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บทคัดยอ

บทความเปนการสรปุผลการศกึษา จากโครงการวจิยัการเปลีย่นแปลงองคประกอบทางกายภาพของศาสนสถานภายใน

กรุงรัตนโกสินทร จากแผนที่ประวัติศาสตร พ.ศ. 2430-2550 โดยมีศาสนสถานที่ไดทําการศึกษาทั้งหมด 41 แหง 

ประกอบดวยศาสนสถานในศาสนาพุทธ 38 แหง  ศาสนาพราหมณ 1 แหง ศาสนาคริสต 1 แหง และศาสนาอิสลาม 

1 แหง  ขัน้ตอนการศกึษาประกอบดวยการสงัเคราะหขอมลูจากแหลงขอมลูทตุยิภูม ิอนัไดแก โครงการวจิยัแผนทีบ่รเิวณ

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430: การรวบรวมและจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการศึกษาสถาปตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ (สกว.)  

โครงการวิจัยแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450-2475: การรวบรวม และจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการศึกษา

สถาปตยกรรมและเมอืงกรุงเทพฯ  และแผนทีก่รุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 จากนัน้นาํมาประมวลกบัขอมลูทีไ่ดจากการ

สํารวจภาคสนามและนําขอมูลที่ไดมาสรางแผนที่แสดงองคประกอบทางกายภาพของศาสนสถานในกรุงรัตนโกสินทรป 

พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ

จากการวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพของศาสนสถานท้ังสิน้ 41 แหงท่ีปรากฏในแผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 พ.ศ. 

2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2550 พบวาองคประกอบทางสถาปตยกรรมของศาสนสถานสวนใหญที่ถูกสรางขึ้นใน

แตละยุคสมัยจะคงอยูถาวร ในขณะท่ีองคประกอบน้ํา ถนน และท่ีวาง มกีารเปลีย่นแปลงในลักษณะลดลง ซึง่อาจเปนผล

จากการลดการสัญจรทางน้ําและกิจกรรมการเกษตรในพ้ืนที่เมืองหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตลอดจนการเพิม่พืน้ทีก่อสรางอาคารทัง้ในเขตพทุธาวาสและสงัฆาวาส สวนการเปลีย่นแปลงทางดานขอบเขตนัน้ไมพบ

รูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ซึ่งอาจขึ้นกับปจจัยที่หลากหลายของแตละศาสนสถาน

คําสําคัญ:  กรุงรัตนโกสินทร  แผนที่  วัด  โบสถพราหมณ  โบสถคริสต  มัสยิด  สุเหรา
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Abstract 

The paper reports the finding of the research, Transformation of Physical Elements of Religious Complexes in 

Rattanakosin Island between 1887–2007 which focuses on the physical components of 38 Buddhist temples, 

1 Hindu shrine, 1 Catholic Church, and 1 mosque.  The analysis was based on cartographic data from two 

previous researches, 1887 Plan of Bangkok: Database Compilation and Organization for Architectural and Urban 
Research, and Plans of Bangkok, 1907-1932: Database Compilation and Organization for Architectural and 
Urban Research), together with Maps of Bangkok 2007 and the data from field surveys. The result is a series 

of maps showing physical elements of the 41 religious compounds, in 1897, 1907, 1932, and 2007.

From the analysis on the layout structures of the 41 religious compounds that existed in all Bangkok maps 

namely 1897, 1907, 1932, and 2007, the architectural elements being contructed between periods were 

existed permanently, while the water elements, roads and open spaces were decreased due to reduction of 

waterway communication and agricultural landuse in Bangkok’s urban area after the reign of King Rama V, plus 

demand on building grounds for new buidings in the religious complexes. The transformation of their boundaries, 

on the other hands, were inconsistently changed according to various reasons of each religious institutes.

