับ ในเรื" องรามเกียรติC เป็ นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
เขียนภาพวรรณกรรมเรื" องรามเกียรติC
ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินดู ,
เทวกําเนิดของพราหมณ์
- เขียนลายหน้ ากระดาน และติดหินอ่อนคําจารึ ก
ใต้ ภาพ เรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
- ใต้ ลายหน้ ากระดาน กรุหินอ่อน (สูง 0.75)
ภาพเรื" องพระพุทธประวัติ
ภาพจับ ในเรื" องรามเกียรติC เป็ นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า ช่องละ 1 เรื" อง
ภาพวรรณกรรมเรื" องต่างๆ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยอิเหนา
อุณรุท สมุทโฆษ คาวี สุธน สุธนุ สังข์ทอง สังข์
ศิลป์ชัย ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี โสวัต สุวรรณหงส์
มณีพิไชย
ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินดู ,
เทวกําเนิดของพราหมณ์
-เขียนลายหน้ ากระดาน และติดหินอ่อนคําจารึกใต้
ภาพ เรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
- ใต้ ลายหน้ ากระดาน กรุหินอ่อน (สูง 0.75)

ตารางที' 7 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามฯ
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)

หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
ภาพเรื" องพระพุทธประวัติ
ภาพจับ ในเรื" องรามเกี ยรติC วรรณกรรมนิพนธ์ ใน
รัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2
2
ภาพเรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า ช่องละ 1 เรื" อง
4

3

ภาพวรรณกรรมเรื" องต่างๆ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยอิเหนา
อุณรุท สมุทโฆษ คาวี สุธน สุธนุ สังข์ทอง สังข์
ศิลป์ชัย ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี โสวัต สุวรรณหงส์
มณีพิไชย
ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินดู ,
เทวกําเนิดของพราหมณ์
-เขียนลายหน้ ากระดาน และติดหินอ่อนคําจารึกใต้
ภาพ เรื" องพระปั จเจกพุทธเจ้ า
- ใต้ ลายหน้ ากระดาน กรุหินอ่อน (สูง 0.75)

ส่ วนเพดานภายในพระอุโบสถ
โครงสร้ างมีลกั ษณะที"เรี ยกว่า เครื" องประดุก แบบขื"อประธานพาดบนผนัง (สมใจ นิ"มเล็ก
,2546,น.36)โดยมีขื"อเอกวางพาดระหว่างปลายผนังด้ านรี ทงั , 2 ผนัง ฝ้าเพดานไม้ ลาดจากปลายผนัง
ด้ านหนึ"งขึ ,นไปตามตามความลาดเอียงของหลังคาจนถึงขื"อโท แล้ วแล่นขนานกับขื"อโท ไปชนกับฝ้า
เพดานที"ลาดเอียงอีกด้ านหนึง"
บนฝ้าเพดานประดับตกแต่ง เป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้ านแย่ง ขื"อ
เป็ นลายดวงดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง และ เพดานวงกบประตูหน้ าต่าง เป็ นภาพจิตรกรรมลาย
เครื อเถาพันธุ์พฤกษาดอกพุดตาน

รปที
ู ' 19 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

4.2.2 วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
พระอุโบสถของวัดเครื อวัลย์วรวิหาร ตังหั
, นหน้ าออกสู่คลองมอญ ทางทิศเหนือ เจ้ าพระยา
อภัยภูธร สร้ างขึ ,นแล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที" 3 พระราชทานนามว่า วัดเครื อวัลย์วรวิหาร (กรมการศาสนา 2525, น. 233)

รปที
ั,
โบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
ู ' 20 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง 7.70 เมตร ยาว 16 .25 เมตร ด้ านหน้ าอยู่
ทางทิศเหนือ รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบประเพณีนิยมผสมกับแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที" 3 มี
ู
แผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า มีระเบียงรอบทัง, 4 ด้ าน รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานสิงห์ รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆ
กรรม) มีบนั ไดขึ ,น – ลง 2 ทาง ด้ านหน้ าและหลัง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชาย
หลังคา, พนักระเบียง, รอบตัวอาคารพระอุโบสถ
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น

10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ลงรักปิ ดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ
บานประตู-หน้ าต่าง ด้ านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้ านในเขียนสีรูปฉัตร 7 ชัน,
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบเครื" องลํายอง ส่วนหน้ าบัน ประดับด้ วยปูน
ปั น, ลวดลายดอกไม้ ส่วนเพดานของระเบียงรอบ มีลักษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ น
เพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 21 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธสรรเพชร”
พระพุทธรู ปประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า
ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายใน
พระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 22 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พืน, ” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธสรรเพชร”
พระพุทธรู ปประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ เป็ นพระพุทธรู ปยืนปางประทานอภัยห้ ามญาติ
หล่อด้ วยโลหะลงรักปิ ดทอง สูงประมาณ 8 เมตร มีรูปพระอัครสาวกประทับยืนพนมมืออยู่เบื ,องซ้ ายขวา
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศเหนือ) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศใต้ ) ฝาผนัง
ด้ านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายในพระ
อุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 8 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ

3
1

2

เขียนภาพ รูปทหารถือฉัตร 7ชัน,
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.95)
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ

3
1

รูปทหารถือฉัตร 7ชัน,
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.95)
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ

4
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
5

เขียนภาพ รูปฉัตร 7ชัน,
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.95)

ตารางที' 8 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
4

เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ

5

เขียนภาพ ชาดกในชุด 550 ชาติ
เขียนภาพ รูปฉัตร 7ชัน,
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน (สูง 0.95)

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เ รี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นสีแดง ลายลายดวงดารา ขื"อ
เป็ นลายก้ านแย่ง หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 23 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดเครื อวัลย์วรวิหาร

1
2

3

3

พระ
ประธาน

5

5
4

4

3

3

2
1

4.2.3 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ตังหั
, นหน้ าไปทางทิศตะวันออก สร้ างขึ ,นในสมัย
รัชกาลที"1 ต่อมาได้ บูรณะใหม่ทงหลั
ั , งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที" 3
(กรมการศาสนา 2525, น. 136)

รปที
ั,
โบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ู ' 24 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศตะวันออก รปทรง
อาคารสร้ างตาม
ู
แบบประเพณีนิยมผสมกับแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที" 3 มีแผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า มี
ระเบียงรอบทัง, 4 ด้ าน รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบบัว รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม) มี
บันไดขึ ,น – ลง 2 ทาง ด้ านหน้ าและหลัง รวม 4 บันได เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชาย
หลังคา, พนักระเบียง, รอบตัวอาคารพระอุโบสถ

ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 7 ช่อง รวมเป็ น
14 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ลงรักปิ ดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ
บานประตู-หน้ าต่าง ด้ านนอกเขียนลายรดนํ ,า
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบเครื" องลํายอง ส่วนหน้ าบัน เป็ นไม้ จําหลักรูป
นารายณ์ทรงครุ ฑ ลงรักปิ ดทองประดับกระจก ส่วนเพดานของระเบียงรอบ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้
เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 25 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
4.2.1.2 การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธจุฬา
รักษ์ ” พระพุทธรู ปประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก ภายในตัวอาคารมี แผนผังเป็ นรู ป
สี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง
เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 26 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พืน, ” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธจุฬารักษ์ ”
พระพุทธรูปประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ปูนปั น, ลงรักปิ ด
ทอง หน้ าตักกว้ าง 2.50 เมตร สูงจรดพระรัศมี 3.00 เมตร มีรูปพระสาวก 3 องค์ ประดิษฐานอยู่หน้ า
พระประธาน องค์ซ้ายคือพระโมคคัลลานะ องค์กลางคือพระอานนท์ และองค์ขวาคือพระสารี บตุ ร
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก)
ฝาผนังด้ านรี (ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายในพระอุโบสถ
ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 9 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
14

13

เนือN หา
เขียนภาพ ตอนมารผจญ
ห้ องที" 13 ตอนโทณพราหมณ์แบ่งพระธาตุ

ไม่ปรากฏภาพ
เขียนภาพทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ไตรภูมิ
15

เขียนภาพ ไตรภูมิ

ไม่ปรากฏภาพ
เขียนภาพทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 9 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง

หมายเลข
สัญลักษณ์

เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
-

1
2
3
4
5
6

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง

บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

เนือN หา

เขียนภาพ มหาเวสสันดรชาดก
ห้ องที" 1 กัณฑ์ทศพร ทานกัณฑ์
ห้ องที" 2 กัณฑ์วนประเวศน์
ห้ องที" 3 กัณฑ์มหาพน
ห้ องที" 4 กัณฑ์มทั รี , กัณฑ์สกั กบรรพ
ห้ องที" 5 กัณฑ์มหาราช
ห้ องที" 6 กัณฑ์ฉกษัตริ ย์
ไม่ปรากฏภาพ
เขียนภาพทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
-

7
8
9
10
11
12

เขียนภาพ พุทธประวัติ
ห้ องที" 7 ตอนทูลเชิญพระโพธิสตั ว์
ห้ องที" 8 ตอนเทวทูตทัง, 4, การสละอันยิ"งใหญ่
ห้ องที" 9 ตอนเจ้ าชายสิทธัตถะทรงตัดเมาลี
ห้ องที" 10 ตอนพระโพธิสตั ว์บําเพ็ญสมาธิ
ห้ องที" 11 ตอนแสดงยมกปฏิหาริ ย์
ห้ องที" 12 ตอนโปรดพุทธมารดา, ปริ นิพพาน
ไม่ปรากฏภาพ
เขียนภาพทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นสีนํ ,าเงินลายดวงดาราก้ านแย่ง
ขื"อเป็ นลาย ประจํายามปิ ดทองร่องชาด หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 27 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
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พระประธาน
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4.3 พระอุโบสถ “แบบพระราชนิยม”
พระอุโบสถ “แบบประเพณี นิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ที"ตงอยู
ั , ่ภายในพระอาราม
หลวง จํานวน 6 พระอาราม ที"นํามาเป็ นกรณีศึกษา ประกอบด้ วย วัดเทพธิดารามราชวรวิหาร, วัด
ราชโอรสารามราชวรวิหาร, วัดนางนองวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพิชยั ญาติการาม
วรวิหาร, และวัดจันทารามวรวิหาร ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
4.3.1 วัดเทพธิดารามวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ตังอยู
, ่ในตรงกลางระหว่างเขตพระวิหารและเขตศาลา
การเปรี ยญ สร้ างขึน, เมื" อ พ.ศ. 2379 ได้ รับพระราชทานวิสุง คามสี มาเมื" อวันที" 21 ธันวาคม พ.ศ.
2382 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา 2525, น. 208)

