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บทคัดย่อ
พระอารามที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มีทง้ั สิน้ ๖ พระอารามด้วยกันคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสัตนารถ
ปริวตั ร วัดเทพศิรนิ ทราวาส วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดอัษฎางคนิมติ ร และวัดเบญจมบพิตร
ดุสติ วนาราม บทความนีน้ �ำ เสนอถึงความสำ�คัญของอาคารหลังเดียวทีย่ งั หลงเหลืออยู่
ในวัดอัษฎางคนิมติ ร ลักษณะเป็นเจดียท์ รงระฆังตัง้ อยูบ่ นฐานสูง โดยพืน้ ทีใ่ นชัน้ ฐานสูง
นีถ้ กู ใช้งานเป็นอุโบสถ แสดงให้เห็นว่าเป็นการรวมอาคารเจดีย์ และอาคารอุโบสถเข้าไว้
ในอาคารหลังเดียวกัน ซึง่ อาจเรียกได้วา่ “อุโบสถเจดีย”์ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมทีไ่ ม่
เคยปรากฏขึน้ มาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มูลเหตุของการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมอุโบสถเจดียน์ น้ั เป็นไปได้อย่างยิง่
ว่าเกิดขึ้นจากพัฒนาการของการใช้พ้ืนที่ภายในเจดีย์ โดยปัจจัยที่ส่งผลอย่างมาก
ต่อการใช้พน้ื ทีภ่ ายในคือโครงสร้างของอาคาร ซึง่ อุโบสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร ได้น�ำ
เอาวิทยาการโครงสร้างแบบตะวันตกมาผนวกกับรูปทรงอาคารแบบเจดีย์ จึงสามารถใช้
งานพืน้ ทีภ่ ายในเจดีย์ (เป็นอุโบสถ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึง่ ซึง่ อาจเป็น
มูลเหตุของการเกิดอุโบสถเจดียค์ อื พัฒนาการของความพยายามในการรวมอาคารอุโบสถ
และเจดียไ์ ว้เป็นอาคารเดียวกัน โดยเริม่ สังเกตถึงความพยายามนีไ้ ด้ในพระอุโบสถวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ ซึง่ ประดิษฐานเจดียท์ รงระฆังขนาดเล็กไว้ภายในหอสูงของอาคารอุโบสถ
อันแสดงให้เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงทีต่ ง้ั อาคารอุโบสถและเจดีย์ ซึง่ ปกติจะ
แยกเป็นอิสระจากกัน พัฒนามาสูต่ วั อาคารทีว่ างตัวประชิดกันทางด้านข้าง และสุดท้าย
พัฒนาสูก่ ารผสานรูปทรงตัวอาคารเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันด้วยการวางตัวอาคารซ้อนกัน
โดยมีพระเจดียเ์ ทินอยูด่ า้ นบนอาคารอุโบสถ ดังปรากฏทีอ่ โุ บสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร
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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�ำ
พุทธศาสนาถือก�ำเนิดขึน้ ในดินแดนประเทศอินเดียตัง้ แต่สมัยพุทธกาล ได้ถกู
เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อใดนั้น ยากที่จะระบุ ชี้ชัด
ถึงเวลาที่แน่นอน แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในสมัยทวารวดี ซึ่งถือว่าเป็นยุค
สมัยแรกของศิลปไทยนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าในสมัยทวารวดี น่าจะยอมรับนับถือพุทธ
ศาสนาเป็นพื้นฐานมาแต่เดิม เช่นเดียวกับสมัยศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ พุทธศาสนาก็ยังคงเป็นที่ยอมรับนับถือในดินแดนไทยอย่าง
เหนียวแน่นในการนับถือพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทั้งทางฝ่ายพระสงฆ์ และ
ฝ่ายฆราวาส อาคารจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน สถาปัตยกรรมแต่ละแห่งที่
เกิ ด ขึ้ น ต่ า งถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยจิ ต ศรั ท ธา ศิ ล ปวิ ท ยาหลายแขนงถู ก น�ำมาใช้ ใ นการ
สร้างสรรค์ จึงสามารถเรียกอาคารเหล่านี้ได้ว่าเป็น “พุทธศิลปสถาปัตยกรรม”
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยผ์ ทู้ รงสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเคยรับราชการทั้งในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ได้ทอด
พระเนตรเห็นความรุ่งเรืองที่เคยมีมาแล้วในอดีต ครั้นเมื่อการสร้างพระนคร จึงทรง
มีพระราชประสงค์ที่จะน�ำความรุ่งเรืองในอดีต ให้มาปรากฏในกรุงรัตนโกสินทร์
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งในด้านกายภาพและด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งพระองค์ได้น�ำ
แบบอย่างของกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์๑ จากข้อความข้างต้น
เป็นไปได้ว่า การสร้างและการบูรณะพระอารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช น่าจะได้รับอิทธิพลจากรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ด้วยเช่นกัน ในระยะต่อมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับชาวจีนมากยิ่ง
ขึน้ ชาวจีนและช่างจีนส่วนหนึง่ เข้ามาพ�ำนักอาศัยในพระนคร ประกอบกับพระราชนิยม
ในศิลปะแบบจีนของพระมหากษัตริยไ์ ทย พระอารามในช่วงนัน้ จึงได้รบั เอาวิธกี ารสร้าง
อาคาร ตลอดจนการประดับตกแต่งแบบจีนเข้ามาผสมผสาน
ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพสังคม
วัฒนธรรมถูกกระทบด้วยปัจจัยหลายประการ ทีส่ �ำคัญคือการแผ่ขยายของวัฒนธรรม
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑.
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓.
๑
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ตะวันตก ซึง่ ท�ำให้สงั คมไทยต้องปรับตัว เป็นผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในหลายๆ
ด้าน รวมถึงพระอารามทีถ่ กู สถาปนาขึน้ ใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน ตลอดการครองราชย์ ๕๗ ปี ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๔๑๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาพระอาราม
ขึ้นใหม่ทั้งสิ้น ๖ พระอารามด้วยกันคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสัตนารถ
ปริ วั ต ร วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส วั ด นิ เ วศธรรมประวั ติ วั ด อั ษ ฎางคนิ มิ ต ร และ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามทั้งหมดนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน มีที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตพระนครและนอกเขตพระนคร พระอารามในแต่ละแห่งต่างก็มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมทีม่ คี วามงดงามตลอดจนแสดงออกได้ถงึ ความมีเอกลักษณ์พเิ ศษ
จากพระอารามทั้งหมดดังกล่าว ปรากฏมีพระอารามแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของพุทธศิลปสถาปัตยกรรมคือ พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎาง
คนิมิตร เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ที่มีการผนวกการใช้งานและรูปทรงอาคาร
พระอุโบสถและพระเจดียเ์ ข้าไว้ในอาคารเดียวกัน ถือได้วา่ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
พุทธศิลปแบบใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปที่ ๑ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๒
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รูปที่ ๒ วัดสัตนารถปริวัตร สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔

รูปที่ ๓ วัดเทพศิรินทราวาส สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ (ที่มา : แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์.
มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗),
หน้า ๑๐๗.)
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รูปที่ ๔ วัดนิเวศธรรมประวัติ สถาปนาขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ (ทีม่ า : แน่งน้อย ศักดิศ์ รี, หม่อมราชวงศ์.
มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๓๗),
หน้า ๑๑๐.)

รูปที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๒
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รูปที่ ๖ วัดอัษฎางคนิมิตร สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ส่วนยอดเป็นพระเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐาน
ด้านล่างใช้งานเป็นพระอุโบสถ เรียกลักษณะอาคารซึ่งรวมอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้ด้วย
กันนี้ว่า “อุโบสถเจดีย์”

วัดอัษฎางคนิมิตร
วัดอัษฏางคนิมิตร สร้างขึ้นตามพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว โดยมี เ นื้ อ ความปรากฏอยู ่ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา พระราชทานที่
วิสุงคามสีมา วัดอัษฏางคนิมิตร ตอนหนึ่งดังนี้
...ทรงพระราชด�ำริห์จะสร้างพระราชวังเปนที่ประพาศในคิมหฤดู
และทรงพระราชด�ำริหิ์ว่า พระอารามที่ศีศะแหลมช�ำรุดทรุดโทรม
มาก ทรงพระราชศรัทธาจะใคร่ปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณดี แต่
ทรงพระราชด�ำริห์เห็นว่า พระอารามที่ศีศะแหลมนี้ ตั้งอยู่ในที่ใกล้
พระราชวัง เปนที่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คนไปมา ไม่เปนที่วิเวกสถาน
ควรแก่สมณะปฏิบตั ิ สมควรทีจ่ ะสถาปนาพระอารามในทีอ่ นื่ เปลีย่ น
แทนพระอารามเดิมที่ศีศะแหลม ให้เปนที่สุขสบายแลใหญ่ยิ่งขึ้น
กว่าแต่กอ่ น จะได้ตงั้ อยูถ่ าวรสืบไปภายน่า จึงได้เสด็พระราชด�ำเนิน
แสวงหาภูมิ์สถานมาถึงที่น้ี ทรงพะรราชด�ำริห์เห็นว่า เปนรมณิย
อุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ 47
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานสมควรจะสร้างพระอารามได้...แลได้ทรงก�ำหนดที่เขตร
พระอุโบสถเปนสีมาโดยปริมณฑลวัดสูนย์กลาง ๑๕ วา ๑ ศอก
วัดโดยรอบ ๒ เส้น ๙ วา พระอารามซึ่งมีเขตรแดนตามที่ก�ำหนด
มานี้ พระราชทานนามว่าวัดอัษฎางคนิมิตร...๒
จากเอกสารทางประวัตศิ าสตร์การก่อสร้างพระอุโบสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร
ยังไม่อาจระบุได้แน่ชัดถึงสถาปนิกผู้ออกแบบ แต่มีการระบุที่ชัดเจนถึงผู้ท�ำงาน
ก่อสร้างอาคารคือ นายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) ซึ่งเป็นช่างฝรั่งที่มีผลงาน
มากที่สุด๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไปได้ว่า นายโยอา
คิม แกรซี น่าจะท�ำหน้าที่เป็นทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาในคราเดียวกัน
ดังเช่นการก่อสร้างอาคารในวัดนิเวศธรรมประวัติ และอาคารอื่นๆ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนการสร้างพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร โดยนายโยอาคิม แกรซี รับงาน
ออกแบบก่อสร้างในนามบริษัท GRASSI BROTHERS & Co / Architects &
Contractors