Keywords:  Bangkok, map, mapping, Buddhist temples, Hindu Temples, Church, Mosques

บทนํา

ศาสนสถานเปนองคประกอบของเมืองที่สําคัญเนื่องจาก
เปนสถาบนัทีอ่ยูควบคูกบัพฒันาการของสงัคมไทยมาเปน
เวลานานรูปแบบการจัดวางองคประกอบทางกายภาพ
ของศาสนสถานนอกจากจะสะทอนใหเหน็การ ใชสอยใน
เชิงพิธีกรรมทางศาสนาแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธตอสังคมรอบขาง อันสงผลใหเห็นถึง พฤติกรรม
ในการดาํรงชวีติของสงัคมตลอดจนความสมัพนัธระหวาง
เมืองและศาสนสถาน

เมื่อเมืองมีการพัฒนาเปล่ียนแปลง องคประกอบทาง
กายภาพของศาสนสถานกม็กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตาม
ไปดวย การศึกษาความเปล่ียนแปลงองคประกอบทาง
กายภาพของศาสนสถานในบริเวณเมืองเกา จึงมีความ
สําคัญตอความเขาใจในเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน
และพฤติกรรมของเมือง อยางไรก็ดกีารศึกษารปูแบบองค
ประกอบของศาสนสถานในกรุงรตันโกสนิทรเทาทีผ่านมา  
สวนมากเนนวิธีการพรรณนาวิเคราะหโดยปราศจาก
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ขอมูลหลกัฐานเชงิกายภาพ  เนือ่งจากมขีอจาํกดัทางดาน
ขอมูลแผนที่ประวัติศาสตร จึงทําใหไมสามารถอธิบาย
ความเปล่ียนแปลงดังกลาวในเชิงกายภาพได  

โครงการวิจัย  แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2430: 
การรวบรวมและจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการศึกษา
สถาปตยกรรมและเมืองกรุงเทพฯ และโครงการวิจัย  
แผนท่ีบรเิวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450–2475: รวบรวม
และจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือการศึกษาสถาปตยกรรม
และเมืองกรุงเทพฯ ที่ไดดําเนินการในระหวางป พ.ศ. 
2548–2550 โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั ไดชวยใหสามารถสรางชุดแผนที่ 
ที่แสดงองคประกอบทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร 
ในป พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2475   โดย
สามารถแสดงตําแหนงที่ตั้ง และองคประกอบทาง
กายภาพภายในศาสนสถานท้ังหมดซ่ึงถือเปนขอมูล
สําคัญที่สามารถนํามาใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบทางกายภาพของศาสนสถาน

โครงการวิจัยการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางกายภาพ
ของศาสนสถานภายในกรุงรัตนโกสินทรจากแผนที่
ประวัติศาสตร พ.ศ. 2430-2550 จึงไดทําการศึกษา
ความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของศาสนสถานภายใน
กรุงรัตนโกสินทรโดยใชฐานขอมูลจากชุดแผนท่ีที่ไดจาก
งานวิจัยที่ไดกลาวในขางตนเปนหลัก โดยนําขอมูลที่
ไดการชุดแผนที่มาประมวลรวมกับขอมูลจากงานวิจัย 
องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรในสมัย 
รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลท่ี 7 ที่ไดดําเนินการโดยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกอน  
หนานี้  โดยมุงเนนการวิเคราะหตําแหนงที่ตั้ง และ องค
ประกอบกายภาพภายในศาสนสถาน ทั้งในแงองค
ประกอบทางสถาปตยกรรมและภมูสิถาปตยกรรมการใช
ที่ดินของพื้นที่ซึ่งแบงเปนประเภทศาสนสถาน ประเภท
สถานท่ีราชการ (สถานศึกษา) ประเภทพาณิชยกรรม (ราน
คาและหองแถว) และประเภทอยูอาศัย (บาน) นอกจาก
นี้ยังทําการศึกษาถึงองคประกอบที่ใชกําหนดขอบเขต
ที่ดินของวัด เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาณาเขต
ระหวางป พ.ศ. 2430–2475 กอนจะนํามาเปรียบเทียบ
กับข อมูลจากแผนที่กรุงเทพฯ พ .ศ . 2550 ของ
กรุงเทพมหานครและผลจากการสํารวจภาคสนาม