รปที
ั,
โบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ู ' 28 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 16 เมตร
ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศตะวันออก รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคาร
ู
แบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า กว้ าง 6 ห้ อง ยาว 9 ห้ อง รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้ม
เสมาทัง, 8 ทิศ

ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานสิงห์ ซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสูง มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลังคา, พนัก
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน) เป็ น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น
10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ปิ ดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประตู-หน้ าต่าง ด้ านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้ านในเขียนสีลายโคมจีน
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้ วยอิฐถือปูน ประดับด้ วยลวดลายปูนปั น, และกระเบื ,องเคลือบสี นําลวดลายไทย
เช่น ลายพวงอุบะ ลายดอกไม้ เป็ นต้ น มาผสมเป็ นภาพแบบจี น เช่น ภาพทิวทัศน์ มีภูเขา ต้ นไม้
ดอกไม้ และหงส์ ส่วนเพดานของระเบียงรอบ และเฉลียงด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิด
กันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 29 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัว อาคารพระอุ โ บสถ วั ด เทพธิ ด ารามฯ เป็ นที" ป ระดิ ษ ฐาน “หลวงพ่ อ ขาว”
พระพุทธรู ปประธาน ประทับเหนือเวชยันต์บุษบกไม้ หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก ภายในตัว
อาคารมีแผนผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ขนาดกว้ าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 16 เมตร มีเสาร่วมใน
สี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8 ต้ น ล้ อมรอบด้ วยผนังทัง, สี"ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"ง
ลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 30 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พืน, ” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน (ในสมัย ร. 6) เนื"องด้ วยมีแนวเสาร่ วมใน
สี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้ น ทําให้ พื ,นที"ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ โถงกลาง, โถงข้ างด้ านขวา
และซ้ าย ซึ"งโถงกลางเป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ซึ"งมีพุทธลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ขัดสมาธิเพชร หน้ าตักกว้ าง 14 นิ ,ว สูง 20 นิ ,ว สลักจากศิลาสีขาวบริ สทุ ธิC เรี ยกนามสามัญ
ว่า “หลวงพ่อขาว” หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก ไม่ทราบประวัติการสร้ างหรื อที"มา ปรากฏแต่
เพี ยงว่า ในปี พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จ พระนั"ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้ อัญ เชิญ มาจาก

พระบรมมหาราชวัง ปั จจุบนั พระพุทธรู ปองค์นีป, ระดิษฐานอยู่เหนือเวชยันต์บุษบกไม้ จําหลักลาย
ประดับกระจก ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลปั จจุบนั ได้ พระราชทาน
นามว่า “พระพุทธเทววิลาส” (กรมศิลปากร 2525 ก, น. 18-19) ส่วนโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย เป็ น
ทางเดิน
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็ น 2
บริ เวณได้ แก่ บริ เวณผนังทัง, 4 ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนัง
หุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริ เวณบาน
ประตู หน้ าต่างภายในพระอุโบสถ และบริเวณผนังเสาร่วมใน ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 10 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับเกร็ ดพงศวดารจีน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้

3
1

2

3

เขียนภาพลาย โคมจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับเกร็ ดพงศวดารจีน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้
เขียนภาพลาย โคมจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 10 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

บริเวณผนังเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว
ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8
ต้ น

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
คอสอง
เสา
เชิงเสา

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับเกร็ ดพงศวดารจีน
4
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้
5
1

เขียนภาพลาย โคมจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน

4

ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับเกร็ ดพงศวดารจีน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้

5

6

เขียนภาพลาย โคมจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายพวงมาลัยสลับเฟื" องอุบะ
เขียนภาพ ลายกรวยเชิงดอกพุดตาน
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"
โถงกลาง เพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างด้ านขวา และเพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างซ้ าย
เพดานโถงกลาง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน เหนือขื"อหลังคา
ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวงดารา
หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

เพดานโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน
เหนือจันทันหลังคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนังด้ านรี ขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจันทันจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้ างประดับตกแต่งลักษณะเดียวกันกับเพดานโถงกลาง

รปที
ู ' 31 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

3

3

2
พระประธาน

5
4

6

4

6
5

3

2
1

3

4.3.2 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ตังหั
, นหน้ าไปทางทิศตะวันออก สมเด็จพระเจ้ าลูก
เธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ในรัชกาลที" 2 ทรงให้ สร้ างขึ ,นใหม่ เมื"อ พ.ศ. 2364 (กรมการศาสนา
2525, น. 72-73)

รปที
ั,
โบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ู ' 32 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศตะวันออก รปทรง
อาคารสร้ างตาม
ู
แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคารแบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ราย
ล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะเป็ นฐานซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐานหน้ า
กระดานยกพื ,นสูง มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลังคา,
พนักระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน)
เป็ นฐานบัวยกพื ,น รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)

ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น
10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ปิ ดทอง ลายดอกเบญจมาศ ทรงอย่างเทศ บานประตู
ด้ านนอกประดับมุกรูปมังกรดันเมฆ
,
-ด้ านในเขียนรูปทวารบาลอย่างจีน หน้ าต่าง ด้ านนอกลายมังกร
ดันเมฆ
,
ด้ านในเขียนลายดอกไม้ สีทอง
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตาม
แบบศิลปะจี น ก่อด้ วยอิฐถื อปูน ประดับด้ วยลวดลายปูนปั น, และกระเบื ,องเคลื อบสี ทํ าเป็ นลาย
ดอกไม้ ภาพทิ ว ทัศ น์ มี ภูเ ขา ต้ น ไม้ ดอกไม้ และหงส์ ส่วนเพดานของระเบีย งรอบ และเฉลี ย ง
ด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่ง
เพดานเขียนสีเป็ นลายดอกพุดตาน

รปที
ู ' 33 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธ
อนันตคุณอดุลยญาณบพิตร” พระพุทธรู ปประธาน ประทับเหนือฐานชุกชี หันพระพักตร์ ไปทางทิศ
ตะวันออก ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ดทับ
ด้ วยฝ้าเพดาน ซึง" ลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 34 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธอนันตคุณอดุลย
ญาณบพิตร” พระพุทธรู ปประธาน เป็ นพระพุทธรู ปหล่อด้ วยสําริ ดลงรักปิ ดทอง ปางสมาธิ หน้ าตัก
กว้ าง 3.10 เมตร สูง 4.50 เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชี
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก)

ฝาผนังด้ านรี (ขวา-ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ซ้ าย-ทิศเหนือ) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายใน
พระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 11 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง

ผนังย่ อย

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า

ผนังช่วงบน

(ทิศตะวันออก)

ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขี ย นภาพ ลายโต๊ ะเครื" องตั ง, บู ช า และลาย
สัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
กรอบกระจกเงา 3 บาน

เขียนภาพ ตําหนักจีน
ลายสัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
ลายดอกไม้ สที อง

3

รูปทวารบาลอย่างจีน

1

ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขี ย นภาพ ลายโต๊ ะเครื" องตั ง, บู ช า และลาย
สัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
กรอบกระจกเงา 3 บาน

2

เขียนภาพ ตําหนักจีน
ลายสัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
ลายดอกไม้ สที อง

3

รูปทวารบาลอย่างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 11 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามฯ
ตําแหน่ งผนัง

ผนังย่ อย

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)

ผนังช่วงบน

(ทิศใต้ )

ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน

ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขี ย นภาพ ลายโต๊ ะเครื" องตั ง, บู ช า และลาย
สัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
กรอบกระจกเงา 3 บาน
4

เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
ลายดอกไม้ สที อง

5
1

4

เขียนลายดอกไม้ สีทอง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขี ย นภาพ ลายโต๊ ะเครื" องตั ง, บู ช า และลาย
สัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
กรอบกระจกเงา 3 บาน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
ลายดอกไม้ สที อง

5

เขียนลายดอกไม้ สีทอง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่ง เพดานเขี ยนเป็ นลายดอกไม้ สีทองบนพื น, สี แดง ลวดลาย
อย่างจีน ขื"อเป็ นลวดลายอย่างจีน หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 35 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

3

3
2

พระประธาน
5

5

4

4

3

2
1

3

4.3.3 วัดนางนองวรวิหาร
พระอุโบสถ วัด นางนองวรวิ หาร ตัง, หันหน้ าไปทางทิศ ตะวันตก สู่คลองด่า น ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จ พระนั"ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที" 3 โปรดเกล้ าให้ ส ร้ างขึน, ใหม่ เมื" อ พ.ศ. 2375
(กรมการศาสนา 2525, น. 72-73)

รปที
ั,
โบสถ วัดนางนองวรวิหาร
ู ' 36 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง 10.20 เมตร ยาว 14.40 เมตร ด้ านหน้ าอยู่
ทางทิศตะวันตก รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคารแบบเก๋งจีน มี
ู
แผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานสิงห์ ซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสูง มีบนั ไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลังคา, พนัก
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน) เป็ น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)

ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น
10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ปิ ดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประตู-หน้ าต่าง ตกแต่งด้ วยเขียนลายรดนํ ,า
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้ วยอิฐถือปูน ประดับด้ วยลวดลายกระเบื ,องเคลือบสีลายดอกไม้ ร่วง ส่วนเพดาน
ของระเบียงรอบ และเฉลียงด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือ
ขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 37 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัว อาคารพระอุ โ บสถ วัด นางนองวรวิ ห าร เป็ นที" ป ระดิ ษ ฐาน “พระพุท ธมหา
จักรพรรดิ” พระพุทธรูปประธาน ประทับเหนือชุกชี หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันตก ภายในตัวอาคาร

มีแผนผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการ
ตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 38 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐาน “พระพุทธมหาจักรพรรดิ”
พระพุทธรู ปประธาน เป็ นพระพุทธรู ปทรงเครื" องหล่อด้ วยสําริ ดลงรักปิ ดทอง ปางมารวิชัย หน้ าตัก
กว้ าง 2.25 เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชีปนู ปั น, ปิ ดทองประดับกระจก
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันตก) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันออก)
ฝาผนังด้ านรี (ขวา-ทิศเหนือ) ฝาผนังด้ านรี (ซ้ าย-ทิศใต้ ) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายใน
พระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 12 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันตก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ เรื" องชมพูบดีสตู ร
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน สามก๊ ก
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื" อง ฮก ลก ซิ"ว และเครื"อง
มงคลอย่างจีน
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื" องราชกกุธภัณฑ์

3
1

2

เขียนภาพลายรดนํ ,าเรื" องรามเกียรติC
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ เรื" องชมพูบดีสตู ร
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน สามก๊ ก
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื" อง ฮก ลก ซิ"ว และเครื"อง
มงคลอย่างจีน
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื" องราชกกุธภัณฑ์