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

พระอุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่
อาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นภายในวัด
ซึ่งอาคารเหล่านี้ต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปทรงและการใช้งาน รวมทั้งการ
แสดงความส�ำคัญของอาคารที่เป็นประธานของวัด ดั่งในสมัยสุโขทัย (รูปที่ ๘ และ
๙) และสมัยอยุธยา (รูปที่ ๑๐ และ ๑๑) ที่นิยมสร้างพระเจดีย์เป็นอาคารประธาน
ของวัด และให้ความส�ำคัญกับพระวิหาร ซึง่ มีขนาดใหญ่และตัง้ อยูใ่ นแนวแกนด้านหน้า
พระเจดีย์ประธาน ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ อาคาร
พระอุโบสถ มีบทบาทแสดงความส�ำคัญมากขึ้นทั้งในเรื่องที่ตั้ง และขนาดอาคารที่มี
ขนาดใหญ่กว่าพระวิหาร (รูปที่ ๑๒) กล่าวได้ว่ามีความนิยมในการสร้างพระอุโบสถ
เป็นอาคารประธานของวัด ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชนิยมในการสร้างพระเจดียด์ งั เช่นในสมัยสุโขทัย พระอารามต่างๆ ทีส่ ถาปนา
ขึ้นจึงปรากฏพระเจดีย์เป็นอาคารประธาน โดยมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งอยู่ใน
แนวแกนที่มีความสัมพันธ์กัน (รูปที่ ๑๓) จากที่ได้กล่าวข้างต้นและรูปภาพประกอบ
จะเห็นได้ว่าตัวอาคารทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ ซึ่งเป็นอาคารส�ำคัญ
ของวัด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร
ส�ำคัญให้มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสัมพันธ์กันทางแนวแกน โดยแยกการใช้
งานและแยกตัวอาคารเป็นอิสระจากกัน
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รูปที่ ๘ ภาพจ�ำลอง พระเจดีย์ประธาน และพระวิหารในสมัยสุโขทัย ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
แสดงให้เห็นว่าตัวอาคารถูกวางตัวให้มคี วามสัมพันธ์กนั ในแนวแกนทางนอน และรูปทรงของ
อาคารต่ า งก็ เ ป็ น อิ ส ระแยกจากกั น (ที่ ม า : Santi Leksukhum and Monchan
Vongjaturapat. Historical Images, Sukhothai : World Heritage. (Thailand :
Taweewat Press Co., Ltd., 1999).)

รูปที่ ๙ ภาพจ�ำลอง พระเจดียป์ ระธาน และพระวิหารในสมัยสุโขทัย ของวัดช้างล้อม ( ทีม่ า : Santi
Leksukhum and Monchan Vongjaturapat. Historical Images, Sukhothai : World
Heritage. (Thailand : Taweewat Press Co.,Ltd., 1999).)
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รูปที่ ๑๐ ภาพจ�ำลอง 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 ภาพจ�ำลอง 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 สมัยรัตนโกสินทร์ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม อาคารพระอุโบสถ พระเจดีย์ และพระวิหาร
ตัวอาคารต่างแยกเป็นอิสระต่อกัน