ขอบเขตการศึกษา  

เนือ่งจากขอจาํกดัดานขอมลูจากแผนท่ีประวัตศิาสตร การ
วิจัยดําเนินการศึกษาเฉพาะศาสนสถานในเขตกรุง
รัตนโกสินทรชั้นในถึงชั้นนอก อันไดแก พื้นท่ีที่เปนเกาะ
ระหวางแมนํ้าเจาพระยาและคลองผดุงกรุงเกษม โดย    
ไมรวมถึงฝงกรุงธนบุรี สําหรับบริเวณภายในเขตกรุง
รัตนโกสินทรนั้น พบวามีศาสนสถานอยูเปนจํานวนมาก
ทัง้ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินด ูศาสนาคริสต 
และศาสนาอิสลามโดยการสืบคนสามารถสรุปรายชื่อ 
และจํานวนศาสนสถานในกรุงรัตนสินทรไดเปนศาสน
สถานของศาสนาพุทธ จํานวน 38 วัด  ศาสนสถานของ
ศาสนาฮนิด ูจาํนวน 1 วดัไดแก โบสถพราหมณเสาชงิชา  
ศาสนสถานของศาสนาคริสต จํานวน 1 วัด  ไดแก    วัด
กาลหวาร ศาสนสถานของศาสนาฮสิลาม จาํนวน 1 หลงั
ไดแก สุเหราจักรพงศ  ทั้งน้ีนิยาม “องคประกอบทาง
กายภาพ” ที่ใชในบทความ หมายถึง รูปสัญลักษณ     
องคประกอบของศาสนสถาน ทีป่รากฏบนแผนที ่ทีแ่สดง
ใหเห็นลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม 
อาทิเชน อาคารทั้งถาวรและชั่วคราว ถนน ทางเดินเทา 
รั้ว กําแพง บอน้ํา คู คลอง เปนตน โดยการศึกษาแบง
ออกเปน 4 หมวดหมูใหญๆ ไดแก องคประกอบทาง
สถาปตยกรรม องคประกอบน้ํา ขอบเขตท่ีดิน และ     
องคประกอบถนนและท่ีวาง

การสรางชุดแผนที่แสดงองคประกอบ
ทางกายภาพของศาสนสถาน

คณะผู วิจัยไดจัดทําแผนที่แสดงองคประกอบทาง
กายภาพของศาสนสถานในรูปแบบแผนท่ีดิจิตอล     
โดยใชแผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2550 (สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร, 2550) เปนฐานขอมูลตั้งตนในการ
ดําเนินการ เน่ืองจากเปนแผนท่ีซึ่งพัฒนาข้ึนจากการ
สํารวจภาพถายทางดาวเทียม และไดรับการแปลงขอมูล
แบบ UMT ในระบบดิจิตอลทําใหมีความแมนยําสูงจาก
นั้นจึงทําการเขียนแผนท่ีขึ้นใหมดวยโปรแกรมออโตแคด 
(AutoCAD)  จากน้ันจงึทาํการประมวลขอมลูกบัชดุแผนท่ี
ประวัติศาสตรดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อทําการสราง
แผนท่ีเปรียบเทียบองคประกอบของศาสนสถานแตละ 
แหง ในแตละป โดยไดกําหนดช้ันขอมูล (layer) ของ         
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องคประกอบภายในศาสนสถานท่ีนํามาแยกวิเคราะห     
อันไดแก

1. ชั้นข อมูลองคประกอบสถาปตยกรรมเพื่อการ
ศาสนกิจ เชน พระอโุบสถ พระวหิาร ศาลาการเปรยีญ 
พระเจดีย  โบสถคริสต สุเหรา และหมูกุฏิ  เปนตน

2. ชัน้ขอมลูองคประกอบสถาปตยกรรมเพ่ืองานราชการ
เชน โรงเรียน  สาํนกังานราชการ และกระทรวงตางๆ 
เปนตน

3. ชัน้ขอมูลองคประกอบสถาปตยกรรมเพือ่การพาณิชย
เชน หองแถว โกดัง และโรงงานตางๆ เปนตน

