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บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3: 

กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ครั ,งนี , มีวตัถปุระสงค์เพื"อศึกษาถึง ลกัษณะการ

ประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถ, ปัจจยัที"มีผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระ
อโุบสถ, และแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ โดยมีวิธีการศึกษาจากข้อมูล
ทางเอกสารที"เกี"ยวกับพระอุโบสถ และข้อมูลทางกายภาพของพระอุโบสถ จํานวน 12 แห่ง นํามา
วิเคราะห์และสรุปผลการศกึษาตามกรอบวตัถปุระสงค์ที"กําหนดไว้ ซึ"งสามารถสรุปผลของการศกึษา
ได้ดงันี , 

1. การประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน “พื ,น” เป็นที"
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยและพระอัครสาวก ลงรักปิดทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"ง
ตั ,งอยู่ชิดผนังสกัดด้านหลงั ด้านหน้าฐานชุกชีมีอาสนะยกสูงสําหรับพระสงฆ์นั"งประกอบพิธีกรรม 
ส่วน “ผนัง” ทั ,ง 4 ด้าน ประดบัตกแต่งด้วยภาพเขียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ภาพเขียนแบบ
ประเพณี, ภาพลวดลายและเครื"องมงคลอย่างจีน, ภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง และส่วน “เพดาน” 
ประดบัตกแต่งด้วยภาพลวดลาย ที"สอดคล้องกับภาพเขียนที"ประดบัตกแต่งผนงั คือ ภาพลวดลาย
ดาวเพดานลงรักปิดทอง หรือภาพมงคล เชน่ ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้างคาว 

2. ปัจจัยที'มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ แบง่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
“ประเพณีเดิมในการประดบัตกแต่ง” เป็นสิ"งที"คณะช่างหรือผู้ ที"มีส่วนเกี"ยวข้องนํามาพิจารณา และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และกรณีแวดล้อมใหม่ๆในปัจจุบัน ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า 
ประเพณีเดมิเป็นแนวทางเบื ,องต้นในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ, “พระราชนิยมในรัชกาล
ที" 3” มีผลโดยตรงต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า พระราชนิยมใน
พระมหากษัตริย์เป็นแนวความคิดหลัก ในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ, “อิทธิพล
แบบอย่างศิลปกรรมจีน” เป็นปัจจัยที"มีความสําคญัเนื"องด้วยแบบอย่างทางศิลปกรรมและความรู้ 



“สง่ผลตอ่โลกทศัน์ของผู้คนในสมยัรัชกาลที" 3 ได้ถกูรับรู้และถกูหลอมรวมเป็นรสนิยมอย่างใหม่และ
สร้างรูปแบบศิลปะอย่างใหม่”,  “ขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ” เป็นปัจจยัที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็น
ส่วนที"รองรับการประดบัตกแต่ง และมีผลต่อการสร้างสรรค์บรรยากาศภายในอันเนื"องมาจากการ
ประดบัตกแต่ง”,  และ “คณะช่าง” เป็นผู้ ที"ทําการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ นับได้ว่าเป็น
ปัจจยัที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็นผู้ ที"สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองหรือรับความคิดของผู้ อื"นมา
ถ่ายทอดให้ปรากฏตามความหมายหรือเรื" องราวของความคิดนั ,นๆ ได้อย่างกระจ่างชัด และ
สอดคล้องกบัขนาดพื ,นที"ภายในพระอโุบสถ” 

3. แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ แบ่งออกเป็น 3 
แนวความคิด ตามลักษณะทางกายภาพของการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ ได้แก่ แบบ
ประเพณีนิยม ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความศกัดิสิทธิC C” แบบพระราชนิยมประดบัตกแต่งภายใน
ด้วยลวดลายและเครื"องมงคลอยา่งจีน ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความมั"งคั"ง” และแบบพระราชนิยม
ประดบัตกแต่งภายในด้วยภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความสงบ” ภายใน
พระอุโบสถ ซึ"งการเลือกใช้แนวความคิดใดเป็น “แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระ
อุโบสถ” นั ,น จําต้องพิจารณาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอุโบสถนั ,นก่อน เพื"อให้ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรม “ภายนอก” และ “ภายใน” พระอโุบสถมี “ความกลมกลืน” กนั 
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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 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 3 (พ.ศ. 2367-2394) เป็นยุคที"
พระพทุธศาสนามีความรุ่งเรืองเฟื" องฟูขึ ,นเป็นอนัมาก ด้วยเป็นช่วงเวลาที"บ้านเมืองเว้นว่างห่างเหิน
จากศกึสงคราม และการค้าขายได้เจริญยิ"งกว่ารัชกาลก่อนๆ เป็นอนัมาก (เสทื ,อน ศภุโสภณ 2505, 
น. 193) บรรดาวัดวาอารามต่างๆ จึงได้รับการทํานุบํารุงอย่างมากมาย ด้วยพระองค์มีพระราช
ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั"นคง ทรงมีปณิธานยึดมั"นอยู่ว่า “การสร้างถาวรวัตถุและ
เสนาสนะ เป็นการบญุการกศุลอยา่งยิ"ง” (วอลเตอร์ เอฟ เวลลา 2514, น. 90) ประกอบกบัระยะเวลา 
44 ปี ตั ,งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ วดัวาอารามต่างๆ ที"ก่อสร้างไว้ตั ,งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลที" 1  (พ.ศ. 2325-2352) ชํารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เมื"อถึงสมยั
ของพระองค์จงึโปรดฯ ให้มีการบรูณะปฏิสงัขรณ์เพื"อหยดุการเสื"อมโทรม (ตํานานวตัถสุถานฯ 2500, 
น. 10) และประดับประดาตกแต่งเสียใหม่ให้งดงามยิ"งขึ ,น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์จะให้กรุง
รัตนโกสินทร์รุ่งเรื"องอยา่งสมยักรุงศรีอยธุยา ซึ"งมกัเรียกกนัวา่ “ครั ,งบ้านเมืองดี” (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานภุาพ 2516, น. 16) อีกทั ,งทรงมีพระราชหฤทยัจํานงจะ “บํารุงการศกึษาของประชาชน” 
อนัเป็น “รัฐาภิปาลโนบาย” ข้อสําคญัอนัหนึ"งที"ทรงสถาปนาพระอารามต่างๆ เพราะการศึกษาของ
ประชาชน ทั ,งจรรยาและวิชาความรู้แตโ่บราณมาจนสมยันั ,น ต้องอาศยัวดัเป็นโรงเรียน พระสงฆ์เป็น
ครูบาอาจารย์ ดงันั ,นการ “บํารุงวดั” ก็คือ “บํารุงการศึกษาของประชาชน” ด้วย (ตํานานวตัถสุถานฯ 
2500, น. 13) นอกจากนั ,นทรงมีพระราชดําริว่า พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ นี , ยงัน้อยกว่าครั ,งกรุง
เก่ามากนัก ไม่พอแก่ตําแหน่งพระราชาคณะในทําเนียบ จึงทรงสร้างพระอารามขึ ,นใหม่บ้าง ทรง
ชกัชวนอดุหนนุเจ้านายและขนุนางให้สร้างบ้าง ถ้าวดัของใครสร้างงดงามดีก็ทรงรับเป็น “พระอาราม
หลวง” เพื"อให้เป็นเกียรตยิศแก่ผู้สร้าง หรือผู้บรูณะปฏิสงัขรณ์วดันั ,นๆ ความนิยมในการสร้างวดัจึงได้
เกิดขึ ,น (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2515, น. อ-ฮ) ซึ"งเป็นมลูเหตใุห้เกิดคํากล่าวที"ว่า ใน
รัชกาลที" 3 นี , “ใครใจบญุสร้างวดัวาอาราม ก็เป็นคนโปรด” (ตํานานวตัถสุถานฯ 2500, น. 7) 

 ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้น ทําให้มีการสร้าง สถาปนา และบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ 
เกิดขึ ,นในสมยัรัชกาลที" 3 นี , เป็นจํานวนมาก โดยมีรายชื"อพระอารามที"ทรงสถาปนาปรากฏใน “พระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3” (2547, น. 142-146) ดังนี , พระอารามที"ทรงได้ 
“บรูณะปฏิสงัขรณ์ทั ,งในและนอกพระนคร 35 วดั สร้างขึ ,นใหม่ 4 วดั รวม 39 วดั” และพระอารามที" 
“เจ้านายและขุนนางสร้างขึ ,นใหม่สิ ,น 15 วดั บูรณะวดั 15 วัด รวม 30 วดั ที"ถวายเป็นพระอาราม
หลวงก็ทรงได้พระราชทานเงินช่วย” และปรากฏรายชื"อพระอารามใน “ตํานานวตัถุสถานต่างๆ ซึ"ง



พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา” (2500, น. 13-33) ดงันี , “พระอารามที"ทรง
สร้างใหม ่3 วดั ทรงปฏิสงัขรณ์ 17 วดั และทรงปฏิสงัขรณ์ร่วมกบัผู้ อื"น 33 วดั รวมจํานวนพระอาราม
ได้ 53 วดั” ซึ"งอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคสมยัที"มีการสร้าง บูรณะ และปฏิสงัขรณ์พระอารามมากที"สุด 
(เนตรนภิศ นาควชัระ และคณะ 2525, น. 25) 
 ในการสร้าง บรูณะ และปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ จํานวนมากมายในสมยัรัชกาลที" 3 นี , 
ปรากฏว่ามีรูปแบบในงานศิลปกรรมอย่างใหม่เกิดขึ ,น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมประเภทพระอโุบสถ
และวิหาร กล่าวคือ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที"ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาผสมผสาน ซึ"ง
เรียกว่า “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม” คือ ส่วนหลงัคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนั
ประดบัด้วยกระเบื ,องเคลือบและถ้วยชามจีน เสาเป็นสี"เหลี"ยมไม่มีบวัปลายเสา และมักจะประดบั
ตกแตง่ภายในอาคาร ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามแบบศิลปะจีน (กรมศิลปากร 2540, น. 13) ซึ"งมี
ความแตกตา่งจากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและการประดบัตกแตง่ภายในอาคารที"มีแบบแผนสืบ
เนื"องมาจากสมยัอยธุยา ที"เรียกวา่ “สถาปัตยกรรมแบบประเพณีนิยม” 
 จากเหตดุงักลา่วข้างต้นเป็นที"มาของโครงการวิจยัในครั ,งนี , เนื"องจากผู้ วิจยัมีความสนใจที"จะ
ศกึษาเพื"อให้ทราบถึงความเป็นมาของพระอารามหลวง, การประดบัตกแตง่พระอโุบสถ, ปัจจยัที"มีผล
ต่อการออกแบบ, และแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทั ,งนี ,ผู้ วิจยัจะศึกษาเฉพาะพระอารามหลวงที"ทรง
สถาปนา และตั ,งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เนื"องด้วยในช่วงเวลานั ,นกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลาง
ที"สําคญัทางงานศลิปะของประเทศ 

ด้วยเหตนีุ ,ผู้ วิจยัจึงเห็นสมควรนําเสนอโครงการวิจยั เรื"อง “การศึกษาแนวความคิดในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3: กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซึ"งความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาครั ,งนี ,จะเป็นประโยชน์ใน “การอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมของชาต”ิ และเป็น “การพฒันาศกัยภาพทางวิชาการ” ของผู้ วิจยัเองสว่นหนึ"งด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 
กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ครั ,งนี , มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ดงันี , 

1. เพื"อศกึษาถึงการประดบัตกแตง่ (พื ,น ผนงั เพดาน) ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
2. เพื"อศกึษาถึงปัจจยัที"มีผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
3. เพื"อศกึษาถึงแนวความคดิในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 



1.3 ขอบเขต 
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 

กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครั ,งนี , ได้กําหนดขอบเขตในการศกึษาออกเป็น 2 
สว่น ดงันี , 

1. ขอบเขตด้านพื Nนที'  
1.1 การวิจัยครั ,งนี ,ได้กําหนดพื ,นที"ในการศึกษาเฉพาะ “พระอารามหลวง” ตาม

รายชื"อที"ปรากฏในเอกสาร “พระราชพงศวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3” และ “ตํานาน
วตัถุสถานต่างๆ ซึ"งพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสถาปนา” โดยได้เลือกศึกษา
เฉพาะ “พระอารามหลวง” ซึ"งสร้าง สถาปนา และบรูณะปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลที" 3 ที"ตั ,ง
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร(กรณีศกึษา) จํานวน 12 พระอารามหลวง เทา่นั ,น 

1.2 การวิจยัครั ,งนี ,ได้กําหนดพื ,นที"ในการศึกษาเฉพาะบริเวณ “ภายในพระอุโบสถ” 
โดยได้เลือกศกึษาเฉพาะ “พระอโุบสถ” ที"มีลกัษณะการประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน ใน
สมยัรัชกาลที" 3 เทา่นั ,น 
2. ขอบเขตด้านเนื Nอหา 

การวิจัยครั ,งนี ,ได้กําหนดขอบเขตด้านเนื ,อหาของการศึกษาประกอบด้วย ความ
เป็นมาของพระอารามหลวง, การก่อสร้างพระอุโบสถ, การประดบัตกแต่งพื ,น ผนงั เพดาน 
ภายในพระอโุบสถ, ปัจจยัที"มีผลตอ่การออกแบบ, และแนวความคิดในการออกแบบตกแตง่
ภายใน เป็นการศกึษาถึงการกําหนดเรื"องราวและการจดัวางองค์ประกอบภายในอาคาร โดย
ไม่เน้นการศึกษาทางโครงสร้างและเทคนิคกรรมวิธีทางช่าง เช่น การก่อสร้าง การปั ,น การ
วาด เป็นต้น 

 
1.4 ข้อตกลงเบื Nองต้น 

การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 
กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครั ,งนี , มีข้อตกลงเบื ,องต้นดงันี , 
 1. เนื"องจากภายในพระอุโบสถของพระอารามหลวงต่างๆ ได้มีบูรณะปฏิสังขรณ์อย่าง
ต่อเนื"อง ดงันั ,นการศึกษากรณีตวัอย่าง ลักษณะการประดบัตกแต่ง พื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระ
อโุบสถ จงึเป็นการศกึษาในสภาพที"เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

2. ภาพลายเส้นตา่งๆ ที"ปรากฏในการศกึษา จะมีทั ,งภาพลายเส้นที"แสดงสดัส่วนจริงจากการ
สํารวจรังวดั และภาพลายเส้นที"แสดงสดัส่วนจริงจากการสนันิษฐานจากภาพถ่าย หรือภาพลายเส้น
จากการร่างจากสถานที"จริง เนื"องจากข้อจํากดัในการรังวดั 



 3. บทสรุปผลของการศกึษา เป็นการสรุปผลในลกัษณะที"เป็นภาพรวมของแนวความคิดใน
การตกแต่งภายในพระอุโบสถที"ได้คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษา มิได้หมายถึงแนวความคิดในการ
ตกแตง่ภายในพระอโุบสถของพระอารามหลวงทั ,งหมดในสมยัเดียวกนั 
 
1.5 วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 
กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครั ,งนี , ได้กําหนดขั ,นตอนในการศกึษาออกเป็น 3 
ขั ,นตอน ดงันี , 

1. ขั Nนตอนการรวบรวมและศึกษาข้อมลู  
1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลที"ได้จากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 

บทความ และงานวิจยัที"เกี"ยวข้อง 
1.2 ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลที"ได้จากการสํารวจ สังเกตการณ์ รังวัดขนาด 

ภาพถ่าย จากสถานที"จริง(พระอุโบสถสมยัรัชกาลที" 3 ซึ"งได้คดัเลือกเป็น
กรณีศกึษา) 

1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลที"ได้จากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ 
อาจารย์ และผู้ ที"เกี"ยวข้องเพื"อนํามาประกอบการศกึษา 

2. ขั Nนตอนการวิเคราะห์ข้อมลู  
การวิเคราะห์ โดยเริ"มต้นจากการนําข้อมลูที"รวบรวมจากภาคเอกสาร ภาคสนาม มา

จดัระเบียบแล้วทําการวิเคราะห์ สรุปเป็นรายละเอียดตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ ดงันี , 
2.1 การประดบัตกแตง่ (พื ,น ผนงั เพดาน) ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
2.2 ปัจจยัที"มีผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
2.3 แนวความคดิในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 

3. ขั Nนตอนการสรุปผล 
การสรุปผล เป็นขั ,นตอนที"นําข้อมลูที"ได้จากการวิเคราะห์มาดําเนินการสรุปผล เป็น

แนวความคดิในการออกแบบตกแตง่ภายใน พระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
 
1.6 ประโยชน์ที'คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 
กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครครั ,งนี , ประโยชน์ที"คาดวา่จะได้รับมีดงันี , 



1. เป็นองค์ความร้ในการวิจัยต่อไปู  
งานวิจยัฉบบันี ,จะเป็นประโยชน์เนื"องจากทําให้ทราบถึงแนวความคิดและการประดบัตกแตง่

ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ความรู้ที"ได้รับสามารถนําไปเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการ
ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถของพระอารามในสมยัอื"นๆ เพื"อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็น
แนวทางหรือเป็นฐานความรู้ในการทําวิจยัเกี"ยวกบังานศลิปะทางพระพทุธศาสนาตอ่ไปในอนาคต 

2. กลุ่มเป้าหมาย,หน่วยงานที'นําผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
งานวิจยัฉบบันี ,จะเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชา

ที"เกี"ยวข้อง เช่น สาขาออกแบบภายใน สาขาสถาปัตยกรรม สาขาศิลปะไทย และสาขาทางศิลปะ
อื"นๆ เป็นต้น ความรู้ที"ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถในปัจจบุนั 
 
1.7 นิยามศัพท์ 

โครงการวิจยั เรื"อง การศกึษาแนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอุโบสถ สมยั
รัชกาลที" 3: กรณีศกึษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นิยามศพัท์โดยสงัเขป ดงันี , 

แนวความคิดในการออกแบบ [Conceptual design] หมายถึง ความคิดหลกัในการ
กําหนดความหมาย และเรื"องราวภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 

การตกแต่งภายใน [Interior decoration] หมายถึง การประดบัตกแตง่ส่วนประกอบตา่งๆ
ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 ได้แก่ พื ,น ผนงั และเพดาน ก่อให้เกิดบรรยากาศ ตามความหมาย
และเรื"องราวที"กําหนด ตลอดจนเหมาะสมกบัการใช้สอยและสนุทรียลกัษณ์ 

พระอุโบสถ [The Phra Ubosot] หมายถึง อาคารสําคญัภายในเขตพทุธวาส ใช้เป็นสถานที"
ทําสังฆกรรม สวดพระปาฏิโมกข์ พิธีอุปสมบท และพุทธพิธีต่างๆของพระภิกษุสงฆ์ โดยมีซุ้มพทัธ
สีมาตั ,งอยู่รอบอาคารเพื"อแสดงขอบเขตอยู่ 8 ซุ้ม หรือ 8 ทิศ มีข้อสงัเกตคือ หากเป็นวดัราษฎร์นิยม
เรียกว่า “อโุบสถ” หากเป็นวดัหลวงนิยมเรียกว่า “พระอโุบสถ” แตป่ระชาชนโดยทั"วไปนิยมเรียกสั ,นๆ
วา่ “โบสถ์” 

พระอารามหลวง [The Royal Temple] หมายถึง วดัในสมยัรัชกาลที" 3 ซึ"งพระองค์ทรง
สถาปนา โดยทรงสร้างขึ ,นใหม่ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ และวัดที" เจ้านายและขุนนาง สร้างหรือ
บรูณะปฏิสงัขรณ์ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง 
 
 



บทที' 2 
การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที'เกี'ยวข้อง 

 
การวิจัยครั ,งนี ,ผู้ วิจัยได้กําหนดประเด็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที"เกี"ยวข้อง ตาม

ขอบเขตและวตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกได้แก่เอกสาร
และงานวิจยัที"เกี"ยวข้องกบั ความหมาย ประเภท และความสําคญัและบทบาทของพระอารามหลวง 
ส่วนที"สองได้แก่เอกสารและงานวิจัยที"เกี"ยวข้องกับ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
ภายในของพระอโุบสถ และส่วนที"สามได้แก่เอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวข้องกบัการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
2.1 พระอารามหลวง 
 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวข้องในสว่นนี , เพื"อทราบถึง รายละเอียดของพระอาราม
หลวง ประกอบด้วย ความหมายของพระอารามหลวง, ประเภทของพระอารามหลวง, ความสําคญั
และบทบาทของพระอารามหลวง, และพระอารามหลวงกบังานศิลปกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์ ซึ"งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 

2.1.1 ความหมายของพระอารามหลวง 
การสร้างวดัแตโ่บราณกาล เมื"อประชาชนผู้ มีจิตศรัทธาปสาทะในบวรพทุธศาสนา ได้อพยพ

ไปตั ,งถิ"นฐานอยู่ ณ ที"ใดก็ตาม มกัจะสร้างวดัขึ ,นแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพํานกัอยู่อาศยัเพื"อบําเพ็ญ
กุศลประกอบศาสนกิจตามประเพณีสืบต่อกันมา ครั ,นประชาชนมีจํานวนมากขึ ,นการสร้างวัดก็มี
จํานวนมากตามไปด้วย ทําให้เกิดปัญหายุ่งยากในทางการปกครอง เนื"องจากไม่มีระเบียบแบบแผน
เป็นแนวยึดถือปฏิบตัิ จึงได้มีกฎหมายเกี"ยวกบัคณะสงฆ์ตราขึ ,นเป็นฉบบัแรก คือ “พระราชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121” ในปี พ.ศ. 2445 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีดําเนินการตา่งๆ 
ไว้ ซึ"งการสร้างวดันั ,นต้องได้รับพระบรมราชานญุาตเสียก่อน และวดัที"ได้รับพระบรมราชานญุาตให้
สร้างเช่นนี , เรียกว่า “ที"สํานักสงฆ์” เป็นวัดที"ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื"อได้รับ
พระราชทานวิสงุคามสีมาแล้ว เรียกว่า “อาราม” ถ้าเป็น “วดัหลวง” เรียกว่า “พระอารามหลวง” ถ้า
เป็น “วดัราษฎร์” เรียกวา่ “อารามราษฎร์” (กองพทุธสถาน 2525, น. 3) 

สําหรับความหมายและความเป็นมาของ “พระอารามหลวง” นั ,น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2515, น. ฬ-ฮ) ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน “อธิบายตํานานพระอารามหลวง” 
ดงัมีรายรายละเอียดตอ่ไปนี , 



"คําที"เรียกวา่ “พระอารามหลวง” ความหมายว่าเป็นวดัของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ถ้าเป็นวดัของ
ผู้อื"นเรียกว่า “อารามราษฎร์” แต่คนทั ,งหลายมักเรียกกันตามสะดวกปากว่า วัดหลวงและวัด
ราษฎร์ ดงันี , พระอารามหลวงครั ,งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีนามปรากฏอยู่ในทําเนียบสมณ
ศักดิของเก่า สังเกตดูเป็นวัดซึ"งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ"งC  ได้ทรงสร้างฤาทรง
บรูณปฏิสงัขรณ์แทบทั ,งนั ,น แต่พระอารามหลวงในชั ,นกรุงเทพฯ นี , ในตํานานกลา่วว่าเป็นวดัของ
เจ้านายและขนุนางสร้าง แล้วถวายเป็นวดัหลวงหลายวดัความข้อนี ,มีเรื"องราวปรากฏมาว่า เมื"อ
สร้างกรุงรัตนโกสนิทร์ขึ ,นเป็นราชธานีแล้ว ความมุง่หมายจะทํานบํุารุงให้เหมือนกรุงศรีอยธุยาราช
ธานีเดิม ด้วยถือกันว่า ครั ,งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นสมยัที"บ้านเมืองรุ่งเรือง เรียกกันว่า 
“ครั ,งบ้านเมืองดี” รั ,ววงัวดัวาที"สร้างขึ ,นในกรุงรัตนโกสินทร์นี , ก็มกัถ่ายแบบอย่างมาจากกรุงศรี
อยธุยา ยกตวัอยา่งเช่น ที"สร้างวดัสทุศัน์ฯ เป็นที"ประดิษฐานพระโต ซึ"งเชิญมาแตเ่มืองสโุขทยั เมื"อ
ในรัชกาลที" 1 ก็มีพระราชประสงค์จะสร้างแทนวดัพระเจ้าพนญัเชิงที"กรุงเก่าดงันี ,เป็นต้น แต่พระ
อารามหลวงในสมยัรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 ยงัมีน้อย ถึงรัชกาลที" 3 พระบาทสมเด็จฯ พระนั"ง
เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดําริว่าพระอารามหลวงในกรุงเทพฯ นี , ยงัมีน้อยกว่าครั ,งกรุงเก่ามาก
นกั  ไม่พอแก่ตําแหน่งพระราชาคณะในทําเนียบ จึงทรงสร้างพระอารามขึ ,นมาบ้าง ทรงชกัชวน
อดุหนนุเจ้านายและขนุนางที"มีกําลงัพาหนะให้สร้างบ้าง ถ้าวดัของใครสร้างงดงามดีก็ทรงรับเป็น
พระอารามหลวง เพื"อให้เป็นเกียรติยศแก่ผู้สร้างหรือผู้บรูณะปฏิสงัขรณ์วดันั ,นๆ ความนิยมการ
สร้างวดัก็เกิดขึ ,น  แตเ่มื"อถึงรัชกาลที" 4 และรัชกาลที" 5 ตอ่มาทรงพระราชดําริวา่ วดัที"ได้สร้างขึ ,นมี
มากพออยู่แล้ว ก็มิใคร่จะได้ทรงรับวดัที"ผู้อื"นสร้างเป็นพระอารามหลวงดงัแต่ก่อน เรื"องราวมีมา
ดงันี ,” 

 
ในปัจจุบนัคําว่า “วดัหลวง” หรือที"เรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระอารามหลวง” หมายถึง 

“วดัที"พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วน
พระองค์ก็ดี พระราชทานเพื"อเป็นเกียรตยิศแก่ผู้ ตํ"าศกัดลิงมาหรือแก่วดัเองก็ดีC  มีอยู่จํานวนหนึ"งที"พระ
บรมวงศานวุงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ ทรงสร้าง หรือสร้างขึ ,น หรือทรงโปรดให้ปฎิสงัขรณ์และสร้าง
ขึ ,น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั ,งวัดที"ประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย” (กองพุทธสถาน 2525, น. 1-2) ซึ"งอาจสรุป
ความหมายและที"มาของพระอารามหลวงได้ 3 ประการดงัต่อไปนี , (เนตรนภิศ นาควชัระ และคณะ 
2525, น. 11 ) 

1. พระเจ้าแผน่ดนิทรงสร้างหรือทรงบรูณะปฏิสงัขรณ์ 
2. เจ้านายหรือขนุนางทรงสร้าง หรือบรูณะปฏิสงัขรณ์แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง 
3. วดัราษฎร์หรือวดัที"ราษฎรสร้างหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์จนมีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม และมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามที"คณะสงฆ์กําหนดไว้ และขอพระราชทานยกฐานะขึ ,นเป็นพระอารามหลวง 



 2.1.2 ประเภทของพระอารามหลวง 
 ตั ,งแตโ่บราณมาพระอารามได้แบง่เป็น 2 ประเภทคือ วดัหลวงหรือพระอารามหลวง และวดั
ราษฎร์หรืออารามราษฎร์ สําหรับประเภทของพระอารามหลวงนั ,น แตเ่ดิมพระอารามหลวงมีฐานะ
เทา่กนัหมด ตอ่มาได้มีการกําหนดชั ,นของพระอารามหลวงตามลําดบัความสําคญัออกเป็น 3 ชั ,น คือ
ชั ,นเอก ชั ,นโท และชั ,นตรี แต่ละชั ,นยงัแบ่งออกตามลําดบัชนิดและขนาดของพระอารามหลวง ดงัมี
รายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี , (กองพทุธสถาน 2525, น. 2) 
 
ตารางที' 1 ลําดบัชั ,นและชนิดของพระอารามหลวง 

ชั Nนและชนิด 
พระอารามหลวง 

คาํอธิบาย  
ชนิดและขนาดของพระอารามหลวง 

พระอารามหลวงชั Nนเอก 
ได้แก่วดัที"มีเจดียสถานสําคญั วดัที"บรรจุบรมอฐิั
หรือวัดที"มีเกียรติอย่างสูง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และ
วรมหาวิหาร 
พระอารามหลวงชั Nนโท 
ได้แก่วัดที"มีเจดียสถานสําคัญหรือวัดที"มีเกียรต ิ
แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราช
วรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร 
 
พระอารามหลวงชั Nนตรี 
ได้แก่วัดที"มีเกียรติ วัดประจําหัวเมืองหรือวัด
สามัญ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ราชวรวิหาร 
วรวิหาร และสามญั 
 

1. ราชวรวิหาร ได้แก่พระอารามที"พระมหากษัตริย์ 
สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและ
ปฏิสงัขรณ์เป็นการสว่นพระองค์ 
2. วรวิหาร ได้แก่พระอารามที"พระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระราชินี สมเด็จพระยพุราช ทรงสร้างและปฏิสงัขรณ์ 
พระราชทานเพื"อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ตํ"าศกัดิลงมาก็ดี แกC

วดัเองก็ดี รวมทั ,งวดัที"ประชาชนสร้างหรือปฏิสงัขรณ์
และทรงรับไว้ เ ป็นพระอารามหลวง ควรยกเป็น
เกียรติยศ จดัวา่เป็นวดัมีเกียรติ 
3. ราชวรมหาวิหาร ได้แก่พระอารามชนิดราช
วรวิหารที"เป็นพระอารามใหญ่โตและมีของก่อสร้าง
ใหญ่โต 
4. วรมหาวิหาร ได้แก่พระอารามชนิดวรวิหารที"เป็น
พระอารามใหญ่โตและมีของก่อสร้างใหญ่โต 
5. สามัญ ได้แก่พระอารามที"ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

 
2.1.3 ความสาํคัญและบทบาทของพระอารามหลวง 
การสร้างและการปฏิสงัขรณ์พระอารามซึ"งทํากนัมากในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น นบัว่าเป็น

กิจกรรมสําคญัประเภทหนึ"ง ทั ,งนี ,เป็นเพราะความสําคญัและบทบาทของพระอาราม ซึ"งมีมาแตส่มยั
โบราณ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี , (เนตรนภิศ นาควชัระ และคณะ 2525, น. 253-254) 



1. เป็น “สถาบนัสืบอายพุระพทุธศาสนา” ให้ยั"งยืนถาวร เพราะเป็นที"รวมพระภิกษุสงฆ์เป็นที"
เก็บพระธรรมคมัภีร์และพระพุทธรูปซึ"งเป็นหลกัสําคญัของพระพุทธศาสนา จึงเท่ากับว่าเป็นที"เก็บ
รักษาสิ"งสําคญัทางพระพทุธศาสนาดงักลา่วให้คงอยูต่อ่ไป รวมทั ,งเป็นแหล่งเผยแพร่พระพทุธศาสนา
ในสงัคมไทยด้วย 

2. เป็น “เครื"องหมายแสดงความเป็นปึกแผ่นมั"นคงและสงบร่มเย็นของบ้านเมือง” โดยทั"วไป
การที"บ้านเมืองใดสามารถสร้างพระอารามเป็นจํานวนมากอย่างใหญ่โตสวยงามได้ ย่อมเป็นเพราะ
บ้านเมืองนั ,นอยูใ่นภาวะเป็นปกตสิขุและมีความเป็นปึกแผน่มั"นคง 

3. เป็น “สถาบนัสําคญัทางการศึกษา” เป็นแหล่งอบรมความรู้และจริยธรรมให้แก่กลุบุตร
โดยไม่จํากัดชาติกําเนิด บุตรหลานของชนทุกชั ,นมีโอกาสได้รับการศึกษาที"วัดเช่นเดียวกัน โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคณุวฒุิและเมตตาธรรมเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาC ความรู้ ทั ,งด้านหลกัธรรมและ
วิชาหนังสือให้ พร้อมกับทําการอบรมจรรยามารยาทและบ่มนิสัยใจคอให้อยู่ในคุณธรรมด้วย... 
ต่อมาเมื"อเด็กชายมีอายุพอสมควรก็ให้บรรพชาเป็นเณร และเรียนธรรมสูงขึ ,นไปอีก กับทั ,งยังให้
การศกึษาภาษาบาลีเพื"อเป็นพื ,นฐานสําหรับการบวชเรียนเป็นพระภิกษุตอ่ไปเมื"ออายคุรบอปุสมบท
ด้วย กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนับว่าเป็นเครื"องเหนี"ยวรั ,งเด็กหนุ่มมิให้ประพฤติในทางมิชอบ 
นอกจากนี ,การบวชเรียนในพระพทุธศาสนา นบัว่าเป็นการทดแทนบญุคณุบิดามารดา และเป็นการ
เตรียมตวัเป็นคนที"สมบรูณ์ตอ่ไปตามคตนิิยมของสงัคมไทย 

4. เป็น “ศนูย์รวมทางจิตใจ” เนื"องจากพระอารามตา่งๆ เป็นสถานที"ที"มีพระภิกษุ ผู้ซึ"งเป็น
ภาพลกัษณ์ของผู้ มีคณุธรรม ผู้สนัโดษเป็นผู้ นําสงัคม ทั ,งเป็นผู้ มีความรู้ในศาสตร์นานาชนิดรวมทั ,ง
พิธีกรรมทางศาสนา พระภิกษุจึงเป็นผู้ ที"ได้รับความเชื"อถือจากสงัคมในทุกๆ เรื"องที"ต้องการปรึกษา
รวมทั ,งขอคําแนะนําในเชิงชี ,แนะและสั"งสอน หรือช่วยเหลือ นอกจากนั ,นวดัยงัมีบทบาทในการบํารุง
ขวญัแก่ชมุชนด้วย โดยเป็นเรื"องผกูพนักบัชีวิตของทกุคนทั ,งเรื"องสขุ ทกุข์ 

5. เป็น “บ่อเกิดแห่งศิลปกรรม” ต่างๆ ทั ,งนี ,เพราะผู้สร้างพระอารามมักเอาใจใส่ ออกแบบ
สลักเสลาลวดลายตามโบสถ์ วิหาร เจดีย์ อย่างประณีตวิจิตรพิสดารยิ"ง เพื"อให้งานศิลปกรรม
ดงักลา่วงดงามตระการเป็นที"เชิดชคูวามรุ่งเรืองแหง่พระพทุธศาสนาเป็นสําคญั 
 

