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บทคัดย่อ

 พระอารามท่ีถูกสถาปนาข้ึนใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีท้ังส้ิน ๖ พระอารามด้วยกันคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสัตนารถ
ปริวัตร วัดเทพศิรินทราวาส วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดอัษฎางคนิมิตร และวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม บทความน้ีนำาเสนอถึงความสำาคัญของอาคารหลังเดียวท่ียังหลงเหลืออยู่
ในวัดอัษฎางคนิมิตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังต้ังอยู่บนฐานสูง โดยพ้ืนท่ีในช้ันฐานสูง
น้ีถูกใช้งานเป็นอุโบสถ แสดงให้เห็นว่าเป็นการรวมอาคารเจดีย์ และอาคารอุโบสถเข้าไว้
ในอาคารหลังเดียวกัน ซ่ึงอาจเรียกได้ว่า “อุโบสถเจดีย์” เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีไม่
เคยปรากฏข้ึนมาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 มูลเหตุของการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมอุโบสถเจดีย์น้ัน เป็นไปได้อย่างย่ิง
ว่าเกิดข้ึนจากพัฒนาการของการใช้พ้ืนท่ีภายในเจดีย์ โดยปัจจัยท่ีส่งผลอย่างมาก 
ต่อการใช้พ้ืนท่ีภายในคือโครงสร้างของอาคาร ซ่ึงอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ได้นำา
เอาวิทยาการโครงสร้างแบบตะวันตกมาผนวกกับรูปทรงอาคารแบบเจดีย์ จึงสามารถใช้
งานพ้ืนท่ีภายในเจดีย์ (เป็นอุโบสถ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหน่ึงซ่ึงอาจเป็น
มูลเหตุของการเกิดอุโบสถเจดีย์คือ พัฒนาการของความพยายามในการรวมอาคารอุโบสถ
และเจดีย์ไว้เป็นอาคารเดียวกัน โดยเร่ิมสังเกตถึงความพยายามน้ีได้ในพระอุโบสถวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ ซ่ึงประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กไว้ภายในหอสูงของอาคารอุโบสถ 
อันแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงท่ีต้ังอาคารอุโบสถและเจดีย์ ซ่ึงปกติจะ
แยกเป็นอิสระจากกัน พัฒนามาสู่ตัวอาคารท่ีวางตัวประชิดกันทางด้านข้าง และสุดท้าย
พัฒนาสู่การผสานรูปทรงตัวอาคารเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด้วยการวางตัวอาคารซ้อนกัน
โดยมีพระเจดีย์เทินอยู่ด้านบนอาคารอุโบสถ ดังปรากฏท่ีอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร

 *อาจารย์ประจำาสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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The Pagoda-Hall: A New Form of Buddhist 
Architecture in the Reign of King Rama V

Napat Kwanmuang*

Abstract

 Six royal temples were ordered to be built during the reign of 
King Rama V: Ratchabopitsahtimahasimaram Temple, Sattanatpariwat
Temple, Dhebsirin Temple, Niwetdhammaprawat Temple, Aatsadangnimit 
Temple, and Benjamabopitdusitwanaram Temple.

 The study focused only on the main hall of Aatsadangnimit Temple, 
which was built in a bell-shaped with a high base. The base functions as a hall for 
Buddhist ceremonies. Therefore, the structure is the combination of a pagoda 
and a hall and is referred to as a ‘Pagoda-Hall’. This style never existed before 
the reign of King Rama V. 

 The reason for constructing the pagoda-hall was to maximize space 
utilization in the pagoda. The pagoda-hall adopted Western-style construction 
in order to do so. There had been previous efforts to combine a hall and 
pagoda in a single building. An example of this is the hall of Niwetdhammaprawat 
Temple, where a small bell-shaped pagoda is placed in a platform in the hall. 
Usually temple complexes include a hall and a pagoda that are built 
separately. However, as temple architecture evolved, these two structures began
to share side walls, and finally were constructed as a single building by placing
the base of the pagoda on top of the hall as illustrated in the pagoda-hall at 
Aatsadangnimit Temple.

 * Lecturer, Thai Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn 
University
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บทน�า

 พทุธศาสนาถอืกำาเนิดขึน้ในดนิแดนประเทศอินเดยีตัง้แต่สมยัพทุธกาล ได้ถกู
เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อใดนั้น ยากที่จะระบุ ชี้ชัด
ถึงเวลาที่แน่นอน แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในสมัยทวารวดี ซึ่งถือว่าเป็นยุค
สมัยแรกของศิลปไทยนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าในสมัยทวารวดี น่าจะยอมรับนับถือพุทธ
ศาสนาเป็นพื้นฐานมาแต่เดิม เช่นเดียวกับสมัยศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ พุทธศาสนาก็ยังคงเป็นที่ยอมรับนับถือในดินแดนไทยอย่าง
เหนียวแน่นในการนับถือพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทั้งทางฝ่ายพระสงฆ์ และ
ฝ่ายฆราวาส อาคารจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน สถาปัตยกรรมแต่ละแห่งที่
เกิดข้ึนต่างถูกสร้างข้ึนด้วยจิตศรัทธา ศิลปวิทยาหลายแขนงถูกนำามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ จึงสามารถเรียกอาคารเหล่านี้ได้ว่าเป็น “พุทธศิลปสถาปัตยกรรม”