3
1

4

เขียนภาพลายรดนํ ,า เรื" องรามเกียรติC
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ เรื" องชมพูบดีสตู ร
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน สามก๊ ก
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื" องสามก๊ ก
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื" องราชกกุธภัณฑ์

5

เขียนภาพลายรดนํ ,าทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 12 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ เรื" องชมพูบดีสตู ร

3

4

ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเรื" องราวเกี"ยวกับวรรณกรรมจีน สามก๊ ก
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื" องสามก๊ ก
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื" องราชกกุธภัณฑ์
เขียนภาพลายรดนํ ,าทวารบาลอย่างไทย
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเขียนเป็ นลายดอกไม้ สีทองบนพื ,นสีแดง ลวดลายดวง
ดารา ขื"อเป็ นลวดลายปิ ดทองล่องชาด หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 39 การตกแต่งฝ้าภายในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร

3

2

3

พระ
ประธาน

5

5

4

4

3

2
1

3

4.3.4 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตังหั
, นหน้ าไปทางทิศตะวันออก สู่แม่นํ ,าเจ้ าพระยา
สร้ างขึ ,นเมื"อ พ.ศ. 2378 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา
2525, น. 162)

รปที
ั,
โบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ู ' 40 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง 20.88 เมตร ยาว 30.90 เมตร ด้ านหน้ าอยู่
ทางทิศตะวันออก รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคารแบบเก๋งจีน มี
ู
แผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐานบัวยกพื ,นสูง มี
บันไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลังคา, พนักระเบียง, มีระเบียง
รอบและเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน) เป็ นฐานบัวยกพื ,น รองรับ
ตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น

10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ปิ ดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประตู-หน้ าต่าง ด้ านในเขียนภาพทวารบาลอย่างจีน
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้ วยอิฐถื อปูน ประดับด้ วยลวดลายปูนปั น, ลายดอกไม้ และประดับด้ วยกระเบื ,อง
เคลือบสี ส่วนเพดานของระเบียงรอบ และเฉลียงด้ านหน้ า-หลัง มีลักษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกัน
ประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อหลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดอกไม้ สีทองบนพื ,นแดง

รปที
ู ' 41 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน พระพุทธรู ป
ประธานปางป่ าลิ ไ ลย์ หัน พระพัก ตร์ ไ ปทางทิ ศ ตะวัน ออก ภายในตัว อาคารมี แ ผนผัง เป็ นรู ป
, "ด้าน และ
สี"เหลี"ยมผืนผ้ า มีเสาร่ วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8 ต้ น ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
ปิ ดทับด้ วยฝ้ าเพดาน ซึ"ง ลักษณะการตกแต่ง พื น, ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 42 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เนื"องด้ วยมีแนวเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ
ละ 4 ต้ น ทําให้ พื ,นที"ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ โถงกลาง, โถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย ซึ"งโถง
กลางเป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธรู ปประธาน ซึ"งมีพทุ ธลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางป่ าลิไลย์ พระอัง
ศากว้ าง 60 เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระเกศ 3.72 เมตร สูงจากพระบาทถึงพระเกศ 5.65 เมตร
หล่อด้ วยสําริด หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก ส่วนโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย เป็ นทางเดิน
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็ น 2
บริ เวณได้ แก่ บริ เวณผนังทัง, 4 ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ฝาผนัง
หุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศตะวันตก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริ เวณบาน
ประตู หน้ าต่างภายในพระอุโบสถ และบริเวณผนังเสาร่วมใน ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 13 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ตําแหน่ งผนัง

ผนังย่ อย

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า

ผนังช่วงบน

(ทิศตะวันออก)

ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

3

1

(ทิศตะวันตก)

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

เขี ย นภาพ พุท ธประวัติ ตอนการแบ่ ง พระบรม
สารี ริกธาตุ, ภาพท่านํ ,าประตูเมือง
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นภาพเครื" องตังอย่
, างจีน สัญลักษณ์มงคล
ภาพเขียนลบเลือน
ภาพเขียนลบเลือน
ภาพเขียนลบเลือน

เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน

ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
บานประตูด้านใน

เนือN หา

2

เขียนภาพทวารบาลอย่างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ พุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้ าโปรดพระ
นางพิ ม พา และตอนเสด็ จ ลงจากสวรรค์ ชั น,
ดาวดืงส์
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นภาพเครื" องตังอย่
, างจีน สัญลักษณ์มงคล
ภาพเขียนลบเลือน
ภาพเขียนลบเลือน
ภาพเขียนลบเลือน

3
1

เขียนภาพทวารบาลอย่างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพพุทธประวัติ
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นภาพเครื" องตังอย่
, างจีน สัญลักษณ์มงคล
ภาพเขียนลบเลือน

4
ภาพเขียนลบเลือน
5

เขียนภาพทวารบาลอย่างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 13 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตร ฯ
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

บริเวณผนังเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว
ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8
ต้ น

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
คอสอง
เสา
เชิงเสา

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพพุทธประวัติ

4

ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นภาพเครื" องตังอย่
, างจีน สัญลักษณ์มงคล
ภาพเขียนลบเลือน
ภาพเขียนลบเลือน

5

6

เขียนภาพทวารบาลอย่างจีน
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
ภาพเขียนสี
เขียนลายพุม่ ข้ าวบิณฑ์
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"
โถงกลาง เพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างด้ านขวา และเพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างซ้ าย
เพดานโถงกลาง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน เหนือขื"อหลังคา
ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายปิ ดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวงดารา
หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง
เพดานโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน
เหนือจันทันหลังคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนังด้ านรี ขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจันทันจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้ างประดับตกแต่งลักษณะเดียวกันกับเพดานโถงกลาง

รปที
ู ' 43 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

1
3

3
พระ
ประธาน

5

5
6

4

6

3

4

2

3

4.3.5 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ตังหั
, นหน้ าไปทางทิศเหนือ สร้ างขึ ,นเมื"อ พ.ศ. 2384
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา 2525, น. 178)

รปที
ั,
โบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ู ' 44 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
1. ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้ านหน้ าอยู่ทางทิศเหนือ รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบ
ู
พระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคารแบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า รายล้ อม
อาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐานหน้ ากระดาน มี
บันไดขึ ,น – ลง 6 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงกลมรองรับชายหลังคา, พนักระเบียง, มีระเบียงรอบ
และเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน) เป็ นฐานบัวยกพื ,น รองรับตัว
อาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 4 ช่อง รวมเป็ น 8
ช่อง และประตูทางเข้ าอีกด้ านละ 1 ช่องรวม 2 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยลายลงรักปิ ดทอง

ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, และซ้ อน 3 ตับ มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้ วยอิฐถือปูน ประดับด้ วยลวดลายปูนปั น, และกระเบื ,องเคลือบสี ส่วนเพดานของ
ระเบียงรอบ และเฉลียงด้ านหน้ า-หลัง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนือขื"อ
หลังคา ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 45 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
2. การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน “พระสิทธารถ”
พระพุทธรู ปประธาน หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรู ปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า
ขนาดกว้ าง มีเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8 ต้ น ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ด
ทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึง" ลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 46 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เนื"องด้ วยมีแนวเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ
ละ 4 ต้ น ทําให้ พื ,นที"ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ โถงกลาง, โถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย ซึ"งโถง
กลางเป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ซึง" มีพทุ ธลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัดสมาธิ
ราบ หน้ าตักกว้ าง 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร ชาวบ้ านเรี ยกนามสามัญว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” หัน
พระพักตร์ ไปทางทิศตะวันเหนือ ส่วนโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย เป็ นทางเดิน
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็ น 2
บริ เวณได้ แก่ บริ เวณผนังทัง, 4 ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศเหนือ) ฝาผนังหุ้ม
กลองด้ านหลัง (ทิศใต้ ) ฝาผนังด้ านรี (ทิศตะวันตก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศตะวันออก) รวมถึงบริ เวณบาน
ประตู หน้ าต่างภายในพระอุโบสถ และบริเวณผนังเสาร่วมใน ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 14 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย ดอกบัว

3
1

2

เขียนภาพลาย ต้ นไม้ บนพื ,นสีแดง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นกระเบื ,อง
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
หลังพระประทานเขียนเป็ นซุ้มเรื อนแก้ ว
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย ดอกบัว

3

เขียนภาพลาย ต้ นไม้ บนพื ,นสีแดง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นกระเบื ,อง

ตารางที' 14 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม ฯ
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

บริเวณผนังเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว
ๆ ละ 4 ต้ น รวม 8
ต้ น

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง
โคนเสา
เสา
เชิงเสา

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเครื" องตังอย่
, างจีน
4
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย ดอกบัว
5
1

เขียนภาพลาย ต้ นไม้ บนพื ,นสีแดง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นกระเบื ,อง
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน

4

ภาพใส่กรอบ 3 บาน
เป็ นเครื" องตังอย่
, างจีน
เขียนภาพ ลายประจํายามก้ านแย่งดอกพุดตาน
เขียนภาพลาย ดอกบัว

5

6

เขียนภาพลาย ต้ นไม้ บนพื ,นสีแดง
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นกระเบื ,อง
เขียนภาพ ลายกรวยเชิง
เขียนภาพ ลายดอกพุดตานเต็มพื ,นที"
กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"
โถงกลาง เพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างด้ านขวา และเพดานส่วนที"อยูเ่ หนือพื ,นที"โถงข้ างซ้ าย
เพดานโถงกลาง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน เหนือขื"อหลังคา
ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดอกไม้ สีทองบนพื ,นสีชมพู

เพดานโถงข้ างด้ านขวาและซ้ าย มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยงชิดกันประกอบเป็ นผืนเพดาน
เหนือจันทันหลังคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนังด้ านรี ขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจันทันจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้ างประดับตกแต่งลักษณะเดียวกันกับเพดานโถงกลาง

รปที
ู ' 47 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

1
3

3

พระประธาน

5

5
4
3

3
6

6

5

5

4

4

3

2

3

2

3

4.3.6 วัดจันทารามวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร ตังหั
, นหน้ าไปทางทิศเหนือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง" เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที" 3 โปรดเกล้ าฯ ให้ ปฏิสงั ขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 269)