2.1.4 พระอารามหลวงกับงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เมื"อพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลที" 1 (พ.ศ. 2325-2352) ได้ย้ายราชธานี

จากกรุงธนบุรีมายังฝั" งตรงข้าม ในปี พ.ศ. 2325 และพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่นี ,ว่า 
“กรุงเทพฯ” ซึ"งเป็นจดุเริ"มต้นในการสถาปนาบ้านเมืองขึ ,นใหม่ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างรัชกาลที" 1 
ถึงรัชกาลที" 2 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั (พ.ศ. 2352-2367) เป็นยคุแห่งการฟื,นฟู



บรูณะปฏิสงัขรณ์ การสร้างพระอารามหลวงโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการสถาปนาพระอารามเก่าที"มีมา
แต่เดิม การสร้างพระอารามใหม่มีไม่มากนกั ด้วยที"เป็นช่วงเวลาของการฟื,นฟูสภาพบ้านเมืองหลงั
สงคราม งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงทําตามแบบแผนประเพณีนิยมที"มีมาแตเ่ดิมเมื"อครั ,ง
กรุงศรีอยธุยา 

จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที"  3 (พ.ศ. 2367-2394) 
บ้านเมืองว่างเว้นจากการศึกสงคราม มีการติดตอ่ค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะกบัชาวจีน ทําให้มี
เศรษฐกิจดีขึ ,นกว่าในยุคก่อน ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนา ทรง ทํานุบํา รุงพระพุทธศาสนาอย่างจ ริงจัง  ด้วยการส ร้าง  สถาปนา 
บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ ขึ ,นอย่างมากมายทั ,งนอกพระนครและในพระนคร ตลอดจน
ชกัชวนเหลา่ข้าราชบริพาร พ่อค้า ขนุนางและเศรษฐีให้ช่วยกนัสร้าง สถาปนา บรูณะและปฏิสงัขรณ์
พระอารามเป็นอันมาก ซึ"งเป็นมูลเหตุให้เกิดคํากล่าวที"ว่า ในรัชกาลที" 3 นี , “ใครใจบุญสร้างวัดวา
อาราม ก็เป็นคนโปรด” (ตํานานวตัถสุถานฯ 2500, น. 7) ด้วยเหตนีุ ,จึงมีการสร้าง บรูณะปฏิสงัขรณ์
พระอารามขึ ,นเป็นจํานวนมาก และได้มีการเปลี"ยนแปลงครั ,งสําคัญในการสร้างพระอารามทั ,ง
ทางด้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม กล่าวคือ มีอิทธิพล “ศิลปะจีน” เข้ามา
ผสมผสาน จนเกิดเป็นงานแบบใหมข่ึ ,น ที"เรียกวา่ “ศลิปะแบบนอกอยา่ง” หรือ “แบบพระราชนิยม” 

ตอ่มาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 4 (พ.ศ. 2394-2411) 
เป็นยคุที"มีกระแสของอารยธรรม “ตะวนัตก” เข้ามามีบทบาทในราชสํานกั ความนิยมในการสร้างงาน
แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 ที"มีอิทธิพลศิลปะจีนนั ,นคอ่ยๆ หมดไป ส่วนหนึ"งงานศิลปกรรมหนั
กลับไปสร้างงานตามแบบประเพณีนิยมที"มีมาแต่เดิม แต่อีกส่วนหนึ"งเป็นการรับอิทธิพลศิลปะ
ตะวนัตกเข้ามาใช้ 

จนกระทั"งถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 5 (พ.ศ. 2411-
2453) เป็นยคุที"มีการปรับตวัเข้าสูย่คุใหมอ่ยา่งแท้จริง การสร้างพระอารามตา่งๆน้อยลง ทรงสร้างสิ"ง
สําคญัได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค เป็นต้น การสร้างงานศิลปกรรมส่วนหนึ"งเป็นงาน
ที"สร้างตามแบบแผนประเพณีเดิม ส่วนหนึ"งเป็นอิทธิพลศิลปะตะวนัตก จึงถือเป็นยคุเริ"มต้นของการ
เข้าสูค่วามเป็น “ศลิปะสมยัใหม”่ และพฒันาเข้าสู ่“ศลิปะร่วมสมยั” จนถึงปัจจบุนั (ศกัดิชยั สายสิงห์ C

2550, น. 19-20) 
 
 



2.2 พระอุโบสถ 
 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวข้องในส่วนนี ,เพื"อทราบถึง ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
และการตกแต่งภายในของพระอุโบสถโดยทั"วไป ประกอบไปด้วย ความหมายของพระอุโบสถ, 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ, และลักษณะการตกแต่งภายในพระอุโบสถ ซึ"งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 

2.2.1 ความหมายของพระอุโบสถ   
 คําว่า “อุโบสถ” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 1385) ได้บัญญัติ
ความหมายไว้ดงันี , อุโบสถ 1 (อโุบสด) น. เรียกสถานที"ที"พระสงฆ์ประชุมกันทําสงัฆกรรม เช่นสวด
พระปาติโมกข์ อุปสมบท ว่าโรงอุโบสถ หรือ อุโบสถ, เรียกย่อว่า โบสถ์; (ปาก) เรียกวนัพระว่า วัน
อโุบสถ; เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทกุๆกึ"งเดือน คือ ในวนัขึ ,น 15 คํ"า และวนัแรม 15 
คํ"า หรือวนัแรม 14 คํ"า ในเดือนขาดวา่ การทําอโุบสถ; เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหสัถ์ว่า การรักษา
อุโบสถ. (ป. อุโปสถ; ส. อุโปษธ, อุปวสถ). อุโบสถกรรม (อุโบสดถะกํา) น. การทําอุโบสถ.(อุโปส
ถกมฺม). อุโบสถ 2, อุโบสถหัตถี (อโุบสด, อโุบสดถะ-) น. ชื"อช้าง 1ใน 10 ตระกลู 

 
ในพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต), 2538, น. 427) 

ให้ความหมายคําวา่ “อโุบสถ” แยกออกเป็น 4 ลกัษณะดงันี , 
1. การสวดปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ทกุกึ"งเดือน เป็นการซกัซ้อมตรวจสอบความบริสทุธิทางC

วินยัของภิกษุทั ,งหลาย และทั ,งเป็นเครื"องแสดงความพร้อมเพรียงของสงฆ์ด้วย อโุบสถมีชื"อเรียกย่อย
ออกไปหลายอย่าง การทําอโุบสถจะมีการสวดปาฏิโมกข์ได้ตอ่เมื"อมีภิกษุครบองค์สงฆ์จตวุรรคคือ 4 
รูปขึ ,นไป ถ้าสงฆ์ครบองค์กําหนดเช่นนี ,ทําอุโบสถ เรียกว่า สงัฆอุโบสถ แต่ถ้ามีภิกษุเพียง 2 หรือ 3 
เป็นเพียงคณะ ท่านให้บอกความบริสทุธิแก่กนัและกนัแทนการสวดปาฏิโมกข์ เรียกอโุบสถนี ,ว่า คณC

อโุบสถ หรือปาริสทุธิอโุบสถ ถ้ามีภิกษุอยู่ในวดัรูปเดียว ท่านให้ทําเพียงอธิษฐาน คือตั ,งใจกําหนดจิต
วา่วนันี ,เป็นอโุบสถของเรา(อชฺช เม อโุปสโถ) อโุบสถที"ทําอย่างนี , เรียกว่า ปคุคลอโุบสถ หรืออธิษฐาน
อุโบสถ; อุโบสถที"ทําในวนัแรม 14 คํ"า เรียกวา่ จาตทุสิก ทําในวนัขึ ,นหรือแรม 15 คํ"า เรียกวา่ ปัณ
รสิก ทําในวนัสามคัคี เรียกวา่ สามคัคีอโุบสถ 

2. การอย่จําู , การรักษาศีล 8 และบําเพ็ญข้อปฏิบตัิอย่างอื"นที"สมควรมีฟังพระธรรมเทศนา
เป็นต้นของคฤหสัถ์ ในวนัขึ ,นและแรม 8 คํ"า วนัจนัทร์เพ็ญและวนัจนัทร์ดบั  



3. วันอุโบสถสําหรับสําหรับพระสงฆ์ คือ วนัจนัทร์เพ็ญ(ขึ ,น 15 คํ"า)และวนัจนัทร์ดบั(แรม 15 
คํ"า หรือ 14 คํ"า เมื"อเดือนขาด), สําหรับคฤหสัถ์ คือ วนัพระ ได้แก่ วนัขึ ,นและแรม 8 คํ"า วนัจนัทร์เพ็
และวนัจนัทร์ดบั 

4. สถานที'สงฆ์ทําสงัฆกรรม เรียกตามศพัท์ว่า อุโปสถาคาร หรืออุโปสถัคคะ, ไทยมกัตดั
เรียกวา่ โบสถ์ 
   สําหรับคําว่า “อโุบสถ” ที"หมายถึง สถานที"หรืออาคารนั ,น จลุทศัน์ พยาฆรานนท์ (2536, น. 
131) ได้กล่าวถึงที"มาของการเรียกชื"อ ดงันี , “...การทําอุโบสถกรรมนี , จําต้องมีสถานที"หรือตําแหน่ง
แห่งที"กําหนดนดัหมายพระสงฆ์มาประชมุพร้อมกนั และเพื"อให้เป็นการสะดวกสบายแก่พระภิกษุใน
กิจอนักระทําอโุบสถกรรม จึงเกิดการสร้างศาสนคารขึ ,นเพื"อถวายให้พระสงฆ์ได้ใช้ อาคารที"สร้างขึ ,น
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี , จึงอาศัยอนุโลมชื"อแห่งพิธีอุโบสถกรรมนํามาตั ,งเป็นชื"อศาสนคาร
ประเภทนี ,ว่า อุโบสถ หรือ โบสถ์... “ ซึ"งอุโบสถในสมยัเริ"มแรกมกัทําเป็นรูปทรงอย่าง “โรง” จึงมีคํา
สามญัเรียกอีกอย่างหนึ"งว่า “โรงอุโบสถ” (สมใจ นิ"มเล็ก, 2547, น. 12) หรือ “โรงพระอุโบสถ” แต่
ต่อมาเรียกให้สั ,นเข้าว่า “พระอุโบสถ” และในที"สุดก็เรียกกันเป็นภาษาปากว่า “โบสถ์” (พระยา
อนุมานราชธน, อ้างอิงใน สมคิด จิระทศันกุล, 2543, น. 63) มีข้อสงัเกตประการหนึ"ง อุโบสถนั ,น มี
ธรรมเนียมเรียกตา่งกนัไป คือ หากเป็นวดัของราษฎร์ นิยมเรียกว่า “อโุบสถ” เฉยๆ หากเป็นวดัหลวง 
นิยมเรียกว่า “พระอุโบสถ” แต่ชาวบ้านทั"วไปนิยมเรียกทั ,งสองนั ,นสั ,นๆว่า “โบสถ์” (พระธรรมธีรราช
มหามนีุ, 2521, น.15) 
 

2.2.2 สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ 
สําหรับรูปแบบและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของโรงพระอโุบสถนั ,น ไม่ปรากฏในพระบาลี

หรือพระวินยับญัญัติเป็นมติว่าจะต้องสร้างเป็นแบบอย่างเฉพาะแบบใดแบบหนึ"ง หรือมีการตกแต่ง
มากหรือน้อยให้งามแตอ่ยา่งไร กบัยงัมิได้กําหนดขนาดกว้างยาวและสงูตายตวัลงไปด้วย(เนตรนภิศ 
นาควชัระ และคณะ, 2525 น. 126) แตจ่ะให้ความสําคญักับระเบียบกฎเกณฑ์ที"เกี"ยวกบั “สีมา” (ดู
รายละเอียด ภาคผนวก ก.) ซึ"งเป็นเครื"องกําหนดขอบเขตพื ,นที" สําหรับใช้ทําสงัฆกรรม ส่วนโรงพระ
อโุบสถเป็นเพียงอาคารที"สร้างขึ ,นภายในพื ,นที"สีมา เพื"อใช้คุ้มกันแดดและฝนเท่านั ,น (สมคิด จิระทศั
นกุล, 2543, น. 63) เหตุดังนี ,การสร้างโรงพระอุโบสถจึงได้รับการพัฒนาทางรูปแบบและมี
วิวฒันาการในการปลกูสร้าง การตกแตง่ตา่งๆ มาโดยลําดบัแตล่ะยคุสมยั จนกระทั"งในสมยัปัจจบุนั 
(เนตรนภิศ นาควชัระ และคณะ, 2525 น. 126)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รปที' ู 1 การวางพทัธสมีารอบตวัอาคาร(อโุบสถ) ที"พบเห็นโดยทั"วไป ขนาดสมีากําหนดให้มีขนาดใหญ่เพียงพอ

ตอ่พระสงฆ์นั"งหตัถบาสถึงกนัได้ 21 รูปขึ ,นไป และไมใ่หญ่เกินกวา่ 3 โยชน์ 
ที'มา ประยูร  อุลชุาฏะ(น. ณ ปากนํ ,า).  2540.  สีมากถา สมุดข่อยวัดสุทัศนเทพวราราม.  กรุงเทพฯ :  

เมืองโบราณ. หน้า 146 

 
ขนาดและรปแบบู ของพระอุโบสถ 

ความเป็นมาในการสร้างพระอุโบสถนั ,น ทั ,งนี ,คงเนื"องเพราะในครั ,งพุทธกาลการบวชเป็น
พระภิกษุนั ,นมีไม่บ่อยนกั...การประชุมร่วมกนัเพื"อทํา อโุบสถกรรม ก็มีไม่บอ่ยครั ,งนกัแม้ว่าพระพทุธ
องค์ทรงกําหนดให้พระสงฆ์มีการแสดง โอวาทปาติโมกข์ ก็ตาม แตก็่ทรงกําหนดให้ทําได้เพียงทกุกึ"ง
เดือนเท่านั ,น เหตนีุ ,การทําอุโบสถกรรมจึงอาศยัแคก่ารกําหนดเขตในที"โล่งก็เพียงพอแล้ว ต่อมาเมื"อ
พระพทุธศาสนาได้เจริญขึ ,นและเผยแพร่ไปยงัที"ตา่งๆมีผู้บวชมากขึ ,น ตลอดจนเกิดกิจพิธีในทางสงัฆ
กรรมที"จะใช้พื ,นที"ในเขตสีมามากขึ ,น ดงันั ,นความจําเป็นในการสร้างอาคารเพื"อประโยชน์ใช้สอย
เหลา่นั ,นที"จะต้องมีโรงพระอโุบสถจึงเกิดขึ ,นโดยนยัยะนี , (สมคิด จิระทศันกลุ, 2543, น. 63-64) ซึ"งใน
การกําหนดขนาดของโรงพระอโุบสถนั ,น จะต้องสอดคล้องกบัพทุธบญัญัติที"พระพทุธองค์ทรงกําหนด
จํานวนพระสงฆ์ที"สอดคลองกับการทําสังฆกรรมแต่ละประเภท ดงัตารางต่อไปนี , (สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, 2539 น. 247) 

 



ตารางที' 1 จํานวนพระสงฆ์ที"สอดคลองกบัการทําสงัฆกรรมแตล่ะประเภท 

ลาํดับ จาํนวนพระสงฆ์ การทาํสังฆกรรม 

1. สงฆ์ 4 รูป ทํากรรมทั ,งปวงได้ เว้นแต่การทําอุปสมบทกรรม การปวารณา และ
การสวดถอนจากการอาบตัสิงัฆาทิเสส 

2. สงฆ์ 5 รูป ทํากรรมทั ,งปวงได้ เว้นไว้แตก่ารทําอปุสมบทกลุบตุรในมธัยมประเทศ 
และการสวดถอนจากอาบตัสิงัฆาทิเสส 

3. สงฆ์ 10 รูป ทํากรรมทั ,งปวงได้ เว้นแตก่ารสวดถอนจากอาบตัสิงัฆาทิเสส 
 

4. สงฆ์ 20 รูป ทํากรรมทั ,งปวงได้ 
 

5. สงฆ์เกิน 20 รูปขึ ,น
ไป 

ทํากรรมทั ,งปวงได้ 

 
ดงันั ,นจะพบว่าพระอุโบสถแต่ละหลังในแต่ละท้องถิ"นจะมีขนาดแตกต่างกันไป หากวดัใด

ต้องการสร้างพระอโุบสถให้สามารถกระทําสงัฆกรรมได้ทกุประเภทแล้ว ก็จะต้องสร้างพระอโุบสถให้
มีขนาดใหญ่เพียงพอตอ่พระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 20 รูปขึ ,นไปนั"งหตัถบาสถึงกนัได้ (สมคิด จิระทศันกลุ, 
2543, น. 65) 

สว่นการสร้างพระอโุบสถนั ,น ได้รับการพฒันาทางรูปแบบและมีวิวฒันาการในการปลกูสร้าง 
การตกแตง่ตา่งๆ มาโดยลําดบัแตล่ะยคุสมยั จนกระทั"งในสมยัปัจจบุนั สมคิด จิระทศันกลุ( 2543, น. 
69) ได้กล่าวว่า คตินิยมในการออกแบบพระอุโบสถ นบัแต่โบราณมาถึงปัจจุบนั มีคตินิยมก่อสร้าง
กนัปรากฏใน 3 ลกัษณะคือ 

1. พระอุโบสถแบบโถง หมายถึงพระอโุบสถที"ไม่ก่อผนงัอาคารขึ ,น หรืออาจก่อเฉพาะเพียง
บางส่วน ที"บริเวณส่วนท้ายอาคารซึ"งเป็นที"ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน สาเหตทีุ"ทําเป็นอาคาร
โถงเนื"องเพราะตามคติดั ,งเดิมที"สืบเนื"องจากลทัธิลงักาวงศ์ พระอุโบสถเป็นที"สําหรับใช้สอยเฉพาะ
พระสงฆ์ คฤหัสถ์ไม่สามารถล่วงลํ ,าเข้าไปภายในเขตสีมาได้ การสร้างเป็นอาคารโถงจงึม
วตัถปุระสงค์เพื"อให้ญาตโิยมของผู้บวช สามารถมองเห็นและร่วมเจริญศรัทธาได้จากภายนอกอาคาร 

2. พระอุโบสถแบบทึบ หมายถึงพระอุโบสถที"ตีฝาไม้หรือก่อผนงัปิดล้อมโดยรอบอาคาร 
ทําช่องเปิดเป็นประต-ูหน้าต่างแต่ละช่วงเสา การก่อผนงัทึบเนื"องเพราะสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้
ดีกว่าเปิดโล่ง และป้องกนัการขโมยศาสนสมบตัิภายในโบสถ์จากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทั ,งป้องกนัสตัว์



นานาชนิด โดยเฉพาะพวกนก ค้างคาว ไม่ให้เข้าไปทํารังได้ พระอุโบสถลกัษณะนี ,เป็นแบบแผนที"
นิยมใช้กนัโดยทั"วไปถึงปัจจบุนั 

3. พระอุโบสถแบบมหาอุด หมายถึงพระอุโบสถที"ก่อผนงัทึบปิดล้อมทั ,ง 4 ด้าน โดยไม่
เจาะช่องหน้าต่างเลย มีเพียงเปิดเป็นช่องประต ู1 หรือ 2 ช่องเท่านั ,น การทําเช่นนี ,แน่นอนว่าภายใน
อาคารยอ่มมืดทบึ ซึ"งบางทา่นอธิบายวา่เพื"อใช้เป็นที"ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในการลงอาคม
ของขลัง เพื"อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิยิ"งขึ ,น แต่หากพิจารณาด้านหนึ"งจะพบว่าพระC

อุโบสถลกัษณะนี ,...ส่วนใหญ่มกัมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเต็มทั ,งผนงั การเปิดช่อง
หน้าตา่งอาจทําให้ความตอ่เนื"องของภาพนั ,นสะดดุลงก็เป็นได้ 

นอกจากนั ,น สมภพ ภิรมย์, และชูศกัดิ เพรสคอทท์C , (2535, น. 144) ยงัได้กล่าวถึง รูปทรง
ของพระอโุบสถว่า “พระอโุบสถที"ไม่มีเสาระเบียง คนโบราณเรียกพระอโุบสถแบบนี ,ว่า ทรงโรง ทั ,งนี ,
รูปทรงของพระอุโบสถที"เกิดขึ ,นจากผงัพื ,นจะเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า (Rectangular Plan) ส่วนพระ
อโุบสถหรือพระวิหารที"มีผงัพื ,นสี"เหลี"ยมจตัรัุส (Square Plan) โบราณท่านเรียกว่า ทรงมณฑป... ยงั
มีพระอโุบสถอีกทรงหนึ"งเรียกวา่ ทรงจตุรมุข ซึ"งหมายถึงพระอโุบสถ...ที"มีผงัพื ,นออกมขุทั ,งสี"ด้าน” 
 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถนั ,น สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบตามแนวนอน(แผนผงั)ของพระอโุบสถ และองค์ประกอบตามแนวตั ,ง(ภาพ
ด้าน)ของพระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

 
1. องค์ประกอบตามแนวนอน(แผนผัง)ของพระอุโบสถ 
แผนผังของพระอุโบสถสามารถแบ่งพื ,นที"ในการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

พื ,นที"ภายในพระอโุบสถ และพื ,นที"ภายนอกพระอโุบสถ 
พื Nนที'ภายในพระอุโบสถ สําหรับใช้ทําสงัฆกรรมจะเรียกว่า “พื ,นที"ทําสงัฆกรรม” มกัจะมี

พื ,นที"เป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ส่วนหนึ"งคอ่นไปทางด้านหลงัจะเป็นที"ตั ,งประดิษฐานองค์พระประธาน 
ซึ"งองค์พระประธานจะตั ,งอยู่บนรัตนบัลลังก์ และส่วนมากรัตนบลัลงัก์ก็จะตั ,งอยู่บนฐานชุกชี พื ,นที"
ทําสังฆกรรมนี ,จะล้อมรอบด้วยผนังทั ,งสี"ด้าน ผนังด้านหน้าและผนังด้านหลังจะเรียกว่า “ผนังหุ้ ม
กลอง” หรือ “ด้านหุ้มกลอง” สว่นด้านข้างทั ,งสองด้านจะเรียกว่า “ด้านรี” ผนงัหุ้มกลองหรือผนงัด้าน
รีนี , จะมีประตูหรือหน้าต่าง แล้วแต่ตวัอุโบสถแต่ละยุค แต่ละสมัย หรือแต่ละแบบ(สมใจ นิ"มเล็ก, 
2547, น. 13) 
 



 
แผนผังที' 1 องค์ประกอบตามแนวนอน(แผนผงั)ของพระอโุบสถ 
ที'มา สมใจ นิ"มเลก็, 2547. อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. หน้า 45 

 
พื Nนที'ภายนอกพระอุโบสถ ผงัพื ,นอโุบสถบางแบบจะมีพื ,นที"ด้านหน้า หรือทั ,งด้านหน้าและ

ด้านหลงัเป็นพื ,นที"โล่งๆเรียกว่า “มุข” เรียกตามลกัษณะที"มีว่า มุขหน้า และ มุขหลัง ในบางแบบ
อาจต้องการป้องกันฝน แสงแดดสาดและส่องถึงหน้าต่าง ก็จะยื"นชายคาคลุมด้านข้างโดยมีเสา
รองรับ จะเรียกพื ,นที"ๆมีหลงัคาคลมุวา่ ระเบียง หรือบางลกัษณะของพื ,นที"ว่า พาไล ระเบียงนี ,อาจจะ
มีคลมุทั ,งสี"ด้าน คือรอบตวัอุโบสถก็จะเรียกว่า ระเบียงรอบ อุโบสถบางหลงัจะมีพื ,นที"ตรงที"เป็นมุข 
แต่ระดับตรงพื ,นที"นี ,จะมีระดับเดียวกับระเบียงที"ล้อมรอบ พื ,นที"นี ,จะไม่เรียกว่ามุข แต่จะเรียกว่า 
เฉลียง แทน(สมใจ นิ"มเล็ก, 2547, น. 13) นอกจากนั ,นยงัมีพื ,นที"โล่งโดยรอบสําหรับใช้เป็น ลาน
ประทักษิณ และมีซุ้มเสมาเป็นเครื"องหมายแสดงเขตพระอโุบสถทั ,ง 8 ทิศ โดยมีกําแพงแก้ว เป็น
เครื"องแสดงขอบเขตของพระอโุบสถ(ราชบณัฑิตยสถาน, 2541, น. 76) 
 

2. องค์ประกอบตามแนวตั Nง(ภาพด้าน)ของพระอุโบสถ 
องค์ประกอบหลกัๆ ตามแนวตั ,งของตวัอาคารพระอโุบสถโดยทั"วไป แบง่ได้เป็น 3 สว่นดงันี , 
ยอดอาคาร หรือส่วนที"เป็นหลงัคาพระอุโบสถ ทําหน้าที"ป้องกนัแดดและฝน ยอดอาคารนี ,

เป็นส่วนที"มองเห็นได้แต่ระยะไกล จึงมีหน้าที"พิเศษใช้เป็นสญัลกัษณ์ของตวัอาคารทั ,งหลงัได้ และ
เป็นส่วนซึ"งแสดงออกด้านความงามของตวัอาคารโดยรวมได้เป็นอย่างดี(วิมลสิทธิ หรยางกูร และC



คณะ, 2536, น. 30) นอกจากนี , สมใจ นิ"มเล็ก (2547, น. 12) ได้กล่าวถึง คตินิยมในการทําหลงัคา
พระอุโบสถว่า ...คตินิยมตั ,งแต่โบราณในการทําหลังคาโบสถ์ที"มีลักษณะหลังคาซ้อนชั ,นกันนั ,นมี
ความเชื"อว่า พระอารามหลวง ทําหลังคาซ้อนได้สามซ้อน ส่วนวัดราษฎร์จะทําได้เพียงสองซ้อน
เท่านั ,น ส่วนการตกแต่งหน้าบนัหรือเครื"องบนด้วยเครื'องลํายอง คือมีช่อฟ้า ใบระกา งวง นาค
สะดุ้ง และหางหงส์ ก็เป็นคตินิยมความเชื"ออย่างหนึ"ง ถ้าเป็นพระอารามหลวงก็จะตกแต่งได้ครบ
เครื"องดงักลา่วข้างต้น สว่นวดัราษฎร์ที"สร้างขึ ,นแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงก็จะตกแตง่ได้ดงักล่าว 
เฉพาะวดัที"ราษฎรสร้างเท่านั ,นที"นิยมทําเครื"องตกแตง่เป็นเพียงรวยระกา คตินิยมความเชื"อที"ยึดถือ
ปฏิบตัิกนัมาแตโ่บราณนั ,น ในสมยัตอ่มาจนถึงสมยัปัจจุบนั เราไม่สามารถที"จะแยกแยะหรือชี ,ให้ชดั
ไปได้ในเรื"องรูปแบบสถาปัตยกรรมว่าอโุบสถหลงัใด เป็นอโุบสถวดัหลวงหรือวดัราษฎร์ เนื"องมาจาก
ความเจริญในการก่อสร้างและมิได้มีการบนัทึกหรือยกเป็นกฎระเบียบเพื"อใช้บงัคบัหรือเพื"อยึดถือ
ปฏิบตักินัในปัจจบุนั 

 
ตัวอาคาร หรือส่วนที"เป็นผนังล้อมรอบ ห่อหุ้มพื ,นที"ทําสังฆกรรม ภายในตวัพระอุโบสถ 

เป็นเครื"องกั ,นแสดงขอบเขต และแบ่งแยกพื ,นที" โดยมีประตู และหน้าต่าง เป็นตัวเชื"อมต่อพื ,นที"
ภายในกบัพื ,นที"ภายนอก ตวัอาคารจึงเป็นส่วนแสดงออกซึ"งประโยชน์ใช้สอยอนัเป็นหน้าที"หลกัของ
ตวัอาคาร และมักเป็นส่วนที"ถูกยกให้พ้นจากระดับพื ,นดินขึ ,นไป (วิมลสิทธิ หรยางกูร และคณะC , 
2536, น. 30)  

 
ฐานอาคาร หรือสว่นที"เป็นพื Nนยกขึ Nนสงู พ้นจากระดบัพื ,นดินขึ ,นมา ซึ"งฐานที"ยกตวัอาคารให้

สงูขึ ,นไปอย่างได้สดัส่วน ช่วยเสริมให้ความงามของอาคารมีความเด่นชดัขึ ,น ความสูงที"ต่างกันของ
ฐานอาคารอาจใช้อธิบายถึงฐานะหรือความสําคัญของอาคาร และยังสะท้อนถึงความสําคัญที"
แตกตา่งกนัด้านการใช้สอยด้วย(วิมลสิทธิ หรยางกรู และคณะC , 2536, น. 30) โดยปกติฐานของพระ
อโุบสถนิยมทําเป็น ฐานบัว หรือฐานสิงห์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2541, น. 71) 



 

 
รปที' ู 2 องค์ประกอบตามแนวตั ,ง(ภาพด้าน)ของพระอโุบสถ 
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2.2.3 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
องค์ประกอบภายในพระอุโบสถและการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถโดยทั"วไปนั ,น 

สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พื ,น ผนงั และเพดาน ซึ"งมีนักวิชาการได้ศึกษา
ค้นคว้าไว้ ซึ"งประมวลได้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  

 
1. สมใจ นิ"มเล็ก ( 2547, น. 13) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบภายในพระอุโบสถไว้ว่า “...พื ,นที"

ภายในอุโบสถที"ใช้ทําสงัฆกรรมจะเรียกว่า “พื ,นที"ทําสงัฆกรรม” มกัจะมีพื ,นที"เป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า 
สว่นหนึ"งคอ่นไปทางด้านหลงัจะเป็นที"ตั ,งประดษิฐานองค์พระประธาน ซึ"งองค์พระประธานจะตั ,งอยู่
บนรัตนบัลลังก์ และส่วนมากรัตนบลัลงัก์ก็จะตั ,งอยู่บนฐานชุกชี พื ,นที"ทําสงัฆกรรมนี ,จะล้อมรอบ
ด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน…”  

 
2. สมภพ ภิรมย์ และชูศกัดิ เพรสคอทท์ C (2535, น. 145)ได้กล่าวถึงลักษณะภายในพระ

อโุบสถวา่  “...พระอโุบสถที"พบอยูท่ั"วไปนั ,น จะมีสว่นประกอบที"สําคญัซึ"งอาจแยกได้ดงันี , 

ตัวอาคาร 

ฐานอาคาร 

ยอดอาคาร 



พระประธานประทับนั' ง  พระประธานซึ"งเป็นพระพุทธปฏิมากรดงักล่าวนี , จะได้รับการ
อญัเชิญให้ประดษิฐานบนรัตนบลัลงัก์ในบษุบกตั ,งอยู่บนฐานชกุชี ในพระอโุบสถโดยทั"วไป จะมีพระ
ประธานองค์ใหญ่เพียงองค์เดียว อย่างไรก็ตาม ในบางวดัก็อาจให้มีพระประธานองค์เล็กๆ ซึ"งมี
ขนาดเทา่กนัหลายองค์ก็ได้ เชน่ ของอโุบสถวดัอปัสรสวรรค์ (วดัหม)ู ตลาดพล ูกรุงเทพมหานคร พระ
ประธานที"กลา่วมานี ,สว่นมากจะเป็นพระพุทธรปปางมารวิชัยู  

พระประธานประทับยืน มีน้อยมากแตก็่มีพอพบเห็นเป็นตวัอย่างบ้าง เช่น พระประธานวดั
เครือวัลย์วรวิหาร ปากคลองมอญ กรุงเทพมหานคร พระประธานวัดลวก จังหวัดลพบุรี...พระ
ประธานวดับวรสถานสทุธาวาส กรุงเทพมหานคร (ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้เป็นพระอโุบสถแล้ว)  

ภาพผนังภายในพระอุโบสถ  การเขียนภาพผนงัภายในพระอโุบสถ มีการเขียนแบง่ออกได้
เป็นหลายประเภทด้วยกนั ได้แก่ ภาพพทุธประวตัิ  ภาพทศชาติ  ภาพเทพชุมนุม ภาพลวดลายไทย 
หรือลวดลายธรรมดา  ภาพพระราชพิธี ตลอดจนภาพศลิปะกามวิสยั... 

 
3. ราชบณัฑิตยสถาน(2541, น. 75-76) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบภายในพระอโุบสถวา่  
ภายในพระอุโบสถ ตามปรกติมีพระประธานองค์หนึ"ง นอกจากนั ,นยงัอาจมีพระพุทธรปู

อื'นๆ และพระสาวกประกอบอีกตามควร พระประธานนิยมสร้างเป็นปางมารวิชัยหรือปางสมาธิ 
ประดษิฐานบนรัตนบัลลังก์ที"มีลวดลายลงรักปิดทองประดบักระจกสวยงาม รัตนบลัลงัก์นี ,อาจตั ,งอยู่
บนฐานใหญ่อีกชั ,นหนึ"ง ซึ"งเรียกว่า ฐานชุกชี ถดัจากพระประธานลงมามกัจะมีส่วนที"ยกพื ,นจากพื ,น
อโุบสถเพื"อเป็นที"นั"งของสงฆ์ เรียกว่า อาสน์สงฆ์ เพราะเป็นธรรมเนียมว่าพระสงฆ์ต้องนั' งสงกว่าู
บุคคลธรรมดา 

ผนังของอุโบสถ  นิยมเขียนภาพประดับ เรียกว่า จิตรกรรมฝาผนัง ซึ"งมักจะเป็นภาพ
เกี"ยวกบัเรื"องราวทางพระพทุธศาสนา และมีประเพณีที"ยึดถือกนัเป็นแบบอย่างสืบทอดกนัมาว่า ผนงั
ด้านหลงัของพระประธานนิยมเขียนภาพเกี"ยวกับเรื"องไตรภูมิ ผนงัด้านหน้าพระประธานนิยมเขียน
ภาพมารผจญ ผนงัด้านข้างทั ,ง 2 ด้าน สว่นมากจะเขียนเรื"องเกี"ยวกบัพระพทุธศาสนาตามความนิยม
ของแต่ละยุคสมัย แตกต่างกันไปแต่ละอุโบสถ โดยทั"วไปจะเริ"มเรื"องจากมุมใดมุมหนึ"งของอุโบสถ 
แล้วเขียนเวียนขวาตามเข็มนาฬกาไปตามผนงัจนเต็ม หรือจะเริ"มต้นจากด้านหลงัหรือด้านข้างพระิ

ประธานทั ,ง 2 ข้าง โดยดําเนินเรื"องตดิตอ่กนัออกมาจนสดุผนงัด้านหน้า 
บานประตและบานหน้าต่างู   ส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้วยลายรดนํ ,า ลายปั ,นแกะสลกัลา

เขียนสี ลายประดบัมกุหรืออาจเป็นภาพทวารบาลและภาพอื"นๆ 
 



4. พยรู โมสิกรัตน์ (2535, น. 227) ได้กล่าวถึง การตกแตง่ภายในสถาปัตยกรรมทางศาสนา
ไว้ว่า ...โบสถ์และวิหาร ตกแต่งภายในแบบแผนเดียวกัน คือฝ้าเพดานนิยมทาพื ,นแดงประดบัด้วย
ดวงดารา ตามขื"อมกัแต่งด้วยลายเชิงที"ปลาย บางแห่งแต่งด้วยลายดอกลอยที"ท้องขื"อด้วย วิธีการ
ตกแตง่ลวดลายนั ,นที"นิยมมีอยู ่2 วิธี คือ แตง่ด้วยไม้จําหลกั กบัวิธีฉลลุายปิดทอง สําหรับผนงันั ,นส่วน
ใหญ่จะทานํ ,าปนูไว้เฉยๆ มีจํานวนไมม่ากนกัที"ตกแตง่โดยการเขียนระบายสี... 
 