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษตัรย์ิผู้ทรงสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเคยรับราชการทั้งในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ได้ทอด
พระเนตรเห็นความรุ่งเรืองที่เคยมีมาแล้วในอดีต ครั้นเมื่อการสร้างพระนคร จึงทรง
มีพระราชประสงค์ที่จะนำาความรุ่งเรืองในอดีต ให้มาปรากฏในกรุงรัตนโกสินทร์
อีกครั้งหน่ึง ทั้งในด้านกายภาพและด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงพระองค์ได้นำา
แบบอย่างของกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์๑ จากข้อความข้างต้น
เป็นไปได้ว่า การสร้างและการบูรณะพระอารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช น่าจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ด้วยเช่นกัน ในระยะต่อมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับชาวจีนมากยิ่ง
ขึน้ ชาวจีนและช่างจีนส่วนหน่ึงเข้ามาพำานักอาศยัในพระนคร ประกอบกบัพระราชนิยม
ในศลิปะแบบจีนของพระมหากษัตรย์ิไทย พระอารามในช่วงน้ันจึงได้รบัเอาวิธกีารสร้าง
อาคาร ตลอดจนการประดับตกแต่งแบบจีนเข้ามาผสมผสาน 

 ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพสังคม
วัฒนธรรมถกูกระทบด้วยปัจจัยหลายประการ ทีส่ำาคญัคอืการแผ่ขยายของวัฒนธรรม

 ๑ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี,  มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓.
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ตะวันตก ซ่ึงทำาให้สังคมไทยต้องปรบัตวั เป็นผลทำาให้เกดิการเปล่ียนแปลงขึน้ในหลายๆ
ด้าน รวมถงึพระอารามทีถ่กูสถาปนาขึน้ใหม่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็ได้รับผลกระทบน้ีด้วยเช่นกัน ตลอดการครองราชย์ ๕๗ ปี ตั้งแต่ปี
พทุธศกัราช ๒๔๑๐ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสถาปนาพระอาราม
ขึ้นใหม่ทั้งส้ิน ๖ พระอารามด้วยกันคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสัตนารถ
ปริวัตร วัดเทพศิรินทราวาส วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดอัษฎางคนิมิตร และ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามทั้งหมดนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน มีที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตพระนครและนอกเขตพระนคร พระอารามในแต่ละแห่งต่างก็มี
รปูแบบสถาปัตยกรรมทีม่คีวามงดงามตลอดจนแสดงออกได้ถงึความมเีอกลักษณ์พเิศษ 
จากพระอารามทั้งหมดดังกล่าว ปรากฏมีพระอารามแห่งหน่ึงที่ถือได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของพุทธศิลปสถาปัตยกรรมคือ พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎาง
คนิมิตร เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท่ีมีการผนวกการใช้งานและรูปทรงอาคาร
พระอโุบสถและพระเจดีย์เข้าไว้ในอาคารเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นรปูแบบสถาปัตยกรรม
พุทธศิลปแบบใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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รูปที่ ๓ วัดเทพศิรินทราวาส สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ (ที่มา : แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์.  
 มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗),
 หน้า ๑๐๗.)

รูปที่ ๒ วัดสัตนารถปริวัตร สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔
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รูปที่ ๔ วัดนิเวศธรรมประวัต ิสถาปนาขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ (ทีม่า : แน่งน้อย ศกัดิศ์ร,ี หม่อมราชวงศ์. 
 มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗),
 หน้า ๑๑๐.)

รูปที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๒   
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วัดอัษฎางคนิมิตร

 วัดอัษฏางคนิมิตร สร้างข้ึนตามพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู ่หัว โดยมีเน้ือความปรากฏอยู ่ในราชกิจจานุเบกษา พระราชทานที่
วิสุงคามสีมา วัดอัษฏางคนิมิตร ตอนหนึ่งดังนี ้

...ทรงพระราชด�าริห์จะสร้างพระราชวังเปนที่ประพาศในคิมหฤดู 
และทรงพระราชด�าริหิ์ว่า พระอารามที่ศีศะแหลมช�ารุดทรุดโทรม
มาก ทรงพระราชศรัทธาจะใคร่ปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณดี แต่ 
ทรงพระราชด�าริห์เห็นว่า พระอารามที่ศีศะแหลมนี้ ตั้งอยู่ในที่ใกล้
พระราชวัง เปนที่เกล่ือนกล่นด้วยผู้คนไปมา ไม่เปนที่วิเวกสถาน
ควรแก่สมณะปฏบิตั ิสมควรทีจ่ะสถาปนาพระอารามในทีอ่ื่นเปล่ียน
แทนพระอารามเดิมที่ศีศะแหลม ให้เปนที่สุขสบายแลใหญ่ยิ่งขึ้น
กว่าแต่ก่อน จะได้ตัง้อยูถ่าวรสืบไปภายน่า จึงได้เสดพ็ระราชด�าเนิน
แสวงหาภูมิ์สถานมาถึงที่น้ี ทรงพะรราชด�าริห์เห็นว่า เปนรมณิย

รูปที่ ๖ วัดอัษฎางคนิมิตร สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ส่วนยอดเป็นพระเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐาน
 ด้านล่างใช้งานเป็นพระอุโบสถ เรียกลักษณะอาคารซ่ึงรวมอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้ด้วย
 กันนี้ว่า “อุโบสถเจดีย์”
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สถานสมควรจะสร้างพระอารามได้...แลได้ทรงก�าหนดที่เขตร
พระอุโบสถเปนสีมาโดยปริมณฑลวัดสูนย์กลาง ๑๕ วา ๑ ศอก 
วัดโดยรอบ ๒ เส้น ๙ วา พระอารามซึ่งมีเขตรแดนตามที่ก�าหนด
มานี้ พระราชทานนามว่าวัดอัษฎางคนิมิตร...๒ 