รูปที่ ๑๓ วัดมกุฏกษัตริยาราม พระอารามสมัยรัชกาลที่ ๔ พระวิหาร พระเจดีย์ และพระอุโบสถ
ตัวอาคารวางตัวอยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยที่มีวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าพระเจดีย์ ถัดไป
ทางด้านหลังพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ
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ลักษณะของการวางตัวอาคารพระเจดีย์ พระวิหาร พระอุโบสถ แยกออก
จากกันนั้น น่าจะเป็นสิ่งทียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เหตุผลหนึ่งซึ่งน่าจะเป็น
ที่มาของการวางตัวอาคารแยกเป็นอิสระต่อกัน พิจารณาตามความของสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ในหนังสือต�ำนานพระพุทธเจดีย์ สรุปความได้ว่า มูลเหตุ
ของการเกิดมีวัดนั้น สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เหล่าพุทธสาวกและฆราวาสที่เดินทาง
มาสักการะพระเจดีย์สังเวชนียสถานเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ฆราวาสบางคนมีความ
ประสงค์ ที่ จ ะท�ำบุ ญ ด้ ว ยการสร้ า งที่ อ าศั ย ถวายพระสงฆ์ ประกอบกั บ พระสงฆ์
ก็สมัครใจที่จะอยู่ดูแลบ�ำรุงรักษาสังเวชนียสถานเช่นเดียวกัน จึงเป็นเหตุแห่งการเกิด
มีวัด จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของศาสนสถานในวัด เริ่มเกิดขึ้นจากพระเจดีย์เป็นอันดับ
แรก หลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ได้มาพ�ำนักจ�ำพรรษา กุฏิจึงถูกสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัย
ต่อเมื่อพระสงฆ์มีจ�ำนวนมากขึ้น มีความต้องการในการท�ำพิธีกรรม จึงน่าจะเป็นที่มา
ของการสร้างอาคารต่างๆ ขึ้น 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
ลานซึง่ มีผงั เป็นวงกลม (รูปที่ ๑๗) มีพนักระเบียงแสดงอาณาเขตพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ระหว่าง
พนักระเบียงในต�ำแหน่งทิศทั้งแปดเป็นที่ตั้งของเสมาหิน แสดงถึงการก�ำหนดบริเวณ
ที่ถูกล้อมรอบด้วยเสมาทั้งแปดนี้ให้เป็นเขตพัทธสีมา เป็นอาคารอุโบสถสามารถใช้
ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้ ลักษณะของอาคารที่ผนวกการใช้งานและรูปทรง
ของทั้งอาคารพระเจดีย์และพระอุโบสถเข้าไว้ด้วยกัน เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะ
แต่เดิมนั้นอาคารพระเจดีย์ และพระอุโบสถ ต่างมีตัวอาคารและการใช้งานที่แยกจาก
กันชัดเจน ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เมือ่ พิจารณาถึงเฉพาะอาคาร พระเจดียใ์ นสมัย
รัตนโกสินทร์ ลักษณะของพระเจดีย์ที่มีการยกฐานสูงและมีการใช้งานภายในชั้นฐาน
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นั้นก็ปรากฏอยู่บ้าง เช่น พระเจดีย์วัดโปรดเกศเชษฐาราม (รูปที่ ๑๔) พระเจดีย์วัด
บวรนิเวศวิหาร พระเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส พระเจดีย์วัดปทุมวนาราม (รูปที่ ๑๕)
แต่ก็ไม่ปรากฏพระเจดีย์แห่งใดมีการผนวกการใช้งานเป็นพระอุโบสถอยู่ด้วยกันใน
อาคารเดียว หรือหากจะพิจารณาว่าอาคารพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรนี้เป็น
อาคารอุโบสถ แต่มีรูปทรงอาคารแบบเจดีย์ทรงระฆัง ก็กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอุโบสถที่ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้เขียน
ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่า อุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรนั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบใหม่ของประเทศไทย เนือ่ งจากอาจยังไม่มขี อ้ มูลละเอียดถีถ่ ว้ นในยุคสมัยต่างๆ
เพียงพอ แต่จากข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนได้ท�ำการศึกษาพุทธศิลปสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถระบุได้ว่า อุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ดังจะแสดงการวิเคราะห์ถงึ มูลเหตุของการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม อุโบสถเจดีย์
ในเนื้อความถัดไป

รูปที่ ๑๔ พระเจดี ย ์ วั ด โปรดเกศเชษฐาราม
พืน้ ทีด่ า้ นล่างประดิษฐานพระพุทธรูป
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รูปที่ ๑๗ ผังพื้นอุโบสถเจดีย์ พระประธาน
ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ใจกลางของ
รูปที่ ๑๖ รู ป ด้ า นหน้ า อุ โ บสถเจดี ย ์ วั ด อั ษ ฎาง
อาคาร ล้อมรอบด้วยลาน และ
คนิมิตร ส่วนยอดเป็นพระเจดีย์ทรง
เสมาหิน ๘ ต�ำแหน่ง
ระฆัง ส่วนฐานเป็นพื้นที่พระอุโบสถ

รูปที่ ๑๘ รูปด้านข้างอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ด้านหน้ายื่นเป็นมุขทางเข้า
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รูปที่ ๑๙ ลานโดยรอบอาคารล้อมรอบด้วยพนักและใบเสมา

รูปที่ ๒๐ เสมาหิ น แสดงอาณาเขต รูปที่ ๒๑ พื้นที่ท�ำภายในอาคารด้านล่างของเจดีย์ทรง
พัทธสีมา
ระฆัง

วิเคราะห์มูลเหตุการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม อุโบสถเจดีย์
พัฒนาการของการใช้พื้นที่ภายในพระเจดีย์
พระอุ โ บสถเจดี ย ์ วั ด อั ษ ฎางคนิ มิ ต ร ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารใช้ ง านภายในเป็ น
พระอุโบสถ แต่รูปทรงของอาคารที่ปรากฏนั้น อยู่ในลักษณะของอาคารพระเจดีย์เป็น
ส�ำคัญ เมื่อพิจารณาถึงพระเจดีย์ซึ่งมีการใช้งานภายในที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ แห่งประกอบด้วย พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม (รูปที่ ๒๒) พระเจดีย์วัดศรีสุริยวงศาราม (รูปที่ ๒๕) และพระเจดีย์วัด
อัษฎางคนิมิตร (รูปที่ ๒๖) พอที่จะสรุปได้ว่า พระเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีความนิยมในการยกฐานสูง โดยที่พระเจดีย์วัดศรีสุริยวงศาราม ในชั้นฐานมีการใช้งานเฉพาะส่วนระเบียงเสาลอย ซึ่งก็เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก
เพียงพอที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น ส่วนพระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนฐานเจาะช่องเป็นประตูทางเข้าออก ๒ ด้าน ผนังส่วนที่เหลือเจาะเป็น
ช่องส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป (รูปที่ ๒๓) พื้นที่ด้านในเป็นที่ว่างขนาดใหญ่
ตามรูปทรงของพระเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปในต�ำแหน่งศูนย์กลางของพื้นที่
(รูปที่ ๒๔) พืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือเป็นทีว่ า่ งไม่แสดงการใช้สอยทีช่ ดั เจน ส�ำหรับพระเจดียว์ ดั
อัษฎางคนิมิตร พื้นที่ในชั้นฐานถูกก�ำหนดชัดเจนให้เป็นพื้นที่ใช้งานอย่างอาคารอุโบสถ
มีการเจาะช่องหน้าต่างโดยรอบ เอื้อต่อการใช้งานภายในซึ่งต้องการแสงสว่างและ
การระบายอากาศ เมื่อพิจารณาถึงพระเจดีย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้ง ๓ แห่งนี้ อาจกล่าวได้ว่าพระเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร นอกจากจะเป็น
สถาปัตยกรรมพระอุโบสถเจดีย์แห่งแรกในรัชกาลแล้ว ยังแสดงถึงพัฒนาการของ
การใช้พนื้ ทีใ่ นชัน้ ฐานพระเจดีย์ ทีไ่ ด้แก้ปญ
ั หาทางด้านสถาปัตยกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมในการใช้งานอีกด้วย