 5. นฏัฐภัทร จนัทวิช (2538, น. 231) ได้กล่าวถึงลกัษณะการตกแต่งฝ้าเพดานไว้ว่า ...ใน
สมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ โบสถ์กลบัมีความสําคญัที"สดุ มีการสร้างให้ใหญ่โตและมีการ
ประดบัตกแตง่ด้วยลวดลายวิจิตร...อาคารที"มีขนาดใหญ่นั ,นจะมีการตั ,งเสารองรับนํ ,าหนกัเป็นแถวอยู
ภายในและโดยรอบภายนอก อาคารโบราณจะไม่มีการตีฝ้าเพดาน ดั ,งนั ,นจึงสามารถเห็นเครื"องบน
ของหลงัคา หลงัคาอาคารจะมุงด้วยกระเบื ,องเคลือบ กระเบื ,องดินเผา หรือแผ่นไม้ ทั ,งนี ,ย่อมแล้วแต่
วสัดทีุ"หาได้ง่ายและความนิยมในท้องถิ"นนั ,น... 
 

6. สมชาต ิมณีโชต ิ(2529, น. 12) ได้กลา่วถึง มลูเหตใุนการสร้างจิตรกรรมฝาผนงั แยกได้ 2 
ประเดน็สําคญัคือ 

1. ผู้สร้างต้องการใช้เป็นภาพประดบัตกแตง่สถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานที"สร้างขึ ,น ให้มี
ความงามสมกบัที"เป็นพทุธศาสนสถาน ทั ,งนี , ได้มีผู้ ทําการวิจยัแล้วและทราบได้ว่า จิตรกรรมฝาผนงั
นั ,น มีการออกแบบให้ผสมกลมกลืนกบัรูปแบบของอาคาร ทั ,งยงัมีการวางแผนการวาดภาพพร้อมกบั
การสร้างอาคารด้วย ในลกัษณะเชน่นี ,ถือได้วา่ ผู้สร้างมุง่ถือประเดน็ของความงามเป็นประการสําคญั 
 2. เพื"อต้องการใช้เป็นสื"อ (Media) ในการเรียนรู้ ซึ"งเป็นความหมายโดยนยัที"แฝงไว้ เพราะ
ศิลปะนั ,นคือภาษาชนิดหนึ"ง และเป็นภาษาสากลด้วย เพราะมีรูปภาพเป็นเครื"องมือในการบรรยาย
ความหรือเล่าเรื"องเหตกุารณ์ ที"ผู้ ดยู่อมเกิดความเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศยัการเรียนรู้ หรืออ่านคํา
จารึกตวัอกัษรใดๆ ทั ,งสิ ,น  
 

7. จุลทศัน์ พยาฆรานนท์ (2536, น. 260-262) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและการเขียนภาพ
ภายพระอุโบสถไว้ว่า ...โบสถ์มีรูปทรงรียาวเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ทําก่อฝาผนงัห่อหุ้มอยู่ทั ,งสี"ด้าน 
พื ,นที"ว่างบนฝาผนังภายในอาคารนี ,ได้กําหนดตําแหน่งและแบ่งส่วนสัดพื ,นที"เพื"อใช้ในการเขียน
รูปภาพ ...จะถกูเขียนรูปจิตรกรรมประดบัลงไว้เตม็ไปทกุด้าน ...ดงัตอ่ไปนี , 
 ฝาผนงัที"ก่อขึ ,นกั ,นสกดัอยูท่างสว่นหวัและสว่นท้าย ซึ"งเป็นด้านหน้าและด้านหลงัพระอโุบสถ 
เรียกว่าฝาผนงัด้านสกดัหวั(หน้า) สกดัท้าย(หลงั) หรือที"โบราณเรียกว่า “ด้านหุ้มกลอง” ฝาผนงัทั ,ง



สองด้านนี ,เจาะช่องประตูเป็นทางเข้าออกด้านละ 2 ช่อง (พระอุโบสถบางหลังเจาะช่องประตูทาง
ด้านหน้า 3ช่อง และทางด้านหลังเจาะ 2 ช่อง) ฝาผนังด้านหุ้มกลองนี , แบ่งพื ,นที"ออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก่  ฝาผนงัตอนบนที"อยู่เหนือช่องประตขูึ ,นไปทั ,งด้านสกดัหน้าและสกดัหลงั มีพื ,นที"กว้างใหญ่กว่า
ฝาด้านอื"น กําหนดเรียกวา่ “ฝาหุ้มกลอง” เป็นตําแหน่งที"จดัไว้สําหรับเขียนรูปภาพตอนสําคญัๆ เช่น 
ผนงัด้านหน้านิยมเขียนรูปภาพเรื"องปฐมสมโพธ ตอนมารวิชยั หรือเขียนเป็น ตอนพระพทุธเจ้าเสด็จ
ลงจากดาวดึงส์พิภพ ส่วนผนงัด้านหลงัพระประธานนิยมเขียนรูปภาพแสดงแผนที"ไตรภูมิ  และฝา
ผนงัตอนล่างที"อยู่พื ,นที"ระหว่างช่องประต ูเรียกว่า “ฝาหว่างช่องประตู” เป็นตําแหน่งที"จดัไว้สําหรับ
เขียนรูปภาพที"มีความสําคญัรองลงมาจาก ฝาผนงัตอนบน(ฝาหุ้มกลอง)  
 ฝาผนงัที"ก่อขึ ,นทางด้านข้าง ยืนไปตามแนวยาวเชื"อมปลายผนงัด้านสกดัหวัและสกดัท้าย ทั ,ง
สองด้าน(ซ้าย-ขวา) เรียกว่า “ด้านรี” ฝาผนงัทั ,งสองด้านนี ,เจาะช่องหน้าตา่งเป็นทางรับแสงและลม
เป็นระยะๆ บนฝาผนงัด้านรีนี , แบ่งพื ,นที"ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ฝาผนังตอนล่าง ความสูงตั ,งแต่พื ,น
พระอุโบสถถึงธรณีหน้าต่าง เป็นพื ,นที"หน้าแคบๆ ยาวแล่นไปตามขนาดความยาวของอาคาร พื ,นที"
ตรงนี ,เรียกว่า “ตีนหรือเชิงฝาผนัง” พื ,นที"ถัดจากฝาผนงัตอนล่างขึ ,นมา อยู่ระหว่างช่องหน้าต่างแต่
ละช่อง มีขนาดความสงูเท่ากบัความสูงของช่องหน้าต่าง ความกว้างเท่ากบัความกว้างระหว่างช่อง
หน้าตา่งหนึ"งถึงอีกชอ่งหน้าตา่งหนึ"ง ฝาผนงัสว่นนี ,เรียกวา่ “ห้อง” เป็นตําแหนง่ที"จะได้ใช้เขียนรูปภาพ
ลําดบัเรื"องตอ่เนื"องกนัในพื ,นที"แตล่ะห้อง หรือเขียนห้องแตล่ะเรื"องเรียงกนัไป พ้นช่องหน้าตา่งขึ ,นไปมี
พื ,นที"สงูยืนขึ ,นไปจนจดท้องขื"อหรือผ้าไขลาปีกนกและยาวแลน่ไปตามขนาดฝาผนงัด้านรี พื ,นที"ในส่วน
นี ,มีขนาดสูงเสมอพื ,นที"บนฝาผนังด้านหุ้มกลอง แต่มีขนาดยาวมากกว่า เป็นตําแหน่งที"ได้ใช้เขียน
รูปภาพขนาดใหญ่  
 ยงัมีพื ,นที"ขนาดเล็กแคบๆ เหลืออยู่ข้างในอาคาร สถานที"ควรแนะนําให้รู้จกัอีก 2-3 ตําแหน่ง 
คือ พื ,นที"ตรงมุมที"ฝาผนงัด้านรีแล่นมาชนต่อกับฝาผนงัด้านสกัดทั ,งสี"ด้าน เกิดมีพื ,นที"ระหว่างช่อง
ประตกูับช่องหน้าต่างช่องริมสุด พื ,นที"ส่วนนี ,เรียกว่า “ผนังรักแร้” ที"ในระหว่างช่องประตแูละช่อง
หน้าตา่งมีพื ,นที"แคบสงูยืนขึ ,นไปขนาบด้านข้างชอ่งนี ,ขนาดกว้างเสมอด้วยความหนาของกําแพง พื ,นที"
ส่วนนี ,เรียกว่า “ข้างกบ” ได้ใช้เป็นพื ,นที"สําหรับเขียนภาพเบ็ดเตล็ด พื ,นที"บนด้านหลงับานประตูและ
บานหน้าต่างแตล่ะบาน เป็นพื ,นที"ได้ใช้เขียนระบายรูปภาพประดบัตกแตง่ร่วมอยูใ่นที"เดียวกนันี ,ด้วย 
 



ตารางที' 2 สรุปตําแหนง่และภาพที"นิยมเขียนภายในพระอโุบสถ 
ตาํแหน่ง 
ฝาผนัง 

ชื'อเรียก พื Nนที'ย่อยและฝา
ผนังภายใน 

ภาพที'นิยมเขียน 

ฝาหุ้มกลอง
ด้านหน้า 

ภาพเรื"องปฐมสมโพธ ตอนมารวชิยั ตอน
พระพทุธเจ้าเสด็จลงจากดาวดงึส์พิภพ 

ฝาหุ้มกลอง
ด้านหลงั 

ภาพแสดงแผนที"ไตรภมูิ   

ฝาหวา่งชอ่งประต ู ภาพที"มีความสาํคญัรองลงมาจาก ฝาผนงั
ตอนบน 

บานประต ู ภาพทวารบาล 

ข้างกบ(ประต)ู ภาพเบ็ดเตลด็ 

ผนงัด้านหน้าและ
ผนงัด้านหลงัของ 
พระประธาน 

ฝาผนงัด้านหุ้ม
กลอง 

ผนงัรักแร้ ภาพต่อเนื"องระหว่างด้านด้านหุ้ มกลอง 
หรือด้านรี 

ตีนหรือเชิงฝาผนงั  

ห้อง เขียนภาพเป็นเรื"องที"จบลงในห้องเดียว 

คอสอง หรือผนงั
เหนือหน้าตา่ง 

ภาพเทพชมุนมุ 

ผนงัรักแร้ ภาพต่อเนื"องระหว่างด้านด้านหุ้ มกลอง 
หรือด้านรี 

ข้างกบ(หน้าตา่ง) ภาพเบ็ดเตลด็ 

ผนงัด้านข้างขวา
และซ้ายของพระ
ประธาน 

ฝาผนงัด้านรี 

บานหน้าตา่ง ภาพทวารบาล 

 
นอกจากนั ,น จลุทศัน์ พยาฆรานนท์ (เรื"องเดียวกนั, น. 310-311)ยงัได้กล่าวถึง แนวคิดและ

ลําดบัการเดินชมภาพภายในพระอโุบสถ ไว้ว่า “...กล่าวแตจํ่าเพาะที"มีเขียนทํารูปภาพจิตรกรรมใน
โบสถ์ หรือ วิหารแต่เพียงเรื"องเดียวก่อน เนื ,อเรื"องอาจเป็นเรื"องปฐมโพธิกถา หรือทศชาติก็ตาม ช่าง
จิตรกรรมเขาจะผูกเขียนรูปภาพต้นเรื"องบนฝาผนังห้องแรก อยู่ตรงมุมด้านหลังข้างซ้ายมือพระ
ประธาน แล้วเขียนเรื"องตอ่เนื"องลงบนฝาห้องถดัมาเป็นลําดบั เวียนไปจนครบทกุห้องในที"นั ,น  การดู
ชมรูปภาพจิตรกรรมเขียนวางลําดบัรูปภาพเช่นดงักล่าวนี , จึงควรเริ"มต้นดแูต่ตอนต้นเรื"องที"ตรงห้อง
แรกอยู่ตรงสุดฝาผนังด้านรีข้างซ้ายมือพระประธานเสียก่อน จึงดูห้องถัดขึ ,นมาดูไล่ไปตามลําดับ
เชน่นี , ก็จะตดิตามเรื"องราวตอ่เนื"องกนัและเข้าใจในเนื ,อหาโดยตลอด…” 



...อนึ"ง การเดนิดชูมรูปภาพมีเป็นลําดบัไปในแตล่ะห้องเช่นนี ,  ถ้าท่านผู้ดรููปภาพหยดุคิดและ
สงัเกตสกันิดหนึ"ง จะพงึรู้สกึเห็นได้วา่ ขณะที"ท่านเดินชมรูปภาพอยู่นี , ท่านต้องเคลื"อนตวัของท่าน ไป
โดยเอาลําตวัซีกข้างขวาหนัสู่พระประธานตลอดเวลาที"เดินดชูมรูปภาพนบัแตจ่ดุเริ"มต้นไปจนกระทั"ง
ที"สิ ,นสุดดูชม กริยาแห่งการเคลื"อนไหวเช่นนี , เป็นอาการเดินทักษิณาวัตต์โดยรอบองค์พระพุทธ
ประติมากรรมโดยแท้ เป็นบุญกริยาอย่างหนึ"งยงัให้เกิดศิริสวสัดิแก่ผู้ดชูมรูปภาพ พร้อมด้วยกันกับC

ความชื"นชม รื"นรมย์ใจในการดชูมรูปภาพ นี"เป็นไปตามความคิดอนัชาญฉลาดของช่างจิตรกรรมไทย
แต่ก่อน ซึ"งเรามกัมองข้ามเหตผุลอนัสําคญัในการจดัวางและลําดบัเขียนรูปภาพของเขาให้อยู่ในที"
ทางอนัเหมาะสมและสมบรูณ์พร้อมดงักลา่ว… 
 

 
รปที' ู 3    องค์ประกอบและตําแหนง่การประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 
ที'มา จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. 2536. “ความเข้าใจจิตรกรรมไทย” ในเอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา: 

อารยธรรม หน่วยที'6-15. พิมพ์ครั ,งที" 22.กรุงเทพฯ: สโุขทยัธรรมาธิราช.หน้า 261 

 
 



2.3 งานวิจัยที'เกี'ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3 
 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวข้องในส่วนนี , เพื"อทราบถึงการศกึษาที"ผ่านมาเกี"ยวกบั
การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 ซึ"งประมวลได้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
 1. เนตรนภิศ นาควชัระ และคณะ (2525 น. 123) ได้กล่าวถึง ปัจจยัที"มีผลตอ่การสร้างพระ
อโุบสถไว้ว่า ...พระอุโบสถหรือโบสถ์ที"สร้างขึ ,นในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นผลสืบเนื"องมาแต่เหตทีุ"เป็น
ประเพณีและธรรมเนียมรวมทั ,งขนบนิยมซึ"งเป็นสิ"งที"มีมาแต่สมยัก่อน มิใช่เพิ"งจะมาเกิดเป็นคตินิยม
แตใ่นสมยัหลงั... 
 ...ลักษณะแห่งรูปแบบและทรวดทรงของพระอุโบสถาคารหรือโบสถ์ที"ได้สร้างขึ ,นในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยลําดบัแต่รัชกาลที" 1 จนกระทั"งในรัชกาลปัจจุบนั มีแบบอย่างและทรวดทรงต่างๆ 
กนัออกไปตามสภาพที"เกิดจากผลกระทบอนัเนื"องมาแตป่ระเพณี ขนบนิยมทางด้านศาสนา พระ

ราชนิยมในพระมหากษัตริย์ และอิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติที"แพร่เข้ามาใน
เมืองไทยในแตล่ะรัชสมยั... (เรื"องเดียวกนั, น. 131) 
 
 2. วรรณิภา ณ สงขลา (2533, น.43) ได้กล่าวถึง ลกัษณะและวิวฒันาการของงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี สมยัรัตนโกสินทร์ ไว้ว่า ...สมยัรัตนโกสินทร์ การเขียนภาพยงัยึดถือแบบอย่างในสมยั
อยธุยาตอนปลาย มีจดุมุ่งหมาย เทคนิค และอดุมคติอย่างเดียวกนั สิ"งที"เปลี"ยนแปรไป คือ การใช้สี 
นิยมใช้สีสดใส และการประดบัอันวิจิตรงดงาม สิ"งสําคญัอีกอย่างหนึ"ง คือ สถาปัตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ มีประตหน้าต่างมาก ให้แสงสว่างภายในอาคารมากขึ Nน โครงสีเดิมซึ'งเขียนสีู
ขาวหรือสีอ่อน เพื'อให้เกิดความสว่างภายในอาคารที'ค่อนข้างมืดจึงเปลี'ยนไป เมื'ออาคารมี
แสงสว่างมาก พื Nนหลังของจิตรกรรมจึงมักเป็นสีดาํ นํ Nาเงนิ หรือสีเข้มคลํ Nาอื'นๆ การเขียนภาพ
ยงันิยมภาพชาวตา่งประเทศ และลกัษณะของอิทธิพลศลิปะจากตา่งประเทศอยู่เสมอ ในสมยัรัชกาล
ที" 2 การเขียนภาพสถาปัตยกรรมนิยมเป็นเขียนภาพตึกจีน และประกอบด้วยภาพธรรมชาติ เช่น 
ต้นไม้ ภเูขา และสตัว์คล้ายแบบจีน 
 ตอนปลายรัชกาลที" 2และต้นสมยัรัชกาลที" 3 ลกัษณะองค์ประกอบของจิตรกรรม เกิดมีแบบ
ใหม่ขึ ,น ซึ"งต่างไปจากการวางองค์ประกอบแบบเดิมอย่างมาก คือ เกิดมีการเขียนเต็มฝาผนงัอนัสูง
ใหญ่ทั ,ง 4 ด้าน โดยไม่มีเส้นแบ่งกั ,นฝาผนังออกเป็นส่วนๆ เหมือนในสมัยรัชกาลที" 1 และที" 2 และ
นิยมเขียนภาพเรื"องพระพุทธประวตัิ ชาดก และวรรณกรรมอื"นๆ โดยเขียนต่อเนื"องกันตลอดทั ,งผนงั 
ตั ,งแตต้่นจนจบ ไมมี่การแบง่พื ,นที"ของฝาผนงั หรือการกั ,นภาพให้ขาดจากกนั... 



 นอกจากนี ,ยังได้กล่าวถึง  ช่างเขียนจิตรกรรมไทยประเพณี ไว้ว่า ...ช่างเขียน คือ ผู้ ที" มี
ความสามารถในการเขียนภาพ  ช่างภาพ  เขียนสี และการออกแบบภาพตา่งๆ เป็นการสร้างสรรค์
ภาพขึ ,นด้วยประสบการณ์ อดุมคต ิและจินตนาการ ซึ"งได้ปรากฏออกมาเป็นภาพเขียนที"มีความวิจิตร
งดงาม และแสดงความหมายเกี"ยวกบัเรื"องของจิตรกรรมนั ,นๆ 
 งานของชา่งเขียนเป็นงานขั ,นสําคญัที"สดุ ซึ"งในหมู่ช่างศิลปกรรมประเภทตา่งๆ ได้ยอมรับว่า
งานของชา่งเขียนเป็นงานหลกัของการสร้างสรรค์ศลิปกรรมประเภทอื"น เพราะงานทกุประเภทจะต้อง
เริ"มด้วยการร่างรูปแบบ โครงสร้าง หรือแบบย่อ ขึ ,นรูปให้เข้าใจรูปลกัษณ์นั ,นได้ เป็นการเขียนภาพที"
ทําให้งานสําเร็จรูปขั ,นแรก แล้วจงึดําเนินงานขั ,นตอ่ๆ ไป… (เรื"องเดียวกนั, น.63) 
 ...ช่างเขียนในสมัยโบราณเขียนภาพด้วยความศรัทธา และตั ,งใจถวายเป็นพระพุทธบูชา 
ลกัษณะของภาพ และเรื"องของจิตรกรรม มกัมีพระสงฆ์หรือผู้บริจาคทรัพย์ กําหนดเรื"องให้โดยช่าง
เขียนจะร่างภาพตามความประสงค์ของท่านเหล่านั ,น ผู้ ที"ได้รับเกียรติ คือผู้อปุถมัภ์ในการสร้างภาพ 
ช่างเขียนจึงมกัเขียนชื"อผู้สร้างลงไว้ด้วย แตม่ิได้ลงชื"อช่างเอง น้อยแห่งที"มีชื"อช่างเขียนอยู่ ซึ"งทําให้
สามารถทราบนามช่างเขียนบ้าง แต่ไม่มาก และการสืบหาประวัติช่างเขียนสําคญัต่างๆ ยังพบ
หลกัฐานน้อย... (เรื"องเดียวกนั, น.69) 
 
 3. สน สีมาตรัง (2549, น.116-168) ได้กล่าวถึง โครงสร้างความคิดและรูปแบบอย่างใหม่ใน
จิตรกรรมฝาผนงัแบบศลิปะรัตนโกสินทร์ ดงันี , 
 การกําหนดเรื' อง…สันนิษฐานว่าการกําหนดเรื"องที"จะเขียนลงในอาคารแต่ละหลัง เป็น
ลักษณะเลือกสรรเรื"องราวให้มีความหมายเฉพาะ ที"มีความหมายเหมาะสมกับศักดิของอาคารC

อาจจะเป็นพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 3 ที"ทรงสนพระทยัการ
ก่อสร้างพระอารามหลวงอย่างใกล้ชิด และทรงมีความคิดริเริ"มสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใหม่ และ
ทรงมีพระราชนิยมอยา่งใหม ่... (เรื"องเดียวกนั, น.147) 
 ลักษณะการวางเรื'อง...ผนงัด้านหลงัพระประธานและด้านตรงหน้าพระประธาน และผนงั
เหนือขอบประตหูน้าและหลงั ผนงัเหนือขอบหน้าตา่งของผนงัด้านข้างซ้ายขวาของพระประธาน ไม่
เขียนภาพไตรภูมิ ภาพจักรวาล ภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ภาพเทพชุมนุม และภาพพระอดีต
พระพุทธเจ้า แต่เปลี"ยนมาเขียนเป็นภาพเล่าเรื" องวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื"องใดเรื"องหนึ"งที"ถูก
เลือกสรรจากคณะช่างเขียน ว่ามีความหมายสอดคล้องกบัความหมายของอาคารและศกัดิของพระC

อารามหลวงนั ,น นําวรรณกรรมนั ,นออกแบบเป็นองค์ประกอบศิลปะขนาดใหญ่ลงบนผนงัทั ,งสี"ด้าน
ภายในอาคาร 



 สว่นผนงัระหวา่งประตหูน้าและหลงั ตลอดจนผนงัระหวา่งหน้าตา่ง (ในสมยัรัชกาลที" ๓ ไม่มี
การสร้างอาคารผนงัทึบ) ไม่เจาะจงว่าจะเขียนพทุธประวตัิและทศชาติชาดกอีกตอ่ไป เปลี"ยนมาเป็น
ภาพเล่าเรื"องวรรณกรรมพทุธศาสนาที"คดัเลือกให้มีความหมายและทําหน้าที"เฉพาะที"เฉพาะอาคาร
นั ,น ในวัดหนึ"งมีอาคารหลายหลัง ก็กําหนดให้จิตรกรรมฝาผนังในอาคารแต่ละหลังมีความหมาย
เชื"อมโยงกนัตามหน้าที"และศกัดขิองอาคารC  
 โครงสร้างแนวความคดิที"กลา่วมาข้างต้นนี ,จดัเป็นโครงสร้างใหม ่เป็นการพฒันาตอ่เนื"องจาก
โครงสร้างแนวความคดิเดมิ เป็นทรรศนะความงามอยา่งใหม.่.. (เรื"องเดียวกนั, น.137-141) 
 
อิทธิพลตะวันตกในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 ส่วนโครงสร้างรปแบบศิลปะู อย่างใหม่ในจิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ สน  
สีมาตรัง (2549, น.141-143) ได้กล่าวว่า...โลกทัศน์ของผู้คนในสมัยรัชกาลที" 3 เริ"มเปิดประตูสู่
วิทยาการตะวนัตก มีความรู้เรื"องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และมีศิลปกรรมแบบตะวันตกเริ"มเข้ามา
เผยแพร่โดยกลุ่มมิชชั"นนารี  พ่อค้าชาวตะวนัตก  เทคโนโลยีการพิมพ์หนงัสือโดยหมอบลดัเลย์ และ
การแพทย์แผนตะวนัตก ทั ,งหมดนี ,ถูกรับรู้และถูกหลอมรวมเป็นรสนิยมอย่างใหม่และสร้างรูปแบบ
ศลิปะอยา่งใหมใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงั 
 จิตรกรในสมยัรัชกาลที" 3 เริ"มรู้จกัการเขียนภาพแบบกําหนดให้มีเส้นขอบฟ้าขึ ,นในรูป การ
ลําดับระยะใกล้และไกลด้วยการลําดับขนาด กําหนดให้คนและอาคารที"อยู่ใกล้มีขนาดใหญ่ 
กําหนดให้คนและอาคารที"อยูไ่กลออกไปมีขนาดเล็กลงเป็นลําดบัไป คนและอาคารที"อยู่ใกล้เส้นขอบ
ฟ้าจดัว่าอยู่ระยะไกลสุดและมีขนาดเล็กสดุ เหนือเส้นขอบฟ้าให้เป็นพื ,นที"อากาศ ให้ความสนใจแก่
กลุ่มเมฆและบรรยากาศของท้องฟ้า แตย่งัไม่ได้กําหนดช่วงเวลาของวนัว่าบรรยากาศเช้า บ่าย เย็น 
และกลางคืน ยงัเขียนแสดงเป็นเวลากลางวนั ไม่มีช่วงใดของวนัที"ชดัเจน ยงัไม่มีการแสดงแสงและ
เงา ยงัเขียนเป็นภาพประดษิฐ์ที"พฒันาจนเป็นรูปแบบประดษิฐ์ (Stylized) 
 จิตรกรในสมัยรัชกาลที"  3 มีความคิดแบบให้ความสําคัญกับความจริงตามตาเห็น 
(Perceptual Reality) มากขึ ,น จนเห็นได้จากการให้ความสําคญัต่อสดัส่วนสมัพนัธ์ระหว่างคนกับ
สถาปัตยกรรม โดยความจริงตามตาเห็นคนย่อมมีขนาดเล็กกว่าสถาปัตยกรรม ช่างเขียนในสมยันี ,
เขียนภาพคนลงไว้ในสถาปัตยกรรม มีขนาดตวัคนเล็กลงมากกว่าช่างเขียนในสมยัอยธุยาตอนปลาย 
และรัชกาลที" 1-2 ในอดีตชา่งเขียนคนคบัพื ,นที"สถาปัตยกรรม ถ้าคิดตามเหตผุลและความจริงตามตา
เห็น ภาพคนนั"งถ้าลุกขึ ,นยืน ภาพคนเดียวกันนี ,หวัจะทะลุสถาปัตยกรรม เหตทีุ"เป็นเช่นนี ,เพราะช่าง
เขียนในอดีตมีวิธีคิดแบบให้ความสําคญัตอ่ความเชื"อและจินตนาการ (Conceptual Reality) จึงคิด



เป็นเพียงภาพสญัลักษณ์หมายให้เข้าใจเท่านั ,น ผู้ คนในสมัยอดีตต่างมีวิธีคิดในแนวเดียวกันก็พึง
พอใจและเข้าถึงความหมายได้สมบรูณ์ 
 วิธีคิดแบบให้ความสําคัญต่อความจริงตามตาเห็นของช่างเขียนในสมัยรัชกาลที"  3 นี , 
สนันิษฐานว่าเกิดจากโลกทศัน์ (World View) ของผู้คนในสมยัรัชกาลที" 3 เปิดรับรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาตแิละเทคโนโลยีแบบตะวนัตกตลอดจนศิลปกรรมแบบตะวนัตกที"ถกูนํามาเผยแพร่ให้ได้รู้จกั
โดยมิชชั"นนารี พอ่ค้าชาวตะวนัตก ที"เข้ามาอยูใ่นกรุงเทพฯ ในเวลานั ,น 
 มีข้อนา่สงัเกตวา่ในจิตรกรรมฝาผนงัที"เขียนขึ ,นในสมยัรัชกาลที" 3 จะมีภาพบ้านเมือง อาคาร
แบบตะวนัตกมาปรากฏร่วมกับภาพอื"นๆ บนผนงัเสมอ โดยเฉพาะตรงบริเวณเส้นขอบฟ้าจะมีภาพ
บ้านเรือนตะวนัตกเขียนไว้ให้เห็น เสมือนเป็นบ้านเมืองในจินตนาการของช่างเขียนเวลานั ,น ช่างเขียน
คงได้ความบนัดาลใจหรือเขียนลอกจากภาพพิมพ์และภาพเขียนที"นกัสอนศาสนาคริสต์ และพ่อค้า
ชาวตะวนัตกนําเข้ามา 
 
อิทธิพลการตกแต่งแบบจีนในงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 นอกจากนั ,น สน  สีมาตรัง (2522, น.22-23) ได้กล่าวถึง อิทธิพลการตกแตง่แบบจีนในงาน
จิตรกรรมไทยดังนี ,...ในขณะที"จิตรกรรมแบบพระราชนิยม รัชกาลที" 3 (จิตรกรรมฝาผนังในพระ
อโุบสถ วดัราชโอรสาราม) กําลงัได้รับความนิยม จิตรกรรมแบบรักษาคติเดิม(ในรัชกาลที"1-2) ก็ไม่
เสื"อมความนิยมจนสูญหายไป และดูเหมือนพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุน
ควบคูก่นัไป ดงัมีพยานหลกัฐานคือ จิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวราราม และที"อื"นๆ
ที"สร้างและซอ่มในรัชกาลนี ,ยงัคงเขียนเป็นจิตรกรรมแบบรักษาคติศิลปะไทยเดิม แตจ่ิตรกรรมเหล่านี , 
มีพฒันาการในตวัเองมาอีกก้าวหนึ"ง สิ"งสําคญัคือการยอมรับลกัษณะลางประการของศิลปะตกแตง่
แบบจีนมาเสริมแตง่อยูใ่นงานด้วย ลกัษณะที"เดน่ที"สดุและเห็นได้ชดัคือการใช้ทองคําเปลวปิดเพื"อผล
การตกแตง่อยา่งมากมาย มากเสียแทบจะกลา่ววา่ฟุ่ มเฟือย... 
 ...ลกัษณะการตกแตง่แบบจีน มีลกัษณะเดน่เรื"อง “การทําให้ละลานตา” กล่าวคือ ศิลปะการ
ตกแตง่ของจีนจะดวิูจิตร รุ่มรวย มั"งคั"ง และลายตา ลายที"ใช้จะมีขนาดใกล้เคียงกนัจะว่าเท่ากนัก็ได้ 
นํ ,าหนกัที"จะใช้แตกตา่งกนัมากเพื"อแลดลูอยเดน่ และบางสว่นก็จมหายไป นิยมใช้สีทองที"ให้ผ
ความรู้สกึมั"งคั"ง ลายจะตอ่เนื"องแบบเคลื"อนไหวไม่มีที"จบ ลกัษณะการตกแตง่อย่างจีนเท่าที"วิเคราะห์
จําแนกออกมา ช่างเขียนไทยในรัชกาลที" 3 มีความฉลาดที"นํามาปรับใช้ในจิตรกรรมไทยเสียจนดไูม่
ออกว่าเป็นอิทธิพลศิลปะตกแต่งของจีน หรืออาจเกิดจากช่างเขียนไทยมีความนิยมศิลปะแบบจีน
จากศิลปวตัถุที"นํามาจากเมืองจีน แล้วเกิดการซึมซบัอิทธิพลศิลปะจีนโดยไม่รู้สึกตวั ลกัษณะบาง
ประการในจิตรกรรมไทยในรัชกาลที" 3 ที"รับอิทธิพลตกแต่งอย่างจีน มีเรื"องการใช้ขนาดคน สัตว์ 



ต้นไม้ และสถาปัตยกรรม ในแต่ละประเภทที"กล่าวมาจะมีขนาดเท่าๆ กนั เรื"องช่องไฟหรือระยะห่าง
ระหว่างสิ"งของต่างๆ ที"บรรจุลงในภาพผนงัจะแลดใูกล้เคียงกัน การจดัภาพแบบต่อเนื"องเคลื"อนไป
เรื"อยไมมี่ที"จบ สีทองลอยเดน่ สีพื ,นจะจมหายไป สีทองจะปรากฏสกุวามเป็นหย่อมๆ จนลานตาทั"วไป
ทั ,งภาพ การเขียนเป็นธรรมชาติไม่มีการแบ่งส่วนแบ่งตอนทําให้ภาพต่อเนื"องแบบไม่มีขอบเขต
แนน่อน การจดัองค์ประกอบภาพแบบเขียนเป็นภาพเล่าเรื"องจากส่วนล่างของผนงัติดตอ่ขึ ,นไปจนจด
เพดาน และยงัเขียนติดต่อในลกัษณะการเดียวกันทั ,งสี"ผนังรอบอาคาร ยิ"งทําให้เกิดอาการลายตา
มากยิ"งขึ ,น ขอให้สงัเกตว่า เมื"อก้าวเข้าไปยงัวิหารหลวงวดัสุทศันเทพวราราม จะเห็นสีทองขององค์
พระพทุธศากยมนีุที"ตั ,งเป็นประธานอยู่ในวิหารนั ,นเปล่งประกายสกุใสเดน่อยู่กลาง เมื"อเลื"อนสายตา
ไปพิจารณาภาพจิตรกรรมฝาผนงัที"เขียนประดบัเต็มทั ,งผนงั จะเห็นว่าภาพแห่งนี ,ลายตาไปหมด เห็น
สีทองสกุใสลอยเดน่ออกมาจากผนงัเป็นหยอ่มๆ เตม็ไปหมด ดเูหมือนเป็นพื ,นลายประดบัมากกว่าจะ
ดเูป็นภาพเลา่เรื"อง... 
 