รปที
ั,
โบสถ วัดจันทารามวรวิหาร
ู ' 48 บริเวณเขตพุทธาวาสที"ตงพระอุ
4.2.1.1 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้ าง 13.40 เมตร ยาว 22.15 เมตร ด้ านหน้ าอยู่
ทางทิศเหนือ รปทรง
อาคารสร้ างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็ นอาคารแบบเก๋งจีน มี
ู
แผนผังอาคารเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า รายล้ อมอาคารด้ วยซุ้มเสมาทัง, 8 ทิศ
ส่ วนฐานพระอุโบสถ มีลกั ษณะแบบฐานสิงห์ ซ้ อนกัน 2 ชัน, ฐานชันN ที' 1 (ล่าง) เป็ นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสูง มีบนั ไดขึ ,น – ลง 2 ทาง เป็ นชันที
, "ตงของเสาระเบี
ั,
ยงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลังคา, พนัก
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้ านหน้ า-หลังของตัวอาคารพระอุโบสถ ฐานชันN ที' 2 (บน) เป็ น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตัวอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆกรรม)
ส่ วนเรื อนพระอุโบสถ ผนังด้ านนอกของตัวอาคารพระอุโบสถ ด้ านสกัดหน้ า-หลังมีประตู
เข้ า – ออกด้ านละ 2 ช่อง รวมเป็ น 4 ช่อง ส่วนด้ านข้ างซ้ าย-ขวา มีหน้ าต่างด้ านละ 5 ช่อง รวมเป็ น

10 ช่อง ซุ้มประตู-หน้ าต่างประดับด้ วยปูนปั น, ปิ ดทอง ลายดอกโบตัน และใบไม้ ลายอย่างเทศ บาน
ประตู-หน้ าต่าง ด้ านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้ านในเขียนสีลายเฟื" องอุบะ
ส่ วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็ นหลังคาลด 2 ชัน, มุงกระเบื ,องสีแบบไทย
การประดับตกแต่งหลังคาเป็ นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้ าบันสร้ างตามแบบศิลปะจีน ก่อด้ วย
อิฐถือปูน ประดับด้ วยลวดลายปูนปั น, รูปเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน ส่วนเพดานของระเบียงรอบ
และเฉลี ยงด้ านหน้ า-หลัง มี ลักษณะเป็ นแผ่นไม้ เ รี ยงชิดกันประกอบเป็ นเพดานเหนื อขื" อหลัง คา
ประดับตกแต่งเพดานเป็ นลายดาวปิ ดทองล่องชาด

รปที
ู ' 49 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร
4.2.1.2 การตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร เป็ นที"ประดิษฐาน พระพุทธรู ปประธาน
ไม่ปรากฏนาม หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็ นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้ า ขนาด
ล้ อมรอบด้ วยผนังทังสี
, "ด้าน และปิ ดทับด้ วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายใน
พระอุโบสถมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

รปที
ู ' 50 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร
พืนN ภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็ นที"ประดิษฐานพระพุทธรู ปประธาน ไม่
ปรากฏนาม ซึง" มีพทุ ธลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั หล่อด้ วยสําริดลงรักปิ ดทอง หน้ าตักกว้ าง
1.83 เมตร สูง 1.60 เมตร มีรูปพระอัครสาวกสาวก 2 องค์
ผนังภายในพระอุโบสถ
บริ เวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมบริ เวณผนังทัง, 4
ด้ าน ประกอบด้ วยฝาผนังหุ้มกลองด้ านหน้ า (ทิศเหนือ) ฝาผนังหุ้มกลองด้ านหลัง (ทิศใต้ ) ฝาผนัง
ด้ านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้ านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริ เวณบานประตู หน้ าต่างภายในพระ
อุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 15 ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหน้ า
(ทิศตะวันออก)

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้ านหลัง
(ทิศตะวันตก)

ฝาผนังด้ านรี
(ขวา)
(ทิศใต้ )

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"แขวนเหนือประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อประตู
ผนังระหว่างช่อง
ประตู
ผนังรักแร้
บานแผละประตู
(ข้ างกบ)
บานประตูด้านใน
เชิงฝาผนัง
ผนังช่วงบน
ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง
ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
(ข้ างกบ)
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

หมายเลข
สัญลักษณ์
1

2

เนือN หา
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน

3
1

2

เขียนภาพ ลายเฟื" องอุบะ
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน

3
1

4

เขียนภาพ ลายเฟื" องอุบะ
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน
เขียนภาพ ลายดอกไม้ ร่วง ก้ านแย่ง บนพื ,นขาว
เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน
เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้

5

เขียนภาพ ลายเฟื" องอุบะ
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

ตารางที' 15 (ต่อ) ตําแหน่งผนังที"มีการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร
ตําแหน่ งผนัง
ฝาผนังด้ านรี
(ซ้ าย)
(ทิศเหนือ)

ผนังย่ อย
ผนังช่วงบน

หมายเลข
เนือN หา
สัญลักษณ์
1
เขียนภาพ ลายพุม่ ขาวบิณฑ์ดอกพุดตาน
-

ภาพในกรอบ
ที"ตงเหนื
ั , อหน้ าต่าง

ผนังระหว่าง
ช่องหน้ าต่าง
บานแผละหน้ าต่าง
หน้ าต่างด้ านใน
เชิงฝาผนัง

4

เขียนภาพ ลายเครื" องตังแจกั
, นดอกไม้ อย่างจีน

5

เขียนภาพลาย แจกันดอกไม้
เขียนภาพ ลายเฟื" องอุบะ
ลายหน้ ากระดาน, กรุด้วยแผ่นหินอ่อน

เพดานภายในพระอุโบสถ
บริ เ วณ “เพดาน” ภายในพระอุโ บสถ มี ลัก ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ย งชิ ดกัน ประกอบเป็ นผื น
เพดาน เหนื อขื"อหลัง คา ประดับตกแต่ง เพดานเขี ยนเป็ นลายดอกไม้ ม งคลอย่างจี นบนพื น, สี แดง
ลวดลาย อย่างจีน ขื"อเป็ นลวดลายอย่างจีน หัวขื"อเป็ นลายกรวยเชิง

รปที
ู ' 51 การตกแต่งฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถ วัดจันทารามวรวิหาร

3

2

3

พระประธาน

5

5

4

4

3

2

3

บทที' 5

การวิเคราะห์ แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายใน
พระอุโบสถ สมัยรั ชกาลที' 3 พระบาทสมเด็จพระนั'งเกล้ าเจ้ าอย่ หู ัว
การวิเคราะห์ในบทที" 5 นี , เป็ นการวิเคราะห์ถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน
พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 โดยนําผลจากการศึกษาภาคเอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้ อง (ในบทที" 2
และ 3) และการศึกษาภาคสนาม (ในบทที" 4) นํามาจัดระเบียบแล้ วทําการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนแรกได้ แก่ การประดับตกแต่ง (พื ,น ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ ส่วนที"
สองได้ แก่ ปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบภายในพระอุโบสถ และส่วนที"สามได้ แก่ แนวความคิดในการ
ออกแบบภายในพระอุโบสถ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

5.1 การประดับตกแต่ ง (พืนN ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ
การประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน พระอุโบสถ จํานวน 12 พระอาราม ที"เลือกมาเป็ น
กรณีศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ประกอบด้ วย กลุ่มที" 1 แบบ
ประเพณีนิยมที"สืบมาแต่สมัยโบราณ จํานวน 3 พระอาราม ได้ แก่ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม, วัด
ทองธรรมชาติวรวิหาร, และวัดภคินีนาถวรวิหาร กลุ่มที" 2 แบบผสมระหว่างประเพณีนิยมกับแบบ
พระราชนิยม จํานวน 3 พระอาราม ได้ แก่ พระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัด
เครื อวัลย์วรวิหาร, และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และกลุ่มที" 3 แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3
จํานวน 6 พระอาราม ได้ แก่ พระอุโบสถ วัดเทพธิดารามราชวรวิหาร, วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,
วัดนางนองวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพิชยั ญาติการามวรวิหาร, และวัดจันทาราม
วรวิหาร ซึง" รายละเอียดในการประดับตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ดังตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 16 การประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน พระอุโบสถ
พระอารามหลวง
วัดสุวรรณารามราช
วรวิหาร

พืนN

ผนัง

ภาพเขี ย นแบบประเพณี
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ประธานปางมาร พุทธประวัติ, ชาดก
วิชัยและพระอัครสาวก ลงรั ก
ปิ ดทอง อยู่ บ นฐานชุ ก ชี ซึ" ง
ตังอยู
, ช่ ิดผนังสกัดด้ านหลัง

เพดาน
ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื , น
ล่องชาด ลายประจํ ายาม
ก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวง
ดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวย
เชิง

ตารางที' 16 (ต่อ) การประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน พระอุโบสถ
พระอารามหลวง
วัดทองธรรมชาติ
วรวิหาร

วัดภคินีนาถวรวิหาร

วัดสุทศั นเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดเครื อวัลย์วรวิหาร

พืนN
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ประธานปาง
มา ร วิ ชั ย แ ละ พ ระ อั ค ร
สาวก ลงรักปิ ดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนัง
สกัดด้ านหลัง
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ประธานปาง
มา ร วิ ชั ย แ ละ พ ระ อั ค ร
สาวก ลงรักปิ ดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนัง
สกัดด้ านหลัง
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ประธานปาง
มา ร วิ ชั ย แ ละ พ ระ อั ค ร
สาวก ลงรักปิ ดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนัง
สกัดด้ านหลัง
พระพุ ท ธรู ป พร้ อมด้ วย
พระอสีติมหาสาวก
ประดิษฐาน
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ยื น ป า ง
ประทานอภั ย ห้ ามญาติ
หล่ อ ด้ วยโลหะลงรั ก ปิ ด
ทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"ง
ตั , ง อ ยู่ ชิ ด ผ นั ง ส กั ด
ด้ านหลัง

ผนัง

เพดาน

ภาพเขี ย นแบบประเพณี ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื , น
พุทธประวัติ ชาดก
ล่องชาด ลายประจํ ายาม
ก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวง
ดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวย
เชิง
ภาพลวดลายและเครื" อ ง ลายปิ ดทองบนพื น, สี แ ดง
มงคลอย่างจีน
ลวดลายดอกไม้ ผี เ สื อ,
ค้ างคาว อย่างจีน ขื"อเป็ น
ลวดลายอย่ า งจี น หัว ขื" อ
เป็ นลายกรวยเชิง
ภาพเขี ย นแบบประเพณี ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื , น
พุท ธประวัติ ปั จ เจกพุท ธ ล่องชาด ลายประจํ ายาม
เจ้ า
ก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวง
ดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวย
เชิง

ภาพเขี ย นแบบประเพณี ลายปิ ดทองบนพื น, สี แ ดง
ชาดก
ลายลายดวงดารา ขื"อเป็ น
ลายก้ านแย่ ง หัว ขื" อ เป็ น
ลายกรวยเชิง

ตารางที' 16 (ต่อ) การประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน พระอุโบสถ
พระอารามหลวง
วัดราชสิทธารามราช
วรวิหาร