รูปที่ ๒๒ พระเจดียว์ ดั ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รูปที่ ๒๓ พระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ผนังชัน้ ฐานไม่ได้เจาะทะลุถงึ ภายใน เว้น
เป็นช่องส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
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รูปที่ ๒๔ พระเจดียว์ ดั ราชบพิธสถิตมหาสีมา
ราม ภายในชั้นฐานประดิษฐาน
พระพุทธรูป สภาพภายในมีแสง
ค่อนข้างน้อย และชื้น

รูปที่ ๒๕ พระเจดียว์ ดั ศรีสรุ ยิ วงศาราม พืน้ ที่
ชั้ นฐานท�ำเป็ นระเบี ย งเสา และ
ประดิษฐานพระพุทธรูป

รูปที่ ๒๗ ฐานพระอุโบสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร
เจาะเป็นช่องประตูหน้าต่างโดยรอบ

รูปที่ ๒๖ พระอุโบสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร
รูปที่ ๒๘ ภายในอุโบสถพระเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร
มีสภาพแสงทีเ่ พียงพอต่อการใช้งาน และ
สามารถระบายอากาศได้ดี

58

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

ปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การใช้พื้นที่ภายในชั้นฐานนั้นมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นปัจจัยหนึ่งคือ โครงสร้างของอาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเอาวิทยาการ
การก่อสร้างแบบตะวันตกมาใช้ในงานก่อสร้าง ซึง่ มีความก้าวหน้ากว่าการก่อสร้างของ
ไทยในสมัยนัน้ การน�ำโครงสร้างอาคารแบบตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานพุทธศิลป
สถาปัตยกรรม ได้เข้ามาช่วยลดปัญหาทีเ่ กิดจากข้อจ�ำกัดของโครงสร้างผนังรับน�ำ้ หนัก
แบบเดิมของไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการก่อสร้างพระเจดีย์ ซึ่งมีการยกฐานสูง
น�้ำหนักมวลจ�ำนวนมากขององค์พระเจดีย์ที่เทินอยู่ด้านบน นั้นจะต้องถูกถ่ายลงมาที่
ชัน้ ฐานทัง้ หมด ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ผนังในชัน้ ฐานทีเ่ ป็นโครงสร้างแบบผนังรับน�ำ้ หนักนัน้
จะมีความหนามาก เพราะต้องต้านแรงที่กระท�ำจากทางด้านข้าง อย่างเช่นพระเจดีย์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (รูปที่ ๒๙) วิธีในการออกแบบโครงสร้างเพื่อช่วยรับ
น�้ำหนักอีกวิธีหนึ่ง คือการท�ำช่องโค้ง (Arch) จ�ำนวนมากเพื่อช่วยถ่ายน�้ำหนัก
อย่างเช่น พระเจดีย์วัดปทุมวนาราม (รูปที่ ๓๐) จากลักษณะทางโครงสร้างผนัง
รับน�ำ้ หนักแบบเดิมนัน้ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการท�ำช่องเปิดทีผ่ นังเป็นประตูหน้าต่าง
ให้กบั อาคาร เพราะการเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่หรือมีจำ� นวนมาก จะมีผลต่อการรับ
และถ่ายน�้ำหนักของอาคารทั้งหมด และจากข้อจ�ำกัดดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถ
เจาะช่องเปิด หรือสามารถท�ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อไม่มีช่องเปิดหรือมีเพียง
จ�ำนวนน้อย แสงสว่างที่จะเข้าสู่ภายในพระเจดีย์ก็น้อยลงด้วย ส่งผลต่อการระบาย
อากาศซึ่งต้องการช่องทางที่จะท�ำให้อากาศสามารถเคลื่อนที่หมุนเวียนได้ และเมื่อ
ไม่ ส ามารถระบายอากาศได้ ดี จึ ง เกิ ด ความชื้ น สะสมขึ้ น ภายในพระเจดี ย ์ จึ ง
ขาดประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านสภาพแสงและสภาพอากาศ ท�ำให้ไม่เอือ้ ต่อการใช้พนื้ ที่
ภายในเพื่อท�ำกิจกรรมเท่าใดนัก

อุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ 59
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปที่ ๒๙ รู ป ตั ด พระเจดี ย ์ วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต รูปที่ ๓๐ รูปตัดพระเจดีย์วัดปทุมวนาราม ผนัง
มหาสี ม าราม ผนั ง ที่ ชั้ น ฐานหนา
ที่ชั้นฐานมีความหนา และท�ำเป็นช่อง
ประมาณ ๔ เมตร
โค้ง (Arch) เพื่อช่วยรับน�้ำหนัก

พระอุโบสถเจดียว์ ดั อัษฎางคนิมติ ร ได้น�ำวิทยาการโครงสร้างอย่างตะวันตก
(รูปที่ ๓๑) เข้ามาผนวกกับรูปทรงพระเจดีย์แบบไทย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ ผนังของอาคารทั้งส่วนเจดีย์องค์ระฆัง และส่วนชั้นฐานนั้นมีความหนา
ที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความหนาของผนังรับน�้ำหนักแบบเดิม ซึ่งส่วนที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยรับน�้ำหนักของพระเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรนี้คือ ผนังในส่วนชั้นฐาน ซึ่งแยก
ออกเป็น ๒ ส่วน คือผนังชั้นใน และผนังชั้นนอก ผนังชั้นในท�ำหน้าที่รับน�้ำหนักจาก
องค์เจดีย์ด้านบนโดยตรง ผนังชั้นนอกเป็นโครงสร้าง Arch โค้ง ช่วยรับแรงจากผนัง
จากผนังชั้นในอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีเหล็กเส้นช่วยรับแรงดึง ยึดระหว่างผนังชั้นนอกและ
ผนังชั้นในไว้ด้วยกัน เมื่อผนังขององค์ระฆังเจดีย์ด้านบนมีความหนาน้อย น�้ำหนักใน
ส่วนนี้ที่จะถ่ายลงสู่โครงสร้างชั้นฐานด้านล่างจึงลดลงไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท�ำให้
ผนังด้านข้างไม่จ�ำเป็นต้องมีความหนาดังเช่นผนังรับน�้ำหนักแบบเดิม ผนวกกับมีการ
ใช้เหล็กเส้นมาเสริมช่วยในการรับแรงอีกทางหนึ่งด้วย ส่งผลให้ผนังในส่วนนี้สามารถ
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เจาะเป็นช่องหน้าต่างและช่องประตูได้โดยรอบ อันเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการใช้งาน
กิจกรรมภายในซึง่ ต้องการแสงสว่าง และการระบายอากาศ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับการใช้งานพระเจดียก์ อ่ นหน้านี้ จะเห็นว่าการใช้งานภายในชัน้ ฐานนัน้ ไม่ได้ถกู เน้นให้
มีความส�ำคัญ เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ต่างจากพระอุโบสถเจดีย์
วัดอัษฎางคนิมิตร ที่ออกแบบโครงสร้างเพื่อมาแก้ไขข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้น ท�ำให้สามารถ
ผนวกการใช้งานอุโบสถ ซึง่ ถือว่าเป็นส่วนทีส่ �ำคัญมากส่วนหนึง่ ของวัด เข้ามาผนวกอยู่
ในชั้นฐานของอาคารได้

รูปที่ ๓๑ รู ป ตั ด พระอุ โ บสถเจดี ย ์ วั ด อั ษ ฎางคนิ มิ ต ร มี รูปที่ ๓๒ เหล็กเส้นช่วยรับแรงดึง
โครงสร้าง Arch โค้งช่วยรับแรงทางด้านข้าง ท�ำให้
ทีย่ ดึ อยูร่ ะหว่างผนังชัน้
ผนังอาคารมีความหนาลดลง
ในและผนังชั้นนอก