 จากเอกสารทางประวัตศิาสตร์การก่อสร้างพระอุโบสถเจดย์ีวัดอัษฎางคนิมติร
ยังไม่อาจระบุได้แน่ชัดถึงสถาปนิกผู้ออกแบบ แต่มีการระบุที่ชัดเจนถึงผู้ทำางาน
ก่อสร้างอาคารคือ นายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) ซึ่งเป็นช่างฝรั่งที่มีผลงาน
มากที่สุด๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไปได้ว่า นายโยอา
คิม แกรซี น่าจะทำาหน้าที่เป็นทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาในคราเดียวกัน 
ดังเช่นการก่อสร้างอาคารในวัดนิเวศธรรมประวัติ และอาคารอื่นๆ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนการสร้างพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร โดยนายโยอาคิม แกรซี รับงาน
ออกแบบก่อสร้างในนามบริษัท GRASSI BROTHERS & Co / Architects & 
Contractors

 ๓ บัณฑิต จุลาสัย, และพีรศรี โพวาทอง. เอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓),
หน้า ๓๔๒-๓๔๓. 
 ๔ พีรศรี โพวาทอง. ช่างฝรั่งในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง. (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 
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 พระอุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่

 อาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นภายในวัด 
ซ่ึงอาคารเหล่าน้ีต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปทรงและการใช้งาน รวมทั้งการ
แสดงความสำาคัญของอาคารที่เป็นประธานของวัด ดั่งในสมัยสุโขทัย (รูปที่ ๘ และ 
๙) และสมัยอยุธยา (รูปที่ ๑๐ และ ๑๑) ที่นิยมสร้างพระเจดีย์เป็นอาคารประธาน
ของวัด และให้ความสำาคญักบัพระวิหาร ซ่ึงมขีนาดใหญ่และตัง้อยูใ่นแนวแกนด้านหน้า
พระเจดีย์ประธาน ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ อาคาร
พระอุโบสถ มีบทบาทแสดงความสำาคัญมากขึ้นทั้งในเรื่องที่ตั้ง และขนาดอาคารที่มี
ขนาดใหญ่กว่าพระวิหาร (รูปที่ ๑๒) กล่าวได้ว่ามีความนิยมในการสร้างพระอุโบสถ
เป็นอาคารประธานของวัด ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มพีระราชนิยมในการสร้างพระเจดย์ีดงัเช่นในสมยัสุโขทยั พระอารามต่างๆ ทีส่ถาปนา
ขึ้นจึงปรากฏพระเจดีย์เป็นอาคารประธาน โดยมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งอยู่ใน
แนวแกนที่มีความสัมพันธ์กัน (รูปที่ ๑๓) จากที่ได้กล่าวข้างต้นและรูปภาพประกอบ
จะเห็นได้ว่าตัวอาคารทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ ซึ่งเป็นอาคารสำาคัญ
ของวัด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการกำาหนดตำาแหน่งที่ตั้งอาคาร
สำาคัญให้มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสัมพันธ์กันทางแนวแกน โดยแยกการใช้
งานและแยกตัวอาคารเป็นอิสระจากกัน 

รูปที่ ๗ อุโบสถเจดีย์ อาคารศาสนสถานหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของวัดอัษฎางคนิมิตร 



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗50

 

รูปที่ ๙ ภาพจำาลอง พระเจดย์ีประธาน และพระวิหารในสมยัสุโขทยั ของวัดช้างล้อม ( ทีม่า : Santi 
 Leksukhum and Monchan Vongjaturapat. Historical Images, Sukhothai : World 
 Heritage. (Thailand : Taweewat Press Co.,Ltd., 1999).)

รูปที่ ๘ ภาพจำาลอง พระเจดีย์ประธาน และพระวิหารในสมัยสุโขทัย ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 แสดงให้เหน็ว่าตวัอาคารถกูวางตวัให้มคีวามสัมพนัธ์กนัในแนวแกนทางนอน และรปูทรงของ
 อาคารต่างก็เป็นอิสระแยกจากกัน (ที่มา : Santi Leksukhum and Monchan 
 Vongjaturapat. Historical Images, Sukhothai : World Heritage. (Thailand : 
 Taweewat Press Co., Ltd., 1999).)



อุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

51

 
รูปที่ ๑๐ ภาพจำาลอง พระเจดีย์ประธาน และพระวิหารในสมัยอยุธยา ของวัดราชบูรณะ มีลักษณะ
 เช่นเดียวกันกับสมัยสุโขทัยที่ตัวอาคารถูกวางตัวให้มีความสัมพันธ์กันในแนวแกนทางนอน 
 และรูปทรงของอาคารต่างก็เป็นอิสระแยกจากกัน (ที่มา : Santi Leksukhum and 
 Monchan Vongjaturapat. Historical Images, Ayutthaya : World Heritage. 
 (Thailand : Taweewat Press Co., Ltd., 1999).)

รูปที่ ๑๑ ภาพจำาลอง พระเจดีย์ประธาน และพระอุโบสถในสมัยอยุธยา ของวัดพระศรีสรรเพชญ 
 (ที่มา : Santi Leksukhum and Monchan Vongjaturapat. Historical Images, 
 Ayutthaya : World Heritage. (Thailand : Taweewat Press Co., Ltd., 1999).)
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 รูปที่ ๑๒ สมยัรตันโกสินทร์ วัดพระศรรีตันศาสดาราม อาคารพระอุโบสถ พระเจดย์ี และพระวิหาร 
 ตัวอาคารต่างแยกเป็นอิสระต่อกัน