 4. ศกัดิชัC ย สายสิงห์ (2551, น. 22-24) ได้กล่าวถึง ลกัษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระ
อโุบสถ ดงันี , ...ลกัษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระอโุบสถและพระวิหารในสมยัรัชกาลที" 1 – 3 
แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที' 1 แบบประเพณีนิยมที"สืบมาแตส่มยัโบราณ ตวัอย่างเช่น พระ
อุโบสถ วดัสุวรรณาราม เป็นต้น กลุ่มที'  2 แบบผสมระหว่างประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม 
ตวัอยา่งเชน่ พระอโุบสถ วดัราชนดัดาราม เป็นต้น และกลุ่มที' 3 แบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที" 3 
ตวัอยา่งเชน่ พระอโุบสถ วดัราชโอรสาราม เป็นต้น... 
 นอกจากนั ,นยงัได้กล่าวถึง จิตรกรรมในสมยัรัชกาลที" 3 (เรื"องเดียวกนั, น. 55 - 59) ดงันี , ...
ถือได้ว่าเป็นยุคสมัยของการสร้างงานอย่างแท้จริง ทั ,งงานที"เขียนขึ ,นตามแบบประเพณีนิยม งาน
ซ่อมแซมของเดิมที"มีอยู่แล้ว งานที"เป็นแนวความคิดแบบใหม่ทั ,งเรื"องราวที"เขียน ที"สําคญัคือการ
แสดงออกในงานจิตรกรรมและเทคนิคการเขียนอยา่งใหม ่และสดุท้ายคือการเขียนจิตรกรรมแนวใหม่
ที"ไม่ใช่เรื"องราว แต่เป็นงานประดบัตกแต่งแทนในกลุ่มที"สร้างใหม่แบบพระราชนิยม... โดยแบ่ง
ประเภทของงานจิตรกรรมออกตามลักษณะได้ คือ จิตรกรรมแบบประเพณีนิยม ซึ"งมีแนวการ
เขียนแบบประเพณีที"สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวอย่างจิตรกรรมในกลุ่มนี , ได้แก่ 
จิตรกรรมในพระอุโบสถ วดัสุวรรณาราม และจิตรกรรมที'เขียนลวดลายและเครื'องมงคลอย่าง
จีน งานจิตรกรรมประเภทนี ,ปรากฏเกือบทุกวัดที" เป็นแบบพระราชนิยม การเขียนลายจีนนี ,
ประกอบด้วยโต๊ะเครื"องตั ,งอย่างจีน มีสญัลกัษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆ หรือ ฮก ลก ซิ"ว, ดอกไม้
มงคล, สตัว์มงคล, เป็นต้น ข้อสนันิษฐานเรื"องเครื"องโต๊ะเครื"องตั ,งอย่างจีนนี , น่าจะเป็นพระราชนิยม
ที"มาจากจีน ซึ"งนิยมเครื"องตั ,งไว้ในบ้านพักอาศยัเพื"อความมีโชคลาภ และมีการเขียนภาพภายใน 



ศาสนสถานของจีน ด้วยเหตนีุ ,จึงได้มีการนํามาเขียนเป็นงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถและพระ
วิหารในสมยัรัชกาลที" 3  ...นอกจากนั ,นยงัมีงานประดบัตกแตง่ด้วยลวดลาย ตามผนงัภายในอาคาร 
ของวดัแบบพระราชนิยม ซึ"งไม่เขียนเป็นเรื"องราวและลวดลายมงคลอย่างจีน แตเ่ขียนผนงัเป็นเพียง
งานตกแตง่พื ,นสีและเขียนลายดอกไม้ ใบไม้เต็มผนงัเป็นลายเดียวกนัทั ,งหมด ดอกไม้ที"พบมากได้แก่ 
ดอกโบตั�น ลกัษณะของจิตรกรรมประเภทนี ,เป็นแบบพระราชนิยมที"เกิดขึ ,นในสมยัรัชกาลที" 3 ถือเป็น
งานตกแตง่เพื"อสร้างบรรยากาศภายในอาคาร... 
 
 5. กรรณิการ์ ไทยานนัท์ (2533, น. 9-10) ได้กล่าวถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรม สมัย
รัชกาลที" 3 ดงันี , ...การสร้างและสถาปนาพระอารามแต่ละแห่งในรัชกาลที" 3 นั ,น...มีแบบอย่างทาง
สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ ตามที"ปรากฏหลักฐานทางถาวรวัตถุมีรูปแบบที"จําแนกออกเป็น 2 
อยา่งคือ ลกัษณะสถาปัตยกรรมพระแบบราชนิยม และลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีนิยม 

แบบอย่างและลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม  เป็นแบบที"
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชดําริขึ ,นเป็นการส่วนพระองค์จึงทรงเปลี"ยนแปลง
แบบอยา่งสร้างตามพระราชหฤทยั การสร้างมกัเอาแบบอย่างจีนมาใช้ ซึ"งพระราชนิยมในแบบอย่าง
ศิลปกรรมจีน และเหตใุนด้านการประหยดัในการก่อสร้าง และความมั"นคงทนถาวรในการใช้วสัดใุห้
คงสภาพได้นาน  โดยมิต้องอาศยัการบูรณปฏิสงัขรณ์ ก็เป็นเหตุสําคญัทําให้เกิดการเปลี"ยนแปลง
ในทางรูปแบบและการตกแตง่พระอโุบสถ ลกัษณะส่วนใหญ่ของพื ,นผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ยกพื ,น
สงูขึ ,นเล็กน้อย มีระเบียงทางด้านข้างและมขุด้านหน้าด้านหลงั มีเสารายรอบรับชายคามีหลงัคาปีก
นก หลงัคาทําหน้าจั"วหรือหน้าบนัด้วยเครื"องก่อ นิยมปั ,นปนูเป็นลวดลายดอกไม้ดอกพุดตานใบเทศ
หรือประดบักระเบื ,องถ้วยสีตา่งๆ ไมป่ระดบัชอ่ฟ้า นาคสะดุ้งและหางหงส์ 
 แบบอย่างและลักษณะทางสถาปัตยกรรมประเพณีนิยม เป็นแบบที"ได้รับการสร้างใหม่
หรือปฏิสังขรณ์ขึ ,นใหม่ จะรักษาแบบอย่างประเพณีที"นิยมมาแต่รัชการก่อนไว้หรือได้รับการ
เปลี"ยนแปลงบ้าง ซึ"งเป็นการสร้างให้มั"นคงถาวร ไม่ถึงกบัแก้ไขหรือเปลี"ยนแปลงยกเลิก  จะมีรูปแบบ
ลกัษณะการตกแตง่คตินิยมที"เปลี"ยนไปบ้าง คือมีลกัษณะทรวดทรงพระอุโบสถวิหารที"สร้างขึ ,นนั ,นมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั คือเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า มีหลงัคาลาดเป็นชั ,น มงุกระเบื ,องสี ผนงัก่ออิฐถือปนู 
ประดบัลวดลายมีเสาใหญ่รายรอบรับชายคา และมีระเบียงตอ่ออกไปเดินได้โดยรอบ เป็นแบบอย่าง
ที"คดิขึ ,นใหมโ่ดยเฉพาะในรัชกาลนี , จงึเป็นผลให้เกิดการเปลี"ยนแปลงรูปแบบภายนอกของพระอโุบสถ
ขึ ,น... 
 



บทที' 3 
พระบาทสมเดจ็พระนั' งเกล้าเจ้าอย่หัวู  รัชกาลที' 3 

 
การศึกษาในบทที" 3 นี ,ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื"อศึกษาถึง พระราชกรณียกิจในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 3 โดยแบ่งเนื ,อหาการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนแรกได้แก่ พระราชประวัติ ส่วนที"สองได้แก่ สภาพการปกครอง สังคม และ
เศรษฐกิจ และสว่นที"สามได้แก่ พระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
3.1 พระราชประวัต ิ

พระราชประวตัิในพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 แบ่งเนื ,อหาการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย พระราชประวตัิก่อนเสด็จดํารงสิริราชสมบตัิ และพระราชประวตัิเมื"อ
เสดจ็ดํารงสิริราชสมบตั ิซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
 3.1.1 พระราชประวัตก่ิอนเสดจ็ดาํรงสิริราชสมบัติ (พ.ศ. 2330-2366) 
 พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ใน
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที" 2 (เมื"อครั ,งดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลกูยา
เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสนุทร) และเจ้าจอมมารดาเรียม (ตอ่มาได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ ,น
เป็นกรมสมเด็จพระศรีสลุาลยั) พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “ทบั” ทรงประสตูิเมื"อวนัจนัทร์เดือน 4 
แรม 10 คํ"า ปีมะแม นพศก ศกัราช 1149 ปี (ตรงกบัวนัที" 31 มีนาคม พ.ศ. 2330) (เจ้าพระยาทิพากร
วงศ์ฯ 2547, น. 153) ณ พระราชวงัเดมิ กรุงธนบรีุ เป็นปีที" 6 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลก รัชกาลที" 1 

เมื"อแรกประสตูิ พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงดํารงฐานนัดรศกัดิCเป็น “พระเจ้า
หลานเธอ หมอ่มเจ้าชายทบั” ทรงเป็นที"โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกเป็น
อย่างยิ"ง ด้วยทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่ที"มีความใกล้ชิด พระองค์จึงได้รับพระมหา
กรุณาธิคณุเป็นการพิเศษ ดงัเช่น เมื"อครั ,งพระชนมายุได้ 13 พรรษา ครบกําหนดโสกันต์ ทรงได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีโสกันต์ ณ พระที"นั"งดุสิตมหาปราสาท 
ภายในพระบรมมหาราชวงั เป็นการพิเศษ เป็นต้น 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2349 เมื"อสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ทรงเสด็จ
เถลิงถวลัยราชอปุราชาภิเษกขึ ,นเป็น กรมพระราชวงับวรสถานมงคล โดยตามราชประเพณีอนัมีมาแต่
โบราณแล้ว พระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค์ ได้ดํารงพระยศเป็น “พระองค์เจ้า” ดงันั ,น 



“พระเจ้าหลานเธอ หม่อมเจ้าชายทบั” จึงได้เลื"อนพระอิสริยยศขึ ,นเป็น “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าชายทบั” ตามฐานนัดรศกัดิC 
 ครั ,นเมื"อ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าชายทบั” มีพระชนมายุ 21 พรรษา ครบปีที"จะทรง
ผนวช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีบรรพชาและ
อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม “เฉพาะพระพักตร์” พร้อมกับทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าชายทบั เสดจ็ไปประทบัจําพรรษา ณ วดัราชสิทธาราม บางกอกใหญ่  
 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2352 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก เสด็จสวรรคต สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จขึ ,นเถลิงถวลัยราชสมบตัิ ทรงมีพระนามตามพระ
สพุรรณบฏัวา่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยัฯ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าชายทบั” จึง
ได้เลื"อนพระราชฐานนัดรศกัดิCขึ ,นเป็นพระองค์เจ้าลกูหลวงโดยใช้คํานําหน้าพระนามว่า “พระเจ้าลูก
ยาเธอ พระองค์เจ้าชายทบั”  
 ในปี พ.ศ. 2356 พระเจ้าลกูยาเธอ พระองค์เจ้าชายทบั มีพระชนมาย ุ26 พรรษา ด้วยทรงมี
พระปรีชาในกิจการด้านต่างๆ และทรงปฏิบตัิพระราชภารกิจได้เป็นอย่างดี เป็นที"ไว้วางพระราช
หฤทยัยิ"งกว่าพระราชโอรสพระองค์อื"น (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 2530, น. 34) 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ ,นเป็น “พระเจ้าลกู
ยาเธอกรมหมื"นเจษฎาบดินทร์” (เจษฎาแปลว่าผู้ เป็นใหญ่, บดินทร์แปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน) พร้อม
ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกํากับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระ
ตํารวจว่าความฎีกา ซึ"งเป็นกรมสําคญัในราชการแผ่นดินสมยันั ,นทั ,งสิ ,น ทั ,งยงัได้รับการวางพระราช
หฤทัยให้รับราชการต่างๆ ต่างพระเนตรพระกรรณอีกเป็นอันมากตลอดรัชกาล (ม.ร.ว.แสงสูรย์ 
ลดาวลัย์ 2531, น. 19)  

พระปรีชาสามารถในกิจการด้านตา่งๆ ของพระองค์ ปรากฏในเอกสารบนัทึกของนายจอห์น 
ครอเฟิต ผู้ซึ"งรัฐบาลองักฤษที"อินเดียมอบหมายให้เดนิทางมาเจริญความสําพนัธ์ทางการทตู และการ
พานิชย์ มีข้อความตอนหนึ"งกล่าวว่า (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 2546, น. 195 และ ม.
ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพฒัน์ 2515, น. 15) 
 

“...ตามประเพณีของราชสํานกั เราจะต้องเฝ้ากรมเจษฎ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้า
แผน่ดินเสยีก่อน เจ้านายพระองค์นี ,ทรงวา่ราชการสทิธิขาดทั ,งการตา่งประเทศและการพานิชย์...” 
และ “...กรมเจษฎ์...ทรงเป็นเจ้านายที"ฉลาดหลกัแหลมที"สดุในบรรดาเจ้านายและขุนนางชั ,น
ผู้ใหญ่ในราชสาํนกัสยาม”  



 นอกจากนั ,น “พระเจ้าลกูยาเธอกรมหมื"นเจษฎาบดินทร์” ยงัทรงแสดงพระปรีชาสามารถใน
เชิงการพานิชย์ ทรงแต่งสําเภาบรรทุกสินค้าต่างๆไปค้าขายยังต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ"งการค้าขายกับชาวจีน ซึ"งปรากฏว่ากิจการค้าของพระองค์เจริญก้าวหน้าทําให้
เศรษฐกิจมีความมั"นคงเกิดประโยชน์ตอ่บ้านเมืองเป็นอนัมาก ดงัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั “พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั” 
(2530, น. 37-38) มีข้อความตอนหนึ"งกลา่ววา่ 
 

“...พระองค์ก็ได้ทรงแต่งสําเภาไปค้าขายในสว่นของพระองค์อีกสว่นหนึ"งต่างหาก จึงถึงซึ"งความ
บริบรูณ์ด้วยทรัพย์พอที"จะฉลองพระเดชพระคณุ มิได้ขดัขวางในราชการได้ เป็นเหตใุห้สมเด็จพระ
บรมชนกนารถทรงพระมหากรุณา แล้วตรัสประกาศออกพระนามพระองค์วา่ “เจ้าสวั” เสมอมา...” 

 
3.1.2 พระราชประวัตเิมื'อเสดจ็ดาํรงสิริราชสมบัติ (พ.ศ. 2367-2394) 

 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั เสด็จสวรรคตในเวลากลางคืนของวนัพธุ เดือน 8 
แรม 11 คํ"า ปีวอก ฉศก จลุศกัราช 1186 (ตรงกับวนัที" 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367) โดยมิได้มีรับสั"ง
มอบหมายให้พระราชวงศ์พระองค์ใดเป็นผู้ได้รับราชสมบตัิสืบพระราชสนัตติวงศ์ ทําให้พระราชวงศา
นวุงศ์ เสนาบดี จึงพร้อมใจกันทูลเชิญพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ขึ ,นครองราชย์โดย 
“อเนกมหาชนนิกร สโมสรสมมตุิ” เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที" 3 แห่งราชวงศ์จกัรี ขณะมีพระชน
มายุ 37 พรรษา (ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์ 2531, น. 21-22) มีข้อความตอนหนึ"งในพระราช
พงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3 (2547, น. 1) ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์ตอนนี ,ไว้วา่ 
 

“...พระราชวงศานวุงศ์ต่างกรม ผู้ ใหญ่และเสนาบดี และข้าทลูละอองธุลีพระบาท ผู้ ใหญ่ผู้ น้อย 
นอนประจําอยู่ในพระราชวงั จึ"งอาราธนาพระสงัฆราช พระราชาคณะผู้ ใหญ่มาแล้ว พร้อมด้วย
พระบรมราชวงศานวุงศ์ต่างกรม และท่านเสนาบดีและข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ ใหญ่ๆ ซึ"งเป็น
ประธานในราชการแผ่นดิน ปรึกษาราชการแผ่นดิน เห็นว่าพระเจ้าลกูยาเธอพระองค์ใหญ่ กรม
หมื"นเจษฎาบดินทร์ ทรงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด ได้ว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมาช้านาน ทั ,งข้าทลูละอองธุลีพระบาทก็มีความจงรักสวามิภกัดิใC น
พระองค์ทา่นก็มาก สมควรจะครอบครองสริิราชสมบตัิรักษาแผน่ดินสืบพระบรมราชตระกูลต่อไป 
จึ"งพากนัเข้าเฝ้าพระเจ้าลกูยาเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ซึ"งเป็นพระราชโอรสผู้ ใหญ่ เชิญเสด็จ
ขึ ,นครองสริิราชสมบตัิ ดํารงอาณาจกัรสยามพิภพตอ่ไป...” 

 



 เมื"อพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วัเสด็จดํารงสิริราชสมบตัิแล้ว ทรงโปรดเกล้าฯให้จดั
งานปลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั และทรงโปรดเกล้าฯให้จดัตั ,งการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเถลิงถวลัยราชสมบตัิโดยเยี"ยงอย่างบรรพราชประเพณีสืบมา ขึ ,นในปี พ.ศ. 
2367 ระหว่างวนัพฤหสับดี เดือน 9 ขึ ,น 4 คํ"า (ตรงกบัวนัที" 29 กรกฎาคม พ.ศ.2367) ถึงวนัอาทิตย์ 
เดือน 9 ขึ ,น 7 คํ"า ปีวอก (ตรงกับวันที" 1 สิงหาคม พ.ศ.2367) รวมเวลา 4 วัน ครั ,งนั ,นจารึกพระ
สพุรรณบฏัถวายพระปรมาภิไธย เหมือนที"เคยถวายสมเด็จพระบรมอยักาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบรมชนกาธิราช พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัทุกพยางค์
อกัษรวา่ (ม.ร.ว.แสงสรูย์ ลดาวลัย์ 2531, น. 22) 
 

“สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจักรพรรดิ ราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช 
รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศ ตรีภวูเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศยั สมทุยัตโน
มนต์ สกลจกัรวาฬธิเบนทร์ สริุเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีวิบลุย์ยคณุอกันิษฐ ฤทธิ
ราเมศวรมหนัต์ บรมธรรมิกราชราชาธิราชเดโชชยั พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภมูินทรบรมาธิ
เบศ โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมงกุฎประเทศคตา มหาพุทธางกูร บรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หวั ณ 
กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยธุยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบรีุรมย์ อดุมราชนิเวศนม
หาสถาน” 

 
 ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 4 ทรงจารึกพระสพุรรณบฏั
ถวายพระบรมนามาภิไธย รัชกาลที" 3 ใหมว่า่ 
 

“พระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรเสฏฐ มหาเจษฎาบดินทร สยามมินทรวโรดม บรมธรรมิก มหา
ราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั” 

 
พระนามว่า “พระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั” นี , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 4 

ทรงเป็นผู้บญัญัติขึ ,นมาโดยอนุโลมตามพระนามเดิมว่า “ทบั” ในปี พ.ศ. 2394 (เจ้าพระยาทิพากร
วงศ์ฯ 2548, น. 60 และ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพฒัน์ 2514, น. 15) 

ตอ่มาในสมยัรัชกาลที" 6 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เปลี"ยนถวายพระบรม
นามาภิไธย รัชกาลที" 3 ใหมว่า่ 
 

“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสนิทรมหาเจษฎาบดินทร พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั” 

 



นอกจากนี ,ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั ,งนั ,น พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที" 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ “ข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้ น้อยพร้อมกันถือนํ ,าพระพิพฒัสตัยา ถวายตวัเป็
ข้าทําราชการฉลองพระเดชพระคณุ” ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื"นศกัดิพลเสพย์ พระปิตจุฉา 
ขึ ,นเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคลฝ่ายหน้า, ทรงตั ,งพระราชาคณะ, ทรงสถาปนาสมเด็จพระพนัปี
หลวงและบรมวงศานวุงศ์, และทรงโปรดเกล้าฯตั ,งข้าราชการฝ่ายตา่งๆ เป็นต้น 
 พระราชกรณียกิจตา่งๆ ในพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 นั ,น พระองค์
ทรงนําบ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการไปได้ด้วยดี ทางด้าน”การปกครอง” ทรงบริหาร
บ้านเมืองได้อย่างสงบสุข เรียบร้อย ทรงปราบปรามหวัเมืองประเทศราชในขณะนั ,น ให้อยู่ในความ
สงบเรียบร้อย (วอลเตอร์ เอฟ เวลลา 2514, น. 65) ทรงนําความเจริญทางด้าน “เศรษฐกิจ” อนัสืบ
เนื"องมาจากในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้า 
ทรงปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร ทําให้สามารถนําเงินตราเข้าสู่ท้องพระคลังได้มากขึ ,น 
ตลอดจนเปลี"ยนแปลงระบบการใช้แรงงานใน ”สังคม” นอกจากนี ,พระองค์ทรงทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาในฐานะองค์อคัรศาสนูปถัมภก ด้วยการพระราชทานทรัพย์อย่างมากมายในการ
สร้าง บรูณะ ปฏิสงัขรณ์พระอาราม  
 ในปี พ.ศ. 2393 พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงพระประชวรเรื"อยมา
จนทรุดหนกัขึ ,น ในวนัอาทิตย์ เดือน 3 ขึ ,น 8 คํ"า ปีจอ โทศก (ตรงกบัวนัที" 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2393) 
ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขนุนางเข้าเฝ้า ได้แก่ พระยาราชสภุาวดี พระยาพิพฒัน์ (บญุศรี) 
ทรงมีกระแสพระราชดําริถึงผู้ สืบราชสมบตั ิดงัตอ่ไปนี , (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ 2547, น. 151-152) 
 

“...ทรงพระกรุณาดํารัสให้จดหมายพระราชโองการปฏิญาณ ยกนามพระรัตนตรัยสรณคม อนั
อุดมเป็นประธานพยานอันยิ"งใหญ่ให้เห็นจริงในพระราชหฤทัยแล้ว ทรงพระราชดํารัสยอม
อนญุาตให้เจ้าพระยาพระคลงั ซึ"งว่าที"สมหุพระกลาโหม พระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษา พระยา
ราชสภุาวดีวา่ที"สมหุนายกกบัขนุนางผู้ น้อยทั ,งปวง จงมีความสโมสรสามคัคีปรึกษาพร้อมกนั เมื"อ
เห็นวา่พระบรมวงศานวุงศ์พระองค์ใดที"มีวยัวฒุิ ปรีชารอบรู้ราชานวุตัร เป็นศาสนปูถมัภก ยกบวร
พระพทุธศาสนา และปกป้องไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร รักษาแผ่นดินให้สขุสวสัดิโดยยิ"ง เป็นที"C

ยินดีแก่มหาชนทั ,งปวง ก็สดุแท้จะเห็นดี ประนีประนอมพร้อมใจกันยกพระบรมวงศ์องศ์นั ,นขึ ,น
เสวยมไหสวรรยาธิปัตย์ถวลัยราช สืบสนัติวงศ์ดํารงราชประเพณีต่อไปเถิด อย่าได้กริ"งเกรงพระ
ราชอธัยาศยัเลยเอาแตใ่ห้ได้เป็นสขุทั"วหน้า อยา่ให้เกิดการรบราฆ่าฟันกนัให้ได้ความทกุข์ร้อนแก่
ราษฏร...”  



ในท้ายพระบรมราชโอการ พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงมีกระแส
พระราชดําริถึงกิจการบ้านเมืองต่อไปภายหน้า และทรงปรารภถึงพระอารามที"ทรงสถาปนา 
ดงัตอ่ไปนี , 
 

“...การศกึสงครามข้างญวนข้างพมา่ก็เห็นจะไมม่ีแล้ว จะมีอยูก็่แตข้่างพวกฝรั"งให้ระวงัให้ดอียา่ให้
เสยีที"แก่เขาได้ การงานสิ"งใดของเขาที"ดีควรจะเรียนรํ"าเอาไว้ก็เอาอยา่งเขา แตอ่ยา่ให้นบัถือเลื"อมใ
ไปที"เดียว ทกุวนันี ,คิดสละหว่งใยได้หมด อาลยัอยู่แต่วดัวา สร้างไว้ใหญ่โตหลายวดั ที"ยงัค้างอยู่ก็
มี ถ้าชํารุดทรุดโทรมไปจะไมม่ีผู้ช่วยทํานบํุารุง เงินในพระคลงัที"เหลอืจบัจ่ายใช้การแผ่นดินมีอยู่ 4 
หมื"นชั"ง ขอสกัหมื"น 1 เถิด ถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้ว ให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี ,ให้ช่วยทํานุ
บํารุงวดัที"ชํารุดและการวดัที"ยงัค้างอยูน่ั ,นเสยีให้แล้วด้วย...” 

 
พระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 ทรงดํารงสิริราชสมบตัิอยู่เป็นเวลา 26 ปี 8 

เดือน 12วนั โดยเสดจ็สวรรคตเมื"อวนัพธุ ขึ ,น 1 คํ"า เดือน 5 ปีกนุ (ตรงกบัวนัที" 2 เมษายน พ.ศ. 2394) 
รวมสิริพระชนมายไุด้ 63 พรรษา ตลอดระยะเวลาที"ทรงครองสิริราชสมบตัิพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นตอ่ประเทศสืบมาจนทกุวนันี , 
 
3.2 การปกครอง สังคม และเศรษฐกจิ 

บ้านเมืองในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั ,งแตรั่ชกาลที" 1 ถึง รัชกาลที" 3 ลกัษณะทางกายภาพ
โดยส่วนใหญ่ยงัคงมีลกัษณะเป็นเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา เนื"องด้วยเป็น “แบบแผน” ซึ"ง “คุ้นเคย” 
และยงัคงอยู่ใน “ความประทบัใจ” ของผู้ นําและประชาขนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั ,นเอง ดงันั ,น
การสร้างบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เหมือนครั ,งกรุงศรี
อยธุยา ดงับทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2515, น. ฬ-ฮ) 
ดงัตอ่ไปนี , 
 

“...เมื"อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ ,นเป็นราชธานีแล้ว ความมุ่งหมายจะทํานุบํารุงให้เหมือนกรุงศรี
อยธุยาราชธานีเดิม ด้วยถือกนัวา่ ครั ,งกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี เป็นสมยัที"บ้านเมืองรุ่งเรือง เรียก
กนัวา่ “ครั ,งบ้านเมืองดี” รั ,ววงัวดัวาที"สร้างขึ ,นในกรุงรัตนโกสนิทร์นี , ก็มกัถ่ายแบบอย่างมาจากกรุง
ศรีอยธุยา...” 

 
 



ดงันั ,นบ้านเมือง ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 จึงมีลกัษณะสืบ
ทอดแบบแผนประเพณีตามอย่างสมยัอยุธยา ตลอดจนได้นําเอารูปแบบ การปกครอง สงัคม และ
เศรษฐกิจ สมยัอยธุยามาปรับใช้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์
พิพฒัน์ 2515, น. 7-38) สืบเนื"องมาตั ,งแตส่มยัรัชกาลที" 1 ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 

3.2.1 การปกครอง 
การเมืองการปกครองในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 แบง่ออกเป็น 

3 สว่น ดงันี , (คณิตา เลขะกลุ ใน มหาเจษฏาบดนิทรานสุรณ์ 2531, น. 275-278) 
การปกครองส่วนกลาง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในสมยัรัชกาลที" 3 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์นั ,น ยงัคงมียดึถือระเบียบแบบแผนตามอย่างสมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยาตอนปลาย 
และสืบต่อมาในสมัยรัชกาลก่อนๆ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาด เป็น
ประมขุผู้พระราชทานอารักขารักษาบ้านเมืองให้ปลอดภยั ทรงมีพระราชปณิธานในอนัที"จะให้มีความ
เป็นธรรมและความผาสกุแก่ราษฎร ตลอดจนสมณะชีพราหมณ์ก็มีความร่มเย็นเป็นสขุ ทรงปกครอง
ทั ,งราชอาณาจกัรและพทุธจกัร ทรงเป็นธรรมราชา ตําแหน่งรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ ก็คือพระ
มหาอปุราช ซึ"งเป็น กรมพระราชวงับวรสถานมงคล 

ตําแหน่งบังคบับญัชาในด้านการปกครองมี 6 ตําแหน่ง ประกอบด้วย ตําแหน่งอัครมหา
เสนาบดี 2 ตําแหน่ง คือ สมหุนายก อคัรมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน และ สมุหพระกลาโหม อคัรมหา
เสนาบดีฝ่ายทหาร ตําแหน่งรองลงมาจากอคัรมหาเสนาบดีมี 4 ตําแหน่ง เรียกว่า เสนาบดีจตสุดมภ์ 
ได้แก่ เสนาบดีกรมเมืองหรือกรมเวียง เสนาบดีกรมวงั เสนาบดีกรมคลงั และเสนาบดีกรมนา 
 การปกครองส่วนภมิภาคู  หรือการปกครองหวัเมือง ก็ยงัคงใช้รูปแบบเดิมเหมือนในสมยั
รัชกาลที" 2 โดยแบง่ภูมิภาค หรือเขตการปกครองออกเป็น หวัเมือง 3 ประเภท ได้แก่ หัวเมืองชั Nนใน 
หรือเมืองจตัวา ซึ"งเป็นเมืองเล็กๆ ที"อยู่บริเวณโดยรอบเมืองหลวง หัวเมืองชั Nนนอก ได้แก่ เมืองพระ
ยามหานคร เมืองเอก โท ตรี ซึ"งอยูห่า่งไกลจากราชธานีออกไป เจ้าเมืองมีอํานาจในการปกครองเมือง
อย่างเต็มที" เพราะอยู่ไกลจากราชธานี และหัวเมืองประเทศราช พระมหากษัตริย์จะแต่งตั ,งเจ้า
ประเทศราชให้ปกครองตนเอง แต่ต้องส่งเครื"องราชบรรณาการให้เมืองหลวง 3 ปีต่อ 1 ครั ,ง หรือถ้า
เป็นเมืองที"อยู่ใกล้ราชธานี เช่น อบุลราชธานี เขมร ไทยบุรี เชียงใหม่ หลวงพระบาง ต้องส่งปีละครั ,ง 
เมื"อเกิดศกึสงคราม เมืองประเทศราชเหล่านี ,ต้องส่งทหารมาช่วยรบทนัที หรือในยามปกติอาจเกณฑ์
ชาวเมืองประเทศราชมาชว่ยให้แรงงานในการปรับปรุงประเทศ 
 การปกครองส่วนท้องที'  ได้แบ่งเมืองออกเป็นแขวง แบ่งแขวงออกเป็นตําบล และแบ่ง
ตําบลออกเป็นบ้าน ตามลําดบั ซึ"งบ้านเป็นที"รวมของหลายๆ ครอบครัว ในแตล่ะหน่วยการปกครองมี



ผู้ปกครองเป็นสดัส่วนโดยเฉพาะ กล่าวคือ บ้านมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง หลายบ้านรวมกันเป็น
ตําบลมีกํานนัเป็นหวัหน้า หลายตําบลรวมกนัเป็นแขวงมีหมื"นแขวงเป็นผู้ปกครอง หลายแขวงรวมกนั
เป็นเมืองมีผู้ รั ,งหรือเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 
 
 3.2.2 สังคม 

สภาพสงัคมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 นบัตั ,งแต ่พ.ศ. 2367 – 
2394 นั ,น โดยทั"วไปไม่มีการเปลี"ยนแปลงที"ส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนมากนกั จะ
เห็นได้ว่าความมุ่งหมายเดิมของรัชกาลก่อน ก็คือการปรับปรุงพระนครหลวงให้รุ่งเรืองเท่ากบักรุงศรี
อยธุยา และคติอนันี ,ได้สืบทอดมาถึงสมยัรัชกาลที" 3 ด้วย เพราะเหตนีุ ,เองสภาพสงัคมในสมยันั ,นจึง
เป็นสิ"งหนึ"งที"แสดงถึงความมุ่งหมายดงักล่าว คือยังคงสืบทอดลักษณะสงัคมและวัฒนธรรมสมัย
อยธุยาเป็นสว่นใหญ่ เป็นสงัคมที"ขึ ,นกบัพระมหากษัตริย์โดยตรง 

โครงสร้างของสงัคมไทยมีความสมัพนัธ์กับระบบการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใน
ตําแหน่งสงูสดุของสงัคม รองลงมาเป็นบคุคล 4 ประเภท คือ เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส “ศกัดิ
นา” เป็นพื ,นฐานสําคญัของการจดัระบบสังคมตามแบบที"วางไว้ตั ,งแต่สมยัอยุธยา นอกจากนี ,ยงัมี
กลุม่คนที"สําคญัในสงัคมไทยคือพระสงฆ์และชาวจีน พระสงฆ์เป็นผู้ ที"มีบทบาทในฐานะผู้ สืบศาสนา 
เป็นตวักลางสื"อข่าวสารระหว่างรัฐกบัชาวบ้านและเป็นผู้ นํากลุ่มของชาวบ้าน สถานะของสงฆ์ได้รับ
การยกเว้นจากการเกณฑ์แรงงาน และเก็บภาษีทกุชนิดจึงเป็นกลุ่มชนที"มีบทบาทในทางสงัคม ส่วน
พวกชาวจีนในสมยัรัชกาลที" 3 ทรงสนบัสนนุให้ชาวจีนเข้ามาตั ,งภมูิลําเนาในเมืองไทย ทั ,งนี ,เพราะไทย
มีปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนชาวจีนนั ,นมีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือ ซึ"งกําลงั
เป็นที"ต้องการของไทยเพื"อมาช่วยในการค้าสําเภา นอกจากนี ,ชาวจีนยงัสามารถทํางานอื"นๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคิดคา่แรงตํ"า รวมทั ,งในด้านการชา่ง ชาวจีนได้ร่วมกบัชา่งไทยในขณะนั ,นทํากา
ตกแตง่ปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ และสร้างบ้านเมืองด้วย การสนบัสนนุชาวจีนในการตั ,งถิ"นฐาน
ในไทยนั ,นเห็นได้จากการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวจีนที"จะเลือกไม่เป็นไพร่ได้หมายถึงไม่ต้องถกูสกัหมาย
หมู่และถกูเกณฑ์แรงงาน แตจ่ะต้องเสียภาษีให้แก่ทางราชการที"เรียกว่า “เงินค่าผกูบี ,” และยงัได้รับ
สิทธิที"จะเลือกประกอบอาชีพได้ตามที"ต้องการ มีอิสระในการเคลื"อนย้ายถิ"นฐาน ชาวจีนจึงเป็น
แรงงานเสรี ธุรกิจการค้าตา่งๆ มีชาวจีนเป็นพ่อค้าคนกลางดําเนินการทั ,งในและนอกประเทศ ชาวจีน
บางคนได้เลื"อนฐานะเป็นเจ้าภาษีนายอากรมีบรรดาศกัดหิรือมีฐานะเป็นมลูนายC  เป็นขนุนางในระบบ
ราชการไทยและไมต้่องเสียเงิน คา่ผกูบี , ทําความดีความชอบในราชการจึงมีฐานะสงูอยู่ในสงัคมไทย 
(กรรณิการ์ ไทยานนัท์ 2533, น. 6 - 7) 
 