4. ชัน้ขอมลูองคประกอบเสนทางสัญจรทางน้ําเชน แมนํา้ 
คูคลอง และลํากระโดง เปนตน

5. ชั้นขอมูลองคประกอบเสนทางสัญจรทางบกเชน 
ถนน และแนวทางเดิน เปนตน

6. ชั้นขอมูลองคประกอบอ่ืนเชน บานพักอาศัยของ
ประชาชน

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทาง
กายภาพของศาสนสถาน

การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบทางกายภาพของ
ศาสนสถานจากชุดแผนท่ีที่สรางขึ้นใหม ทําใหพบความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้

1 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบสถาปตยกรรม 

ในศาสนสถานระหวางป พ.ศ. 2430-2550

1.1 พบการเปล่ียนแปลงขององคประกอบสถาปตยกรรม 
ในทกุศาสนสถานตัง้แตป พ.ศ. 2430 จนถงึ พ.ศ. 2550

1.2 มีศาสนสถานจํานวน 39 แหง ที่มีองคประกอบ
สถาปตยกรรมปรากฏอยูคงเดิมตั้งแตในแผนท่ีกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2430 จนถึง พ.ศ. 2550 ไดแก วัดชนะสงคราม 
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดรังสีสุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราช-
รงัสฤษฏ  วดัศิรอิาํมาตย วดัมหรรณพาราม วดัเทพธิดา-
ราม วดัราชนดัดาราม วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม     
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบูรณราชวรวิหาร 

วัดนรนารถสุนทริการาม วัดอินทรวิหาร วัดสามพระยา 
วดัเอีย่มวรนุช วดัมกฎุกษตัรยิาราม วดัใหมบางขนุพรหม   
วัดโสมนัสวิหาร วัดสังเวศวิศยาราม วัดตรีทศเทพ
วัดปรินายก วัดสุนทรธรรมทาน วัดสิตาราม วัดสระเกศ 
วัดดิสานุการาม วัดเทวีวรญาติ วัดเทพศิรินทราวาส      
วัดพระพิเรนทร วัดคณิกาผล วัดชัยชนะสงคราม วัดกัน-
มาตยุาราม วดับพติรพมิขุ วดัจกัรวรรดิราชาวาส วดัปทมุ- 
คงคาราม โบสถพราหมณเสาชิงชา และวัดกาลหวาร 
 
1.3 มีศาสนสถานจํานวน 27 แหง ที่มีองคประกอบ
สถาปตยกรรมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2450 และยังปรากฏ
อยูคงเดิมจนถึงป พ.ศ. 2550 ไดแก วัดชนะสงคราม     
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดรังสีสุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราช-
รงัสฤษฏ วดัศริอิาํมาตย วดัมหรรณพาราม วดัราชนัดดา- 
ราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ-   
สถติมหาสมีาราม   วดัสุทศันเทพวราราม วดัพระเชตพุน-
วิมลมังคลาราม วัดราชบูรณราชวรวิหาร วัดนรนารถ-    
สุนทริการาม วัดเอี่ยมวรนุช วัดมกุฎกษัตริยาราม        
วัดโสมนัสวิหาร วัดตรีทศเทพ วัดปรินายก วัดสระเกศ   
วัดเทวีวรญาติ วัดเทพศิรินทราวาส วัดพลับพลาไชย     
วัดคณิกาผล วัดชัยชนะสงคราม วัดจักรวรรดิราชาวาส 
วดัสมัพนัธวงศาราม โบสถพราหมณเสาชงิชา และสเุหรา
จักรพงศ   

1.4 มีศาสนสถานจํานวน 28 แหง ที่มีองคประกอบ
สถาปตยกรรมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2475 และยังปรากฏ
อยูคงเดิมจนถึงป พ.ศ. 2550 ไดแก ไดแก วดัชนะสงคราม
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดรังสีสุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราช-
รงัสฤษฏ วดัศริอิาํมาตย วดัมหรรณพาราม วดัเทพธดิา-
ราม วดัราชนดัดาราม วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม     
วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัราชบรูณราชวรวหิาร      
วดันรนารถสุนทริการาม วัดอินทรวิหาร วัดเอ่ียมวรนุช 
วดัโสมนสัวิหาร วดัสงัเวศวศิยาราม วดัปรนิายก วดัสระเกศ 
วัดเทพศิรินทราวาส วัดพระพิเรนทร วัดพลับพลาไชย   
วัดชัยชนะสงคราม วัดกันมาตุยาราม วัดบพิตรพิมุข       
วดัจกัรวรรดิราชาวาส วดัสมัพนัธวงศาราม และวัดปทุม-
คงคาราม 
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2  การเปลีย่นแปลงองคประกอบนํา้ในศาสนสถาน 
ระหวางป พ.ศ. 2430-2550