รูปที่ ๑๓ วัดมกุฏกษัตริยาราม พระอารามสมัยรัชกาลที่ ๔ พระวิหาร พระเจดีย์ และพระอุโบสถ 
 ตัวอาคารวางตัวอยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยที่มีวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าพระเจดีย์ ถัดไป
 ทางด้านหลังพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ
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 ลักษณะของการวางตัวอาคารพระเจดีย์ พระวิหาร พระอุโบสถ แยกออก
จากกันน้ัน น่าจะเป็นส่ิงทียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เหตุผลหน่ึงซ่ึงน่าจะเป็น
ที่มาของการวางตัวอาคารแยกเป็นอิสระต่อกัน พิจารณาตามความของสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ในหนังสือตำานานพระพุทธเจดีย์ สรุปความได้ว่า มูลเหตุ
ของการเกิดมีวัดนั้น สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เหล่าพุทธสาวกและฆราวาสที่เดินทาง
มาสักการะพระเจดีย์สังเวชนียสถานเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ฆราวาสบางคนมีความ
ประสงค์ที่จะทำาบุญด้วยการสร้างที่อาศัยถวายพระสงฆ์ ประกอบกับพระสงฆ์
ก็สมัครใจที่จะอยู่ดูแลบำารุงรักษาสังเวชนียสถานเช่นเดียวกัน จึงเป็นเหตุแห่งการเกิด
มีวัด จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของศาสนสถานในวัด เริ่มเกิดขึ้นจากพระเจดีย์เป็นอันดับ
แรก หลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ได้มาพำานักจำาพรรษา กุฏิจึงถูกสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัย 
ต่อเมื่อพระสงฆ์มีจำานวนมากขึ้น มีความต้องการในการทำาพิธีกรรม จึงน่าจะเป็นที่มา
ของการสร้างอาคารต่างๆ ข้ึน เช่น อุโบสถ และวิหารเป็นต้น ดังได้กล่าวไปแล้ว
พิจารณาได้ว่า ในอดีตนั้นอาคารต่างๆ ในวัดถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน อาคาร
จึงแยกตัวเป็นอิสระจากกันตามความต้องการใช้งานและช่วงเวลาในการก่อสร้าง แม้
ในเวลาต่อมา การสร้างอาคารในวัดจะถูกสร้างขึ้นพร้อมๆ กันก็ตาม แต่ก็เป็นไปได้ว่า
ยังคงรักษารูปแบบที่อาคารพระเจดีย์ พระอุโบสถ และพระวิหาร เป็นอาคารซึ่งแยก
อิสระจากกันเช่นเดิม

 พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ตัวอาคารเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่
บนฐานสูง (รูปที่ ๑๖) ยื่นมุขทางเข้าหลังคาแบนทางด้านหน้า ถัดจากตัวอาคารเป็น
ลานซ่ึงมผัีงเป็นวงกลม (รปูที ่๑๗) มพีนักระเบยีงแสดงอาณาเขตพืน้ทีโ่ดยรอบ ระหว่าง
พนักระเบียงในตำาแหน่งทิศทั้งแปดเป็นที่ตั้งของเสมาหิน แสดงถึงการกำาหนดบริเวณ
ที่ถูกล้อมรอบด้วยเสมาทั้งแปดน้ีให้เป็นเขตพัทธสีมา เป็นอาคารอุโบสถสามารถใช้
ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้ ลักษณะของอาคารที่ผนวกการใช้งานและรูปทรง
ของทั้งอาคารพระเจดีย์และพระอุโบสถเข้าไว้ด้วยกัน เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะ
แต่เดิมนั้นอาคารพระเจดีย์ และพระอุโบสถ ต่างมีตัวอาคารและการใช้งานที่แยกจาก
กนัชดัเจน ดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมือ่พจิารณาถงึเฉพาะอาคาร พระเจดย์ีในสมยั
รัตนโกสินทร์ ลักษณะของพระเจดีย์ที่มีการยกฐานสูงและมีการใช้งานภายในชั้นฐาน
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นั้นก็ปรากฏอยู่บ้าง เช่น พระเจดีย์วัดโปรดเกศเชษฐาราม (รูปที่ ๑๔) พระเจดีย์วัด
บวรนิเวศวิหาร พระเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส พระเจดีย์วัดปทุมวนาราม (รูปที่ ๑๕) 
แต่ก็ไม่ปรากฏพระเจดีย์แห่งใดมีการผนวกการใช้งานเป็นพระอุโบสถอยู่ด้วยกันใน
อาคารเดียว หรือหากจะพิจารณาว่าอาคารพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรน้ีเป็น
อาคารอุโบสถ แต่มีรูปทรงอาคารแบบเจดีย์ทรงระฆัง ก็กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอุโบสถที่ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้เขียน
ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่า อุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรนั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
รปูแบบใหม่ของประเทศไทย เน่ืองจากอาจยงัไม่มข้ีอมลูละเอียดถีถ้่วนในยคุสมยัต่างๆ
เพยีงพอ แต่จากข้อมลูทีผู้่เขียนได้ทำาการศกึษาพทุธศลิปสถาปัตยกรรมในสมยัพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถระบุได้ว่า อุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หวั ดงัจะแสดงการวิเคราะห์ถงึมลูเหตขุองการเกดิรปูแบบสถาปัตยกรรม อุโบสถเจดย์ี 
ในเนื้อความถัดไป

 รูปที่ ๑๔ พระเจดีย์วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
 พืน้ทีด้่านล่างประดษิฐานพระพทุธรปู

รูปที่ ๑๕ พระเจดีย ์ วัดปทุมวนาราม พื้นที่
 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และ 
 พระพุทธบาทจำาลอง
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รูปที่ ๑๖ รูปด้านหน้าอุโบสถเจดีย ์ วัดอัษฎาง
 คนิมิตร ส่วนยอดเป็นพระเจดีย์ทรง
 ระฆัง ส่วนฐานเป็นพื้นที่พระอุโบสถ

รูปที่ ๑๗ ผังพื้นอุโบสถเจดีย์ พระประธาน
 ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ใจกลางของ
 อาคาร ล้อมรอบด้วยลาน และ
 เสมาหิน ๘ ตำาแหน่ง 

รูปที่ ๑๘ รูปด้านข้างอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ด้านหน้ายื่นเป็นมุขทางเข้า
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วิเคราะห์มูลเหตุการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม อุโบสถเจดีย์ 