3.2.3 เศรษฐกิจ 
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเป็นแบบเดียวกับสมัยอยุธยา

และสมยัธนบรีุ คือเป็นเศรษฐกิจแบบเลี ,ยงตวัเอง พลเมืองมีอาชีพในทางเกษตรเป็นหลกั ผลผลิตที"
ได้มาส่วนหนึ"งเอาไว้ใช้ในครอบครัวอีกส่วนหนึ"งเป็นส่วยให้ทางราชการ รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษี
จงักอบ อากร ฤชา สว่ย รวมทั ,งรายได้จากการค้าตา่งประเทศซึ"งเป็นวิธีการที"จะนํารายได้เข้าประเทศ
ได้มากด้วยการสง่สําเภาไปค้าขาย และกําไรจากการผกูขาดสินค้าของพระคลงัสินค้า ในสมยัรัชกาล
ที" 3 ได้มีการเปลี"ยนแปลงการเก็บส่วยเป็นสิ"งของค่อยๆ เปลี"ยนไปสู่การเก็บส่วยเป็นเงินที"เรียกว่า 
“สว่ยเงิน” มากขึ ,นการเก็บสว่ยเงินนี ,เนื"องจากรัฐต้องการเงิน เพื"อนํามาใช้ในการจ้าแรงงานที"ใช้ในการ
ก่อสร้าง อีกประการหนึ"งเนื"องจากสนธิสญัญาการค้ากบัตะวนัตกให้ไทยเลิกระบบ การผกูขาดสินค้า 
ซึ"งสินค้าสว่นใหญ่เป็นสิ"งของที"ได้จากการเก็บสว่ยจงึต้องลดการเก็บสิ"งของสว่ย เปลี"ยนเป็นเงินแทน 

ในด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ได้จดัเรือออกไปค้าขายยงัประเทศต่างๆในเอเชีย ส่วน
ใหญ่เป็นการค้าสําเภากับจีน ซึ"งมีความสัมพนัธ์อนัดีกับไทยปรากฏว่าในสมยันี ,การค้ากับจีนได้รับ
การสง่เสริมอยา่งกว้างขวางทั ,งในระดบัรัฐ พระมหากษัตริย์ เจ้านายและขนุนาง การแตง่สําเภาหลวง
ออกไปค้าขาย จงึตกเป็นหน้าที"ในพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวัตลอดมา รวมทั ,งเจ้านายและ
ข้าราชการที"มีทุนรอนพอจะแต่สําเภาไปค้าขายยงัเมืองจีนได้ ก็ได้แต่งสําเภาไปค้าขายด้วยเป็นอนั
มาก การดําเนินการค้าของพระองค์ทําให้ระบบการเก็บส่วยได้เข้ามามีส่วนเกี"ยวข้องอย่างสําคญักบั
สภาพเศรษฐกิจ ดงันั ,นการค้ากบัตา่งประเทศจึงเป็นรายได้สําคญัของรัฐนําเงินมาให้รัฐได้มาก เพื"อ
เป็นรายจ่ายในรูปของการก่อสร้าง วงั วัด ศาสนสถานเป็นหลกั บํารุงศาสนา ซื ,ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
และจา่ยใน พระราชพิธีตา่งๆ (กรรณิการ์ ไทยานนัท์ 2533, น. 7) 
 
3.3 พระอารามหลวงที'ทรงสถาปนา 

พระอารามหลวงที"พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงสถาปนา ได้แบ่ง
เนื ,อหาการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา และรายชื"อ
พระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศกึษา) ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
  
 3.3.1 รายชื'อพระอารามหลวงที'ทรงสถาปนา 
 รายชื"อพระอารามหลวงที"พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรงสถาปนา 
แบ่งกลุ่มพระอารามหลวงตามลกัษณะการสถาปนาออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (ก) กลุ่มพระ
อารามหลวงที"ทรงสถาปนาขึ ,นใหม่, (ข) กลุ่มพระอารามหลวงที"ทรงบรูณะปฏิสงัขรณ์, และ (ค) กลุ่ม
พระอารามหลวงที"ทรงอุปถัมภ์ และบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับผู้ อื"น โดยมีรายชื"อพระอารามที"ทรง



สถาปนาปรากฏใน “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที" 3” และ “ตํานานวตัถสุถานตา่งๆ 
ที"พระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสถาปนา” ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
ตารางที' 3 รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา 

พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3 

ตาํนานวัตถุสถานต่างๆ 
ลาํดับ รายชื'อพระอารามหลวง 

(ก) (ข) (ค) (ก) (ข) (ค) 
1 วดัเฉลมิพระเกียรติ (นนทบรีุ) ๐   ๐   
2 วดัเทพธิดาราม ๐   ๐   
3 วดัราชนดัดาราม ๐   ๐   
4 วดัราชโอรส  ๐   ๐  
5 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ๐   ๐  
6 วดัพระเชตพุน  ๐   ๐  
7 วดัอรุณ  ๐   ๐  
8 วดักลาง(สมทุรปราการ)  ๐    ๐ 
9 วดันางนอง  ๐   ๐  
10 วดัพระพทุธบาท(สระบรีุ)  ๐   ๐  
11 วดัมหาธาต ุ  ๐   ๐  
12 วดัโมลโีลก  ๐   ๐  
13 วดัยานาวา  ๐   ๐  
14 วดัระฆงัโฆสติาราม  ๐  - - - 
15 วดัราชสทิธิC  ๐   ๐  
16 วดัศาลาปนู (อยธุยา)  ๐  - - - 
17 วดัสะเกศ  ๐   ๐  
18 วดัสทุศันเทพวราราม  ๐   ๐  
19 วดัสวุรรณดาราราม (อยธุยา)  ๐   ๐  
20 วดัสงัข์กระจาย  ๐   ๐  
21 วดักลัยาณมติร   ๐   ๐ 
22 วดักาญจนสงิหาสน์   ๐  ๐  
23 วดัคฤหบด ี   ๐ - - - 

 



ตารางที' 3 (ตอ่) รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา 
พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3 

ตาํนานวัตถุสถานต่างๆ 
ลาํดับ รายชื'อพระอารามหลวง 

(ก) (ข) (ค) (ก) (ข) (ค) 
24 วดัคหูาสวรรค์   ๐   ๐ 
25 วดัคงคาราม (ราชบรีุ)   ๐ - - - 
26 วดัเครือวลัย์วรวิหาร   ๐  ๐  
27 วดัจกัรวรรดิราชาวาส   ๐   ๐ 
28 วดัจนัทาราม   ๐   ๐ 
29 วดัชนะสงคราม   ๐  ๐  
30 วดัดสุดิาราม   ๐  ๐  
31 วดัทองธรรมชาต ิ   ๐  ๐  
32 วดัหนงั   ๐  ๐  
33 วดันาคกลาง   ๐  ๐  
34 วดับพิตรพิมขุ   ๐  ๐  
35 วดับวรนิเวศวิหาร   ๐   ๐ 
36 วดับวรมงคล   ๐  ๐  
37 วดัปรินายก   ๐   ๐ 
38 วดัปากนํ ,า   ๐  ๐  
39 วดัประทมุคงคา   ๐   ๐ 
40 วดัพระยาทํา   ๐  ๐  
41 วดัภคินีนาถ   ๐  ๐  
42 วดัมหรรณพาราม   ๐   ๐ 
43 วดัรังสสีธุาวาส   ๐   ๐ 
44 วดัราชบรูณะ   ๐  ๐  
45 วดัรัชฎาธิฐาน   ๐  ๐  
46 วดัสมอราย   ๐  ๐  
47 วดัสงัเวชวิสยาราม   ๐  ๐  
48 วดัสมัพนัธวงศาราม   ๐  ๐  



ตารางที' 3 (ตอ่) รายชื"อพระอารามหลวงที"ทรงสถาปนา 
พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที' 3 

ตาํนานวัตถุสถานต่างๆ 
ลาํดับ รายชื'อพระอารามหลวง 

(ก) (ข) (ค) (ก) (ข) (ค) 
49 วดัสวุรรณาราม   ๐  ๐  
50 วดัเศวตฉตัร   ๐   ๐ 
51 วดัอมรินทราราม   ๐  ๐  
52 วดัอปัสรสวรรค์   ๐ ๐   
53 วดัอมพวนัเจติยาราม สมทุรสงคราม   ๐  ๐  
54 วดัหงส์รัตนาราม - - -  ๐  
55 วดับวรสถาน - - -   ๐ 
56 วดัทอง(คลองบางจาก) - - -   ๐ 
57 วดับณุศิริอาํมาตยาราม - - -   ๐ 
58 วดัชิโนรสาราม - - -   ๐ 
59 วดัราชคฤห - - -   ๐ 
60 วดัเทวราชกญุชร - - -   ๐ 
61 วดัประยรุวงศาวาส - - -   ๐ 
62 วดันวลนรดศิ - - -   ๐ 
63 วดัมหาพิชยัญาต ิ - - -   ๐ 
64 วดัประดู ่ - - -   ๐ 
65 วดัอนงคนิกายาราม - - -   ๐ 
66 วดัไก่เตี ,ย - - -   ๐ 
67 วดับบุผาราม - - -   ๐ 
68 วดัทองนพคณุ - - -   ๐ 
69 วดัอินทาราม - - -   ๐ 
70 วดัขนุจนัทร์ - - -   ๐ 
71 วดัดาวดงึษ์ - - -   ๐ 
72 วดันางชี - - -   ๐ 
73 วดัโปรดเกษเชษฐารา สมทุรปราการ - - -   ๐ 



3.3.2 รายชื'อพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา) 
การศึกษาครั ,งนี ,ได้คดัเลือกพระอารามหลวงที"ตั ,งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศกึษา 

“แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3” ตามขอบเขตของ
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน  12 พระอาราม ประกอบด้วย กลุ่มที' 1 พระอุโบสถ 
“แบบประเพณีนิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ได้แก่ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร, วัด
ทองธรรมชาติวรวิหาร, วดัภคินีนาถวรวิหาร, กลุ่มที' 2 พระอโุบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณี
นิยมกับแบบพระราชนิยม” ได้แก่ วัดสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วดัเครือวัลย์วรวิหาร, วัด
ราชสิทธารามราชวรวิหาร, และกลุ่มที' 3 พระอโุบสถ “แบบพระราชนิยม” ได้แก่ วดัเทพธิดารามราช
วรวิหาร, วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร, วดันางนองวรวิหาร, วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วดัพิชยั
ญาตกิารามวรวิหาร, และวดัจนัทารามวรวิหาร ซึ"งมีรายละเอียดโดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี , (กรมศิลปากร, 
ศลิปวฒันธรรมไทย เลม่ที" 4 วดัสําคญั กรุงรัตนโกสินทร์, 2525) 
 
 1. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เดมิชื"อ วดัทอง 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นโท ชนิดราชวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง 
     เดมิเรียกว่า วดัทอง พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา
     โลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ ,นใหม่ทั ,งวดั พระราชทานนาม
     ว่า วดัสุวรรณาราม ต่อมาในสมยัรัชกาลที" 3 โปรดเกล้าฯ 
     ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั ,ง และในปี พ.ศ. 2374 
     โปรดเกล้าฯ ให้มีงานฉลองพร้อมกบัวดัอื"นๆ  
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
  
 2. วัดทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 



 ผ้สร้างวัดู    เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง เรียกกันว่า วดัทอง
     บน ในสมัยรัชกาลที" 2 พระองค์เจ้ากุ เป็นผู้ ปฏิสังขรณ์ 
     ตอ่มาในสมยัรัชกาลที" 3 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระ
     ยาเดชาดิสร เป็นแม่กองในการสร้าง และทรงรับไว้เป็น
     พระอารามหลวง 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 3. วัดภคินีนาถวรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เดิมเป็นวัดโบราณชื"อ วัดบางจาก (ตั ,งอยู่ปากคลองบาง
     จาก) ในสมัยรัชกาลที" 2 หรืออาจเป็นปลายรัชกาลที" 1 
     สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี 
     ทรงสถาปนาใหมท่ั ,งพระอาราม และเมื"อทรงสถาปนาเสร็จ
     แล้ว รัชกาลที" 2 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดภคินีนาถ 
     แปลว่าวดัของพระน้องนาง แต่ในหนงัสือกลอนเพลงยาว
     สรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั 
     ของนายมี มหาดเล็ก แจ้งวา่เป็นชื"อพระราชทานในรัชกาล
     ที" 3  
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  พ.ศ.2350 - 2390 
 ผ้สร้างวัู ด   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที" 1 
     โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอารามขึ ,น พระราชทานนาม



     วา่ วดัมหาสทุธาวาส โดยก่อรากพระวิหารและ 
     ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ก็สิ ,นรัชกาล ต่อมาในสมัย
     รัชกาลที" 2 กําหนดแผนผงัพระอาราม และในสมยัรัชกาล
     ที" 3 โปรดเกล้าให้ดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี 
     พ.ศ. 2390 พระราชทานนามวา่ วดัสทุศันเทพวราราม 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   รัชกาลที" 1 โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ ,นเพื"อเป็นพระอาราม
     หลวงกลางพระนคร ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ซึ"ง
     อญัเชิญมาจากสโุขทยั 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง พระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษา 
 
 5. วัดเครือวัลย์วรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง 
     ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 
     เจ้าจอมมารดาเครือวลัย์ ร่วมกบัเจ้าพระยาอภยัภธูร (น้อย 
     บณุยรัตพนัธ์) เป็นผู้สถาปนาใหม ่
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 6. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นโท ชนิดราชวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง 
     เดิมเรียกว่า วัดพลับ (ซึ"งอยู่ทางด้านตะวันออกของวัด
     ปัจจบุนั) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรด
     เกล้าฯ ให้สร้างขึ ,นใหม่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที"  3 ทรง
     ปฏิสงัขรณ์ใหม่ทั ,งวดัและทรงสร้างสิ"งก่อสร้างเพิ"มเติม คือ 



     พระอโุบสถ พระวิหาร การเปรียญ และอื"นๆ เมื"อแล้วเสร็จ
     ในปี พ.ศ. 2374 โปรดเกล้าฯ การฉลองพร้อมกับวดัราช
     โอรสาราม แล้วพระราชทานนามวา่ วดัราชสิทธาราม 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้
     สร้างเพื"อเป็นที"ประทบัของพระญาณสงัวร(สกุ) 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 7. วัดเทพธิดารามวรวิหาร  เดมิชื"อวดัพระยาไกรสวนหลวง 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  พ.ศ.2379 - 2382 
 ผ้สร้างวัดู    พระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   เพื"อเฉลิมพระเกียรตพิระราชทานแดพ่ระเจ้าลกูเธอ 
     พระองค์เจ้าหญิงวิลาส พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง พระเจ้าลกูเธอ กรมหมื"นภมูินทรภกัดี (พระองค์เจ้าชาย
     ลดาวลัย์) 
 
 8. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เดมิชื"อวดัจอมทอง 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นเอก ชนิดราชวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เดมิเป็นวดัโบราณมาตั ,งแตส่มยักรุงศรีอยธุยา ตอ่มาได้รับ
     การปฏิสงัขรณ์โดยพระเจ้าลกูเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ 
     ในสมยัรัชกาลที" 2 ในปี พ.ศ.2364 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   ในปี พ.ศ.2363 พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ 
     ทรงยกทัพคมุพลไปขดัตาทพัพม่าที"เมืองกาญจนบุรี เมื"อ
     เสด็จมาถึงหน้าวดัจอมทอง ทรงได้ตั ,งค่ายพกัแรมและทํา
     พิธีเบิกโขลนทวารตามลกัษณะพิชัยสงคราม และได้ทรง
     อธิษฐานให้ประสบผลสําเร็จในการเดินทัพในครั ,งนั ,น 
     เมื"อยกกองทัพไปถึงกาญจนบุรี ตั ,งทัพรออยู่จนย่างเข้า



     หน้าฝนในปี พ.ศ. 2364 พม่ายงัไม่ยกทพัมา จึงโปรดให้
     ยกทพักลบั จึงโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสงัขรณ์วดัจอมทอง
     ใหม่หมดทั ,งวดั แล้วจึงถวายเป็นพระอารามหลวงในพระ
     บรมชนกนาถ (รัชกาลที" 2) โปรดกล้าฯ พระราชทานนาม
     วา่ วดัราชโอรส 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ทรงเสด็จมาคมุงานด้วยพระองค์
     เอง 
 
 9. วัดนางนองวรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เป็นวดัเก่าแก่ ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ปีที"สร้างสันนิษฐาน
     วา่ สร้างมาตั ,งแตส่มยักรุงศรีอยธุยา ประมาณสมยัสมเด็จ
     พระศรีสรรเพ็ชรญ์ที" 8 (ขนุหลวงสรศกัดิC) ตอ่มา 
     พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มี
     การบูรณะปฏิสังขรณ์ และสถาปนาให้เป็นพระอาราม
     หลวง โดยเริ"มปฏิสงัขรณ์ในปี พ.ศ. 2375 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 10. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นโท ชนิดวรมหาวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  พ.ศ.2368 - 
 ผ้สร้างวัดู    เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ว่าที"สมุหนายก
     เมื"อครั ,งยังเป็นพระยาสุภาวดี เจ้ากรมพระสวัสวดีกลาง 
     ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั 



 มลเหตุในการสร้างวัดู   เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที"บ้าน 
     และซื ,อที"ดินในบริเวณใกล้เคียงสร้างวัดในปี พ.ศ. 2368 
     แล้วจงึถวายเป็นพระอารามหลวง 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 11. วัดพชัิยญาตกิารามวรวิหาร 
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นโท ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เดมิเป็นวดัร้าง สมเดจ็พระมหาบรมพิชยัญาต ิ(ทดั  
     บุนนาค) ในขณะยังเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา
     เป็นผู้ปฏิสงัขรณ์ในปี พ.ศ.2384 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   เพื"อถวายเป็นพระอารามหลวง ในพระบาทสมเด็จพระนั"ง
     เกล้าเจ้าอยูห่วั พระราชทานนามวา่ วดัพิชยัญาตกิาราม 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 
 12. วัดจันทารามวรวิหาร เดมิเรียกวา่ วดับางยี"เรือกลาง หรือวดักลางตลาดพล ู
 ชั Nนและชนิดของวัด  พระอารามหลวงชั ,นตรี ชนิดวรวิหาร 
 ที'ตั Nงของวัด   เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
 ปีที'สร้าง-ปีที'สาํเร็จ  - 
 ผ้สร้างวัดู    เดิมเป็นวัดโบราณมาตั ,งแต่ครั ,งกรุงศรีอยุธยา พระยาสุร
     เสนา (ขนุเณร) บรูณะใหม่ราวปี พ.ศ. 2386 – 2388 ในรัช
     สมัยพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับ
     พระราชทานนามวา่ วดัจนัทาราม 
 มลเหตุในการสร้างวัดู   - 
 แม่กองอาํนวยการสร้าง - 
 

 



บทที' 4 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในพระอุโบสถ  

สมัยพระบาทสมเดจ็พระนั'งเกล้าเจ้าอย่หวัู  รัชกาลที' 3 
 

การศกึษาในบทที" 4 นี ,เป็นการศกึษาในส่วนภาคสนาม ซึ"งผู้ วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื"อศกึษาถึง 
“ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 3” โดยแบ่งกลุ่มพระอุโบสถออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วย กลุม่แรกได้แก่ พระอโุบสถ “แบบประเพณีนิยมที"สืบเนื"องมาแตส่มยัโบราณ” ส่วนที"สอง
ได้แก่ พระอโุบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณีนิยมกบัแบบพระราชนิยม” และกลุ่มที"สามได้แก่ 
พระอโุบสถ “แบบประเพณีพระราชนิยม” ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
4.1 พระอุโบสถ “แบบประเพณีนิยมที'สืบเนื'องมาแต่สมัยโบราณ” 

พระอุโบสถ “แบบประเพณีนิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ที"ตั ,งอยู่ภายในพระอาราม
หลวง ที"นํามาเป็นกรณีศกึษา ประกอบด้วย วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร, วดัทองธรรมชาติวรวิหาร, 
และวดัภคนีินาถวรวิหาร ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 

4.1.1 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
 พระอโุบสถ วดัสุวรรณรามฯ ตั ,งหนัหน้าออกสู่คลองบางกอกน้อย ทางทิศเหนือ ตามประวตัิ
คงสร้างขึ ,นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 ทรงโปรดเกล้าฯให้ปฏิสงัขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 144-145) 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศเหนือ รปทรงู อาคารสร้างตามแบบ

ประเพณีนิยม มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า มีระเบียงด้านหน้าและด้านหลงั รายล้อม
อาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานโค้งเป็นท้องสําเภา รองรับตวัอาคารพระอุโบสถ 
(พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับมุขหลงัคา, 
พนกัระเบียง, มีระเบียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ  

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอโุบสถ ด้านสกดัหน้ามีประตเูข้า – 
ออก 3 ชอ่ง ด้านสกดัหลงัมีประตเูข้า – ออก 2 ช่อง รวมเป็น 5 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่ง



ด้านละ 7 ช่อง รวมเป็น 14 ช่อง ซุ้มประตทํูาเป็นทรงบนัแถลงและทรงปราสาท ซุ้มหน้าต่างทําเป็น
ทรงบนัแถลง 
 

 
รปที' ู 4 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย มีมขุทั ,งด้านหน้าและด้านหลงั ประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบเครื"องลํายอง ส่วน
หน้าบันจําหลกัลายเทพนม และรูปนารายณ์ทรงครุฑ ประทบัอยู่ในกรอบสามเหลี"ยม ลงรักปิดทอง 
มขุด้านหน้าและด้านหลงัมีเสารองรับ ส่วนเพดานของระเบียงด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้
เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 
 
 



รปที' ู 5 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามฯ เป็นที"ประดิษฐาน “พระศาสดา” พระพทุธรูป

ประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วย
ผนงัทั ,งสี"ด้าน ประดบัด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที"ยกย่องว่าฝีมือยอดเยี"ยม โดยจิตรกรที"สําคญัคือ 
อาจารย์ทองอยูแ่ละอาจารย์คงแป๊ะ และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน 
ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐาน “พระศาสดา” พระพทุธรูป

ประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ เป็นพระพทุธรูปสําริดปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 3.25 เมตร 
สงูถึงพระรัศมี 4.30 เมตร  

 
 



รปที' ู 6 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศเหนือ) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศใต้) ฝาผนัง
ด้านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริเวณบานประตู หน้าต่างภายในพระ
อโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 4 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 20 เขียนภาพ เรื"องพทุธประวตัิ ตอนมารผจญ ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศเหนือ) 

ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู  

ภาพใส่กรอบ เหนือประตูกลาง 3 บาน เหนือ
ประตูข้าง ด้านละ 1 บาน ทั ,งหมดเป็นภาพ นก
และดอกไม้  

 

 
 



ตารางที' 4 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

18 เขียนภาพ เรื"องพทุธประวตัิ ตอนประสตูิ ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู 19 ตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ 

15 
ด้านขวา เขียนภาพ เรื"องมหาชาติชาดก ภาพยก
ขบวนกลบั 

ผนงัรักแร้ 

1 ด้านซ้าย เขียนภาพ ทศชาติชาดก (เตมีย์ชาดก) 

บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ไมป่รากฏเขียนภาพ 

บานประตดู้านใน 
 

ประตูกลาง เขียนภาพทวารบานแบบจีน, ประตู
ข้าง ทั ,ง 2 ข้าง เขียนภาพทวารบานแบบไทย 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.65) 
ผนงัช่วงบน 

21 
เขียนภาพ ไตรภมูิ และเรื"องพทุธประวตัิ ตอนเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชั ,นดาวดงึส์ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ เหนือประตขู้าง ด้านละ 1 บาน เป็น
ภาพ นกและดอกไม้ 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

9 
 
 
 

เขียนภาพ เรื"องมหาชาติชาดก(พระเวสสนัดร) 
ตอนกณัฑ์ทศพร, กณัฑ์หิมพานต์, ทานกนัฑ์ 

10 
ด้านขวา เขียนภาพ เรื" องมหาชาติชาดก(พระ
เวสสนัดร) ตอนกณัฑ์วนประเวศน์ 

ผนงัรักแร้ 

8 ด้านซ้าย เขียนภาพ เรื"องทศชาดก (วิธูรชาดก) 

บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ไมป่รากฏเขียนภาพ 

บานประตดู้านใน  เขียนภาพทวารบานแบบไทย 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.65) 
 

 
 
 
 



ตารางที' 4 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ คนธรรพ์, วิทยาธร, นกัสทิธิ ฤๅษีC  
เขียนภาพเทพชมุนมุ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใส่กรอบ เหนือหน้าต่างช่องละ 3 บาน เป็น
ภาพ นกและดอกไม้ 

 เขียนภาพ เรื"องมหาชาติชาดก เริ"มจากผนังหุ้ ม
กลองด้านหลงัพระประธาน 

10 ห้องที" 1 (ผนงัรักแร้)กณัฑ์วนประเวศน์  
11 ห้องที" 2 กณัฑ์ชชูก 
12 ห้องที" 3 กณัฑ์จลุพน, กณัฑ์มหาพน 
13 ห้องที" 4 กณัฑ์กมุาร,กณัฑ์มทัรี, กณัฑ์สกักบรรพ 
14 ห้องที" 5 กณัฑ์มหาราช 
15 ห้องที" 6 ตอนยกขบวนไปรับพระเวสสนัดร 
16 ห้องที" 7 กณัฑ์ฉกษัตริย์ 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

17 ห้องที" 8 (ผนงัรักแร้)ตอนยกขบวนกลบั 
บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ไมป่รากฏเขียนภาพ 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพทวารบานแบบไทย 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.65) 

ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ คนธรรพ์, วิทยาธร, นกัสทิธิ ฤๅษีC  
เขียนภาพเทพชมุนมุ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใส่กรอบ เหนือหน้าต่างช่องละ 3 บาน เป็น
ภาพ นกและดอกไม้ 

 
 

เขียนภาพ เรื"องทศชาติชาดก เริ"มจากผนงัหุ้มกลอง
ด้านหน้าพระประธาน 

1 ห้องที" 1 (ผนงัรักแร้)เตมีย์ชาดก 
2 ห้องที" 2 ชนกชาดก 
3 ห้องที" 3 สวุรรณสามชาดก 
4 ห้องที" 4 เนมีราชชาดก 
5 ห้องที" 5 มโหสถชาดก 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศตะวนัตก) 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

6 ห้องที" 6 ภริูทตัชาดก 



ตารางที' 4 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย หมายเลข

สัญลักษณ์ 
เนื Nอหา 

7 ห้องที" 7 จนัทกมุารชาดก, พรหมนารทชาดก  
8 ห้องที" 8 (ผนงัรักแร้)วิธูรชาดก 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ไมป่รากฏเขียนภาพ 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพทวารบานแบบไทย 

 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.65) 
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน

เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่งเพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้าน
แยง่ ขื"อเป็นลายดวงดารา หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 
 

 
รปที' ู 7 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 



 
 
 

พระประธาน 
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4.1.2 วัดทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 พระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ตั ,งหันหน้าออกสู่แม่นํ ,าเจ้าพระยา ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามประวตัิในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 ทรง
โปรดเกล้าฯให้บรูณะปฏิสงัขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 283) 
 

รปที' ู 8 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ รปทรงู อาคาร

สร้างตามแบบประเพณีนิยมสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา มีแผนผังอาคารเป็นรูป
สี"เหลี"ยมผืนผ้า มีระเบียงด้านหน้าและด้านหลงั รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานโค้งเป็นท้องสําเภา รองรับตวัอาคารพระอุโบสถ 
(พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับหลงัคา, พนกั
ระเบียง, มีระเบียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ  

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอโุบสถ ด้านสกดัหน้ามีประตเูข้า – 
ออก 2 ชอ่ง ด้านสกดัหลงัมีประตเูข้า – ออก 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่ง
ด้านละ 5 ชอ่ง รวมเป็น 10 ชอ่ง ซุ้มประต-ูหน้าตา่งทําเป็นทรงบนัแถลง ประดบักระจก 



ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลงัคาลด 2 ชั ,น มุงกระเบื ,องสีแบบไทย 
ด้านหน้าและด้านหลงัทําหลงัคาลาดลงที"เรียกว่า “จั"นหบั” (บงัสาด) ประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบ
เครื"องลํายอง ส่วนหน้าบันไม้จําหลักรูปเทพนมประกอบลายก้านขด ปิดทองประดบักระจก ส่วน
เพดานของระเบียงด้านหน้า-หลัง มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อ
หลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

รปที' ู 9 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดทองธรรมชาติฯ เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธชินชาติ” 

พระพุทธรูปประธาน ภายในตวัอาคารมีแผนผังเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยผนังทั ,งสี"ด้าน 
และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ,  

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินออ่น เป็นที"ประดิษฐาน “พระชินชาติ” พระพทุธรูป

ประธาน เป็นพระพทุธรูปปนูปั ,นลงรักปิดทอง ปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 2.10 เมตร มีพระอคัรสาวก
ซ้ายขวา ประดษิฐานบนฐานชกุชี 



รปที' ู 10 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั ฝาผนงัด้านรี (ขวา) ฝาผนงั
ด้านรี (ซ้าย) รวมถึงบริเวณบานประต ูหน้าตา่งภายในพระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 5 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 15 เขียนภาพ พทุธประวตัิตอนมารผจญ 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

13 
เขียนภาพ โทณพราหมณ์แบง่พระธาต ุ

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
 

ผนงัรักแร้   

 



ตารางที' 5 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ เครื"องโต๊ะบชูาแบบจีน 

บานประตดู้านใน  เขียนภาพ ทวารบาล 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 
ผนงัช่วงบน 16 เขียนภาพ ไตรภมูิ 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

14 
เขียนภาพ กงส ี

ผนงัรักแร้   
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ เครื"องโต๊ะบชูาแบบจีน 

บานประตดู้านใน  เขียนภาพ ทวารบาล 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ เทพชมุนมุ, ฤษี, วิทยาธร 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
 

 เขียนภาพ พทุธประวตัิ 
7 ห้องที" 7 ตอนปฐมเทศนา  
8 ห้องที" 8 ตอนโปรดนางพิมพาและพระราหลุ 
9 ห้องที" 9 ตอนเสด็จลงจากดาวดงึส์ 
10 ห้องที" 10 ตอนปรินิพาน 
11 ห้องที" 11 ตอนสมโภชพระบรมธาต ุ

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

12 ห้องที" 12 ตอนแสดงธรรมแก่ทวยเทพ 
บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพ เครื"องโต๊ะบชูาแบบจีน 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพ ทวารบาล 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

 
 



ตารางที' 5 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ เทพชมุนมุ, ฤษี, วิทยาธร 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน  
 

 เขียนภาพ พทุธประวตัิ 
1 ห้องที" 1 ตอนพระราชพิธีภิเษกสมรส พระเจ้าสุ

ทโธทนะและพระนางสริิมหามายา 
2 ห้องที" 2 ตอนประสตูิ 
3 ห้องที" 3 ตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรส เจ้าชาย

สทิธตัถะและพระนางพิมพา  
4 ห้องที" 4 ตอนบรรพชา 
5 ห้องที" 5 ตอนสามธิดามาร 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

6 ห้องที" 6 ตอนพระพรหมทลูอาราธนาธรรม 
บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพ เครื"องโต๊ะบชูาแบบจีน 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพ ทวารบาล 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน

เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่งเพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้าน
แยง่ ขื"อเป็นลายดวงดารา หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

 
 
 
 
 
 



 
รปที' ู 11 การตกแตง่ฝ้าเพดานบริเวณโถงกลางภายในพระอโุบสถ วดัทองธรรมชาตวิรวิหาร 
 



 
 

พระประธาน 
 

1 14 

16 

10 

12 

7 

8 

9 

11 

4 

6 

5 

3 

2 

13 

15 



 4.1.3 วัดภคินีนาถวรวิหาร 
 พระอุโบสถ วดัภคินีนาถวรวิหาร ตั ,งหนัหน้าออกสู่แม่นํ ,าเจ้าพระยา ทางทิศตะวนัออก ตาม
ประวัติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั"ง เกล้าเ จ้าอยู่หัว  รัชกาลที"  3 ทรงโปรดเกล้าฯให้
บรูณะปฏิสงัขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 249) 
 

รปที' ู 12 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวนัออก รปทรงู อาคารสร้างตาม

แบบประเพณีนิยมสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า มี
ระเบียงด้านหน้าและด้านหลงั รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลักษณะแบบฐานบวั รองรับตวัอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสังฆ
กรรม) มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับหลงัคา, พนกัระเบียง, มี
ระเบียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ  

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอโุบสถ ด้านสกดัหน้ามีประตเูข้า – 
ออก 2 ชอ่ง ด้านสกดัหลงัมีประตเูข้า – ออก 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่ง
ด้านละ 7 ชอ่ง รวมเป็น 14 ชอ่ง ซุ้มประต-ูหน้าตา่งทําเป็นทรงบนัแถลง ประดบักระจก 



ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลงัคาลด 3 ชั ,น มุงกระเบื ,องสีแบบไทย 
ด้านหน้าและด้านหลงัทําหลงัคาลาดลงที"เรียกว่า “จั"นหบั” (บงัสาด) ประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบ
เครื"องลํายอง ส่วนหน้าบันเป็นงานปูนปั ,นประดบักระจกสี ลายดอกไม้ ส่วนเพดานของระเบียง
ด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่ง
เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