เดียวกัน

พัฒนาการของการผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคาร

การผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคารเดียวกัน อย่างพระอุโบสถ
เจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งเป็นอาคารซึ่งถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีความพยายาม
ที่จะผนวกอาคารอุโบสถและเจดีย์เข้าไว้ด้วยกันก่อนหน้าการสร้างพระอุโบสถเจดีย์
วัดอัษฎางคนิมิตร
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เมือ่ พิจารณาพระอารามทีถ่ กู สถาปนาขึน้ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก่อนการสถาปนาวัดอัษฎางคนิมิตรนั้นประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม วัดสัตนารถปริวัตร วัดเทพศิรินทราวาส และวัดนิเวศธรรมประวัติ
พระอารามที่ มี ลั ก ษณะของการผนวกการใช้ ง านอุ โ บสถและเจดี ย ์ เ ข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น
ปรากฏใน ๒ พระอารามด้วยกันคือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดนิเวศธรรม
ประวัติ
๒.๑ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ เป็น
พระอารามแรกในรัชกาล การระบุว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ มีการผนวกการ
ใช้งานอุโบสถและเจดีย์เข้าไว้ด้วยกันนั้น ด้วยเหตุว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ผูกพัทธสีมาขึน้ ทีก่ �ำแพงล้อมรอบเขตวัดไว้ทงั้ หมด ดังนัน้ พืน้ ทีภ่ ายในก�ำแพงวัดทัง้ หมด
จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถท�ำสังฆกรรมได้ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในชั้นฐานพระเจดีย์ด้วย จึงอาจ
กล่าวได้ว่าพื้นที่ในชั้นฐานของพระเจดีย์สามารถใช้งานอย่างอุโบสถ แต่จากการใช้งาน
อาคารของวัดทั้งในอดีตและปัจจุบัน พื้นที่ที่ใช้ในการท�ำสังฆกรรม อยู่ที่อาคารด้าน
ทิศเหนือของพระเจดีย์ และเรียกอาคารนั้นเป็นพระอุโบสถของวัด (รูปที่ ๓๓) และ
เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในพื้นที่ชั้นฐานของพระเจดีย์
แล้ว จะเห็นได้วา่ ลักษณะพืน้ ทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการใช้งานอย่างอุโบสถซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ
ของวัดและต้องใช้งานเป็นประจ�ำ เพราะพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในถูกล้อมด้วยผนังซึ่ง
มีช่องเปิดเพียงประตู ๒ ต�ำแหน่งเท่านั้น ความสามารถในการน�ำเอาแสงธรรมชาติ
เข้ามาในอาคารเพื่อการใช้งาน และความสามารถในการระบายอากาศ จึงไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
พื้นที่ในชั้นฐานของพระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถึงแม้จะสามารถ
ใช้ท�ำสังฆกรรมได้ตามบทบัญญัติ แต่เมื่อพิจารณาถึงความประสงค์ในการใช้งาน
ที่แท้จริง การท�ำสังฆกรรมจะเกิดขึ้นในอาคารอีกหลังหนึ่ง ดังนั้น การผนวกอาคาร
อุโบสถและเจดีย์ไว้เป็นอาคารเดียวกันของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ ตาม
ความเห็นของผู้เขียนจึงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแต่เพียงหลักการ มิได้มีความประสงค์
จะผนวกไว้เป็นอาคารเดียวกันแต่อย่างใด
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รูปที่ ๓๓ ผังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แสดงต�ำแหน่งอุโบสถ เจดีย์ และวิหาร
ที่มา: สุดจิต สนั่นไหว. การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.
(กรุงเทพฯ: บริษัทการฟิคอาร์ต ๒๘ จ�ำกัด, ๒๕๔๑).

๒.๒ วัดนิเวศธรรมประวัติ สถาปนาขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ สถาปนิกผูอ้ อกแบบ
คือ นายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) พระอุโบสถ (รูปที่ ๓๔) มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างโกธิค (Gothic) ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
พระประสงค์จะทรงบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลก และเพือ่ ให้อาณาประชาราษฎร์
ทั้งปวงชมเล่นเป็นของประหลาด จึงพระราชด�ำริให้สร้างพระอุโบสถเป็นอย่าง
สถาปัตยกรรมตะวันตก ใช่จะมีพระราชหฤทัยเลื่อมใสนับถือศาสนาอื่นนอกจาก
พระพุทธศาสนานั้นก็หามิได้๕

สมชาย พิศิษฐ์กุนสุนทร. วัดนิเวศธรรมประวัติ. (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียน
วัฒนา, ๒๕๒๘), หน้า ๕.
๕
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รูปที่ ๓๔ รูปด้านหน้า และรูปด้านข้างพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ มีลักษณะอาคารอย่างตะวันตก
ที่มา: วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์, จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยุทธ วิริยะด�ำรงค์.
ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.

เมื่อพิจารณาจากรูปทรงสถาปัตยกรรมภายนอกแล้ว เป็นการยากที่จะระบุ
ได้ว่าพระอุโบสถหลังนี้มีความพยายามในการผนวกการใช้งานของอาคารอุโบสถและ
เจดีย์ไว้ด้วยกัน ด้วยเพราะลักษณะภายนอกนั้นไม่ปรากฏรูปทรงของอาคารพระเจดีย์
แต่อย่างใด อาคารในส่วนหน้าท�ำหน้าที่เป็นมุขทางเข้าและห้องโถงใหญ่ ใช้งานอย่าง
พระอุโบสถในพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปเป็นประธาน อาคารส่วนหลังเป็นหอสูง
มียอดแหลม ตอนล่างใช้งานเป็นหอระฆัง ในส่วนยอดของหอสูงนี้ ภายในเป็นที่
ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก (รูปที่ ๓๕)
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รูปที่ ๓๕ รูปตัดอาคาร แสดงส่วนหอสูงด้านบนภายในประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก
ที่มา: วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, มนัชญา วาจก์วศิ ทุ ธิ,์ จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยุทธ วิรยิ ะด�ำรงค์.
ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร.
(ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.

การประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กไว้ในอาคารหอสูงนั้น อาจวิเคราะห์ได้
ว่าผูอ้ อกแบบได้วางแผนให้อาคารหอสูงทีม่ ยี อดแหลมนัน้ ประหนึง่ เป็นพระเจดียอ์ ย่าง
ในพุทธศาสนา และถ้าพิจารณาอาคารหอสูงนัน้ เปรียบเสมือนพระเจดีย์ ความน่าสนใจ
อีกประการหนึ่งคือ ที่ตั้งของพระอุโบสถและพระเจดีย์วัดนิเวศธรรมประวัตินี้ ส่วน
อาคารพระอุโบสถนั้นเชื่อมต่อโดยตรงกับพระเจดีย์ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะที่ตั้ง
ของอุโบสถและเจดีย์ที่ปรากฏทั่วไปที่ตัวอาคารแยกเป็นอิสระจากกัน
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ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเล็ง
เห็นว่า ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางการก่อสร้างและวิทยาการ
รูปแบบใหม่จากตะวันตก๕ ช่างชาวตะวันตกจึงได้เข้ามามีส่วนอย่างมากในวงการ
การก่อสร้าง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบและการใช้สอยอาคาร ผลลัพธ์
หนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในพุ ท ธศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมจากการเปลี่ ย นแปลงนี้ คื อ
ต�ำแหน่งที่ตั้งของอาคารอุโบสถและเจดีย์ ซึ่งปกติแล้วนั้น ตัวอาคารจะแยกจากกัน
เป็นอิสระ แต่ในวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้แสดงให้เห็นว่าอาคารอุโบสถและเจดีย์
สามารถตั้งประชิดติดกันได้ ส�ำหรับวัดอัษฎางคนิมิตรแสดงให้เห็นถึงความผสม
กลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาคารเจดีย์และอุโบสถ เมื่อพิจารณาถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตรจึงอาจจะเป็น
พัฒนาการที่ต่อเนื่องของพุทธศิลปสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพยายามผนวกอาคารพระเจดีย์และอุโบสถเข้าไว้เป็น
อาคารหลังเดียวกัน (รูปที่ ๓๖)

๕
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รูปที่ ๓๖ ลายเส้นและสัญลักษณ์ แสดงการวิเคราะห์พัฒนาการการผสานรูปทรงอาคารเจดีย์และ
อุโบสถ
ที่มาลายเส้น: สุดจิต สนั่นไหว. การศึกษาเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม. (กรุงเทพฯ: บริษัทการฟิคอาร์ต ๒๘ จ�ำกัด, ๒๕๔๑).
ที่มาลายเส้น: วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร, มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์, จมร ปรปักษ์ประลัย และสุรยุทธ
วิริยะด�ำรงค์. ลายเส้นโบราณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร. (ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์), ๒๕๕๓.
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การน�ำลักษณะการผสมผสานรูปทรงและการใช้งานอาคารไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน
ปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการออกแบบและการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีหลาย
ประการด้วยกัน ปัจจัยด้านราคาค่าก่อสร้างก็เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ในการพิจารณา
ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อจ�ำกัดในการเลือกที่ดินมากขึ้น ทั้งด้านขนาด
และราคาของทีด่ นิ การสร้างอาคารจึงมักจะออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ
ได้อย่างคุ้มค่า แนวโน้มของอาคารซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นในพื้นที่อันจ�ำกัด จึงมี
ความพยายามออกแบบให้มพี นื้ ทีใ่ ช้สอยให้มากขึน้ โดยการซ้อนชัน้ อาคารขึน้ ไปในทางตัง้
เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจ
ส�ำหรับอาคารทางพุทธศาสนา โดยส่วนใหญ่แล้วมิได้ประสบปัญหาด้านขนาด
ของทีด่ นิ และไม่มปี จั จัยเกีย่ วพันด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ แต่ส�ำหรับวัดบางแห่งทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นต้องสร้างอาคารขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่จ�ำกัด หรือต้องการพื้นที่ใช้งานอาคารที่เพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบสถาปัตยกรรมพระอุโบสถเจดีย์วัดอัษฎางคนิมิตร สถาปัตยกรรมที่
ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็น
ตัวอย่างอาคารที่ดีตัวอย่างหนึ่ง สามารถน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ในรูปแบบการใช้งานซ้อนชั้น ซึ่งในปัจจุบันข้อจ�ำกัดทางด้านโครงสร้างอาคารลดลงไป
เป็นอย่างมาก การออกแบบพืน้ ทีท่ กี่ ว้างขวางและมีการซ้อนชัน้ มากขึน้ โดยใช้การสัญจร
ทางตั้งด้วยบันไดหรือลิฟท์เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานในแต่ละชั้นก็มิได้เป็นอุปสรรค
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการออกแบบอาคารทางพุทธศาสนานั้นไม่สามารถจะให้
ความส�ำคัญแต่เพียงความคุม้ ค่าในการใช้พนื้ ทีเ่ ท่านัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณา
ถึ ง ความเหมาะสมในด้ า นรู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ทรวดทรงอาคารที่ ส วยงามมี
สุนทรียภาพด้วยเช่นกัน
การออกแบบพุทธศิลปสถาปัตยกรรมในปัจจุบนั สิง่ ทีค่ วรจะต้องปฏิบตั คิ วบคู่
กันไป คือการออกแบบก่อสร้างอาคารทีย่ งั คงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
ดั้งเดิมประการหนึ่ง และการคิดออกแบบพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปอีกประการหนึ่ง
เพื่อที่จะด�ำรงรักษาพุทธศิลปสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
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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