 พัฒนาการของการใช้พื้นที่ภายในพระเจดีย์

 พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ถึงแม้จะมีการใช้งานภายในเป็น
พระอุโบสถ แต่รูปทรงของอาคารที่ปรากฏนั้น อยู่ในลักษณะของอาคารพระเจดีย์เป็น
สำาคัญ เมื่อพิจารณาถึงพระเจดีย์ซ่ึงมีการใช้งานภายในที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ แห่งประกอบด้วย พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม (รูปที่ ๒๒) พระเจดีย์วัดศรีสุริยวงศาราม (รูปที่ ๒๕) และพระเจดีย์วัด
อัษฎางคนิมิตร (รูปที่ ๒๖) พอที่จะสรุปได้ว่า พระเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จ

รูปที่ ๑๙ ลานโดยรอบอาคารล้อมรอบด้วยพนักและใบเสมา

รูปที่ ๒๐ เสมาหิน แสดงอาณาเขต
 พัทธสีมา

รูปที่ ๒๑ พื้นที่ทำาภายในอาคารด้านล่างของเจดีย์ทรง
 ระฆัง
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีความนิยมในการยกฐานสูง โดยที่พระเจดีย์วัดศรีสุริย-
วงศาราม ในชั้นฐานมีการใช้งานเฉพาะส่วนระเบียงเสาลอย ซ่ึงก็เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก
เพียงพอที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปเท่าน้ัน ส่วนพระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหา-
สีมาราม ส่วนฐานเจาะช่องเป็นประตูทางเข้าออก ๒ ด้าน ผนังส่วนที่เหลือเจาะเป็น
ช่องสำาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป (รูปที่ ๒๓) พื้นที่ด้านในเป็นที่ว่างขนาดใหญ่
ตามรูปทรงของพระเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปในตำาแหน่งศูนย์กลางของพื้นที่
(รปูที ่๒๔) พืน้ทีส่่วนทีเ่หลือเป็นทีว่่างไม่แสดงการใช้สอยทีชั่ดเจน สำาหรบัพระเจดย์ีวัด
อัษฎางคนิมิตร พื้นที่ในชั้นฐานถูกกำาหนดชัดเจนให้เป็นพื้นที่ใช้งานอย่างอาคารอุโบสถ 
มีการเจาะช่องหน้าต่างโดยรอบ เอ้ือต่อการใช้งานภายในซ่ึงต้องการแสงสว่างและ
การระบายอากาศ เมื่อพิจารณาถึงพระเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้ง ๓ แห่งนี้ อาจกล่าวได้ว่าพระเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร นอกจากจะเป็น
สถาปัตยกรรมพระอุโบสถเจดีย์แห่งแรกในรัชกาลแล้ว ยังแสดงถึงพัฒนาการของ
การใช้พืน้ทีใ่นชัน้ฐานพระเจดย์ี ทีไ่ด้แก้ปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมให้มปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมในการใช้งานอีกด้วย 

รูปที่ ๒๒ พระเจดย์ีวัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม รูปที่ ๒๓ พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 ผนังช้ันฐานไม่ได้เจาะทะลุถงึภายใน เว้น
 เป็นช่องสำาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
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รูปที่ ๒๔ พระเจดย์ีวัดราชบพธิสถติมหาสีมา
 ราม ภายในชั้นฐานประดิษฐาน
 พระพุทธรูป สภาพภายในมีแสง
 ค่อนข้างน้อย และชื้น

รูปที่ ๒๕ พระเจดย์ีวัดศรสุีรยิวงศาราม พืน้ที่
 ช้ันฐานทำาเป็นระเบียงเสา และ
 ประดิษฐานพระพุทธรูป