รปที' ู 13 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน พระพทุธรูปประธาน ไม่

ปรากฏพระนาม ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิด
ทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปดู้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐาน พระพุทธรูปประธานไม่

ปรากฏพระนาม เป็นพระพทุธรูปหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 2.50 เมตร สูง 3.50 
เมตร มีพระอคัรสาวกซ้ายขวา ยืนพนมมือเฉพาะพระพกัตร์พระประธาน ประดษิฐานบนฐานชกุชี 
 



 
รปที' ู 14 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร 
 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) 
ฝาผนงัด้านรี (ขวา-ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ซ้าย-ทิศเหนือ) รวมถึงบริเวณบานประต ูหน้าต่างภายใน
พระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 6 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายดอกไม้ร่วง (โบตั�น) บนพื ,นสขีาว 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
- 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 



ตารางที' 6 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัภคินีนาถวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ลวดลายอยา่งจีน 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายดอกไม้ร่วง (โบตั�น) บนพื ,นสขีาว 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ลวดลายอยา่งจีน 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายดอกไม้ร่วง (โบตั�น) บนพื ,นสขีาว 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 1 บาน  
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน (สามก๊ก) 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพ ลวดลายอยา่งจีน 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

 
 
 



ตารางที' 6 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัภคินีนาถวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายดอกไม้ร่วง (โบตั�น) บนพื ,นสขีาว 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 1 บาน  
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน (สามก๊ก) 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ รูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

บานแผละหน้าตา่ง  เขียนภาพ ลวดลายอยา่งจีน 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ ลวดลายและรูปเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน

เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่งเพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นสีแดง ลวดลายดอกไม้ ผีเสื ,อ 
ค้างคาว อยา่งจีน ขื"อเป็นลวดลายอยา่งจีน หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

รปที' ู 15 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัภคนีินาถวรวิหาร 
 



 
 

1 

พระประธาน 

3 3 

1 

1 

2 

2 

1 



4.2 พระอุโบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม” 
พระอโุบสถ “แบบผสมระหว่างแบบประเพณีนิยมกบัแบบพระราชนิยม” ที"ตั ,งอยู่ภายในพระ

อารามหลวง ที"นํามาเป็นกรณีศกึษา ประกอบด้วย วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วดัเครือ
วลัย์วรวิหาร, และวดัราชสิทธารามราชวรวิหาร ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
 4.2.1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

พระอุโบสถ วดัสุทัศนเทพวรารามฯ ตั ,งอยู่ในเขตพุทธาวาส ตรงกลางระหว่างเขตของพระ
วิหารหลวงกบัเขตสงัฆาวาส เริ"มก่อสร้างใน พ.ศ.2377 เสร็จเรียบร้อยผกูพทัธสีมาเมื"อ พ.ศ.2386 ใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 โดยมีพระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษาเป็น
แม่กองงาน พร้อมด้วยกรมหมื"นพิทกัษ์เทเวศร์ เป็นผู้ควบคมุการก่อสร้าง สิ ,นระยะเวลาการก่อสร้าง 
10 ปีเศษ(พระครูวิจิตรการโกศล, 2516, น. 71) 
 

 
รปที' ู 16 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
 



1 ลักษณะสถาปัตยกรรม 
สําหรับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นอาคารทรงโรงขนาดใหญ่แบบ

ประเพณีนิยมผสมกบัแบบพระราชนิยม ตั ,งบนฐานสงูซ้อนกนั 3 ชั ,น ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
ส่วนฐานพระอุโบสถ 
สว่นฐานพระอโุบสถ ประกอบด้วยสิ"งก่อสร้างตา่งๆที"ตั ,งอยู่บนฐานสงูซ้อนกนัทั ,ง 3 ชั ,น ได้แก่ 

ฐานพระอุโบสถชัNนที' 1 มีลกัษณะเป็นฐานยกพื ,นสงู บนฐานชั ,นนี ,เป็นลานโล่งรอบพระอโุบสถ ใช้
สําหรับเป็นลานประทักษิณ พื ,นลานปูด้วยศิลา ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว  มีทางขึ ,น - ลงผ่านซุ้ม
ประตูทั ,งสี" ด้าน ๆ ละ 2 ประตู รวม 8 ประตู บนฐานอาคารชั ,นที"  1นี , มีสิ"งก่อสร้างอื"นๆที" เป็น
ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย กําแพงแก้ว  ซุ้มประต ูซุ้มเสมา  เกยโปรยทาน  ฐาน
พระอุโบสถชัNนที' 2 เป็นฐานยกพื ,นสงู บนฐานชั ,นนี ,มีลกัษณะเป็นระเบียงรอบพระอโุบสถ ใช้สําหรับ
เป็นทางเดินทําประทกัษิณ พื ,นลานปดู้วยศิลา รองรับเสาทรงสี"เหลี"ยมรับชายหลงัคาแทนการใช้คนั
ทวย ทําให้ที"ฐานอาคารพระอโุบสถชั ,นนี ,มีเสาพาไลสีขาวขนาดใหญ่ล้อมรอบจํานวนถึง 52 ต้น และ
มีทางขึ ,น – ลง 4 ทาง และฐานพระอุโบสถชัNนที' 3 เป็นฐานยกพื ,นสงู และเป็นชั ,นที"ตั ,งของส่วนตวั
เรือนพระอุโบสถ ด้านหน้าและหลงัของตวัพระอโุบสถมีพื ,นที"โล่ง เรียกว่าเฉลียง มีทางขึ ,น – ลงด้าน
ละ 2 ทาง รวมเป็น 4 ทาง ก่อนที"จะผา่นประตเูข้าสูภ่ายในพระอโุบสถ 

ส่วนเรือนพระอุโบสถ 
ลักษณะรูปทรงพระอุโบสถ  ตัวประธานพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนโดยส่วนกลาง 22.60 ม. 

สว่นยาว 72.25 ม. หน้ามขุกระสนักว้าง 14.60 ม. ยาว 10.40 ม. สร้างอยู่บนฐานไพรีชั ,นที" 2 มีเฉลียง
รองทั ,ง 4 ด้าน เฉลียงด้านข้างมี 21 ห้อง ด้านหน้ามี 5 ห้อง มีเสารายเฉลียงข้างละ 22 ต้น รวมสอง
ข้าง 44 ต้น เสามุขกระสันด้านหน้ามี 12 ต้น ด้านหลังมี 12 ต้น รวม 24 ต้น รวมเสาพระอุโบสถ
ทั ,งหมดมี 68 ต้น เสาแต่ละต้นมีลกัษณะ 4 เหลี"ยมเท่ากัน ขนาดกว้างด้านละ 96 ซม. มุมเสามีบวั
ท้องปลิง ผนงัพระอโุบสถกว้าง 1 ม. ฝ้าเพดานมีดาวทอง ขื"อปิดทองล่องชาดลายดอก ด้านหน้าพระ
อโุบสถมีประต ู2 ประต ูด้านหลงั 2 ประต ูรวม 4 ประต ูหน้าตา่งข้างละ 13 ช่อง 2 ข้างรวม 26 ช่อง 
ซุ้มประตหูน้าต่างทรงบวัเจิมยอดแหลมคล้ายทรงมงกฎุ ปิดทองประดบักระจก ด้านนอกบานประตู
หน้าต่างเขียนลายรดนํ ,าเรื"องสทุสัสนะนคร ที"บานแผละด้านนอกประดบักระเบื ,องเคลือบเขียนสี ทํ
เป็นรูปดอกมณฑารพสลบัสี  

ฐานประธานพระอโุบสถตั ,งแตพื่ ,นลา่งถึงหน้ากระดานชั ,นบนใต้ขอบหน้าตา่งสงู 2.26 ม. ฐาน
ประธานประกอบด้วยหน้ากระดานฐานสิงห์คั"นบวัลกูแก้ว ไม่มีลวดลาย ชาลาจากผนงัประธานพระ
อโุบสถถึงเสารายเฉลียงด้านนอกกว้าง 2.65 ม. ระหว่างโคนเสาเฉลียงด้านนอกมีพนกัก่ออิฐกั ,นเป็น



ห้อง ๆ สูง 1.22 ม. ด้านในเจาะคูหาเล็ก ๆ สําหรับใส่ตะเกียงบูชาประทีปในงานนักขัตฤกษ์สมัย
โบราณ ห้องละ 4 คหูา(พระครูวิจิตรการโกศล, 2516, น. 71) 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ 
ส่วนหลังคาพระอุโบสถ ประกอบด้วยสิ"งก่อสร้างที"ตั ,งอยู่บนตัวเรือนพระอุโบสถและอยู่

สว่นบนสดุของอาคาร ได้แก่ หลังคา มีลกัษณะเป็นแบบทรงไทยโบราณ 4 ชั ,น 3 ลด มีมขุกระสนัหน้า
หลัง มุงกระเบื ,องเคลือบ 3 สี คือ พื ,นสีเขียว คั"นด้วยสีเหลืองและเหลืองเข้ม (การมุงกระเบื ,องไม่
เหมือนพระวิหาร) ประกอบด้วยช่อฟ้าประดบักระจกมขุหน้า 4 ตวั มขุหลงั 4 ตวั รวม 8 ตวั หางหงส์ 
64 ตวั ไม่มีทวย และหน้าบัน ประกอบด้วย หน้าบันด้านทิศตะวันออก แกะภาพพระอาทิตย์เทพ
เจ้าผู้ ให้ความสว่างแก่มวลสตัว์ในกลางวนัมีรัศมีแสงสว่างรอบตวั หน้าบันด้านทิศตะวันตก แกะ
ภาพพระจนัทร์เทพเจ้าผู้ให้ความสวา่งแก่มวลสตัว์ในกลางคืนมีผิวกายขาว  

 

 
รปที' ู 17 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
 
 



 2 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” ซึ"งเป็น

พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ และ “พระพุทธรูป พร้อมด้วยพระอสีติมหาสาวกอีก 80 องค์” 
ล้อมรอบด้วยผนังที"ประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมทั ,งสี"ด้าน และปิดทับด้วยฝ้าเพดานประดับ
ตกแตง่ เป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ซึ"งลกัษณะการตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรา
ราม แบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย สว่นพื Nนภายในพระอโุบสถ ส่วนผนังภายในพระอโุบสถ และ
สว่นฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  
 

 
รปที' ู 18 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
 

ส่วนพื Nนภายในพระอุโบสถ 
 ส่วนพื ,นภายในพระอุโบสถ เป็นที"ตั ,งประดิษฐาน “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” พระพุทธรูป
ประธาน และ พระพทุธรูป พร้อมด้วยพระอสีตมิหาสาวกอีก 80 องค์ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

พระพุทธตรีโลกเชษฐ์  พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตกั 10 ศอก 8 
นิ ,ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัประทบันั"งขดัสมาธิราบ ตั ,งอยู่บนฐานชกุชีขนาดใหญ่ซ้อนบนแท่น
หินออ่นทรงสี"เหลี"ยมยอ่มมุยกระดบัสงู พระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 ทรงโปรดให้



กรมหมื"นณรงค์หริรักษ์หล่อขึ ,นเมื"อสถาปนาพระอาราม ลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ส่วนนามพระพทุธตรีโลกเชษฐ์นั ,นได้รับพระราชทาน ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 4 

พระพุทธรป พร้อมด้วยู พระอสีตมิหาสาวก  อสีติมหาสวกหรืออสีติมหาเถรหมายถึงพระ
สาวกสําคญัหรือพระเถระผู้ใหญ่ 80 รูป สร้างขึ ,นในสมยัรัชกาลที" 4 เพื"อแทนพระศาสดาที"อญัเชิญไป
ไว้ ณ วดับวรนิเวศฯ พระอสีติมหาสาวก มีขนาดเท่าคนจริง ทุกรูปสร้างขึ ,นด้วยปนูปั ,นแล้วระบายสี
นํ ,ามนัตกแตง่ ที "บริเวณด้านหลงัมีแผน่หินออ่นจารึก ชื"อของพระอสีตมิหาสาวก แตล่ะองค์เป็
อกัษรไทยตดิอยู ่ซึ"งรายชื"อพระอสีตมิหาสาวกทั ,ง 80 องค์ 

ส่วนผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ทั ,ง 4 ด้านประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงัหุ้ม
กลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) ฝาผนงัด้านรี (ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ทิศเหนือ) และบานประต ูหน้าตา่ง
ภายในพระอโุบสถ เป็นบริเวณที"มีการประดบัตกแตง่ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงั ซึ"งมีรายละเอียดดงั
ตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 7 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามฯ 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 ภาพเรื"องพระพทุธประวตัิ ตอนมารผจญ  
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
ภาพจบั ในเรื"องรามเกียรติ C เป็นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า  
 

ผนงัรักแร้ 2 ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
บานแผละประต ู(ข้าง
กบ) 

6 
เขียนภาพวรรณกรรมเรื"องรามเกียรติC 

บานประตดู้านใน 
5 

ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินด ู, 
เทวกําเนิดของพราหมณ์ 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั 
 

-เขียนภาพลายหน้ากระดาน และติดหินอ่อนคํา
จารึกใต้ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
- ใต้ลายหน้ากระดาน กรุหินออ่น (สงู 0.75) 

 
 
 



ตารางที' 7 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามฯ  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 ภาพเรื"องพระพทุธประวตัิ  
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพจบั ในเรื"องรามเกียรติ C เป็นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 

ผนั ง ร ะ ห ว่ า ง ช่ อ ง
ประต ู

2 
ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
 

ผนงัรักแร้ 2 ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
บ า น แ ผ ล ะ ป ร ะ ต ู
(ข้างกบ) 

6 
เขียนภาพวรรณกรรมเรื"องรามเกียรติC 

บานประตดู้านใน 
5 

ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินด ู, 
เทวกําเนิดของพราหมณ์ 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั 
 

- เขียนลายหน้ากระดาน และติดหินอ่อนคําจารึก
ใต้ภาพ เรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
- ใต้ลายหน้ากระดาน กรุหินออ่น (สงู 0.75) 

ผนงัช่วงบน 1 ภาพเรื"องพระพทุธประวตั ิ
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพจบั ในเรื"องรามเกียรติ C เป็นวรรณกรรมนิพนธ์
ในรัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

2 
 

ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า ช่องละ 1 เรื"อง  
 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

4 
 

ภาพวรรณกรรมเรื"องตา่งๆ  
ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยัอิเหนา 
อณุรุท สมทุโฆษ คาวี สธุน สธุน ุสงัข์ทอง สงัข์
ศิลป์ชยั ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี โสวตั สวุรรณหงส์ 
มณีพิไชย 

หน้าตา่งด้านใน 3 ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินด ู, 
เทวกําเนิดของพราหมณ์ 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  -เขียนลายหน้ากระดาน และติดหินออ่นคําจารึกใต้
ภาพ เรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
- ใต้ลายหน้ากระดาน กรุหินออ่น (สงู 0.75)  

 
 
 



ตารางที' 7 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามฯ  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 ภาพเรื"องพระพทุธประวตั ิ

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพจับ ในเรื"องรามเกียรติ วรรณกรรมนิพนธ์ในC

รัชกาลที" 1 และรัชกาลที" 2 
ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

2 
 

ภาพเรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า ช่องละ 1 เรื"อง  
 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

4 
 

ภาพวรรณกรรมเรื"องตา่งๆ  
ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยัอิเหนา 
อณุรุท สมทุโฆษ คาวี สธุน สธุน ุสงัข์ทอง สงัข์
ศิลป์ชยั ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี โสวตั สวุรรณหงส์ 
มณีพิไชย 

หน้าตา่งด้านใน 3 ภาพจิตรกรรมเทพในศาสนาฮินด ู, 
เทวกําเนิดของพราหมณ์ 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  -เขียนลายหน้ากระดาน และติดหินออ่นคําจารึกใต้
ภาพ เรื"องพระปัจเจกพทุธเจ้า 
- ใต้ลายหน้ากระดาน กรุหินออ่น (สงู 0.75) 

 

ส่วนเพดานภายในพระอุโบสถ 
โครงสร้างมีลกัษณะที"เรียกว่า เครื"องประดกุ แบบขื"อประธานพาดบนผนัง (สมใจ นิ"มเล็ก

,2546,น.36)โดยมีขื"อเอกวางพาดระหวา่งปลายผนงัด้านรีทั ,ง 2 ผนงั ฝ้าเพดานไม้ลาดจากปลายผนงั
ด้านหนึ"งขึ ,นไปตามตามความลาดเอียงของหลงัคาจนถึงขื"อโท แล้วแล่นขนานกับขื"อโท ไปชนกับฝ้า
เพดานที"ลาดเอียงอีกด้านหนึ"ง 

บนฝ้าเพดานประดบัตกแต่ง เป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้านแย่ง ขื"อ
เป็นลายดวงดารา หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง และ เพดานวงกบประตหูน้าตา่ง เป็นภาพจิตรกรรมลาย
เครือเถาพนัธุ์พฤกษาดอกพดุตาน 
 
 
 
 



รปที' ู 19 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 วัดเครือวัลย์วรวิหาร 
 พระอุโบสถของวดัเครือวลัย์วรวิหาร ตั ,งหนัหน้าออกสู่คลองมอญ ทางทิศเหนือ เจ้าพระยา
อภัยภูธร สร้างขึ ,นแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที" 3 พระราชทานนามวา่ วดัเครือวลัย์วรวิหาร (กรมการศาสนา 2525, น. 233) 
 

 
รปที' ู 20 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง 7.70 เมตร ยาว 16 .25 เมตร ด้านหน้าอยู่

ทางทิศเหนือ รปทรงู อาคารสร้างตามแบบประเพณีนิยมผสมกบัแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที" 3 มี
แผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า มีระเบียงรอบทั ,ง 4 ด้าน รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานสิงห์ รองรับตวัอาคารพระอุโบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆ
กรรม) มีบนัไดขึ ,น – ลง 2 ทาง ด้านหน้าและหลงั เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชาย
หลงัคา, พนกัระเบียง, รอบตวัอาคารพระอโุบสถ  

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 



10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าต่างประดบัด้วยปนูปั ,นลงรักปิดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ 
บานประต-ูหน้าตา่ง ด้านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้านในเขียนสีรูปฉตัร 7 ชั ,น 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบเครื"องลํายอง ส่วนหน้าบัน ประดบัด้วยปนู
ปั ,น ลวดลายดอกไม้ ส่วนเพดานของระเบียงรอบ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็น
เพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 21 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอุโบสถ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธสรรเพชร” 

พระพทุธรูปประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า 
ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายใน
พระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  



 
รปที' ู 22 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธสรรเพชร” 

พระพุทธรูปประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยห้ามญาต ิ
หลอ่ด้วยโลหะลงรักปิดทอง สงูประมาณ 8 เมตร มีรูปพระอคัรสาวกประทบัยืนพนมมืออยู่เบื ,องซ้าย-
ขวา 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศเหนือ) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศใต้) ฝาผนัง
ด้านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริเวณบานประตู หน้าต่างภายในพระ
อโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
 



ตารางที' 8 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพ รูปทหารถือฉตัร 7ชั ,น 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.95) 
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

บานประตดู้านใน 3 รูปทหารถือฉตัร 7ชั ,น 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.95) 
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

 
4 

เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ รูปฉตัร 7ชั ,น 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.95) 

 



ตารางที' 8 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 

บานแผละหน้าตา่ง  เขียนภาพ ชาดกในชดุ 550 ชาติ 
หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ รูปฉตัร 7ชั ,น 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  กรุด้วยแผน่หินออ่น (สงู 0.95) 
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน

เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่งเพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นสีแดง ลายลายดวงดารา ขื"อ
เป็นลายก้านแยง่ หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

 
รปที' ู 23 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัเครือวลัย์วรวิหาร 



 

พระ
ประธาน 

2 

4 4 

2 

1 

1 

3 3 

5 5 

3 3 



4.2.3 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 พระอุโบสถ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ตั ,งหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก สร้างขึ ,นในสมัย
รัชกาลที"1 ต่อมาได้บูรณะใหม่ทั ,งหลงัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที" 3 
(กรมการศาสนา 2525, น. 136) 
 

 
รปที' ู 24 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวนัออก รปทรงู อาคารสร้างตาม

แบบประเพณีนิยมผสมกบัแบบพระราชนิยม ในรัชกาลที" 3 มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า มี
ระเบียงรอบทั ,ง 4 ด้าน รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบบวั รองรับตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) มี
บนัไดขึ ,น – ลง 2 ทาง ด้านหน้าและหลงั รวม 4 บนัได เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชาย
หลงัคา, พนกัระเบียง, รอบตวัอาคารพระอโุบสถ  



ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 7 ช่อง รวมเป็น 
14 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าต่างประดบัด้วยปนูปั ,นลงรักปิดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ 
บานประต-ูหน้าตา่ง ด้านนอกเขียนลายรดนํ ,า 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบเครื"องลํายอง ส่วนหน้าบัน เป็นไม้จําหลกัรูป
นารายณ์ทรงครุฑ ลงรักปิดทองประดบักระจก ส่วนเพดานของระเบียงรอบ มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้
เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 25 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 

4.2.1.2 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน “พระพทุธจฬุา

รักษ์” พระพุทธรูปประธาน หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็นรูป
สี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั 
เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  



 
รปที' ู 26 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธจุฬารักษ์” 

พระพทุธรูปประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ปนูปั ,นลงรักปิด
ทอง หน้าตกักว้าง 2.50 เมตร สงูจรดพระรัศมี 3.00 เมตร มีรูปพระสาวก 3 องค์ ประดิษฐานอยู่หน้า
พระประธาน องค์ซ้ายคือพระโมคคลัลานะ องค์กลางคือพระอานนท์ และองค์ขวาคือพระสารีบตุร 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) 
ฝาผนงัด้านรี (ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริเวณบานประต ูหน้าตา่งภายในพระอโุบสถ 
ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
 
 



ตารางที' 9 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 14 เขียนภาพ ตอนมารผจญ 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

13 
ห้องที" 13 ตอนโทณพราหมณ์แบง่พระธาต ุ

ผนงัรักแร้   
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ไมป่รากฏภาพ 

บานประตดู้านใน  เขียนภาพทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ ไตรภมูิ 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

15 
เขียนภาพ ไตรภมูิ 

ผนงัรักแร้   
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ไมป่รากฏภาพ 

บานประตดู้านใน  เขียนภาพทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 



ตารางที' 9 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

 เขียนภาพ มหาเวสสนัดรชาดก 
1 ห้องที" 1 กณัฑ์ทศพร ทานกณัฑ์ 
2 ห้องที" 2 กณัฑ์วนประเวศน์ 
3 ห้องที" 3 กณัฑ์มหาพน 
4 ห้องที" 4 กณัฑ์มทัรี, กณัฑ์สกักบรรพ 
5 ห้องที" 5 กณัฑ์มหาราช 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

6 ห้องที" 6 กณัฑ์ฉกษัตริย์ 
บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ไมป่รากฏภาพ 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

ผนงัช่วงบน  เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

 เขียนภาพ พทุธประวตัิ 
7 ห้องที" 7 ตอนทลูเชิญพระโพธิสตัว์ 
8 ห้องที" 8 ตอนเทวทตูทั ,ง 4, การสละอนัยิ"งใหญ่  
9 ห้องที" 9 ตอนเจ้าชายสทิธตัถะทรงตดัเมาล ี
10 ห้องที" 10 ตอนพระโพธิสตัว์บําเพ็ญสมาธิ 
11 ห้องที" 11 ตอนแสดงยมกปฏิหาริย์ 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

12 ห้องที" 12 ตอนโปรดพทุธมารดา, ปรินิพพาน 
บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ไมป่รากฏภาพ 

หน้าตา่งด้านใน  เขียนภาพทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 
 
 



 เพดานภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน
เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นสีนํ ,าเงินลายดวงดาราก้านแยง่ 
ขื"อเป็นลาย ประจํายามปิดทองร่องชาด หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

 
รปที' ู 27 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระประธาน 

15 

7 

4 

3 

13 

9 

12 6 

5 

10 

11 

2 8 

1 

14 



4.3 พระอุโบสถ “แบบพระราชนิยม” 
พระอุโบสถ “แบบประเพณีนิยมที"สืบเนื"องมาแต่สมัยโบราณ” ที"ตั ,งอยู่ภายในพระอาราม

หลวง จํานวน 6 พระอาราม ที"นํามาเป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วย วดัเทพธิดารามราชวรวิหาร, วดั
ราชโอรสารามราชวรวิหาร, วดันางนองวรวิหาร, วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วดัพิชยัญาติการาม
วรวิหาร, และวดัจนัทารามวรวิหาร ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

4.3.1 วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
 พระอุโบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร ตั ,งอยู่ในตรงกลางระหว่างเขตพระวิหารและเขตศาลา
การเปรียญ สร้างขึ ,นเมื"อ พ.ศ. 2379 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื"อวันที" 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2382 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา 2525, น. 208) 
 

รปที' ู 28 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 16 เมตร 

ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวนัออก รปทรงู อาคารสร้างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคาร
แบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า กว้าง 6 ห้อง ยาว 9 ห้อง รายล้อมอาคารด้วยซุ้ม
เสมาทั ,ง 8 ทิศ 



ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานสิงห์ ซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสงู มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลงัคา, พนกั
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) เป็น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 
10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าต่างประดบัด้วยปนูปั ,นปิดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประต-ูหน้าตา่ง ด้านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้านในเขียนสีลายโคมจีน 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแต่งหลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้วยอิฐถือปนู ประดบัด้วยลวดลายปนูปั ,น และกระเบื ,องเคลือบสี นําลวดลายไทย 
เช่น ลายพวงอุบะ ลายดอกไม้ เป็นต้น มาผสมเป็นภาพแบบจีน เช่น ภาพทิวทัศน์ มีภูเขา ต้นไม้ 
ดอกไม้ และหงส์ สว่นเพดานของระเบียงรอบ และเฉลียงด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิด
กนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 29 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร 



2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามฯ เป็นที"ประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” 

พระพุทธรูปประธาน ประทบัเหนือเวชยนัต์บุษบกไม้ หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก ภายในตวั
อาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สงู 16 เมตร มีเสาร่วมใน
สี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 ต้น ล้อมรอบด้วยผนังทั ,งสี"ด้าน และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"ง
ลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  
 

 
รปที' ู 30 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน (ในสมัย ร. 6) เนื"องด้วยมีแนวเสาร่วมใน

สี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้น ทําให้พื ,นที"ภายในแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โถงกลาง, โถงข้างด้านขวา
และซ้าย ซึ"งโถงกลางเป็นที"ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ซึ"งมีพุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ขดัสมาธิเพชร หน้าตกักว้าง 14 นิ ,ว สงู 20 นิ ,ว สลกัจากศิลาสีขาวบริสทุธิ C เรียกนามสามญั
ว่า “หลวงพ่อขาว” หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก ไม่ทราบประวตัิการสร้างหรือที"มา ปรากฏแต่
เพียงว่า ในปี พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจาก



พระบรมมหาราชวัง ปัจจุบนัพระพุทธรูปองค์นี ,ประดิษฐานอยู่เหนือเวชยันต์บุษบกไม้จําหลักลาย
ประดบักระจก ตอ่มาในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลปัจจบุนั ได้พระราชทาน
นามว่า “พระพทุธเทววิลาส” (กรมศิลปากร 2525 ก, น. 18-19) ส่วนโถงข้างด้านขวาและซ้าย เป็น
ทางเดนิ 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็น 2 
บริเวณได้แก่ บริเวณผนงัทั ,ง 4 ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงั
หุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) ฝาผนงัด้านรี (ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริเวณบาน
ประต ูหน้าตา่งภายในพระอโุบสถ และบริเวณผนงัเสาร่วมใน ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 10 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัเกร็ดพงศวดารจีน 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลาย โคมจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัเกร็ดพงศวดารจีน 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
บานแผละประต ู  เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 
บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลาย โคมจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  



ตารางที' 10 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัเกร็ดพงศวดารจีน 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพลาย โคมจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน  
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัเกร็ดพงศวดารจีน 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพลาย โคมจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 
คอสอง  เขียนภาพ ลายพวงมาลยัสลบัเฟื" องอบุะ 
เสา 6 เขียนภาพ ลายกรวยเชิงดอกพดุตาน 

บริเวณผนงัเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว 
ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 
ต้น 

เชิงเสา  กรุด้วยแผน่หินออ่น 

 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"

โถงกลาง เพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างด้านขวา และเพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างซ้าย 
เพดานโถงกลาง มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน เหนือขื"อหลงัคา 

ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวงดารา 
หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 



เพดานโถงข้างด้านขวาและซ้าย มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน 
เหนือจนัทนัหลงัคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนงัด้านรีขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจนัทนัจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้างประดบัตกแตง่ลกัษณะเดียวกนักบัเพดานโถงกลาง 
 

 
รปที' ู 31 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัเทพธิดารามวรวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พระประธาน 
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4.3.2 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 พระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร ตั ,งหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก สมเด็จพระเจ้าลกู
เธอ กรมหมื"นเจษฎาบดินทร์ ในรัชกาลที" 2 ทรงให้สร้างขึ ,นใหม่ เมื"อ พ.ศ. 2364 (กรมการศาสนา 
2525, น. 72-73) 
 

 
รปที' ู 32 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวนัออก รปทรงู อาคารสร้างตาม

แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคารแบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ราย
ล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะเป็นฐานซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐานหน้า
กระดานยกพื ,นสูง มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลงัคา, 
พนกัระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอุโบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) 
เป็นฐานบวัยกพื ,น รองรับตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 



ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 
10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าตา่งประดบัด้วยปนูปั ,นปิดทอง ลายดอกเบญจมาศ ทรงอย่างเทศ บานประต ู
ด้านนอกประดบัมกุรูปมงักรดั ,นเมฆ -ด้านในเขียนรูปทวารบาลอย่างจีน หน้าตา่ง ด้านนอกลายมงักร
ดั ,นเมฆ ด้านในเขียนลายดอกไม้สีทอง 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแต่งหลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้วยอิฐถือปูน ประดับด้วยลวดลายปูนปั ,น และกระเบื ,องเคลือบสี ทําเป็นลาย
ดอกไม้ ภาพทิวทัศน์ มีภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ และหงส์ ส่วนเพดานของระเบียงรอบ และเฉลียง
ด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแต่ง
เพดานเขียนสีเป็นลายดอกพดุตาน 
 

 
รปที' ู 33 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 
 
 



2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอุโบสถ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธ

อนนัตคณุอดลุยญาณบพิตร” พระพุทธรูปประธาน ประทบัเหนือฐานชุกชี หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัออก ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิดทบั
ด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  
 

 
รปที' ู 34 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินออ่น เป็นที"ประดิษฐาน “พระพทุธอนนัตคณุอดลุย

ญาณบพิตร” พระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสําริดลงรักปิดทอง ปางสมาธิ หน้าตกั
กว้าง 3.10 เมตร สงู 4.50 เมตร ประดษิฐานบนฐานชกุชี 

 
ผนังภายในพระอุโบสถ 

 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) 



ฝาผนงัด้านรี (ขวา-ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ซ้าย-ทิศเหนือ) รวมถึงบริเวณบานประต ูหน้าต่างภายใน
พระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 11 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 
1 

เขียนภาพ ลายโต๊ะเครื" องตั ,งบูชา และลาย
สญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 

ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
กรอบกระจกเงา 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ตําหนกัจีน 

ผนงัรักแร้  ลายสญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ลายดอกไม้สทีอง 

บานประตดู้านใน 3 รูปทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 

1 
เขียนภาพ ลายโต๊ะเครื" องตั ,งบูชา และลาย
สญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

กรอบกระจกเงา 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ตําหนกัจีน 

ผนงัรักแร้  ลายสญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ลายดอกไม้สทีอง 

บานประตดู้านใน 3 รูปทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 



ตารางที' 11 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามฯ  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายโต๊ะ เค รื" องตั ,งบูชา  และลาย
สญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

กรอบกระจกเงา 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ลายดอกไม้สทีอง 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนลายดอกไม้สีทอง 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายโต๊ะ เค รื" องตั ,งบูชา  และลาย
สญัลกัษณ์ของความเป็นมงคล 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

กรอบกระจกเงา 3 บาน 
 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ลายดอกไม้สทีอง 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนลายดอกไม้สีทอง 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดบัตกแต่งเพดานเขียนเป็นลายดอกไม้สีทองบนพื ,นสีแดง ลวดลาย 
อยา่งจีน ขื"อเป็นลวดลายอยา่งจีน หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 
 
 
 



 
รปที' ู 35 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระประธาน 

5 

3 3 

4 

5 

4 

2 

2 

3 3 

1 



4.3.3 วัดนางนองวรวิหาร 
 พระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร ตั ,งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สู่คลองด่าน ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที" 3 โปรดเกล้าให้สร้างขึ ,นใหม่ เมื"อ พ.ศ. 2375 
(กรมการศาสนา 2525, น. 72-73) 
 

 
รปที' ู 36 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง 10.20 เมตร ยาว 14.40 เมตร ด้านหน้าอยู่

ทางทิศตะวนัตก รปทรงู อาคารสร้างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคารแบบเก๋งจีน มี
แผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานสิงห์ ซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสงู มีบนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลงัคา, พนกั
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) เป็น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 



ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 
10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าต่างประดบัด้วยปนูปั ,นปิดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประต-ูหน้าตา่ง ตกแตง่ด้วยเขียนลายรดนํ ,า 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแต่งหลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้วยอิฐถือปนู ประดบัด้วยลวดลายกระเบื ,องเคลือบสีลายดอกไม้ร่วง ส่วนเพดาน
ของระเบียงรอบ และเฉลียงด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผน่ไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือ
ขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 37 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตัวอาคารพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน “พระพุทธมหา

จกัรพรรด”ิ พระพทุธรูปประธาน ประทบัเหนือชกุชี หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก ภายในตวัอาคาร



มีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการ
ตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  
 

 
รปที' ู 38 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐาน “พระพทุธมหาจกัรพรรดิ” 

พระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื"องหล่อด้วยสําริดลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตกั
กว้าง 2.25 เมตร ประดษิฐานบนฐานชกุชีปนูปั ,นปิดทองประดบักระจก 

 
ผนังภายในพระอุโบสถ 

 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัตก) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัออก) 
ฝาผนงัด้านรี (ขวา-ทิศเหนือ) ฝาผนงัด้านรี (ซ้าย-ทิศใต้) รวมถึงบริเวณบานประต ูหน้าต่างภายใน
พระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 