วัดเทพธิดารามราช
วรวิหาร

วัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร

วัดนางนองวรวิหาร

วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร

พืนN
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ประธานปาง
มา ร วิ ชั ย แ ละ พ ระ อั ค ร
สาวก ลงรักปิ ดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนัง
สกัดด้ านหลัง
ประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป ปางมารวิ ชัย
ขั ด ส ม า ธิ เ พ ช ร
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ เ ห นื อ
เวชยันต์ บุษบกไม้ จําหลัก
ลายประดับกระจก
ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปสําริ ดลงรักปิ ด
ทอง ปางสมาธิ อยูบ่ นฐาน
ชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนังสกัด
ด้ านหลัง
ประดิษฐาน
พระพุ ท ธรู ปทรงเครื" อง
สํ า ริ ดลงรั ก ปิ ดทองปาง
มารวิ ชั ย ประดิ ษ ฐานบน
ฐานชุ ก ชี ปู น ปั ,น ปิ ดทอง
ประดับกระจก
ประดิษฐาน
พระพุทธรู ป ปางป่ าลิไ ลย์
อยู่บ นฐานชุ ก ชี ซึ" ง ตัง, อยู่
ชิดผนังสกัดด้ านหลัง

ผนัง

เพดาน

ภาพเขี ย นแบบประเพณี ลายปิ ดทองบนพื ,นสีนํา, เงิ
พุทธประวัติ ชาดก
ลายดวงดาราก้ านแย่ง ขื"อ
เป็ นลาย ประจํ า ยามปิ ด
ทองร่ อ งชาด หั ว ขื" อ เป็ น
ลายกรวยเชิง
ภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง

ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื , น
ล่องชาด ลายประจํ ายาม
ก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวง
ดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวย
เชิง

ภาพลวดลายและเครื" อ ง เขี ย นเป็ นลายดอกไม้ สี
มงคลอย่างจีน
ทองบนพื ,นสีแดง ลวดลาย
อย่างจีน ขื"อเป็ นลวดลาย
อย่ า งจี น หัว ขื" อ เป็ นลาย
กรวยเชิง
ภาพเขียนแบบประเพณี
เขี ย นเป็ นลายดอกไม้ สี
ชมพูบดีสตู ร
ทองบนพื ,นสีแดง ลวดลาย
ดวงดารา ขื"อเป็ นลวดลาย
ปิ ดทองล่ อ งชาด หั ว ขื" อ
เป็ นลายกรวยเชิง
ภาพเขี ย นแบบประเพณี ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื , น
พุทธประวัติ ชาดก
ล่องชาด ลายประจํ ายาม
ก้ านแย่ง ขื"อเป็ นลายดวง
ดารา หัวขื"อเป็ นลายกรวย
เชิง

ตารางที' 16 (ต่อ) การประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน พระอุโบสถ
พระอารามหลวง
วัดพิชยั ญาติการาม
วรวิหาร
วัดจันทารามวรวิหาร

พืนN

ผนัง

ประดิษฐาน
ภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง
พระพุท ธรู ป ปางมารวิ ชัย
อยู่บ นฐานชุ ก ชี ซึ" ง ตัง, อยู่
ชิดผนังสกัดด้ านหลัง
ประดิษฐาน
ภาพลวดลายและเครื" อ ง
พระพุท ธรู ป ปางมารวิ ชัย มงคลอย่างจีน
อยู่บ นฐานชุ ก ชี ซึ" ง ตัง, อยู่
ชิดผนังสกัดด้ านหลัง

เพดาน
ลายดอกไม้ สที องบนพื ,นสี
ชมพู

ลายดอกไม้ มงคลอย่างจีน
บนพื น, สี แ ดง ลวดลาย
อย่างจีน

จากตารางข้ างต้ นสามารถวิเคราะห์ถึงการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถได้ ดงั นี , ส่วน
“พื ,น” พระอุโบสถโดยทัว" ไปปูด้วยหินอ่อน ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชยั และพระอัคร
สาวก ลงรักปิ ดทอง อยูบ่ นฐานชุกชี ซึง" ตังอยู
, ช่ ิดผนังสกัดด้ านหลัง ส่วน “ผนัง” ภายในพระอุโบสถ ทัง,
4 ด้ าน ประดับตกแต่งด้ วยภาพเขียน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ภาพเขียนแบบประเพณี, ภาพลวดลาย
และเครื" องมงคลอย่างจีน, ภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง และส่วน “เพดาน” ประดับตกแต่งด้ วยภาพ
ลวดลาย ที"สอดคล้ องกับภาพเขียนที"ประดับตกแต่งผนัง คือ ภาพลวดลายดาวเพดานลงรักปิ ดทอง
หรื อภาพมงคล เช่น ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้ างคาว เป็ นต้ น

5.2 ปั จจัยที'มีผลต่ อการออกแบบตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
การประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถนัน, นอกจากเพื"อประโยชน์ในการใช้ สอยของคณะสงฆ์
และประชาชนแล้ ว ยังให้ ผลต่อความรู้สกึ ทางด้ านสุนทรี ยภาพ น้ อมนําให้ เกิดความเลื"อมใสศรัทธาแก่
ผู้ที"ได้ พบเห็น ตลอดจนเรื" องราวที"กําหนดขึน, ภายในพระอุโบสถ ยังเป็ นส่วนสําคัญที"ช่วยในการให้
ความรู้กบั ประชาชน และสร้ างความหมายให้ กบั ตัวงานสถาปั ตยกรรมและสถานที"อีกด้ วย ดังนันการ
,
สร้ างสรรค์งานการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถให้ บรรลุผลสําเร็ จ จึงต้ องพิจารณาถึงปั จจัยที"มี
ผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถด้ วย
จากการศึก ษาในบทที" 2 – 4 สามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จัย ที" มี ผ ลต่อการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถ สมัยรั ช กาลที" 3 ซึ"ง ปั จ จัยเหล่านัน, ประกอบด้ วย ประเพณี เ ดิม ในการประดับ
ตกแต่ง, พระราชนิยมหรื อพระราชดําริในพระมหากษัตริ ย์, อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ,

ขนาดพื น, ที" ภ ายในพระอุโ บสถ, และความคิดสร้ างสรรค์ข องคณะช่า ง ซึ"ง มี ร ายละเอี ย ดสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ,
5.2.1 ประเพณีเดิม
ประเพณี เดิมในการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ หมายถึง รู ปแบบหรื อลักษณะการ
ประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถที"ได้ กระทําขึน, และสืบต่อกันมาจนเกิดเป็ นแบบแผน มีลักษณะ
เฉพาะตัว นับได้ ว่าเป็ นปั จจัยที"มีความสําคัญเนื"องด้ วย “เป็ นผลงานที"ได้ ผ่านกระบวนการลองถูก
ลองผิด จนเกิ ดความลงตัว ทัง, เรื" องราวทางศาสนาและศิล ปกรรม สอดคล้ องกับการใช้ ง านและ
ประเภทของอาคาร” ได้ แก่การกําหนดองค์ประกอบ เรื" องราว และตําแหน่ง ตลอดจนแนวความคิดใน
การจัดวางเรื" องราวภายในพระอุโบสถ ตัวอย่างเช่น การกําหนดองค์ประกอบในการประดับตกแต่งฝา
ผนังทัง, 4 ด้ านด้ วยงานจิตรกรรม ที"เป็ นแบบประเพณีนิยมเดิม(ศิลปะอยุธยาตอนปลาย) กล่าวคือ
ผนังสกัดด้ านหลังของพระพุทธรู ปประธาน เขียนภาพไตรภูมิ และจักรวาล ผนังสกัดด้ านหน้ าของ
พระพุทธรูปประธาน เขียนภาพพุทธประวัตติ อนมารวิชยั ผนังรี ด้านซ้ าย ขวาของพระพุทธรูปประธาน
เขียนภาพ พุทธประวัติ ชาดก และเทพชุม นุม เป็ นต้ น ดังนัน, ประเพณี เดิมในการประดับตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถจึง เป็ นสิ"ง ที" คณะช่า งหรื อผู้ที"มี ส่วนเกี" ย วข้ อ งนํ า มาพิ จ ารณา และปรั บปรุ ง ให้
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ และกรณีแวดล้ อมใหม่ๆในปั จจุบนั ซึ"งอาจกล่าวได้ ว่า ประเพณีเดิมเป็ น
แนวทางเบือN งต้ นในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ
ส่วนแนวประเพณีเดิมที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 นัน,
ได้ แก่ การกํ าหนดองค์ ประกอบในการประดับตกแต่ง ฝาผนัง ด้ วยงานจิต รกรรม ตามแบบอย่า ง
ประเพณี นิยมเดิม (ศิลปะอยุธยาตอนปลาย) กล่าวคือ ผนังสกัดด้ านหน้ าของพระพุทธรู ปประธาน
ยังคงเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ผนังรี ด้านซ้ าย ขวาของพระพุทธรู ปประธาน ยังคงเขียน
ภาพ พุทธประวัติ (ผนังตอนบน) ชาดก (บานแผละ) และเทพชุมนุม (บานหน้ าต่าง)
5.2.2 พระราชนิยมในพระมหากษัตริย์
พระราชนิยมหรื อพระราชดําริ ในพระมหากษัตริ ย์ ในการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ
หมายถึง เรื" องราวทางศาสนา และรูปแบบหรื อลักษณะทางศิลปะที"พระมหากษัตริ ย์ทรงมีความพอ
พระทัย และทรงมีพระราชดําริ โปรดเกล้ าฯให้ จดั สร้ างขึน, นับได้ ว่าเป็ นปั จจัยที"มีความสําคัญมาก
เนื"องด้ วย “ทรงเป็ นผู้ที"ให้ ความอุปการะแก่ศิลปะที"สําคัญที"สดุ และทรงเป็ นผู้ที"ก่อให้ เกิดรสนิยมทาง
งานศิลปะในประเทศสยาม...ทัง, นี , ก็เพราะพระองค์ทรงมั"งคัง" มากกว่าใครๆ และยังทรงมีพระราช
อํานาจ ทังยั
, งทรงเป็ นที"เคารพบูชาของประชาชนพลเมืองทัว" ไปด้ วย...การที"พระมหากษัตริ ย์ ทรงมี