รปูท่ี ๒๖ พระอุโบสถเจดย์ีวัดอัษฎางคนิมติร

รูปที่ ๒๗ ฐานพระอุโบสถเจดย์ีวัดอัษฎางคนิมติร 
 เจาะเป็นช่องประตูหน้าต่างโดยรอบ

รูปที่ ๒๘ ภายในอุโบสถพระเจดย์ีวัดอัษฎางคนิมติร
 มสีภาพแสงทีเ่พยีงพอต่อการใช้งาน และ
 สามารถระบายอากาศได้ดี
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 ปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การใช้พื้นที่ภายในชั้นฐานน้ันมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นปัจจัยหนึ่งคือ โครงสร้างของอาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเอาวิทยาการ
การก่อสร้างแบบตะวันตกมาใช้ในงานก่อสร้าง ซ่ึงมคีวามก้าวหน้ากว่าการก่อสร้างของ
ไทยในสมยัน้ัน การนำาโครงสร้างอาคารแบบตะวันตกเข้ามาประยกุต์ใช้กบังานพทุธศลิป
สถาปัตยกรรม ได้เข้ามาช่วยลดปัญหาทีเ่กดิจากข้อจำากดัของโครงสร้างผนังรบันำา้หนัก
แบบเดิมของไทยได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก่อสร้างพระเจดีย์ ซ่ึงมีการยกฐานสูง 
นำ้าหนักมวลจำานวนมากขององค์พระเจดีย์ที่เทินอยู่ด้านบน น้ันจะต้องถูกถ่ายลงมาที่
ช้ันฐานทัง้หมด ดงัน้ันจะเหน็ได้ว่าผนังในช้ันฐานทีเ่ป็นโครงสร้างแบบผนังรบันำา้หนักน้ัน
จะมีความหนามาก เพราะต้องต้านแรงที่กระทำาจากทางด้านข้าง อย่างเช่นพระเจดีย์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (รูปที่ ๒๙) วิธีในการออกแบบโครงสร้างเพื่อช่วยรับ
นำ้าหนักอีกวิธีหน่ึง คือการทำาช่องโค้ง (Arch) จำานวนมากเพื่อช่วยถ่ายนำ้าหนัก
อย่างเช่น พระเจดีย์วัดปทุมวนาราม (รูปที่ ๓๐) จากลักษณะทางโครงสร้างผนัง
รบัน�า้หนักแบบเดิมน้ัน ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการท�าช่องเปิดท่ีผนังเป็นประตูหน้าต่าง
ให้กับอาคาร เพราะการเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่หรอืมีจ�านวนมาก จะมีผลต่อการรบั
และถ่ายน�้าหนักของอาคารทั้งหมด และจากข้อจ�ากัดดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถ
เจาะช่องเปิด หรือสามารถท�าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อไม่มีช่องเปิดหรือมีเพียง
จ�านวนน้อย แสงสว่างที่จะเข้าสู่ภายในพระเจดีย์ก็น้อยลงด้วย ส่งผลต่อการระบาย
อากาศซึ่งต้องการช่องทางที่จะท�าให้อากาศสามารถเคลื่อนที่หมุนเวียนได้ และเมื่อ
ไม่สามารถระบายอากาศได้ดี จึงเกิดความชื้นสะสมขึ้นภายในพระเจดีย์จึง
ขาดประสทิธิภาพท้ังทางด้านสภาพแสงและสภาพอากาศ ท�าให้ไม่เอือ้ต่อการใช้พืน้ท่ี
ภายในเพื่อท�ากิจกรรมเท่าใดนัก
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 พระอโุบสถเจดียว์ดัอษัฎางคนมิติร ได้นำาวทิยาการโครงสรา้งอยา่งตะวันตก
(รูปที่ ๓๑) เข้ามาผนวกกับรูปทรงพระเจดีย์แบบไทย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ ผนังของอาคารทั้งส่วนเจดีย์องค์ระฆัง และส่วนช้ันฐานน้ันมีความหนา
ที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความหนาของผนังรับนำ้าหนักแบบเดิม ซึ่งส่วนที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยรับนำ้าหนักของพระเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรน้ีคือ ผนังในส่วนช้ันฐาน ซ่ึงแยก
ออกเป็น ๒ ส่วน คือผนังชั้นใน และผนังชั้นนอก ผนังชั้นในทำาหน้าที่รับนำ้าหนักจาก
องค์เจดีย์ด้านบนโดยตรง ผนังชั้นนอกเป็นโครงสร้าง Arch โค้ง ช่วยรับแรงจากผนัง
จากผนังชั้นในอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีเหล็กเส้นช่วยรับแรงดึง ยึดระหว่างผนังชั้นนอกและ
ผนังชั้นในไว้ด้วยกัน เมื่อผนังขององค์ระฆังเจดีย์ด้านบนมีความหนาน้อย นำ้าหนักใน
ส่วนน้ีที่จะถ่ายลงสู่โครงสร้างช้ันฐานด้านล่างจึงลดลงไปด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงทำาให้
ผนังด้านข้างไม่จำาเป็นต้องมีความหนาดังเช่นผนังรับนำ้าหนักแบบเดิม ผนวกกับมีการ
ใช้เหล็กเส้นมาเสริมช่วยในการรับแรงอีกทางหนึ่งด้วย ส่งผลให้ผนังในส่วนนี้สามารถ

รูปที่ ๒๙ รูปตัดพระเจดีย ์ วัดราชบพิธสถิต
 มหาสีมาราม ผนังที่ชั้นฐานหนา
 ประมาณ ๔ เมตร 

รูปที่ ๓๐ รูปตัดพระเจดีย์วัดปทุมวนาราม ผนัง
 ที่ชั้นฐานมีความหนา และทำาเป็นช่อง
 โค้ง (Arch) เพื่อช่วยรับนำ้าหนัก
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เจาะเป็นช่องหน้าต่างและช่องประตูได้โดยรอบ อันเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการใช้งาน
กจิกรรมภายในซ่ึงต้องการแสงสว่าง และการระบายอากาศ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ
กบัการใช้งานพระเจดย์ีก่อนหน้าน้ี จะเหน็ว่าการใช้งานภายในช้ันฐานน้ันไม่ได้ถกูเน้นให้
มีความสำาคัญ เน่ืองด้วยข้อจำากัดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ต่างจากพระอุโบสถเจดีย์
วัดอัษฎางคนิมิตร ที่ออกแบบโครงสร้างเพื่อมาแก้ไขข้อจำากัดที่เกิดขึ้น ทำาให้สามารถ
ผนวกการใช้งานอุโบสถ ซ่ึงถอืว่าเป็นส่วนทีส่ำาคญัมากส่วนหน่ึงของวัด เข้ามาผนวกอยู่
ในชั้นฐานของอาคารได้

รูปที่ ๓๑ รูปตัดพระอุโบสถเจดีย ์ วัดอัษฎางคนิมิตร มี
 โครงสร้าง Arch โค้งช่วยรับแรงทางด้านข้าง ทำาให้
 ผนังอาคารมีความหนาลดลง

รูปที่ ๓๒ เหล็กเส้นช่วยรบัแรงดงึ
 ทีย่ดึ อยูร่ะหว่างผนังชัน้
 ในและผนังชั้นนอก

 พัฒนาการของการผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคาร
เดียวกัน

 การผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคารเดียวกัน อย่างพระอุโบสถ
เจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ซ่ึงเป็นอาคารซ่ึงถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีความพยายาม
ที่จะผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์เข้าไว้ด้วยกันก่อนหน้าการสร้างพระอุโบสถเจดีย์
วัดอัษฎางคนิมิตร 
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 เมือ่พจิารณาพระอารามทีถ่กูสถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก่อนการสถาปนาวัดอัษฎางคนิมิตรน้ันประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม วัดสัตนารถปริวัตร วัดเทพศิรินทราวาส และวัดนิเวศธรรมประวัต ิ
พระอารามที่มีลักษณะของการผนวกการใช้งานอุโบสถและเจดีย์เข้าไว้ด้วยกัน
ปรากฏใน ๒ พระอารามด้วยกนัคอื วดัราชบพธิสถิตมหาสมีาราม และ วดันิเวศธรรม
ประวัติ 