2.1 มีศาสนสถานท่ีไมพบการเปล่ียนแปลงองค
ประกอบน้ําเพยีง 3 แหงไดแก วดัราชนัดดาราม วดัราช-
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และโบสถพราหมณเสาชิงชา

2.2 การเปล่ียนแปลงองคประกอบน้ําในทุกศาสน
สถาน เปนไปในลักษณะลดลง 

2.3 ศาสนสถานท่ีพบการเปล่ียนแปลงขององค
ประกอบนํา้ทัง้ 38 แหง ไดแก  วดัชนะสงคราม วดับวร-
นิเวศวิหาร วัดรังสีสุทธาวาสวัดมหาธาตุยวุราชรงัสฤษฏ 
วดัศิรอิาํมาตยาราม วดัมหรรณพาราม วดัเทพธดิาราม   
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม      
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบูรณราชวรวิหาร 
วัดนรนารถสุนทริการาม วดัอนิทรวหิาร วดัสามพระยา 
วดัเอีย่มวรนชุ วดัมกฎุกษัตริยาราม วัดใหมบางขุนพรหม 
วัดโสมนัสวิหาร วัดสังเวศวิศยาราม วัดตรีทศเทพ        
วัดปรินายก วดัสนุทรธรรมทาน วดัสติารามวัดสระเกศ  
วัดดิสานุการาม วัดเทวีวรญาติ วัดเทพศิรินทราวาส      
วดัพระพิเรนทร วดัพลบัพลาไชย วดัคณิกาผล วดัชัยชนะ-
สงคราม วันกันมาตุยาราม วัดบพิตรพิมุข วัดจักรวรรดิ-
ราชาวาส วัดสัมพันธวงศาราม วัดปทุมคงคาราม         
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดกาลหวาร และสุเหราจักรพงศ   

3  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของศาสนสถาน

ระหวางป พ.ศ. 2430-2550

3.1 มีศาสนสถานทั้งสิ้น 7 แหง ที่ ไม พบการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตเลย ระหวางป พ.ศ. 2430–2550 
ไดแก วัดบวรนิเวศวิหาร วัดรังสีสุทธาวาส วัดมหาธาตุ-
ยวุราชรังสฤษฏ วดัราชนัดดาราม วดัราชบพิธสถิตมหา-
สีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โบสถพราหม  
เสาชิงชา และสุเหราจักรพงษ    

3.2 มีศาสนสถานท่ีพบการลดลงของขอบเขตจํานวน 
8 แหง ไดแก  วัดมหรรณพาราม วัดเทพธิดาราม         
วดัสทุศันเทพวราราม วดันรนารถสนุทรกิาราม วดัเอีย่ม-
วรนชุ วดัตรทีศเทพ วดัดสิานกุาราม วดัจกัรวรรดริาชาวาส 

3.3 มศีาสนสถานท่ีพบการเพ่ิมขึน้ของขอบเขตจํานวน 

8 แหง ไดแก  วัดชนะสงคราม วัดราชบูรณราชวรวิหาร 
วดัมกฎุกษตัรยิาราม วดัโสมนสัวหิาร วดัสังเวศวศิยาราม 
วัดสระเกศ วัดเทวีวรญาติ และวัดชัยชนะสงคราม 
 