รสนิยมเป็ นประการใดจึงก่อให้ เกิดผลทังทางตรงและทางอ้
,
อมต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าทางศิลปะ...”
(วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา.(แปลโดย นิจ ทองโสภิต.), 2514, น.86) ดังนันพระราชนิ
,
ยมหรื อพระราชดําริ
ในพระมหากษัตริ ย์ จึงมีผลโดยตรงต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ซึ"งอาจกล่าวได้ ว่า
พระราชนิ ยมในพระมหากษั ตริ ย์เป็ นแนวความคิด หลัก ในการออกแบบตกแต่งภายในพระ
อุโบสถ ซึ"งคณะช่างหรื อผู้ที"มีส่วนเกี" ยวข้ องต้ องนํามาพิจารณา และถ่ายทอดพระราชนิยมนัน, ให้
ปรากฏตามความหมายและเรื" องราว ประกอบด้ วย การกําหนดองค์ประกอบ เรื" องราว และตําแหน่ง
ตลอดจนแนวความคิดในการจัดวางเรื" องราวภายในพระอุโบสถนันๆ
,
ส่วนแนวพระราชนิยมในพระมหากษัตริ ย์ ที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ
สมัยรัชกาลที" 3 นัน, คือ เกิดรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที"เรี ยกว่า แบบพระราชนิยม และแบบประเพณี
นิยม ส่งผลให้ เกิดรู ปแบบการประดับตกแต่งภายในใหม่ขึน, เพื"อให้ เกิดความกลมกลืนกันระหว่าง
ภายในและภายนอกพระอุโบสถ
5.2.3 อิทธิพลแบบอย่ างศิลปกรรมของต่ างชาติ
อิทธิ พ ลแบบอย่างศิล ปกรรมของต่างชาติ ที" มี ต่อการประดับ ตกแต่ง ภายในพระอุโ บสถ
หมายถึงลักษณะหรื อรูปแบบทางศิลปกรรมของต่างชาติได้ แก่ ตะวันตก และจีน เป็ นต้ น ซึ"งอิทธิพล
แบบอย่ า งศิลปกรรมของตะวั นตก รวมถึง ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ธ รรมชาติ และเทคโนโลยี
ทางการพิมพ์ ที"ได้ เผยแพร่เข้ ามาควบคูไ่ ปกับ การค้ า การเผยแพร่ศาสนา การแพทย์ โดยกลุ่มพ่อค้ า
กลุ่มมิชชัน" นารี และแพทย์ ส่วนอิทธิพลแบบอย่ างศิลปกรรมของจีน ได้ เผยแพร่ เข้ ามาควบคู่ไป
กับการค้ า ประกอบกับเป็ นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที" 3 อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ
ที" ไ ด้ เ ข้ ามาเผยแพร่ ในช่ว งเวลานัน, นับได้ ว่าเป็ นปั จ จัย ที" มี ค วามสํ าคัญ เนื" อ งด้ ว ยแบบอย่างทาง
ศิลปกรรมและความรู้ของต่างชาติ “ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้คนในสมัยรัชกาลที" 3 ได้ ถกู รับรู้ และถูก
หลอมรวมเป็ นรสนิยมอย่างใหม่และสร้ างรูปแบบศิลปะอย่างใหม่ในงานจิตรกรรมฝาผนัง”
ส่ว นอิ ท ธิ พ ลแบบอย่า งศิล ปกรรมของต่า งชาติ โดยเฉพาะศิล ปกรรมจี น ที" มี ผ ลต่อ การ
ออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ก่อให้ เกิด ลักษณะการตกแต่งแบบจีนมีลกั ษณะ
เด่นเรื" อง “การทําให้ ละลานตา” กล่าวคือ ศิลปะการตกแต่งของจีนจะดู วิจิตร รุ่มรวย มัง" คัง" และลาย
ตา ลายที"ใช้ จะมีขนาดใกล้ เคียงกันจะว่าเท่ากันก็ได้ นํ ,าหนักที"จะใช้ แตกต่างกันมากเพื"อแลดูลอยเด่น
และบางส่วนก็จมหายไป นิยมใช้ สีทองที"ให้ ผลความรู้สึกมัง" คัง" ลายจะต่อเนื"องแบบเคลื"อนไหวไม่มีที"
จบ ลักษณะการตกแต่งอย่างจีนเท่าที"วิเคราะห์จําแนกออกมา ช่างเขียนไทยในรัชกาลที" 3 มีความ
ฉลาดที"นํามาปรับใช้ ในจิตรกรรมไทยเสียจนดูไม่ออกว่าเป็ นอิทธิพลศิลปะตกแต่งของจีน (สน สีมา
ตรัง, 2522, น.22-23)

5.2.4 ขนาดพืนN ที'ภายในพระอุโบสถ
ขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ หมายถึง ขนาดของ พื ,น ผนัง และเพดาน ที"ประกอบกันขึ ,น
เกิดเป็ นที"วา่ งภายในอาคารพระอุโบสถเพื"อการใช้ สอย และเป็ นบริ เวณที"ใช้ ในการประดับตกแต่งเพื"อ
ความงามและความหมายตามเจตนารมณ์ ของผู้สร้ าง นับได้ ว่าเป็ นปั จจัยที"สําคัญเนื"องด้ วย “เป็ น
ส่ วนที' ร องรั บ การประดั บ ตกแต่ ง และมี ผ ลต่ อการสร้ างสรรค์ บรรยากาศภายในอั น
เนื' อ งมาจากการประดับ ตกแต่ ง” ซึ"ง ช่างหรื อคณะช่าง ตลอดจนผู้ที"มี ส่วนเกี" ยวข้ องต้ องนํ ามา
พิจารณา และกําหนดองค์ประกอบ เรื" องราว และตําแหน่ง ตลอดจนการจัดวางเรื" องราวให้ สอดคล้ อง
กับขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ
5.2.5 ช่ าง
ช่าง หรื อคณะช่าง หมายถึงบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที"มี ความรู้ ความสามารถทางการช่าง
รวมทังมี
, ความรู้ทางศาสนาและศิลปกรรม และเป็ นผู้ที"ทําการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ นับได้
ว่าเป็ นปั จจัยที"สําคัญเนื"องด้ วย “เป็ นผ้ ูท' ีสามารถถ่ ายทอดความคิดของตนเองหรื อรั บความคิด
ของผ้ ู อ' ืนมาถ่ ายทอดให้ ปรากฏตามความหมายหรื อ เรื' องราวของความคิดนั นN ๆ ได้ อย่ า ง
กระจ่ างชัด และสอดคล้ องกับขนาดพืนN ที'ภายในพระอุโบสถ” ซึ"งสิ"งสําคัญที"มีผลต่อการกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถนัน, ประกอบด้ วย “การกําหนดองค์ประกอบ
เรื" องราว และตําแหน่ง ตลอดจนแนวความคิดในการจัดวางเรื" องราว ภายในพระอุโบสถ”

5.3 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายในพระอุโบสถ
การสร้ างสรรค์งานการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถให้ บรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ของ
ผู้สร้ าง เป็ นผลมาจาก “แนวความคิดในการออกแบบ” ที"ประมวลจากเงื"อนไขหรื อปั จจัยต่างๆ ในแต่
ละช่ว งเวลาและยุค สมัย ประกอบด้ ว ย ประเพณี เ ดิม ในการประดับ ตกแต่ง , พระราชนิ ย มหรื อ
พระราชดําริ ในพระมหากษัตริ ย์, อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ, ขนาดพื ,นที"ภายในพระ
อุโบสถ, และความคิดสร้ างสรรค์ของคณะช่าง ซึ"งปั จจัยต่างๆ เหล่านีเ, ป็ นแรงบันดาลใจให้ ช่าง
สถาปนิก หรื อศิลปิ น สร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ และการประดับตกแต่งภายในพระ
อุโบสถออกมาโดยมีโครงสร้ างทางศิลปะที"สําคัญ 2 ส่วน ส่วนที"หนึ"ง คือแนวความคิดในการออกแบบ
และการแสดงออก ส่ว นที" ส อง คื อ รู ป แบบศิล ปะ และสื" อ ที" ใ ช้ ทํ า หน้ า ที" สื" อ สารความหมายหรื อ
แนวความคิดและความต้ องการแสดงออก (สน สีมาตรัง, 2549, น.131)
จากการศึกษาในบทที" 2 – 4 สามารถวิเ คราะห์ ถึง แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนตามลักษณะทางกายภาพของการ

ประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ ได้ แก่ แบบประเพณีเดิม, แบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายใน
ด้ วยลวดลายและเครื" องมงคลอย่างจีน, และแบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายในด้ วยภาพลาย
ดอกไม้ ก้านแย่ง ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
1. แบบประเพณีเดิม
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ แบบประเพณีเดิมนี ,มีแบบแผนสืบ
ทอดมาจากสมัยอยุธยา การประดับตกแต่งภายในมีลักษณะของการเล่าเรื" องด้ วยภาพจิตรกรรม
บริ เวณผนังทัง, 4 ด้ าน กล่าวคือ ผนังสกัดด้ านหลังของพระพุทธรู ปประธาน เขียนภาพไตรภูมิ และ
จักรวาล ผนัง สกัด ด้ านหน้ าของพระพุทธรู ปประธาน เขี ยนภาพพุท ธประวัติตอนมารวิ ชัย ผนัง รี
ด้ า นซ้ า ย ขวาของพระพุท ธรู ป ประธาน เขี ย นภาพ พุท ธประวัติ ชาดก และเทพชุม นุม เป็ นต้ น
“เพดาน” ประดับตกแต่งด้ วยภาพลวดลายดวงดาว ลงรักปิ ดทอง ก่อให้ เกิดบรรยากาศของ “ความ
ศักดิสC ิทธิC” ภายในพระอุโบสถ
2. แบบพระราชนิยมประดับตกแต่ งภายในด้ วยลวดลายและเครื' องมงคลอย่ างจีน
การประดับตกแต่งภายในด้ วย “ลวดลายและเครื" องมงคลอย่างจีน” เกิดจาการปรับเปลี"ยน
รูปแบบการประดับตกแต่งภายในให้ สอดคล้ องกับรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที"เรี ยกว่า “แบบพระราช
นิยม” โดยมีลกั ษณะของประดับด้ วยภาพจิตรกรรม บริเวณผนังทัง, 4 ด้ าน เป็ นรูปลวดลายและเครื" อง
มงคลอย่างจีน ประกอบด้ วยโต๊ ะเครื" องตังอย่
, างจีน มีสญ
ั ลักษณ์ของความเป็ นมงคลต่างๆ หรื อ ฮก
ลก ซิ"ว, ดอกไม้ มงคล, สัตว์มงคล, เป็ นต้ น “เพดาน” ประดับตกแต่งด้ วยภาพลวดลาย ที"สอดคล้ องกับ
ภาพเขียนที" ประดับตกแต่ง ผนัง หรื อภาพมงคล เช่น ดอกไม้ ผี เ สือ, ค้ างคาว เป็ นต้ น ก่อให้ เ กิ ด
บรรยากาศของ “ความมัง" คัง" ” ภายในพระอุโบสถ
3. แบบพระราชนิยมประดับตกแต่ งภายในด้ วยภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ ง
การประดับตกแต่งภายในด้ วย “ภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง” เป็ นอีกรูปแบบหนึ"งในการประดับ
ตกแต่งภายในพระอุโบสถในกลุ่มพระอารามหลวงแบบพระราชนิยม โดยมีลกั ษณะของประดับด้ วย
ภาพจิตรกรรม บริ เวณผนังทัง, 4 ด้ าน ด้ วยลวดลาย ดอกไม้ ใบไม้ ในลักษณะก้ านแย้ ง ไม่แสดงออก
ทางเรื" องราว จึงก่อให้ เกิดบรรยากาศของ “ความสงบ” ภายในพระอุโบสถ