 ๒.๑ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถาปนาข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ เป็น
พระอารามแรกในรัชกาล การระบุว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ มีการผนวกการ
ใช้งานอุโบสถและเจดีย์เข้าไว้ด้วยกันน้ัน ด้วยเหตุว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ผูกพทัธสีมาขึน้ทีก่ำาแพงล้อมรอบเขตวัดไว้ทัง้หมด ดงัน้ันพืน้ทีภ่ายในกำาแพงวัดทัง้หมด
จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถทำาสังฆกรรมได้ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในชั้นฐานพระเจดีย์ด้วย จึงอาจ
กล่าวได้ว่าพื้นที่ในชั้นฐานของพระเจดีย์สามารถใช้งานอย่างอุโบสถ แต่จากการใช้งาน
อาคารของวัดทั้งในอดีตและปัจจุบัน พื้นที่ที่ใช้ในการทำาสังฆกรรม อยู่ที่อาคารด้าน
ทิศเหนือของพระเจดีย์ และเรียกอาคารนั้นเป็นพระอุโบสถของวัด (รูปที่ ๓๓) และ
เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในพื้นที่ช้ันฐานของพระเจดีย์
แล้ว จะเหน็ได้ว่าลักษณะพืน้ทีไ่ม่เอ้ืออำานวยต่อการใช้งานอย่างอุโบสถซ่ึงเป็นส่วนสำาคญั
ของวัดและต้องใช้งานเป็นประจำา เพราะพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในถูกล้อมด้วยผนังซ่ึง
มีช่องเปิดเพียงประตู ๒ ตำาแหน่งเท่านั้น ความสามารถในการนำาเอาแสงธรรมชาติ
เข้ามาในอาคารเพื่อการใช้งาน และความสามารถในการระบายอากาศ จึงไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

 พื้นที่ในชั้นฐานของพระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถึงแม้จะสามารถ
ใช้ทำาสังฆกรรมได้ตามบทบัญญัติ แต่เมื่อพิจารณาถึงความประสงค์ในการใช้งาน
ที่แท้จริง การทำาสังฆกรรมจะเกิดขึ้นในอาคารอีกหลังหนึ่ง ดังนั้น การผนวกอาคาร
อุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคารเดียวกันของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามน้ี ตาม
ความเห็นของผู้เขียนจึงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแต่เพียงหลักการ มิได้มีความประสงค์
จะผนวกไว้เป็นอาคารเดียวกันแต่อย่างใด
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 ๒.๒ วดันิเวศธรรมประวติั สถาปนาขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ สถาปนิกผู้ออกแบบ
คือ นายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) พระอุโบสถ (รูปที่ ๓๔) มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างโกธิค (Gothic) ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
พระประสงค์จะทรงบูชาพระพทุธศาสนาด้วยของแปลก และเพือ่ให้อาณาประชาราษฎร์
ทั้งปวงชมเล่นเป็นของประหลาด จึงพระราชดำาริให้สร้างพระอุโบสถเป็นอย่าง
สถาปัตยกรรมตะวันตก ใช่จะมีพระราชหฤทัยเล่ือมใสนับถือศาสนาอ่ืนนอกจาก
พระพุทธศาสนานั้นก็หามิได้๕

รูปที่ ๓๓ ผังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แสดงตำาแหน่งอุโบสถ เจดีย์ และวิหาร 
ที่มา: สุดจิต สนั่นไหว. การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. 
 (กรุงเทพฯ: บริษัทการฟิคอาร์ต ๒๘ จำากัด, ๒๕๔๑).

 ๕ สมชาย พิศิษฐ์กุนสุนทร. วัดนิเวศธรรมประวัติ. (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียน
วัฒนา, ๒๕๒๘), หน้า ๕.
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 เมื่อพิจารณาจากรูปทรงสถาปัตยกรรมภายนอกแล้ว เป็นการยากที่จะระบุ
ได้ว่าพระอุโบสถหลังน้ีมีความพยายามในการผนวกการใช้งานของอาคารอุโบสถและ
เจดีย์ไว้ด้วยกัน ด้วยเพราะลักษณะภายนอกนั้นไม่ปรากฏรูปทรงของอาคารพระเจดีย์
แต่อย่างใด อาคารในส่วนหน้าทำาหน้าที่เป็นมุขทางเข้าและห้องโถงใหญ่ ใช้งานอย่าง
พระอุโบสถในพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปเป็นประธาน อาคารส่วนหลังเป็นหอสูง
มียอดแหลม ตอนล่างใช้งานเป็นหอระฆัง ในส่วนยอดของหอสูงน้ี ภายในเป็นที่
ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก (รูปที่ ๓๕) 

รูปที่ ๓๔ รูปด้านหน้า และรูปด้านข้างพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ มีลักษณะอาคารอย่างตะวันตก
ที่มา: วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์, จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยุทธ วิริยะดำารงค์. 
 ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.
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 การประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กไว้ในอาคารหอสูงนั้น อาจวิเคราะห์ได้
ว่าผูอ้อกแบบได้วางแผนให้อาคารหอสงูท่ีมียอดแหลมน้ันประหน่ึงเป็นพระเจดย์ีอย่าง
ในพทุธศาสนา และถ้าพจิารณาอาคารหอสูงน้ันเปรยีบเสมอืนพระเจดย์ี ความน่าสนใจ
อีกประการหน่ึงคือ ที่ตั้งของพระอุโบสถและพระเจดีย์วัดนิเวศธรรมประวัติน้ี ส่วน
อาคารพระอุโบสถน้ันเชื่อมต่อโดยตรงกับพระเจดีย์ ซ่ึงแตกต่างจากลักษณะที่ตั้ง
ของอุโบสถและเจดีย์ที่ปรากฏทั่วไปที่ตัวอาคารแยกเป็นอิสระจากกัน 