3.4 มีศาสนสถานท่ีพบการเปล่ียนแปลงขอบเขต ใน
ลกัษณะเพ่ิมข้ึน และลดลงอยางไมแนนอน ทัง้สิน้ 18 แหง 
ไดแก  วดัศริอิาํมาตยาราม วดัราชประดิษฐสถติมหาสมีาราม 
วัดอินทรวิหาร วัดสามพระยา วัดใหมบางขุนพรหม      
วัดปรินายก วัดสุนทรธรรมทาน วัดสิตาราม วัดเทพ-   
ศรินิทราวาส วดัพระพิเรนทร วดัพลบัพลาไชย วดัคณกิาผล 
วัดกันมาตุยาราม วัดบพิตรพิมุข วัดจักรวรรดิราชาวาส 
วดัสัมพนัธวงศาราม วดัปทมุคงคาราม วดัไตรมติรวทิยาราม 
และวัดกาลหวาร 

4.  การเปล่ียนแปลงองคประกอบถนนและท่ีวาง

ในศาสนสถาน ป พ.ศ. 2430-2550
 
4.1 มีศาสนสถานท่ีไมพบการเปล่ียนแปลงองค
ประกอบถนนและท่ีวางเพียง 1 แหง ไดแก สุเหรา
จักรพงษ

4.2 มีศาสนสถานท่ีพบการลดลงขององคประกอบ
ถนนและท่ีวางจํานวน 17 แหง ไดแก วัดมหรรณพาราม 
วัดเทพธิดาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดนรนารถสุน- 
ทรกิาราม วดัเอีย่มวรนุช วดัตรีทศเทพ วดัสนุทรธรรมทาน 
วัดสิตาราม วัดสระเกศ วัดดิสานุการาม วัดเทพศิริน-  
ทราวาส วดัพลบัพลาไชย วดัชยัชนะสงคราม วดัจกัรวรรดิ- 
ราชาวาส วัดสัมพันธวงศาราม วัดปทุมคงคาราม และ   
วัดไตรมิตรวิทยาราม   

4.4 มศีาสนสถานทีพ่บการเปลีย่นแปลงองคประกอบ
ถนนและท่ีวาง ในลักษณะที่ไมแนนอน แตมีแนวโนมลด
ลง ทัง้สิน้ 23 แหง ไดแก  วดัชนะสงคราม วดับวร- นิเวศ
วิหาร วัดรังสีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ วัดศิริ-   อํามา
ตยาราม วดัราชนดัดารามวดัราชบพธิสถติมหา-สมีาราม 
วดัราชประดิษฐสถติมหาสีมาราม วดัพระเชตุพน- วิมล
มงัคลาราม วดัราชบรูณะวรมหาวหิาร วดัอนิทรวิหาร วดั
สามพระยา วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดใหมบางขุนพรหม 
วดัโสมนัสวิหาร วดัสังเวชวิศยาราม วดัปรนิายก วดัเทวี-
วรญาติ วัดพระพิเรนทรวัดคณิกาผล วัดกันมาตุยาราม 
วดับพติรพมิขุ โบสถพราหมณเสาชงิชา และวดักาลหวาร
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การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางกายภาพของศาสนสถานภายในกรุงรัตนโกสินทร จากแผนที่ประวัติศาสตร พ.ศ. 2430 - 2550

ภาพที่ 1: แสดงตัวอยางของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัดบวรนิเวศนวิหาร ระหวางป พ.ศ. 2430-2550

ภาพที่ 1-4 แสดงตัวอยางของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของศาสนสถาน ระหวางป พ.ศ. 2430-2550 
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ภาพที่ 2: แสดงตัวอยางของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัดสุทัศนเทพวราราม ระหวางป พ.ศ. 2430-2550
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ภาพที่ 3: แสดงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัดราชบูรณะวรวิหาร ระหวางป พ.ศ. 2430-2550
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ภาพที่ 4: แสดงตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัดปรินายกวรวิหาร ระหวางป พ.ศ. 2430-2550
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สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทาง
กายภาพของศาสนสถาน จากแผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2430  2450  2475 และ 2550 สามารถสรุปผลการ
วิจัยได ดังนี้ 