บทที' 6

สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะในบทที" 6 นี , เป็ นการนําเสนอถึงผลการศึกษา เรื" อง “การศึกษา
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3: กรณีศกึ ษาพระอารามหลวง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง" ในขันตอนของการศึ
,
กษาได้ กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดงั ต่อไปนี ,
1. เพื"อศึกษาถึงการประดับตกแต่ ง (พื ,น ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
2. เพื"อศึกษาถึงปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
3. เพื"อศึกษาถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาประกอบด้ วย การศึกษาข้ อมูลภาคเอกสารที"เกี"ยวข้ องกับประวัติ
การก่อสร้ าง เรื" องราวในงานประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ และการศึกษาข้ อมูลภาคสนามโดย
มุ่งเน้ นศึกษาข้ อมูลทางกายภาพ ของการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ และนําข้ อมูลที"ได้ ศกึ ษา
มาวิเคราะห์ถึงปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ และสรุ ปผลการศึกษาเป็ น
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ซึ"งบทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในบทที" 6 นี , แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนแรกได้ แก่ สรุ ปผลการศึกษา และส่วนที"สอง
ได้ แก่ ข้ อเสนอแนะ ซึง" มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,

6.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึก ษาแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง ภายในพระอุโ บสถ สมัย รั ช กาลที" 3:
กรณี ศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการศึกษาตามกรอบของวัตถุประสงค์
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ,
1. การประดับตกแต่ ง (พืนN ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
ลักษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที" 3 จํานวน 12 พระอาราม
(กรณีศกึ ษา) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที" 1 แบบประเพณีนิยมที"สืบมาแต่สมัยโบราณ ได้ แก่
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม วัดทองธรรมชาติวรวิหาร วัดภคินีนาถวรวิหาร กลุ่มที" 2 แบบผสม
ระหว่างประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม ได้ แก่ พระอุโบสถ วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดเครื อวัลย์วรวิหารวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และกลุ่มที" 3 แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที" 3

ได้ แก่ พระอุโบสถ วัดเทพธิดารามราชวรวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดนางนองวรวิหาร วัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดพิชยั ญาติการามวรวิหาร วัดจันทารามวรวิหาร ซึ"งการศึกษา “การ
ประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ” แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วน “พื ,น” เป็ นที"ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปประธานปางมารวิชยั และพระอัครสาวก ลงรักปิ ดทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนัง
สกัดด้ านหลัง ด้ านหน้ าฐานชุกชีมีอาสนะยกสูงสําหรับพระสงฆ์นงั" ประกอบพิธีกรรม ส่วน “ผนัง” ทัง,
4 ด้ าน ประดับตกแต่งด้ วยภาพเขียน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ภาพเขียนแบบประเพณี, ภาพลวดลาย
และเครื" องมงคลอย่างจีน, ภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง และส่วน “เพดาน” ประดับตกแต่งด้ วยภาพ
ลวดลาย ที"สอดคล้ องกับภาพเขียนที"ประดับตกแต่งผนัง คือ ภาพลวดลายดาวเพดานลงรักปิ ดทอง
หรื อภาพมงคล เช่น ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้ างคาว เป็ นต้ น
จากการศึกษาถึง การประดับตกแต่ง พื ,น, ผนัง, เพดาน ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ตารางต่อไปนี ,
ตารางที' 17 สรุปการประดับตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ
ตําแหน่ ง
“แบบประเพณีนิยม

พืนN

ผนังทังN 4 ด้ าน

เพดาน

“แบบผสมระหว่ างแบบ “แบบพระราชนิยม”
ประเพณี นิ ย มกั บ แบบ
พระราชนิยม”

โดยทัว" ไปประดิษฐาน พระพุทธรูปประธานปางมารวิชยั และพระอัครสาวก
ลงรักปิ ดทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตังอยู
, ่ชิดผนังสกัดด้ านหลัง ด้ านหน้ าฐาน
ชุกชีมีอาสนะยกสูงสําหรับพระสงฆ์นงั" ประกอบพิธีกรรม
ภาพเขียนแบบ
ภาพเขียนแบบ
ภาพลวดลายและ
ประเพณี,หรื อ ภาพ
ประเพณี,หรื อ ภาพ
เครื" องมงคลอย่างจีน,
ลวดลายและเครื" อง
ลวดลายและเครื" อง
หรื อภาพลายดอกไม้
มงคลอย่างจีน
มงคลอย่างจีน
ก้ านแย่ง
ภาพลวดลายดาว
ภาพลวดลายดาว
ภาพมงคล เช่น ดอกไม้
เพดานลงรักปิ ดทอง
เพดานลงรักปิ ดทอง
ผีเสื ,อ ค้ างคาว
ภาพมงคล เช่น ดอกไม้
ผีเสื ,อ ค้ างคาว

2. ปั จจัยที'มีผลต่ อการออกแบบตกแต่ งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
ปั จ จัยที"มี ผ ลต่อการออกแบบตกแต่ง ภายในพระอุโบสถ แบ่ง ออกเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่
“ประเพณี เดิมในการประดับตกแต่ ง” เป็ นสิ"งที"คณะช่างหรื อผู้ที"มีส่วนเกี" ยวข้ องนํามาพิจารณา
และปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ และกรณี แวดล้ อมใหม่ๆในปั จจุบนั ซึ"งอาจกล่าวได้ ว่า
ประเพณี เดิมเป็ นแนวทางเบื ,องต้ นในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ, “พระราชนิยมใน
รัชกาลที' 3” มีผลโดยตรงต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ซึ"งอาจกล่าวได้ ว่า พระราชนิยม
ในพระมหากษัตริ ย์เป็ นแนวความคิดหลัก ในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ, “อิทธิพล
แบบอย่ างศิลปกรรมจีน” เป็ นปั จจัยที"มีความสําคัญเนื"องด้ วยแบบอย่างทางศิลปกรรมและความรู้
“ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้คนในสมัยรัชกาลที" 3 ได้ ถกู รับรู้และถูกหลอมรวมเป็ นรสนิยมอย่างใหม่และ
สร้ างรูปแบบศิลปะอย่างใหม่”, “ขนาดพืนN ที'ภายในพระอุโบสถ” เป็ นปั จจัยที"สําคัญเนื"องด้ วย “เป็ น
ส่วนที"รองรับการประดับตกแต่ง และมีผลต่อการสร้ างสรรค์บรรยากาศภายในอันเนื"องมาจากการ
ประดับตกแต่ง”, และ “คณะช่ าง” เป็ นผู้ที"ทําการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ นับได้ ว่าเป็ น
ปั จจัยที"สําคัญเนื"องด้ วย “เป็ นผู้ที"สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองหรื อรับความคิดของผู้อื"นมา
ถ่ า ยทอดให้ ป รากฏตามความหมายหรื อ เรื" อ งราวของความคิด นัน, ๆ ได้ อ ย่ า งกระจ่ า งชัด และ
สอดคล้ องกับขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ”
ตารางที' 18 สรุปปั จจัยที"มีผลต่อออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
ปั จจัย

ความสําคัญ

ผลต่ อการออกแบบ

ประเพณีเดิม
เป็ นแนวทางเบื Nอ งต้ นในการ การกํ า หนดองค์ ป ระกอบในการ
ในการประดับตกแต่ง ออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ประดั บ ตกแต่ ง ฝาผนั ง ด้ วยง าน
จิ ต รกรรม ตามแบบอย่า งประเพณี
นิยมเดิม(ศิลปะอยุธยาตอนปลาย)
พระราชนิยมหรื อ
พระราชดําริใน
พระมหากษัตริ ย์

เป็ นแนวความคิ ด หลั ก ในการ กํ าหนดองค์ประกอบโดยรวมในการ
ออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ประดับ ตกแต่ ง ต้ องสอดคล้ องกั บ
พระราชดําริ

ตารางที' 18 (ต่อ) ปั จจัยที"มีผลต่อการการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ
ปั จจัย
อิทธิพลแบบอย่าง
ศิลปกรรมของ
ต่างชาติ
ขนาดพื ,นที"
ภายในพระอุโบสถ

ช่าง

ความสําคัญ

ผลต่ อการออกแบบ

ส่งผลต่อโลกทัศน์ของผู้คนในสมัย
ที" ไ ด้ ถูก รั บ รู้ และถูก หลอมรวมเป็ น
ร ส นิ ย ม อ ย่ า ง ใ ห ม่ แ ล ะ ส ร้ า ง
รูปแบบศิลปะอย่างใหม่
เป็ นส่ ว นที" ร องรั บการประดั บ
ตกแต่ ง และมีผลต่อการสร้ างสรรค์
บรรยากาศภายในอันเนื"องมาจาก
การประดับตกแต่ง
เป็ นผ้ ูท' สี ามารถถ่ ายทอดความคิด
ของตนเองหรื อรับความคิดของผู้อื"น
ม า ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ ป ร า ก ฏ ต า ม
ความหมายหรื อเรื" อง ราวของ
ความคิดนัน, ๆ ได้ อย่างกระจ่างชัด
แล ะ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ข นา ด พื น, ที"
ภายในพระอุโบสถ

อิทธิ พลแบบอย่างศิลปกรรมของจีน
ก่อ ให้ เ กิ ด ลัก ษณะการตกแต่ง แบบ
จี น มี ลัก ษณะเด่ น เรื" อ ง “การทํ า ให้
ละลานตา”
การกํ า หนดเรื" อ งราว องค์ ป ระกอบ
ต่างๆ ในการประดับตกแต่ง

ความสมบูรณ์ของผลงานการประดับ
ตกแต่ง

3. แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 สามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 แนวความคิด ตามลักษณะทางกายภาพของการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ
ได้ แก่ แบบประเพณีนิยม ก่อให้ เกิดบรรยากาศของ “ความศักดิCสิทธิC” แบบพระราชนิยมประดับ
ตกแต่ งภายในด้ วยลวดลายและเครื' องมงคลอย่ างจีน ก่อให้ เกิดบรรยากาศของ “ความมัง" คัง" ”
และแบบพระราชนิ ย มประดั บ ตกแต่ ง ภายในด้ ว ยภาพลายดอกไม้ ก้ านแย่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด
บรรยากาศของ “ความสงบ” ภายในพระอุโบสถ ซึง" การเลือกใช้ แนวความคิดใดเป็ น “แนวความคิดใน
การออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ” นัน, พิจ ารณาจากลักษณะทางสถาปั ตยกรรม เพื"อให้
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม “ภายนอก” และ “ภายใน” พระอุโบสถมี “ความกลมกลืน” กัน สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ ดงั ตารางต่อไปนี ,