ตารางที' 12 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ เรื"องชมพบูดีสตูร 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน สามก๊ก 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื"อง ฮก ลก ซิ"ว และเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ผนงัรักแร้   
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื"องราชกกธุภณัฑ์ 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลายรดนํ ,าเรื"องรามเกียรติC 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ เรื"องชมพบูดีสตูร 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน สามก๊ก 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพลายกํามะลอ เรื"อง ฮก ลก ซิ"ว และเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ผนงัรักแร้   
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื"องราชกกธุภณัฑ์ 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลายรดนํ ,า เรื"องรามเกียรติC 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ เรื"องชมพบูดีสตูร 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน สามก๊ก 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 เขียนภาพลายกํามะลอ เรื"องสามก๊ก 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื"องราชกกธุภณัฑ์ 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพลายรดนํ ,าทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

 



ตารางที' 12 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ เรื"องชมพบูดีสตูร 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเรื"องราวเกี"ยวกบัวรรณกรรมจีน สามก๊ก 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

3 
 

เขียนภาพลายกํามะลอ เรื"องสามก๊ก 

บานแผละหน้าตา่ง  เขียนภาพลายรดนํ ,า เครื"องราชกกธุภณัฑ์ 
หน้าตา่งด้านใน 4 เขียนภาพลายรดนํ ,าทวารบาลอยา่งไทย 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน
เพดาน เหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเขียนเป็นลายดอกไม้สีทองบนพื ,นสีแดง ลวดลายดวง
ดารา ขื"อเป็นลวดลายปิดทองลอ่งชาด หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

รปที' ู 39 การตกแตง่ฝ้าภายในพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร 



 
 

4 

พระ
ประธาน 

3 3 

1 

2 

5 5 

4 

2 3 3 



4.3.4 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 พระอุโบสถ วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั ,งหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก สู่แม่นํ ,าเจ้าพระยา
สร้างขึ ,นเมื"อ พ.ศ. 2378 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา 
2525, น. 162) 
 

รปที' ู 40 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง 20.88 เมตร ยาว 30.90 เมตร ด้านหน้าอยู่

ทางทิศตะวนัออก รปทรงู อาคารสร้างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคารแบบเก๋งจีน มี
แผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐานบวัยกพื ,นสงู มี
บนัไดขึ ,น – ลง 4 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลงัคา, พนกัระเบียง, มีระเบียง
รอบและเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) เป็นฐานบวัยกพื ,น รองรับ
ตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 



10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าต่างประดบัด้วยปนูปั ,นปิดทอง ลายดอกพุดตาน ใบไม้ ทรงอย่างเทศ บาน
ประต-ูหน้าตา่ง ด้านในเขียนภาพทวารบาลอยา่งจีน 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแต่งหลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้วยอิฐถือปนู ประดบัด้วยลวดลายปนูปั ,นลายดอกไม้ และประดบัด้วยกระเบื ,อง
เคลือบสี ส่วนเพดานของระเบียงรอบ และเฉลียงด้านหน้า-หลงั มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกัน
ประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดอกไม้สีทองบนพื ,นแดง 
 

 
รปที' ู 41 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน พระพุทธรูป

ประธานปางป่าลิไลย์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ภายในตัวอาคารมีแผนผังเป็นรูป
สี"เหลี"ยมผืนผ้า มีเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 ต้น ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และ
ปิดทับด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลักษณะการตกแต่งพื ,น ผนัง เพดาน ภายในพระอุโบสถมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ,  



 
รปที' ู 42 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินอ่อน เนื"องด้วยมีแนวเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ 

ละ 4 ต้น ทําให้พื ,นที"ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โถงกลาง, โถงข้างด้านขวาและซ้าย ซึ"งโถง
กลางเป็นที"ประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ซึ"งมีพทุธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางป่าลิไลย์ พระองั
ศากว้าง 60 เซนติเมตร สงูจากฐานถึงพระเกศ 3.72 เมตร สงูจากพระบาทถึงพระเกศ 5.65 เมตร 
หลอ่ด้วยสําริด หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก สว่นโถงข้างด้านขวาและซ้าย เป็นทางเดนิ 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็น 2 
บริเวณได้แก่ บริเวณผนงัทั ,ง 4 ด้าน ประกอบด้วยฝาผนงัหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศตะวนัออก) ฝาผนงั
หุ้มกลองด้านหลงั (ทิศตะวนัตก) ฝาผนงัด้านรี (ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ทิศเหนือ) รวมถึงบริเวณบาน
ประต ูหน้าตา่งภายในพระอโุบสถ และบริเวณผนงัเสาร่วมใน ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
 
 



ตารางที' 13 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ ภายในพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 
1 

เขียนภาพ พุทธประวัติ ตอนการแบ่งพระบรม
สารีริกธาต,ุ ภาพทา่นํ ,าประตเูมือง 

ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นภาพเครื"องตั ,งอยา่งจีน สญัลกัษณ์มงคล 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
ภาพเขียนลบเลอืน 

ผนงัรักแร้  ภาพเขียนลบเลอืน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
ภาพเขียนลบเลอืน 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 

1 

เขียนภาพ พทุธประวตัิ ตอนพระพทุธเจ้าโปรดพระ
นางพิมพา และตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั ,น
ดาวดืงส์ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นภาพเครื"องตั ,งอยา่งจีน สญัลกัษณ์มงคล 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
ภาพเขียนลบเลอืน 

ผนงัรักแร้  ภาพเขียนลบเลอืน 
บานแผละประต ู  ภาพเขียนลบเลอืน 
บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพพทุธประวตัิ 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นภาพเครื"องตั ,งอยา่งจีน สญัลกัษณ์มงคล 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

 
4 

ภาพเขียนลบเลอืน 

บานแผละหน้าตา่ง  ภาพเขียนลบเลอืน 
หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 



ตารางที' 13 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตร ฯ 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพพทุธประวตัิ 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นภาพเครื"องตั ,งอยา่งจีน สญัลกัษณ์มงคล 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

ภาพเขียนลบเลอืน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

ภาพเขียนลบเลอืน 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพทวารบาลอยา่งจีน 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
คอสอง  ภาพเขียนส ี
เสา 6 เขียนลายพุม่ข้าวบิณฑ์ 

บริเวณผนงัเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว 
ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 
ต้น 

เชิงเสา  กรุด้วยแผน่หินออ่น 

 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"

โถงกลาง เพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างด้านขวา และเพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างซ้าย 
เพดานโถงกลาง มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน เหนือขื"อหลงัคา 

ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายปิดทองบนพื ,นล่องชาด ลายประจํายามก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวงดารา 
หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 

เพดานโถงข้างด้านขวาและซ้าย มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน 
เหนือจนัทนัหลงัคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนงัด้านรีขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจนัทนัจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้างประดบัตกแตง่ลกัษณะเดียวกนักบัเพดานโถงกลาง 



 

 
รปที' ู 43 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
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4.3.5 วัดพชิยญาตกิารามวรวิหาร 
 พระอโุบสถ วดัพิชยญาติการามวรวิหาร ตั ,งหนัหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ ,นเมื"อ พ.ศ. 2384 
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 (กรมการศาสนา 2525, น. 178) 
 

รปที' ู 44 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิารามวรวิหาร 
 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ด้านหน้าอยู่ทางทิศเหนือ รปทรงู อาคารสร้างตามแบบ

พระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคารแบบเก๋งจีน มีแผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า รายล้อม
อาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐานหน้ากระดาน มี
บนัไดขึ ,น – ลง 6 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงกลมรองรับชายหลงัคา, พนกัระเบียง, มีระเบียงรอบ
และเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอุโบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) เป็นฐานบวัยกพื ,น รองรับตวั
อาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ชอ่ง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 4 ช่อง รวมเป็น 8
ชอ่ง และประตทูางเข้าอีกด้านละ 1 ชอ่งรวม 2 ชอ่ง ซุ้มประต-ูหน้าตา่งประดบัด้วยลายลงรักปิดทอง 



ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาลด 2 ชั ,น และซ้อน 3 ตบั มุง
กระเบื ,องสีแบบไทย การประดบัตกแต่งหลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตาม
แบบศิลปะจีน ก่อด้วยอิฐถือปนู ประดบัด้วยลวดลายปนูปั ,น และกระเบื ,องเคลือบสี ส่วนเพดานของ
ระเบียงรอบ และเฉลียงด้านหน้า-หลงั มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อ
หลงัคา ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 45 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิารามวรวิหาร 
 

2. การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอโุบสถ วดัพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน “พระสิทธารถ” 

พระพทุธรูปประธาน หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า 
ขนาดกว้าง มีเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 ต้น ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิด
ทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  



 
รปที' ู 46 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิารามวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอโุบสถปดู้วยหินอ่อน เนื"องด้วยมีแนวเสาร่วมในสี"เหลี"ยม 2 แถว ๆ 

ละ 4 ต้น ทําให้พื ,นที"ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โถงกลาง, โถงข้างด้านขวาและซ้าย ซึ"งโถง
กลางเป็นที"ประดษิฐานพระพทุธรูปประธาน ซึ"งมีพทุธลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ขดัสมาธิ
ราบ หน้าตกักว้าง 1.50 เมตร สงู 1.80 เมตร ชาวบ้านเรียกนามสามญัวา่ “หลวงพ่อสมปรารถนา” หนั
พระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัเหนือ สว่นโถงข้างด้านขวาและซ้าย เป็นทางเดนิ 

 
ผนังภายในพระอุโบสถ 

 บริเวณ “ผนัง” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมแยกออกเป็น 2 
บริเวณได้แก่ บริเวณผนังทั ,ง 4 ด้าน ประกอบด้วยฝาผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศเหนือ) ฝาผนงัหุ้ม
กลองด้านหลงั (ทิศใต้) ฝาผนงัด้านรี (ทิศตะวนัตก) ฝาผนงัด้านรี (ทิศตะวนัออก) รวมถึงบริเวณบาน
ประต ูหน้าตา่งภายในพระอโุบสถ และบริเวณผนงัเสาร่วมใน ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
 



ตารางที' 14 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิารามวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพลาย ดอกบวั 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลาย ต้นไม้บนพื ,นสแีดง 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่กระเบื ,อง 
ผนงัช่วงบน 

1 
เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 
หลงัพระประทานเขียนเป็นซุ้มเรือนแก้ว 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพลาย ดอกบวั 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพลาย ต้นไม้บนพื ,นสแีดง 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่กระเบื ,อง 
 



ตารางที' 14 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิาราม ฯ  

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลาย ดอกบวั 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพลาย ต้นไม้บนพื ,นสแีดง 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่กระเบื ,อง 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

ภาพใสก่รอบ 3 บาน 
เป็นเครื"องตั ,งอยา่งจีน 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายประจํายามก้านแยง่ดอกพดุตาน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลาย ดอกบวั 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพลาย ต้นไม้บนพื ,นสแีดง 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่กระเบื ,อง 
โคนเสา  เขียนภาพ ลายกรวยเชิง 
เสา 6 เขียนภาพ ลายดอกพดุตานเต็มพื ,นที" 

บริเวณผนงัเสาร่วม
ใน สี"เหลี"ยม 2 แถว 
ๆ ละ 4 ต้น รวม 8 
ต้น 

เชิงเสา  กรุด้วยแผน่หินออ่น 

 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพดานส่วนที"อยู่เหนือพื ,นที"

โถงกลาง เพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างด้านขวา และเพดานสว่นที"อยูเ่หนือพื ,นที"โถงข้างซ้าย 
เพดานโถงกลาง มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน เหนือขื"อหลงัคา 

ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดอกไม้สีทองบนพื ,นสีชมพ ู 



เพดานโถงข้างด้านขวาและซ้าย มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกนัประกอบเป็นผืนเพดาน 
เหนือจนัทนัหลงัคา เพดานลาดเอียงจากปลายผนงัด้านรีขึ ,นไปตามความลาดเอียงของจนัทนัจนถึง
คอสอง เพดานโถงข้างประดบัตกแตง่ลกัษณะเดียวกนักบัเพดานโถงกลาง 
 

 
รปที' ู 47 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัพิชยญาตกิารามวรวิหาร 
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4.3.6 วัดจันทารามวรวิหาร 
 พระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร ตั ,งหนัหน้าไปทางทิศเหนือ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที" 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์ (กรมการศาสนา 2525, น. 269) 
 

 
รปที' ู 48 บริเวณเขตพทุธาวาสที"ตั ,งพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร  
 

4.2.1.1 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู ขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 22.15 เมตร ด้านหน้าอยู่

ทางทิศเหนือ รปทรงู อาคารสร้างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 เป็นอาคารแบบเก๋งจีน มี
แผนผังอาคารเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า รายล้อมอาคารด้วยซุ้มเสมาทั ,ง 8 ทิศ 

ส่วนฐานพระอุโบสถ มีลกัษณะแบบฐานสิงห์ ซ้อนกนั 2 ชั ,น ฐานชัNนที' 1 (ล่าง) เป็นฐาน
สิงห์ยกพื ,นสงู มีบนัไดขึ ,น – ลง 2 ทาง เป็นชั ,นที"ตั ,งของเสาระเบียงสี"เหลี"ยมรองรับชายหลงัคา, พนกั
ระเบียง, มีระเบียงรอบและเฉลียงด้านหน้า-หลงัของตวัอาคารพระอโุบสถ ฐานชัNนที' 2 (บน) เป็น
ฐานสิงห์ยกพื ,น รองรับตวัอาคารพระอโุบสถ (พื ,นที"ทําสงัฆกรรม) 

ส่วนเรือนพระอุโบสถ ผนงัด้านนอกของตวัอาคารพระอุโบสถ ด้านสกดัหน้า-หลงัมีประตู
เข้า – ออกด้านละ 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง ส่วนด้านข้างซ้าย-ขวา มีหน้าตา่งด้านละ 5 ช่อง รวมเป็น 



10 ช่อง ซุ้มประต-ูหน้าตา่งประดบัด้วยปนูปั ,นปิดทอง ลายดอกโบตั�น และใบไม้ ลายอย่างเทศ บาน
ประต-ูหน้าตา่ง ด้านนอกเขียนลายรดนํ ,า ด้านในเขียนสีลายเฟื" องอบุะ 

ส่วนหลังคาพระอุโบสถ หลังคามีลักษณะเป็นหลงัคาลด 2 ชั ,น มุงกระเบื ,องสีแบบไทย 
การประดบัตกแตง่หลงัคาเป็นแบบไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ส่วนหน้าบันสร้างตามแบบศิลปะจีน ก่อด้วย
อิฐถือปนู ประดบัด้วยลวดลายปนูปั ,นรูปเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อย่างจีน ส่วนเพดานของระเบียงรอบ 
และเฉลียงด้านหน้า-หลัง มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นเพดานเหนือขื"อหลังคา 
ประดบัตกแตง่เพดานเป็นลายดาวปิดทองลอ่งชาด 
 

 
รปที' ู 49 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร  
 

4.2.1.2 การตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
ภายในตวัอาคารพระอุโบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร เป็นที"ประดิษฐาน พระพุทธรูปประธาน 

ไม่ปรากฏนาม หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ภายในตวัอาคารมีแผนผงัเป็นรูปสี"เหลี"ยมผืนผ้า ขนาด 
ล้อมรอบด้วยผนงัทั ,งสี"ด้าน และปิดทบัด้วยฝ้าเพดาน ซึ"งลกัษณะการตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ภายใน
พระอโุบสถมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  



 

 
รปที' ู 50 การตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร 
 

พื Nนภายในพระอุโบสถ 
บริเวณ “พื ,น” ภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน เป็นที"ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ไม่

ปรากฏนาม ซึ"งมีพทุธลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั หลอ่ด้วยสําริดลงรักปิดทอง หน้าตกักว้าง 
1.83 เมตร สงู 1.60 เมตร มีรูปพระอคัรสาวกสาวก 2 องค์ 

ผนังภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “ผนงั” ภายในพระอุโบสถมีการประดบัตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบริเวณผนงัทั ,ง 4 
ด้าน ประกอบด้วยฝาผนังหุ้มกลองด้านหน้า (ทิศเหนือ) ฝาผนงัหุ้มกลองด้านหลงั (ทิศใต้) ฝาผนัง
ด้านรี (ทิศตะวันออก) ฝาผนังด้านรี (ทิศตะวันตก) รวมถึงบริเวณบานประตู หน้าต่างภายในพระ
อโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
 
 



ตารางที' 15 ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"แขวนเหนือประต ู

 
- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพ ลายเฟื" องอบุะ 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหน้า 
(ทิศตะวนัออก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือประต ู

 
 

- 

ผนงัระหวา่งช่อง
ประต ู

2 
เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

ผนงัรักแร้  เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 
บานแผละประต ู
(ข้างกบ) 

 
เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

บานประตดู้านใน 3 เขียนภาพ ลายเฟื" องอบุะ 

ฝาผนังหุ้มกลอง
ด้านหลงั 
(ทิศตะวนัตก) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น 
ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายดอกไม้ร่วง ก้านแยง่ บนพื ,นขาว 
ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

บานแผละหน้าตา่ง 
(ข้างกบ) 

 
 

เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 

หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ ลายเฟื" องอบุะ 

ฝาผนังด้านรี
(ขวา) 
(ทิศใต้) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  

 



ตารางที' 15 (ตอ่) ตําแหนง่ผนงัที"มีการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร 

ตาํแหน่งผนัง ผนังย่อย 
หมายเลข
สัญลักษณ์ 

เนื Nอหา 

ผนงัช่วงบน 1 เขียนภาพ ลายพุม่ขาวบิณฑ์ดอกพดุตาน 

ภาพในกรอบ 
ที"ตั ,งเหนือหน้าตา่ง 

 
 

- 

ผนงัระหวา่ง 
ช่องหน้าตา่ง 

4 
 

เขียนภาพ ลายเครื"องตั ,งแจกนัดอกไม้อยา่งจีน 

บานแผละหน้าตา่ง  เขียนภาพลาย แจกนัดอกไม้ 
หน้าตา่งด้านใน 5 เขียนภาพ ลายเฟื" องอบุะ 

ฝาผนังด้านรี
(ซ้าย) 
(ทิศเหนือ) 

เชิงฝาผนงั  ลายหน้ากระดาน, กรุด้วยแผน่หินออ่น  
 

เพดานภายในพระอุโบสถ 
 บริเวณ “เพดาน” ภายในพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เรียงชิดกันประกอบเป็นผืน
เพดาน เหนือขื"อหลังคา ประดบัตกแต่งเพดานเขียนเป็นลายดอกไม้มงคลอย่างจีนบนพื ,นสีแดง 
ลวดลาย อยา่งจีน ขื"อเป็นลวดลายอยา่งจีน หวัขื"อเป็นลายกรวยเชิง 
 

รปที' ู 51 การตกแตง่ฝ้าเพดานภายในพระอโุบสถ วดัจนัทารามวรวิหาร 



 
 
 

3 2 

พระประธาน 

3 

4 

5 5 

4 

3 3 
2 



บทที' 5 
การวเิคราะห์แนวความคดิในการออกแบบตกแต่งภายใน 

พระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3 พระบาทสมเดจ็พระนั'งเกล้าเจ้าอย่หัวู  
 
 การวิเคราะห์ในบทที" 5 นี , เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน
พระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 โดยนําผลจากการศกึษาภาคเอกสารและงานวิจยัที"เกี"ยวข้อง (ในบทที" 2
และ 3) และการศกึษาภาคสนาม (ในบทที" 4) นํามาจดัระเบียบแล้วทําการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกได้แก่ การประดบัตกแต่ง (พื ,น ผนงั เพดาน) ภายในพระอุโบสถ ส่วนที"
สองได้แก่ ปัจจยัที"มีผลตอ่การออกแบบภายในพระอโุบสถ และส่วนที"สามได้แก่ แนวความคิดในการ
ออกแบบภายในพระอโุบสถ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
5.1 การประดับตกแต่ง (พื Nน ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ 
 การประดบัตกแต่ง พื ,น ผนงั เพดาน พระอุโบสถ จํานวน 12 พระอาราม ที"เลือกมาเป็น
กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย กลุ่มที" 1 แบบ
ประเพณีนิยมที"สืบมาแต่สมยัโบราณ จํานวน 3 พระอาราม ได้แก่ พระอุโบสถ วดัสวุรรณาราม, วดั
ทองธรรมชาติวรวิหาร, และวดัภคินีนาถวรวิหาร กลุ่มที" 2 แบบผสมระหว่างประเพณีนิยมกบัแบบ
พระราชนิยม จํานวน 3 พระอาราม ได้แก่ พระอุโบสถ วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วดั
เครือวลัย์วรวิหาร, และวดัราชสิทธารามราชวรวิหาร และกลุ่มที" 3 แบบพระราชนิยมในรัชกาลที" 3 
จํานวน 6 พระอาราม ได้แก่ พระอโุบสถ วดัเทพธิดารามราชวรวิหาร, วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร, 
วดันางนองวรวิหาร, วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วดัพิชยัญาติการามวรวิหาร, และวดัจนัทาราม
วรวิหาร ซึ"งรายละเอียดในการประดบัตกแตง่พื ,น ผนงั เพดาน ดงัตารางตอ่ไปนี , 
  
ตารางที' 16 การประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน พระอโุบสถ 

พระอารามหลวง พื Nน ผนัง เพดาน 

วดัสวุรรณารามราช
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปางมาร
วิชัยและพระอัครสาวก ลงรัก
ปิดทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ" ง
ตั ,งอยูชิ่ดผนงัสกดัด้านหลงั 

ภาพเขียนแบบประเพณี 
พทุธประวตัิ, ชาดก  

ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื ,น
ล่องชาด ลายประจํายาม
ก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวง
ดารา หวัขื"อเป็นลายกรวย
เชิง 

 



 

ตารางที' 16 (ตอ่) การประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน พระอโุบสถ 

พระอารามหลวง พื Nน ผนัง เพดาน 

วดัทองธรรมชาติ
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปาง
มา รวิ ชั ย และพระอัค ร
สาวก ลงรักปิดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนัง
สกดัด้านหลงั 

ภาพเขียนแบบประเพณี 
พทุธประวตัิ ชาดก  

ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื ,น
ล่องชาด ลายประจํายาม
ก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวง
ดารา หวัขื"อเป็นลายกรวย
เชิง 
 

วดัภคนีินาถวรวิหาร ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปาง
มา รวิ ชั ย และพระอัค ร
สาวก ลงรักปิดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนัง
สกดัด้านหลงั 

ภาพลวดลายและเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ลายปิดทองบนพื ,นสีแดง 
ลวดลายดอกไม้  ผี เสื ,อ 
ค้างคาว อย่างจีน ขื"อเป็น
ลวดลายอย่างจีน หัวขื"อ
เป็นลายกรวยเชิง 

วดัสทุศันเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปาง
มา รวิ ชั ย และพระอัค ร
สาวก ลงรักปิดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนัง
สกดัด้านหลงั  
 พระพุทธรูป พร้อมด้วย
พระอสตีิมหาสาวก   

ภาพเขียนแบบประเพณี 
พุทธประวัติ ปัจเจกพุทธ
เจ้า  

ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื ,น
ล่องชาด ลายประจํายาม
ก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวง
ดารา หวัขื"อเป็นลายกรวย
เชิง 

วดัเครือวลัย์วรวิหาร ประดิษฐาน 
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ยื น ป า ง
ประทานอภัยห้ามญาติ 
หล่อด้วยโลหะลงรักปิด
ทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"ง
ตั , ง อ ยู่ ชิ ด ผ นั ง ส กั ด
ด้านหลงั  

ภาพเขียนแบบประเพณี 
ชาดก 
 
 
 
 
 

ลายปิดทองบนพื ,นสีแดง 
ลายลายดวงดารา ขื"อเป็น
ลายก้านแย่ง หัวขื"อเป็น
ลายกรวยเชิง 

 
 
 
 



ตารางที' 16 (ตอ่) การประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน พระอโุบสถ 

พระอารามหลวง พื Nน ผนัง เพดาน 

วดัราชสิทธารามราช
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปาง
มา รวิ ชั ย และพระอัค ร
สาวก ลงรักปิดทอง อยู่บน
ฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนัง
สกดัด้านหลงั 

ภาพเขียนแบบประเพณี 
พทุธประวตัิ ชาดก 
 
 
 
 

ลายปิดทองบนพื ,นสีนํ ,าเงิ
ลายดวงดาราก้านแย่ง ขื"อ
เป็นลาย ประจํายามปิด
ทองร่องชาด หัวขื"อเป็น
ลายกรวยเชิง 

วดัเทพธิดารามราช
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ขั ด ส ม า ธิ เ พ ช ร 
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ เ ห นื อ
เวชยันต์บุษบกไม้จําหลกั
ลายประดบักระจก 

ภาพลายดอกไม้ก้านแยง่ ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื ,น
ล่องชาด ลายประจํายาม
ก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวง
ดารา หวัขื"อเป็นลายกรวย
เชิง 
 

วดัราชโอรสารามราช
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพทุธรูปสําริดลงรักปิด
ทอง ปางสมาธิ อยูบ่นฐาน
ชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนงัสกัด
ด้านหลงั 

ภาพลวดลายและเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

เขียนเ ป็นลายดอกไม้สี
ทองบนพื ,นสแีดง ลวดลาย 
อย่างจีน ขื"อเป็นลวดลาย
อย่างจีน หัวขื"อเป็นลาย
กรวยเชิง 

วดันางนองวรวิหาร ประดิษฐาน 
พระพุทธ รูปทรง เค รื" อง
สํา ริดลงรักปิดทองปาง
มารวิชัยประดิษฐานบน
ฐานชุกชีปูนปั ,นปิดทอง
ประดบักระจก 

ภาพเขียนแบบประเพณี  
ชมพบูดีสตูร 

เขียนเ ป็นลายดอกไม้สี
ทองบนพื ,นสแีดง ลวดลาย
ดวงดารา ขื"อเป็นลวดลาย
ปิดทองล่องชาด หัวขื"อ
เป็นลายกรวยเชิง 

วดักลัยาณมิตร
วรมหาวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางป่าลิไลย์ 
อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่
ชิดผนงัสกดัด้านหลงั 

ภาพเขียนแบบประเพณี 
พทุธประวตัิ ชาดก 

ล า ย ปิ ด ท อ ง บ น พื ,น
ล่องชาด ลายประจํายาม
ก้านแย่ง ขื"อเป็นลายดวง
ดารา หวัขื"อเป็นลายกรวย
เชิง 

 
 



ตารางที' 16 (ตอ่) การประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน พระอโุบสถ 

พระอารามหลวง พื Nน ผนัง เพดาน 

วดัพิชยัญาตกิาราม
วรวิหาร 

ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่
ชิดผนงัสกดัด้านหลงั 

ภาพลายดอกไม้ก้านแยง่ ลายดอกไม้สทีองบนพื ,นสี
ชมพ ู

วดัจนัทารามวรวิหาร ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่
ชิดผนงัสกดัด้านหลงั 

ภาพลวดลายและเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ลายดอกไม้มงคลอย่างจีน
บนพื ,นสี แดง  ลวดลาย 
อยา่งจีน 

 
จากตารางข้างต้นสามารถวิเคราะห์ถึงการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถได้ดงันี , ส่วน 

“พื ,น” พระอโุบสถโดยทั"วไปปดู้วยหินอ่อน ประดิษฐานพระพทุธรูปประธานปางมารวิชยัและพระอคัร
สาวก ลงรักปิดทอง อยูบ่นฐานชกุชี ซึ"งตั ,งอยูช่ิดผนงัสกดัด้านหลงั ส่วน “ผนงั” ภายในพระอโุบสถ ทั ,ง 
4 ด้าน ประดบัตกแตง่ด้วยภาพเขียน แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มคือ ภาพเขียนแบบประเพณี, ภาพลวดลาย
และเครื"องมงคลอย่างจีน, ภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง และส่วน “เพดาน” ประดบัตกแต่งด้วยภาพ
ลวดลาย ที"สอดคล้องกับภาพเขียนที"ประดบัตกแตง่ผนงั คือ ภาพลวดลายดาวเพดานลงรักปิดทอง 
หรือภาพมงคล เชน่ ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้างคาว เป็นต้น 
 
5.2 ปัจจัยที'มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
 การประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถนั ,น นอกจากเพื"อประโยชน์ในการใช้สอยของคณะสงฆ์
และประชาชนแล้ว ยงัให้ผลตอ่ความรู้สกึทางด้านสนุทรียภาพ น้อมนําให้เกิดความเลื"อมใสศรัทธาแก่
ผู้ ที"ได้พบเห็น ตลอดจนเรื"องราวที"กําหนดขึ ,นภายในพระอุโบสถ ยงัเป็นส่วนสําคญัที"ช่วยในการให้
ความรู้กบัประชาชน และสร้างความหมายให้กบัตวังานสถาปัตยกรรมและสถานที"อีกด้วย ดงันั ,นการ
สร้างสรรค์งานการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถให้บรรลผุลสําเร็จ จึงต้องพิจารณาถึงปัจจยัที"มี
ผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถด้วย 
 จากการศึกษาในบทที" 2 – 4 สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 ซึ"งปัจจัยเหล่านั ,นประกอบด้วย ประเพณีเดิมในการประดับ

ตกแตง่, พระราชนิยมหรือพระราชดําริในพระมหากษัตริย์, อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของตา่งชาติ, 



ขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ, และความคิดสร้างสรรค์ของคณะช่าง ซึ"งมีรายละเอียดสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี , 
 
 5.2.1 ประเพณีเดมิ 
 ประเพณีเดิมในการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะการ
ประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถที"ได้กระทําขึ ,นและสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นแบบแผน มีลักษณะ
เฉพาะตวั  นบัได้ว่าเป็นปัจจัยที"มีความสําคญัเนื"องด้วย “เป็นผลงานที"ได้ผ่านกระบวนการลองถูก
ลองผิด จนเกิดความลงตัว ทั ,งเรื"องราวทางศาสนาและศิลปกรรม สอดคล้องกับการใช้งานและ
ประเภทของอาคาร” ได้แก่การกําหนดองค์ประกอบ เรื"องราว และตําแหน่ง ตลอดจนแนวความคิดใน
การจดัวางเรื"องราวภายในพระอโุบสถ ตวัอยา่งเชน่ การกําหนดองค์ประกอบในการประดบัตกแตง่ฝา
ผนงัทั ,ง 4 ด้านด้วยงานจิตรกรรม ที"เป็นแบบประเพณีนิยมเดิม(ศิลปะอยุธยาตอนปลาย) กล่าวคือ 
ผนงัสกัดด้านหลงัของพระพุทธรูปประธาน เขียนภาพไตรภูมิ และจกัรวาล  ผนงัสกัดด้านหน้าของ
พระพทุธรูปประธาน เขียนภาพพทุธประวตัติอนมารวิชยั ผนงัรีด้านซ้าย ขวาของพระพทุธรูปประธาน 
เขียนภาพ พุทธประวัติ ชาดก และเทพชุมนุม  เป็นต้น ดังนั ,นประเพณีเดิมในการประดบัตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถจึงเป็นสิ"งที"คณะช่างหรือผู้ ที"มีส่วนเกี"ยวข้องนํามาพิจารณา และปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ และกรณีแวดล้อมใหม่ๆในปัจจบุนั ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า ประเพณีเดิมเป็น

แนวทางเบื Nองต้นในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 
 ส่วนแนวประเพณีเดิมที"มีผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 นั ,น 
ได้แก่ การกําหนดองค์ประกอบในการประดับตกแต่งฝาผนังด้วยงานจิตรกรรม ตามแบบอย่าง
ประเพณีนิยมเดิม (ศิลปะอยุธยาตอนปลาย) กล่าวคือ ผนงัสกัดด้านหน้าของพระพุทธรูปประธาน 
ยงัคงเขียนภาพพุทธประวตัิตอนมารวิชัย ผนังรีด้านซ้าย ขวาของพระพุทธรูปประธาน ยงัคงเขียน
ภาพ พทุธประวตั ิ(ผนงัตอนบน) ชาดก (บานแผละ) และเทพชมุนมุ (บานหน้าตา่ง)  
  
 5.2.2 พระราชนิยมในพระมหากษัตริย์ 
 พระราชนิยมหรือพระราชดําริในพระมหากษัตริย์ ในการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
หมายถึง เรื"องราวทางศาสนา และรูปแบบหรือลกัษณะทางศิลปะที"พระมหากษัตริย์ทรงมีความพอ
พระทัย และทรงมีพระราชดําริโปรดเกล้าฯให้จดัสร้างขึ ,น นับได้ว่าเป็นปัจจัยที"มีความสําคญัมาก
เนื"องด้วย “ทรงเป็นผู้ ที"ให้ความอปุการะแก่ศิลปะที"สําคญัที"สดุ และทรงเป็นผู้ ที"ก่อให้เกิดรสนิยมทาง
งานศิลปะในประเทศสยาม...ทั ,งนี , ก็เพราะพระองค์ทรงมั"งคั"งมากกว่าใครๆ และยังทรงมีพระราช
อํานาจ ทั ,งยงัทรงเป็นที"เคารพบูชาของประชาชนพลเมืองทั"วไปด้วย...การที"พระมหากษัตริย์ ทรงมี



รสนิยมเป็นประการใดจึงก่อให้เกิดผลทั ,งทางตรงและทางอ้อมตอ่ความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะ...” 
(วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา.(แปลโดย นิจ ทองโสภิต.), 2514, น.86) ดงันั ,นพระราชนิยมหรือพระราชดําริ
ในพระมหากษัตริย์ จึงมีผลโดยตรงต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า 
พระราชนิยมในพระมหากษัตริย์เป็นแนวความคิดหลัก ในการออกแบบตกแต่งภายในพระ
อุโบสถ ซึ"งคณะช่างหรือผู้ ที"มีส่วนเกี"ยวข้องต้องนํามาพิจารณา และถ่ายทอดพระราชนิยมนั ,น ให้
ปรากฏตามความหมายและเรื"องราว ประกอบด้วย การกําหนดองค์ประกอบ เรื"องราว และตําแหน่ง 
ตลอดจนแนวความคดิในการจดัวางเรื"องราวภายในพระอโุบสถนั ,นๆ 
 ส่วนแนวพระราชนิยมในพระมหากษัตริย์ ที"มีผลตอ่การออกแบบตกแต่งภายในพระอโุบสถ 
สมยัรัชกาลที" 3 นั ,น คือ เกิดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที"เรียกวา่ แบบพระราชนิยม และแบบประเพณี
นิยม ส่งผลให้เกิดรูปแบบการประดบัตกแต่งภายในใหม่ขึ ,น เพื"อให้เกิดความกลมกลืนกันระหว่าง
ภายในและภายนอกพระอโุบสถ 
 