1. ในดานองคประกอบสถาปตยกรรม  แมพบวามีการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบสถาปตยกรรมในทุก ศาสน
สถานระหวางป พ.ศ. 2430–2550 แตก็พบวามีศาสน
สถานจํานวนถึง 39 แหง จาก 41 แหง ที่ปรากฏองค
ประกอบเดมิท่ีคงอยูตัง้แตป พ.ศ. 2430 ในขณะทีม่ศีาสน
สถานที่พบองคประกอบสถาปตยกรรมที่ ปรากฏขึ้นใหม 
ในป พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2475 และยังคงปรากฏอยู
ในป พ.ศ. 2550 จํานวน 27 แหง และ 28 แหง ตาม
ลําดับ  ประเด็นดังกลาวชี้ใหเห็นวา องคประกอบทาง
สถาปตยกรรมของศาสนสถานในเกาะรัตนโกสินทร มี
แนวโนมท่ีจะปรากฏอยูอยางถาวร ไมวาจะไดรับการ
กอสรางในยคุสมยัใด กม็กัจะดาํรงอยูและไดรบัการบาํรงุ
รักษาแมวาเวลาจะผานไปกวาหนึ่งศตวรรษ 

2. การเปลี่ยนแปลงองคประกอบน้ําของศาสนสถาน 
สวนใหญมีลักษณะลดลง โดยพบการลดลงขององค
ประกอบดังกลาวในจํานวนศาสนสถานถึง 38 แหง จาก
ทั้งหมด 41 แหง ในขณะท่ีพบศาสนสถานท่ีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบนํ้าเลยเพียง 3 แหง และไมมี
ศาสนสถานใดท่ีพบการเพ่ิมขึน้ขององคประกอบน้ําในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2430–2550 ขอมลูดงักลาวอาจสัมพนัธ
กบัการลดลงของการสญัจรทางน้ําและพืน้ทีเ่กษตรกรรม
ในเขตเมือง หลังจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหวั เมือ่ผูคนหนัมาใชเสนทางถนนมาก
ขึ้น และศาสนสถานก็ตองการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางบก 
โดยถมบอน้ํา คูคลอง เปนพื้นที่กิจกรรม พื้นที่กอสราง
อาคารตางๆ ตลอดจนลานจอดรถเพ่ือรองรับการเขาถึง
โดยรถยนต  

3. การเปลี่ยนแปลงดานขอบเขตของศาสนสถานใน  
ชวงป พ.ศ. 2430-2550 สวนใหญพบวามีลักษณะ          
ไมแนนอน กลาวคือมีทั้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง  
โดยมีจํานวนศาสนสถาน 18 แหงที่มีการเปล่ียนแปลง
ขอบเขตอยางไมคงที่  8 แหงมีพื้นที่ลดลง 8 แหงมีพื้นที่
เพิ่มข้ึน  ในขณะที่อีก 7 แหง มีพื้นที่เทาเดิมตลอด     
ระยะเวลาการศึกษา ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่      

หลากหลายของแตละศาสนสถานในการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับ   
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองใน
ชวงเวลาการศึกษา อยางไรก็ดีเปนท่ีนาสังเกตถึงการลด
ลงของขอบเขตศาสนสถานถึง 8 แหง ที่โดยปกติเปนเขต
ธรณีสงฆ ซึ่งไมสามารถทําการซ้ือขายได จึงควรท่ีจะ
ทําการศึกษาในรายละเอียดตอไป

4.   การเปล่ียนแปลงองคประกอบถนนและท่ีวางภายใน
ศาสนสถาน ในชวงป พ.ศ. 2430-2550 มีเพียง 1 
ศาสนสถานท่ีไมมกีารเปลีย่นแปลง และไมพบการเพ่ิมขึน้
ขององคประกอบถนนและพื้นที่วางในทุกศาสนสถาน    
ในขณะท่ีมีจํานวน 17 แหงที่พบวาลดลงและมีจํานวน   
22 แหง ที่พบการเปลี่ยนแปลงท่ีไมแนนอน คือมีทั้งเพิ่ม
ขึ้นและลดลง แตมีแนวโนมที่ลดลงตอเน่ือง ลักษณะดัง
กลาวแสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีลดลงขององคประกอบ
ถนนและท่ีวาง ซึง่มกัจะถูกแทนท่ีดวยการกอสรางอาคาร
ที่เพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอในขณะที่อาณาเขตของศาสน
สถานสวนใหญไมสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได
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