ตารางที' 19 สรุปแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ งภายใน
บรรยากาศ
พระอุโบสถ
แบบประเพณีนิยม
“ความศักดิสC ิทธิC”
แบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายใน
“ความมัง" คัง" ”
ด้ วยลวดลายและเครื" องมงคลอย่างจีน
แบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายใน
“ความสงบ”
ด้ วยภาพลายดอกไม้ ก้านแย่ง

6.2 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ “การศึกษาแนวความคิด
ในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3: กรณี ศึกษาพระอารามหลวงในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ครัง, นี , เป็ นการศึกษาถึงการประดับตกแต่ง, ปั จจัยที"มีผลต่อการออกแบบ, และ
แนวความคิด โดยภาพรวม ซึ"ง รายละเอี ยดในออกแบบตกแต่ง ภายใน ยัง มี ป ระเด็น อื" น ๆอี ก ที" มี
ความสําคัญและมีความน่าสนใจให้ ศกึ ษาอีกมากมาย เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและการสร้ างสรรค์
งานประดับตกแต่งภายในอย่างยิ"ง จึงมีข้ อเสนอแนะเพิ"มเติมในการศึกษาครัง, ต่อไปเกี" ยวกับการ
ตกแต่งภายในพระอุโบสถ ดังนี
, ,
1. การศึกษาในเรื" องของกระบวนช่าง หรื อเทคนิควิธี ได้ แก่ การก่อสร้ างอาคาร, การปั น, การ
หล่อ งานประติมากรรม, เทคนิควิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง, การบูรณะบํารุงรักษา เป็ นต้ น
2. การศึกษาในเรื" องการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถเฉพาะพระอารามหนึง" ๆ
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที" 3 กับรัชกาล
ต่อๆ มา หรื อเปรี ยบเทียบกับสมัยปั จจุบนั

บรรณานุกรม
ไขแสง ศุข ะวัฒ นะ. 2525 วั ด พระพุ ท ธศาสนาที' ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจี น ในสมั ย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ . กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเจมส์ ทอมป์สัน,
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. 2536. “สถาปั ตยกรรมประเภทอาคารสถาน.” ในเอกสารการสอนชุดวิชา
ไทยศึ ก ษา: อารยธรรม หน่ ว ยที' 6 -15 .หน้ า 123-146. พิ ม พ์ ค รั ง, ที" 22. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
........... 2536. “ความเข้ าใจจิตรกรรมไทย.” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา: อารยธรรม
หน่ วยที'6-15 .หน้ า 253-267. พิมพ์ครัง, ที" 22. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
........... 2536. “คําแนะนําดูรูปภาพจิตรกรรมสมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ .” ในเอกสารการสอนชุด
วิชา ไทยศึกษา: อารยธรรม หน่ วยที'6-15 .หน้ า 303-323. พิมพ์ครัง, ที" 22. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ, กรมพระยา, ทรงตรวจชําระและทรงพระนิพนธ์
อธิบาย. 2545. พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที' 1: เจ้ าพระยาทิพากร
วงศ์ (ขํา บุนนาค) เรียบเรียง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
---------- 2546. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 2. พิมพ์ครัง, ที" 9. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร.
---------- 2516. มลเหตุ
แห่ งการสร้ างวัดในประเทศไทย. ใน “หนังสืออ่านประกอบพื ,นฐานอารย
ู
ธรรมไทย ตอนศิ ล ปไทย (รวมบทความศิ ล ปไทย)”
กรุ ง เทพฯ:
โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
---------- 2515. อธิบายตํานานพระอารามหลวง. ใน “ตํานานพระอารามหลวง” พิมพ์ครัง, ที" 8 ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสําเร็ จวรรณกิจ (บุญ เลขะนันทน์) 23 เมษายน 2515
กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
เดือน คําดี. 2541. รายงานการวิจัยฉบับสมบรณ์
ู การวิเคราะห์ เรื' องพระปั จเจกสัมพุทธเจ้ า
ใ น พ ร ะ ไ ต ร ปิ ก ฎ ก . ภ า ค วิ ช า ป รั ช ญ า แ ล ะ ศ า ส น า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ทิ พ ากรวงศมหาโกษาธิ บ ดี ( ขํ า บุน นาค), เจ้ า พระยา. 2547. พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3. พิมพ์ครัง, ที" 7. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว.
---------- 2547. พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที' 4. พิมพ์ครัง, ที" 6. กรุ งเทพฯ:
อมรินทร์ พรินติ ,งแอนด์พบั ลิชชิ"ง จํากัด (มหาชน).

นัฏฐภัทร จันทวิช. 2538. สถาปั ตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน, ติ ,งกรุ๊พ.
นิยะดา เหล่าสุนทร. 2526. ภาพเกี'ยวกับวรรณคดีไทยที'บานแผละของประตและหน้
าต่ าง
ู
พระอุ โ บสถวั ด สุ ทั ศ นเทพวรารามราชวรมหาวิ ห าร: พิ ม พ์ เ ป็ นอนุ ส รณ์ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี'ยม จน.ทสิริมหาเถร) ณ เมรุ หน้ า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที' 17 ธันวาคม พ.ศ.2526. กรุงเทพฯ.
เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ. 2525. วัดในกรุ งเทพฯ. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(พิมพ์เนื"องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ).
บรรจบ บรรณรุ จิ. 2536. อสีติมหาสาวก: 80 พระอรหันตสาวกของพระผ้ ู มีพระภาคเจ้ า.
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
บําเพ็ญ ระวิน. 2535. ปฐมสมโพธิสาํ นวนล้ านนา. กรุงเทพฯ: โอเดียน.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จกรมพระมหาสมณเจ้ า กรมพระ. 2539. ปฐมสมโพธิกถา. กรุ งเทพฯ:
สมใจการพิมพ์.
---------- 2549. อนุ พุทธประวั ติ หลั ก สตรนั
ู ก ธรรมและธรรมศึก ษาชั นN โท. พิม พ์ ครั ง, ที" 31.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
ประยูร อุลชุ าฏะ(น. ณ ปากนํ ,า). 2540. สีมากถา สมุดข่ อยวัดสุทัศนเทพวราราม. กรุ งเทพฯ :
เมืองโบราณ.
---------- 2539. วัดสุทัศนเทพวราราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.
พนพิพัฒน์ หอมหวาน. ม.ป.ป วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช.
พยูร โมสิกรัตน์. 2535. “มัณฑนศิลป์ไทย.” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกับสังคมไทย
หน่ วยที' 6-10. หน้ า 212 - 250. พิมพ์ครัง, ที" 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พระครูวิจิตรการโกศล. 2516. ประวัตวิ ัดสุทัศนเทพวราราม พร้ อมด้ วยแผนผังภาพปชนี
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ชันส์.
วรรณิภา ณ สงขลา. 2533. จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที' 001 เล่ มที' 1 จิตรกรรมฝาผนังใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
---------- 2534. จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที' 001 เล่ มที' 2 วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พ
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---------- 2550. “วัดกับงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ (ระหว่างรัชกาลที" 1 ถึงรัชกาลที" 3)” ใน
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กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548.
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วิทยานิพนธ์
จิ ร ศั ก ดิC แต่ ง เจนกิ จ . 2541. “การศึ ก ษาการออกแบบและคติ สั ญ ลั ก ษณ์ ของงาน
สถาปั ต ยกรรม วัด สุทัศนเทพวราราม.”
วิทยานิพ นธ์ ปริ ญญามหาบัณ ฑิต สาขา
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อรุ ณศักดิC กิ"งมณี. 2540. “เทวประติมาณ” ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผ้ ู พิทักษ์
บานประตอุู โบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ ”. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กรรณิ ก าร์ ไทยานั น ท์ 2533.
“การศึ ก ษาองค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรมในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั' งเกล้ าเจ้ าอย่ ูหัว.” วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ประวัตคิ ณะผ้ ูวจิ ัย
ก. ที'ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ชื'อ - สกุล

นายบรรลือ ขอรวมเดช

2. ตําแหน่ งปั จจุบัน

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3. หน่ วยงาน

สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 ถนนตรี เพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 - 2221 – 5070 โทรสาร 0 – 2225 - 7631

4. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี ที'สาํ เร็จ
วุฒกิ ารศึกษา
การศึกษา
2524
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต ( ศิลปศึกษา )
2533
ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต ( ศิลปศึกษา )
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ)
2550 - ปั จจุบนั
กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะไทย
5. งานวิจัย

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้ าโครงการวิจยั เรื" องการเปลี"ยนแปลงของจิตรกรรมฝาผนังในภาคใต้
ของประเทศไทย

ข. หัวหน้ าโครงการวิจัย
1. ชื'อ - สกุล

นายตี ,เอี ,ยง แซ่ปึง

2. ตําแหน่ งปั จจุบัน

อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3. หน่ วยงาน

สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 ถนนตรี เพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 - 2221 – 5070 โทรสาร 0 – 2225 - 7631

4. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี ที'สาํ เร็จ
การศึกษา
2535
2544

5. งานวิจัย

วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา

ศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
( ออกแบบศิลป์ประยุกต์ )
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
( สถาปั ตยกรรมภายใน )

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้ าโครงการวิจยั เรื" องการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
ภายใน พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร งบประมาณ
แผ่นดิน ประจําปี พ.ศ. 2550 สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

ค. ผ้ ูช่วยนักวิจัย
1. ชื'อ - สกุล

นางสาวณัฐนีภรณ์ น้ อยเสงี"ยม

2. ตําแหน่ งปั จจุบัน

อาจารย์พิเศษประจําสาขาเทคโนโลยีวิชาสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

3. หน่ วยงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

4. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี ที'สาํ เร็จ
การศึกษา
2542
2546

วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สถาปั ตยกรรม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม)

สถาบันราชภัฏพระนคร

5. ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.
ตําแหน่ ง
2539 - 2542
ผู้ชว่ ยสถาปนิก
2542 - 2545
สถาปนิก
2545 - ปั จจุบนั
สถาปนิกอิสระ, อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่ วยงาน
บริษัทสถาปนิก 49
บริษัท ยู เค ดี จํากัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