รูปที่ ๓๕ รูปตัดอาคาร แสดงส่วนหอสูงด้านบนภายในประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก
ที่มา: วโรภาสน์ วงศ์จตรุภทัร, มนัชญา วาจก์วิศทุธิ,์ จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยทุธ วิรยิะดำารงค์. 
 ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร. 
 (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.
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 ด้วยพระปรชีาสามารถในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทีท่รงเล็ง
เห็นว่า ประเทศไทยมีความจำาเป็นต้องอาศัยความรู้ทางการก่อสร้างและวิทยาการ
รูปแบบใหม่จากตะวันตก๕ ช่างชาวตะวันตกจึงได้เข้ามามีส่วนอย่างมากในวงการ
การก่อสร้าง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบและการใช้สอยอาคาร ผลลัพธ์
หน่ึงซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นในพุทธศิลปสถาปัตยกรรมจากการเปล่ียนแปลงน้ี คือ 
ต�าแหน่งที่ตั้งของอาคารอุโบสถและเจดีย์ ซึ่งปกติแล้วนั้น ตัวอาคารจะแยกจากกัน
เป็นอิสระ แต่ในวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้แสดงให้เห็นว่าอาคารอุโบสถและเจดีย์
สามารถตั้งประชิดติดกันได้ ส�าหรับวัดอัษฎางคนิมิตรแสดงให้เห็นถึงความผสม
กลมกลืนและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของอาคารเจดีย์และอุโบสถ เม่ือพิจารณาถึง
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรจึงอาจจะเป็น
พัฒนาการท่ีต่อเนื่องของพุทธศิลปสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพยายามผนวกอาคารพระเจดีย์และอุโบสถเข้าไว้เป็น
อาคารหลังเดียวกัน (รูปที่ ๓๖) 

 ๕ หม่อมราชวงศ์. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒.
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รูปที่ ๓๖ ลายเส้นและสัญลักษณ์ แสดงการวิเคราะห์พัฒนาการการผสานรูปทรงอาคารเจดีย์และ
 อุโบสถ
ที่มาลายเส้น: สุดจิต สน่ันไหว. การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหา
 สีมาราม. (กรุงเทพฯ: บริษัทการฟิคอาร์ต ๒๘ จำากัด, ๒๕๔๑).
ที่มาลายเส้น: วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์, จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยุทธ 
 วิริยะดำารงค์. ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร. (ไม่ปรากฏ
 สถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.
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การน�าลักษณะการผสมผสานรูปทรงและการใช้งานอาคารไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน

 ปัจจัยซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบและการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีหลาย
ประการด้วยกนั ปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้างกเ็ป็นปัจจัยสำาคญัปัจจัยหน่ึงในการพจิารณา
ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อจำากัดในการเลือกที่ดินมากขึ้น ทั้งด้านขนาด
และราคาของทีด่นิ การสร้างอาคารจึงมกัจะออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ของทีด่นิ
ได้อย่างคุ้มค่า แนวโน้มของอาคารซ่ึงออกแบบและสร้างขึ้นในพื้นที่อันจำากัด จึงมี
ความพยายามออกแบบให้มพีืน้ทีใ่ช้สอยให้มากข้ึนโดยการซ้อนชัน้อาคารข้ึนไปในทางตัง้
เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจ

 สำาหรบัอาคารทางพทุธศาสนา โดยส่วนใหญ่แล้วมไิด้ประสบปัญหาด้านขนาด
ของทีด่นิ และไม่มปัีจจัยเกีย่วพนัด้านผลลัพธ์ทางธรุกจิ แต่สำาหรบัวัดบางแห่งทีม่คีวาม
จำาเป็นต้องสร้างอาคารข้ึนใหม่ในพื้นที่ที่จำากัด หรือต้องการพื้นที่ใช้งานอาคารที่เพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบสถาปัตยกรรมพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร สถาปัตยกรรมที่
ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็น
ตัวอย่างอาคารที่ดีตัวอย่างหน่ึง สามารถนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ในรูปแบบการใช้งานซ้อนชั้น ซึ่งในปัจจุบันข้อจำากัดทางด้านโครงสร้างอาคารลดลงไป
เป็นอย่างมาก การออกแบบพืน้ทีท่ีก่ว้างขวางและมกีารซ้อนช้ันมากขึน้โดยใช้การสัญจร
ทางตั้งด้วยบันไดหรือลิฟท์เพื่อเช่ือมต่อการใช้งานในแต่ละช้ันก็มิได้เป็นอุปสรรค
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการออกแบบอาคารทางพุทธศาสนาน้ันไม่สามารถจะให้
ความสำาคญัแต่เพยีงความคุม้ค่าในการใช้พืน้ทีเ่ท่าน้ัน จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพจิารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม ทรวดทรงอาคารที่สวยงามมี
สุนทรียภาพด้วยเช่นกัน

 การออกแบบพทุธศลิปสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ส่ิงทีค่วรจะต้องปฏบัิตคิวบคู่
กนัไป คอืการออกแบบก่อสร้างอาคารทีย่งัคงรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
ดั้งเดิมประการหน่ึง และการคิดออกแบบพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปอีกประการหน่ึง 
เพื่อที่จะดำารงรักษาพุทธศิลปสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ในบริบทของสังคมปัจจุบัน 
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รูปที่ ๓๗ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผนวกอาคารเจดีย์ อุโบสถ วิหาร 
 และระบียงคต ไว้ในอาคารหลังเดียว 

รูปที่ ๓๘ ภูริทัตเจดีย์ จังหวัดปทุมธานี ชั้นบนประดิษฐานพระบุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 ชั้นล่างใช้งานเป็นวิหาร
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