5.2.3 อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ 
 อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ ที"มีต่อการประดับตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
หมายถึงลกัษณะหรือรูปแบบทางศิลปกรรมของตา่งชาติได้แก่ ตะวนัตก และจีน เป็นต้น ซึ"งอิทธิพล
แบบอย่างศิลปกรรมของตะวันตก รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
ทางการพิมพ์ ที"ได้เผยแพร่เข้ามาควบคูไ่ปกบั การค้า การเผยแพร่ศาสนา การแพทย์ โดยกลุ่มพ่อค้า 
กลุ่มมิชชั"นนารีและแพทย์  ส่วนอิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของจีน ได้เผยแพร่เข้ามาควบคู่ไป
กบัการค้า ประกอบกบัเป็นพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที" 3  อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของตา่งชาติ
ที"ได้เข้ามาเผยแพร่ในช่วงเวลานั ,น นับได้ว่าเป็นปัจจัยที"มีความสําคัญเนื"องด้วยแบบอย่างทาง
ศิลปกรรมและความรู้ของต่างชาติ “ส่งผลต่อโลกทศัน์ของผู้คนในสมยัรัชกาลที" 3 ได้ถกูรับรู้และถูก
หลอมรวมเป็นรสนิยมอยา่งใหมแ่ละสร้างรูปแบบศลิปะอยา่งใหมใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงั”  

ส่วนอิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปกรรมจีน ที"มีผลต่อการ
ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 ก่อให้เกิด ลกัษณะการตกแตง่แบบจีนมีลกัษณะ
เดน่เรื"อง “การทําให้ละลานตา” กล่าวคือ ศิลปะการตกแตง่ของจีนจะด ูวิจิตร รุ่มรวย มั"งคั"ง และลาย
ตา ลายที"ใช้จะมีขนาดใกล้เคียงกนัจะว่าเท่ากันก็ได้ นํ ,าหนกัที"จะใช้แตกตา่งกนัมากเพื"อแลดลูอยเดน่
และบางสว่นก็จมหายไป นิยมใช้สีทองที"ให้ผลความรู้สึกมั"งคั"ง ลายจะตอ่เนื"องแบบเคลื"อนไหวไม่มีที"
จบ ลกัษณะการตกแต่งอย่างจีนเท่าที"วิเคราะห์จําแนกออกมา ช่างเขียนไทยในรัชกาลที" 3 มีความ
ฉลาดที"นํามาปรับใช้ในจิตรกรรมไทยเสียจนดไูม่ออกว่าเป็นอิทธิพลศิลปะตกแตง่ของจีน (สน สีมา
ตรัง, 2522, น.22-23)  



 5.2.4 ขนาดพื Nนที'ภายในพระอุโบสถ 
 ขนาดพื ,นที"ภายในพระอุโบสถ หมายถึง ขนาดของ พื ,น ผนงั และเพดาน ที"ประกอบกันขึ ,น
เกิดเป็นที"วา่งภายในอาคารพระอโุบสถเพื"อการใช้สอย  และเป็นบริเวณที"ใช้ในการประดบัตกแตง่เพื"อ
ความงามและความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้ สร้าง นบัได้ว่าเป็นปัจจัยที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็น
ส่วนที' รองรับการประดับตกแต่ง และมีผลต่อการสร้างสรรค์บรรยากาศภายในอัน
เนื'องมาจากการประดับตกแต่ง” ซึ"งช่างหรือคณะช่าง ตลอดจนผู้ ที"มีส่วนเกี"ยวข้องต้องนํามา
พิจารณา และกําหนดองค์ประกอบ เรื"องราว และตําแหน่ง ตลอดจนการจดัวางเรื"องราวให้สอดคล้อง
กบัขนาดพื ,นที"ภายในพระอโุบสถ 
 
 5.2.5 ช่าง 
 ช่าง หรือคณะช่าง หมายถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที"มีความรู้ความสามารถทางการช่าง 
รวมทั ,งมีความรู้ทางศาสนาและศลิปกรรม และเป็นผู้ ที"ทําการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ นบัได้
ว่าเป็นปัจจยัที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็นผ้ที'สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองหรือรับความคิดู
ของผ้อื'นมาถ่ายทอดให้ปรากฏตามความหมายหรือเรื' องราวของความคิดนัNนๆ ได้อย่างู
กระจ่างชัด และสอดคล้องกับขนาดพื Nนที'ภายในพระอุโบสถ” ซึ"งสิ"งสําคญัที"มีผลตอ่การกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถนั ,น ประกอบด้วย “การกําหนดองค์ประกอบ 
เรื"องราว และตําแหนง่ ตลอดจนแนวความคดิในการจดัวางเรื"องราว ภายในพระอโุบสถ” 
 
5.3 แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ 
 การสร้างสรรค์งานการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถให้บรรลุผลสมดงัเจตนารมณ์ของ
ผู้สร้าง เป็นผลมาจาก “แนวความคิดในการออกแบบ” ที"ประมวลจากเงื"อนไขหรือปัจจยัตา่งๆ ในแต่

ละช่วงเวลาและยุคสมัย ประกอบด้วย ประเพณีเดิมในการประดับตกแต่ง, พระราชนิยมหรือ
พระราชดําริในพระมหากษัตริย์, อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของต่างชาติ, ขนาดพื ,นที"ภายในพระ
อุโบสถ, และความคิดสร้างสรรค์ของคณะช่าง ซึ"งปัจจัยต่างๆ เหล่านี ,เป็นแรงบนัดาลใจให้ ช่าง 
สถาปนิก หรือศิลปิน สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ และการประดบัตกแต่งภายในพระ
อโุบสถออกมาโดยมีโครงสร้างทางศลิปะที"สําคญั 2 สว่น สว่นที"หนึ"ง คือแนวความคิดในการออกแบบ
และการแสดงออก ส่วนที"สอง คือ รูปแบบศิลปะ และสื"อที"ใช้ทําหน้าที"สื"อสารความหมายหรือ
แนวความคดิและความต้องการแสดงออก (สน สีมาตรัง, 2549, น.131) 

จากการศึกษาในบทที" 2 – 4 สามารถวิเคราะห์ถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามลักษณะทางกายภาพของการ



ประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ ได้แก่ แบบประเพณีเดิม, แบบพระราชนิยมประดบัตกแตง่ภายใน
ด้วยลวดลายและเครื"องมงคลอย่างจีน, และแบบพระราชนิยมประดบัตกแต่งภายในด้วยภาพลาย
ดอกไม้ก้านแยง่ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

1. แบบประเพณีเดมิ  
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอโุบสถ แบบประเพณีเดิมนี ,มีแบบแผนสืบ

ทอดมาจากสมยัอยุธยา การประดบัตกแต่งภายในมีลักษณะของการเล่าเรื"องด้วยภาพจิตรกรรม 
บริเวณผนงัทั ,ง 4 ด้าน กล่าวคือ ผนงัสกัดด้านหลงัของพระพุทธรูปประธาน เขียนภาพไตรภูมิ และ
จักรวาล ผนังสกัดด้านหน้าของพระพุทธรูปประธาน เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ผนังรี
ด้านซ้าย ขวาของพระพุทธรูปประธาน เขียนภาพ พุทธประวัติ ชาดก และเทพชุมนุม เป็นต้น 
“เพดาน” ประดบัตกแตง่ด้วยภาพลวดลายดวงดาว ลงรักปิดทอง ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความ
ศกัดสิิทธิC C” ภายในพระอโุบสถ 

2. แบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายในด้วยลวดลายและเครื'องมงคลอย่างจีน 
 การประดบัตกแต่งภายในด้วย “ลวดลายและเครื"องมงคลอย่างจีน” เกิดจาการปรับเปลี"ยน
รูปแบบการประดบัตกแตง่ภายในให้สอดคล้องกบัรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที"เรียกว่า “แบบพระราช
นิยม” โดยมีลกัษณะของประดบัด้วยภาพจิตรกรรม บริเวณผนงัทั ,ง 4 ด้าน เป็นรูปลวดลายและเครื"อง
มงคลอย่างจีน ประกอบด้วยโต๊ะเครื"องตั ,งอย่างจีน มีสญัลกัษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆ หรือ ฮก 
ลก ซิ"ว, ดอกไม้มงคล, สตัว์มงคล, เป็นต้น “เพดาน” ประดบัตกแตง่ด้วยภาพลวดลาย ที"สอดคล้องกบั
ภาพเขียนที"ประดับตกแต่งผนัง หรือภาพมงคล เช่น ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้างคาว เป็นต้น ก่อให้เกิด
บรรยากาศของ “ความมั"งคั"ง” ภายในพระอโุบสถ 

3. แบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายในด้วยภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง  
การประดบัตกแตง่ภายในด้วย “ภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง” เป็นอีกรูปแบบหนึ"งในการประดบั

ตกแตง่ภายในพระอโุบสถในกลุ่มพระอารามหลวงแบบพระราชนิยม โดยมีลกัษณะของประดบัด้วย
ภาพจิตรกรรม บริเวณผนงัทั ,ง 4 ด้าน ด้วยลวดลาย ดอกไม้ ใบไม้ ในลกัษณะก้านแย้ง ไม่แสดงออก
ทางเรื"องราว จงึก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความสงบ” ภายในพระอโุบสถ 
 
 
 
 
 



บทที' 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในบทที" 6 นี , เป็นการนําเสนอถึงผลการศึกษา เรื"อง “การศึกษา

แนวความคดิในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3: กรณีศกึษาพระอารามหลวง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ"งในขั ,นตอนของการศกึษาได้กําหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงัตอ่ไปนี , 
 
 1. เพื"อศกึษาถึงการประดับตกแต่ง (พื ,น ผนงั เพดาน) ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
 2. เพื"อศกึษาถึงปัจจัยที"มีผลตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
 3. เพื"อศกึษาถึงแนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
 

โดยมีวิธีดําเนินการศกึษาประกอบด้วย การศกึษาข้อมลูภาคเอกสารที"เกี"ยวข้องกบัประวตัิ
การก่อสร้าง เรื"องราวในงานประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ และการศึกษาข้อมูลภาคสนามโดย
มุ่งเน้นศกึษาข้อมลูทางกายภาพ ของการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ และนําข้อมลูที"ได้ศกึษา 
มาวิเคราะห์ถึงปัจจยัที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ และสรุปผลการศึกษาเป็น 
แนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 ซึ"งบทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทที" 6 นี , แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกได้แก่ สรุปผลการศึกษา และส่วนที"สอง
ได้แก่ ข้อเสนอแนะ ซึ"งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที"  3: 
กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาตามกรอบของวัตถุประสงค์ 
สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี , 

 
1. การประดับตกแต่ง (พื Nน ผนัง เพดาน) ภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3 
ลกัษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของพระอุโบสถในสมยัรัชกาลที" 3 จํานวน 12 พระอาราม

(กรณีศกึษา) แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที" 1 แบบประเพณีนิยมที"สืบมาแตส่มยัโบราณ ได้แก่ 
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม วัดทองธรรมชาติวรวิหาร วัดภคินีนาถวรวิหาร กลุ่มที" 2 แบบผสม
ระหวา่งประเพณีนิยมกบัแบบพระราชนิยม ได้แก่ พระอโุบสถ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
วดัเครือวลัย์วรวิหารวดัราชสิทธารามราชวรวิหาร และกลุ่มที" 3 แบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที" 3 



ได้แก่ พระอโุบสถ วดัเทพธิดารามราชวรวิหาร วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร วดันางนองวรวิหาร วดั
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดพิชยัญาติการามวรวิหาร วดัจนัทารามวรวิหาร ซึ"งการศึกษา “การ
ประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน “พื ,น” เป็นที"ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธานปางมารวิชยัและพระอคัรสาวก ลงรักปิดทอง อยู่บนฐานชุกชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนงั
สกดัด้านหลงั ด้านหน้าฐานชกุชีมีอาสนะยกสงูสําหรับพระสงฆ์นั"งประกอบพิธีกรรม ส่วน “ผนงั” ทั ,ง 
4 ด้าน ประดบัตกแตง่ด้วยภาพเขียน แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มคือ ภาพเขียนแบบประเพณี, ภาพลวดลาย
และเครื"องมงคลอย่างจีน, ภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง และส่วน “เพดาน” ประดบัตกแต่งด้วยภาพ
ลวดลาย ที"สอดคล้องกับภาพเขียนที"ประดบัตกแตง่ผนงั คือ ภาพลวดลายดาวเพดานลงรักปิดทอง 
หรือภาพมงคล เชน่ ดอกไม้ ผีเสื ,อ ค้างคาว เป็นต้น 

จากการศึกษาถึง การประดบัตกแตง่ พื ,น, ผนงั, เพดาน ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงัตารางตอ่ไปนี , 
 
ตารางที' 17 สรุปการประดบัตกแตง่ พื ,น ผนงั เพดาน ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 

ตาํแหน่ง พระอุโบสถ 
“แบบประเพณีนิยม 

พระอุโบสถ  
“แบบผสมระหว่างแบบ
ประเพณีนิยมกับแบบ
พระราชนิยม” 

พระอุโบสถ  
“แบบพระราชนิยม” 

พื Nน โดยทั"วไปประดิษฐาน พระพทุธรูปประธานปางมารวิชยัและพระอคัรสาวก 
ลงรักปิดทอง อยู่บนฐานชกุชี ซึ"งตั ,งอยู่ชิดผนงัสกัดด้านหลงั ด้านหน้าฐาน
ชกุชีมีอาสนะยกสงูสําหรับพระสงฆ์นั"งประกอบพิธีกรรม 

ผนังทั Nง 4 ด้าน ภาพเขียนแบบ
ประเพณี,หรือ ภาพ
ลวดลายและเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ภาพเขียนแบบ
ประเพณี,หรือ ภาพ
ลวดลายและเครื"อง
มงคลอยา่งจีน 

ภาพลวดลายและ
เครื"องมงคลอยา่งจีน,
หรือภาพลายดอกไม้
ก้านแยง่ 

เพดาน ภาพลวดลายดาว
เพดานลงรักปิดทอง 

ภาพลวดลายดาว
เพดานลงรักปิดทอง
ภาพมงคล เชน่ ดอกไม้ 
ผีเสื ,อ ค้างคาว 

ภาพมงคล เชน่ ดอกไม้ 
ผีเสื ,อ ค้างคาว 

 
 
 



 2. ปัจจัยที'มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3 
ปัจจัยที"มีผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

“ประเพณีเดิมในการประดับตกแต่ง” เป็นสิ"งที"คณะช่างหรือผู้ ที"มีส่วนเกี"ยวข้องนํามาพิจารณา 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และกรณีแวดล้อมใหม่ๆในปัจจุบนั ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า 
ประเพณีเดิมเป็นแนวทางเบื ,องต้นในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ, “พระราชนิยมใน
รัชกาลที' 3” มีผลโดยตรงตอ่การออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ ซึ"งอาจกล่าวได้ว่า พระราชนิยม
ในพระมหากษัตริย์เป็นแนวความคิดหลัก ในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ, “อิทธิพล
แบบอย่างศิลปกรรมจีน” เป็นปัจจยัที"มีความสําคญัเนื"องด้วยแบบอย่างทางศิลปกรรมและความรู้ 
“สง่ผลตอ่โลกทศัน์ของผู้คนในสมยัรัชกาลที" 3 ได้ถกูรับรู้และถกูหลอมรวมเป็นรสนิยมอย่างใหม่และ
สร้างรูปแบบศลิปะอยา่งใหม”่,  “ขนาดพื Nนที'ภายในพระอุโบสถ” เป็นปัจจยัที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็น
ส่วนที"รองรับการประดบัตกแต่ง และมีผลต่อการสร้างสรรค์บรรยากาศภายในอันเนื"องมาจากการ
ประดบัตกแต่ง”,  และ “คณะช่าง” เป็นผู้ ที"ทําการประดบัตกแต่งภายในพระอุโบสถ นบัได้ว่าเป็น
ปัจจยัที"สําคญัเนื"องด้วย “เป็นผู้ ที"สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองหรือรับความคิดของผู้ อื"นมา
ถ่ายทอดให้ปรากฏตามความหมายหรือเรื" องราวของความคิดนั ,นๆ ได้อย่างกระจ่างชัด และ
สอดคล้องกบัขนาดพื ,นที"ภายในพระอโุบสถ” 

 
ตารางที' 18 สรุปปัจจยัที"มีผลตอ่ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 

ปัจจัย ความสาํคัญ ผลต่อการออกแบบ 

ประเพณีเดมิ 
ในการประดบัตกแตง่ 

เ ป็นแนวทางเ บื Nอง ต้น ในการ
ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 

การกําหนดอง ค์ประกอบในการ
ประดับตกแต่ง ฝาผนัง ด้ วยงาน
จิตรกรรม ตามแบบอย่างประเพณี
นิยมเดมิ(ศลิปะอยธุยาตอนปลาย) 
 

พระราชนิยมหรือ
พระราชดําริใน
พระมหากษัตริย์ 

เป็นแนวความคิดหลัก ในการ
ออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 

กําหนดองค์ประกอบโดยรวมในการ
ประดับตกแต่งต้องสอดคล้องกับ
พระราชดําริ 

 
 
 
 
 



 

ตารางที' 18 (ตอ่) ปัจจยัที"มีผลตอ่การการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 

ปัจจัย ความสาํคัญ ผลต่อการออกแบบ 

อิทธิพลแบบอยา่ง 
ศลิปกรรมของ
ตา่งชาติ 

 ส่งผลต่อโลกทศัน์ของผู้คนในสมัย
ที"ได้ถูกรับรู้และถูกหลอมรวมเป็น
รส นิยมอ ย่ า ง ให ม่ และส ร้ า ง
รูปแบบศลิปะอยา่งใหม ่

อิทธิพลแบบอย่างศิลปกรรมของจีน 
ก่อให้เกิด ลักษณะการตกแต่งแบบ
จีนมีลักษณะเด่นเรื" อง “การทําให้
ละลานตา” 

ขนาดพื ,นที" 
ภายในพระอโุบสถ 

เ ป็นส่วนที"รองรับการประดับ
ตกแต่ง และมีผลตอ่การสร้างสรรค์
บรรยากาศภายในอนัเนื"องมาจาก
การประดบัตกแตง่ 

การกําหนดเรื"องราว องค์ประกอบ
ตา่งๆ ในการประดบัตกแตง่ 

ชา่ง เป็นผ้ที'สามารถถ่ายทอดู ความคิด
ของตนเองหรือรับความคิดของผู้ อื"น
ม า ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ ป ร า ก ฏ ต า ม
ความหมายห รือ เ รื" อ ง ร าวของ
ความคิดนั ,นๆ ได้อย่างกระจ่างชัด 
และสอดค ล้ อ งกับขนาด พื ,น ที"
ภายในพระอโุบสถ 

ความสมบรูณ์ของผลงานการประดบั
ตกแตง่ 

 
3. แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที' 3 
การศกึษาแนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 สามารถ

แบง่ออกเป็น 3 แนวความคิด ตามลกัษณะทางกายภาพของการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถ 
ได้แก่ แบบประเพณีนิยม ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความศกัดิสิทธิC C” แบบพระราชนิยมประดับ
ตกแต่งภายในด้วยลวดลายและเครื'องมงคลอย่างจีน ก่อให้เกิดบรรยากาศของ “ความมั"งคั"ง” 
และแบบพระราชนิยมประดับตกแต่งภายในด้วยภาพลายดอกไม้ก้านแย่ง ก่อให้เกิด
บรรยากาศของ “ความสงบ” ภายในพระอโุบสถ ซึ"งการเลือกใช้แนวความคิดใดเป็น “แนวความคิดใน
การออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ” นั ,น พิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรม เพื"อให้
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม “ภายนอก” และ “ภายใน” พระอโุบสถมี “ความกลมกลืน” กนั สามารถ
สรุปผลการศกึษาได้ดงัตารางตอ่ไปนี , 



ตารางที' 19 สรุปแนวความคดิในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ สมยัรัชกาลที" 3 
แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายใน
พระอุโบสถ 

บรรยากาศ 

แบบประเพณีนิยม “ความศกัดสิิทธิC C” 
แบบพระราชนิยมประดบัตกแตง่ภายใน 
ด้วยลวดลายและเครื"องมงคลอยา่งจีน 

“ความมั"งคั"ง” 

แบบพระราชนิยมประดบัตกแตง่ภายใน 
ด้วยภาพลายดอกไม้ก้านแยง่ 

“ความสงบ” 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาแนวความคิดในการออกแบบตกแตง่ภายในพระอโุบสถ “การศึกษาแนวความคิด
ในการออกแบบตกแต่งภายในพระอุโบสถ สมัยรัชกาลที" 3: กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขต
กรุงเทพมหานคร” ครั ,งนี , เป็นการศึกษาถึงการประดบัตกแต่ง, ปัจจยัที"มีผลต่อการออกแบบ, และ
แนวความคิดโดยภาพรวม ซึ"งรายละเอียดในออกแบบตกแต่งภายใน ยังมีประเด็นอื"นๆอีกที"มี
ความสําคญัและมีความนา่สนใจให้ศกึษาอีกมากมาย เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและการสร้างสรรค์
งานประดบัตกแต่งภายในอย่างยิ"ง จึงมีข้อเสนอแนะเพิ"มเติมในการศึกษาครั ,งต่อไปเกี"ยวกับการ
ตกแตง่ภายในพระอโุบสถ ดั ,งนี , 
  1. การศกึษาในเรื"องของกระบวนชา่ง หรือเทคนิควิธี ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร, การปั ,น การ
หลอ่ งานประตมิากรรม, เทคนิควิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั, การบรูณะบํารุงรักษา เป็นต้น 

2. การศกึษาในเรื"องการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถเฉพาะพระอารามหนึ"งๆ 
3. การศกึษาเปรียบเทียบการประดบัตกแตง่ภายในพระอโุบสถในสมยัรัชกาลที" 3 กบัรัชกาล

ตอ่ๆ มา หรือเปรียบเทียบกบัสมยัปัจจบุนั 
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พานิช. 
พยูร โมสิกรัตน์.  2535.  “มณัฑนศิลป์ไทย.”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกับสังคมไทย 

หน่วยที' 6-10. หน้า 212 - 250.  พิมพ์ครั ,งที" 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
พระครูวิจิตรการโกศล.  2516.  ประวัตวัิดสุทัศนเทพวราราม พร้อมด้วยแผนผังภาพปชนียวัตถุ ู

: จัดพมิพ์ในงานยกช่อฟ้าพระวิหารพระศรีศากยมุนี 6-13 เมษายน 2516.  กรุงเทพฯ: 
หจก.ศวิพร. 

พระธรรมธีรราชมหามนีุ.  2521.  “ความรู้เรื"องสีมา” ใน วัดศรีประวัติ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฏุราชกมุาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา เสด็จพระราช
ดําเนินทรงประกอบพิธี ตดัลกูนิมิตเอก บรรจพุระบรมสารีริกธาตแุละเททองหล่อพระพทุธศรี
สวัสดิมงคล จําลอง ณ วัดศรีประวัติ นนทบุรี C 4มีนาคม 2521) หน้า 15-38.  กรุงเทพฯ: 
พระจนัทร์. 



พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต).  2538.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  พิมพ์ครั ,งที" 8.  
กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั. 

ยิ ,ม  ปัณฑยางกูร และคนอื"นๆ.  2525.  ประชุมหมายรับสั' ง ภาคที'  2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์.    
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

ราชบณัฑิตยสถาน.  2541.  ศิลปกรรมไทย: พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือน
ไทยภาคกลาง ฉบับราชบัณฑติยสถาน.  พิมพ์ครั ,งที" 2.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 

---------- 2546.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเค
ชนัส์. 

วรรณิภา  ณ  สงขลา.  2533.  จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที' 001 เล่มที' 1 จิตรกรรมฝาผนังใน

ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 
---------- 2534.  จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที' 001 เล่มที' 2 วรรณกรรม.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ

ริ ,นติ ,งกรุ๊พ จํากดั. 
วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา. (แปลโดย นิจ ทองโสภิต).  2514.  แผ่นดินพระนั' งเกล้าฯ.  กรุงเทพฯ: 

สมาคมสงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย.   
วชัรี  วชัรสินธุ์.  2551.  สัดส่วนสัมพันธ์งดงาม ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย.  กรุงเทพฯ:  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วิมลสิทธิ  หรยางกูร และคณะC .  2536.  พัฒนาการแนวความคิดและรปแบบของงานู

สถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ ,นติ ,งกรุ๊พ จํากดั. 
ศกัดชิยั  สายสิงห์C .  2551.  งานช่างสมัยพระนั' งเกล้า.  กรุงเทพฯ: มตชิน. 
---------- 2550. “วดักับงานศิลปกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์ (ระหว่างรัชกาลที" 1 ถึงรัชกาลที" 3)” ใน

พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร. สุริยา รัตนกุล, บรรณาธิการ. หน้า 19-20. 
นครปฐม: มหาวิทยาลยัมหิดล 

---------- 2548. รายงานการวิจัย เรื'องพระบาทสมเดจ็พระนั' งเกล้าเจ้าอย่หัวกับพระราชศัทธาู

ปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศลิปกร. 

ศาสนา, กรม. 2525. ประวัตวัิดทั'วราชอาณาจักร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 
ศลิปากร, กรม. 2533.  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ ,นติ ,งกรุ๊พ จํากดั 
---------- 2540.  วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ:  เอ. พี. กราฟิคดีไซน์ และการพิมพ์. 



----------  2500. ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ' งพระบาทสมเด็จพระนั' งเกล้าเจ้าอย่หัวทรงู

สถาปนา. พระนคร: กรมศิลปากร.  (พิมพ์เนื"องในงานพิธีหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ วดัราชนดัดารามวรวิหาร เมื"อ 16 พฤศจิกายน 2499) 

---------- กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.  2525 ก.  จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. 
กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย์. 

---------- กองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์.  2525 ข. ศิลปวัฒนธรรมเล่มที' 4 วัดสําคัญ กรุง

รัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ยไูนเตด็โปรดกัชั"น. 
ศภุวฒัย์  เกษมศรี, ม.ร.ว., บรรณาธิการ.  2537.  ประชุมหมายรับสั' ง ภาค 4 ตอนที' 2 สมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั' งเกล้าเจ้าอย่หัว จู .ศ. 1203-1205.  
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ"ง จํากดั. 

สายไหม จบกลศกึ. 2536. “พระบาทสมเดจ็พระนั"งเกล้าเจ้าอยูห่วั” นิตยาสารศลิปากร ปีที" 36 ฉบบัที" 
 2 (มีนาคม-เมษายน 2536) 
สงวน  รอดบญุ.  2526.  พุทธศิลป์รัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา. 
เสทื ,อน ศภุโสภณ.  2505.  พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย.  พระนคร: คลงัวิทยา. 
สน  สีมาตรัง.  2522.  จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 
--------------   2549.  พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศนเทพวรารามและวัดพระเชตุพน: ใน

ฐานะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบรัตนโกสินทร์ และมองความสัมพันธ์จิตรกรรมฝา
ผนังทั Nงสองแห่ง บนพื Nนฐานแนวความคิดศิลปะจัดวางในพื Nนที'กําหนด คือผังเมือง
กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ ,นติ ,งแอนพลบัลิชซิ"ง. 

สนธิวรรณ  อินทรลิบ.  2536.  อภิธานศัพท์จิตรกรรมไทยเนื'องในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ: 
มหามกฏุราชวิทยาลยั. 

สมคดิ จิระทศันกลุ.  2543.  พื Nนฐานสถาปัตยกรรมไทย 2 (เอกสารคําสอน รายวิชา 262-114). 
ม.ป.ท. 

สมใจ นิ"มเล็ก,  ราชบณัฑิต.  2547.  อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
สมชาต ิ มณีโชต.ิ  2529.  จิตรกรรมไทย.  กรุงเทพฯ:  โอเดียน. 
สมพร อยู่โพธิC .  2533.  พระพุทธรปปางต่างๆู .  พิมพ์ครั ,งที"  35.  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พนัตํารวจเอก (พิเศษ) สมัพนัธ์ รัญเสวะ ณ ฌาปนสถานกรมตํารวจ 
วดัตรีทศเทพ 7 พฤศจิกายน 2533.  กรุงเทพฯ: ไพศาลศริิ. 



สมภพ ภิรมย์ และชูศกัดิ เพรสคอทท์C .  2535.  “ลกัษณะสําคญับางประการของสถาปัตยกรรมวดั - 
พระอโุบสถ.”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที'1- 5.  หน้า 95-
150.  พิมพ์ครั ,งที" 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

สนัติ เล็กสุขุม.  2549.  “ความคิดกับการถ่ายทอด: จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัสุทศัน์ กรุงเทพฯ” 
วารสารเมืองโบราณ.  ปีที" 32, ฉบบัที" 2 (เมษายน – มิถนุายน 2549) 116 – 119. 

-------------- ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย(ฉบับย่อ) การเริ' มต้นและการสืบเนื' องงานช่างใน
ศาสนา. พิมพ์ครั ,งที" 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547. 

-------------- ข้อมลกับมุมมอง ู : ศิลปะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548. 
-------------- จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที'  3 ความคิดเปลี'ยนการแสดงออกก็เปลี'ยนตาม. 

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548. 
สชีุพ  ปญุญานภุาพ.  2539.  พระไตรปิฎกฉบับสาํหรับประชาชน.  พิมพ์ครั ,งที" 16.  กรุงเทพฯ: 
สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์.  2525.  ค่มือพระปฐมสมโพธิกถาู .  พิมพ์ครั ,งที" 3.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พานิช. 
สรุศกัดิ เจริญวงศ์C .  2535.  “ความเชื"อ แนวความคิดและวตัถปุระสงค์ของประติมากรรมไทย.  ”ใน

เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที'6 - 10.  หน้า 59 - 65.  พิมพ์ครั ,ง
ที" 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

สริุยา รัตนกลุ, บรรณาธิการ. พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร.เลม่1-2 นครปฐม: อมรินทร์พริ�
นติ ,งแอนด์พบัลิชชิ"ง จํากดั (มหาชน) 

เสมอชยั พูลสุวรรณ.  2539.  สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที' 19-24. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

---------- 2544.  “จิตรกรรมฝาผนัง วัดสุทัศนเทพวราราม.”  ในวิทยาศาสตร์กับความจริงใน
วัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพ์คบไฟ 

อนวิุทย์  เจริญศภุกลุ.  2521.  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย.  กรุงเทพฯ: อกัษรสมัพนัธ์. 
อมรา  ศรีสชุาต.ิ  2550.  ช้างในพุทธวรรณกรรมและพุทธศิลปกรรม.  กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร. 
 
วิทยานิพนธ์ 
จิรศักดิC  แต่ง เจนกิจ.   2541.   “การศึกษาการออกแบบและคติ สัญลักษณ์ ของงาน

สถาปัตยกรรม วัดสุทัศนเทพวราราม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 



อรุณศกัดิ กิ"งมณีC .  2540.  “เทวประติมาณ” ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผ้พิทักษ์ู

บานประตอุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ู ”.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

กรรณิการ์ ไทยานันท์  2533. “การศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั' งเกล้าเจ้าอย่หัวู .”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 



ประวัตคิณะผ้วจิัยู  

 
ก. ที'ปรึกษาโครงการวิจัย 
 
1. ชื'อ - สกุล  นายบรรลือ ขอรวมเดช 
     
2. ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปะไทย วิทยาลยัเพาะชา่ง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 
3. หน่วยงาน  สาขาวิชาศลิปะไทย วิทยาลยัเพาะชา่ง  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
86 ถนนตรีเพชร แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศพัท์ 0 - 2221 – 5070 โทรสาร 0 – 2225 - 7631 

 
4. ประวัตกิารศึกษา 

ปีที'สาํเร็จ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สถาบันการศึกษา 

2524 ครุศาสตร์บณัฑิต ( ศลิปศกึษา ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ครุศาสตร์มหาบณัฑิต ( ศลิปศกึษา ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2533 

ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(ประวตัิศาสตร์ศลิปะ) 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

2550 - ปัจจบุนั กําลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะไทย 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
5. งานวิจัย หวัหน้าโครงการวิจยั เรื"องการเปลี"ยนแปลงของจิตรกรรมฝาผนงัในภาคใต้

ของประเทศไทย 



ข. หวัหน้าโครงการวิจัย  
 
1. ชื'อ - สกุล  นายตี ,เอี ,ยง แซ่ปึง 
     
2. ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลยัเพาะชา่ง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 
3. หน่วยงาน  สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลยัเพาะชา่ง  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
86 ถนนตรีเพชร แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศพัท์ 0 - 2221 – 5070 โทรสาร 0 – 2225 - 7631 

 
4. ประวัตกิารศึกษา 

ปีที'สาํเร็จ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สถาบันการศึกษา 

2535 ศกึษาศาสตร์บณัฑิต  
( ออกแบบศิลป์ประยกุต์ ) 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 
 ( สถาปัตยกรรมภายใน ) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
5. งานวิจัย หวัหน้าโครงการวิจยั เรื"องการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง

ภายใน พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร งบประมาณ
แผ่นดิน ประจําปี พ.ศ. 2550 สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

 



ค. ผ้ช่วยนักู วิจัย 
 
1. ชื'อ - สกุล  นางสาวณฐันีภรณ์ น้อยเสงี"ยม 
     
2. ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจําสาขาเทคโนโลยีวิชาสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

 
3. หน่วยงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
ตําบลบอ่ยาง  อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 
4. ประวัตกิารศึกษา 

ปีที'สาํเร็จ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สถาบันการศึกษา 

2542 วิทยาศาสตรบณัฑิต  
(สถาปัตยกรรม) 

สถาบนัราชภฏัพระนคร 

2546 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
 (ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
5. ประวัตกิารทาํงาน 

พ.ศ. ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
2539 - 2542 ผู้ชว่ยสถาปนิก บริษัทสถาปนิก 49 
2542 - 2545 สถาปนิก บริษัท ย ูเค ดี จํากดั 
2545 - ปัจจบุนั สถาปนิกอิสระ, อาจารย์พิเศษ สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 
 
 




