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บทคัดยอ

เคยมีการตัง้คําถามในแวดวงสถาปตยกรรมวา “รปูแบบสถาปตยกรรมไทยในดนิแดนชายฝงทะเลภาคตะวนัออกของไทย

นั้นเปนอยางไร และมีอัตลักษณชัดเจนหรือไม” จากการสํารวจพุทธศิลปสถาปตยกรรมไทยประเภทวัดในเขตจังหวัด

ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  ไดพบวัดๆ หน่ึงมีความนาสนใจอยางยิ่งใน

ดานแนวความคิดในการออกแบบ และมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของชาติไทย วัดที่กลาวถึงนี้ คือ “วัดราชบัลลังก” 

บทความนี้มุงเนนศึกษาโบราณสถานภายในวัดที่สําคัญที่สุด คือ อุโบสถ  เนื่องจากมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัว  แปลกตา  แตกตางจากสถาปตยกรรมไทยในภาคอืน่ๆ  สมควรตอการศกึษาในดานทีม่าของแนวความคดิใน

การออกแบบ  รูปแบบสถาปตยกรรมของอุโบสถมีการผสมผสานระหวางศิลปะไทย  จีน  และตะวันตก สงผลใหเกิด

ประเด็นคําถามใหม คือ  “เหตุใดจึงมีการผสมผสานศิลปะจีนรวมอยูในการออกแบบอุโบสถน้ี”  ซึ่งอาจวิเคราะหไดเปน 

2 ประเด็น ดังนี้  

  1. ชุมชนในเขตน้ีเคยเปนชุมชนของชาวจีน

  2. สมเด็จพระเจาตากสินมีเช้ือสายจีนและมีความสัมพันธอันดีกับจีน

รูปแบบสถาปตยกรรมของอุโบสถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับตางชาติ  และที่สําคัญคือไดเกิดการ

สรางสรรคผสมผสานรูปแบบงานสถาปตยกรรมตางวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน  ถือเปนคุณคาทางสถาปตยกรรมไทย

รูปแบบใหม  

คําสําคัญ: พุทธศิลปสถาปตยกรรมไทย  การผสานรูปแบบงานสถาปตยกรรม  ชายฝงทะเลภาคตะวันออก  อัตลักษณ
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ABSTRACT

This article is a response to a question : “what is the form of Thai architecture in the eastern seaboard of 

Thailand, and does it have an obvious identity?”  In response to this question, Buddhist temples in the eastern 

provinces of Chonburi, Rayong, Chantaburi and Trat were surveyed, and the temple of Wat Rajabanlang in 

Rayong was selected as a case study.  The paper specically examines the ubosot, or the ordination hall, with 

a unique hybridised architectural style. Through the research, it can be concluded that the use of Chinese forms 

was not merely to decorate, but was strongly based on actual traditional Chinese beliefs.  The use of

Chinese-style auspicious symbols on the window frames, for instance, indicates that either the community in 

this area was once dominated by Chinese migrants, or it was meant to represent the good relationship between 

King Taksin and the Chinese subjects. Nonetheless, it should also be noted that the architectural style of the 

ubosot shows a strong relationship between Thailand and other countries.  What is more important is the 

creativity of art that allows various cultures to blend harmoniously, as seen at Wat Rajabanlang.  

Keyword: Buddhist Monastery,  Hybridisation of architectural styles,  The Eastern seaboard (of Thailand),  

Identity

บทนํา

หากกลาวถึงดินแดนชายฝงทะเลภาคตะวันออกของไทย  

คงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  
และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  แตกลับ

ไมรับความสนใจในการศึกษาเชิงประวัติศาสตรและ
อารยธรรม อาจเปนเพราะมีการคนพบหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรคอนขางนอย  รวมถึงมกีารเขามาของกลุม

คนตางถิ่นตางเช้ือชาติ  ทําใหเกิดความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  ไมมีความแนนอนในตําแหนงที่ตั้งของเมือง  
เนื่องจากการต้ังถ่ินฐานไมอยูคงท่ีถาวร  ซึ่งสงผลใหไม

สามารถพัฒนาข้ึนเปนเมืองท่ีแข็งแรงเปนปกแผนได  
แมแตในยุคกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  ก็ยังไมมีความ

สนใจเขาบริหารจัดการดูแลพื้นท่ีบริเวณนี้  ดวยเหตุนี้
สภาพและฐานะของดินแดนในแถบน้ีจึงเปนบริเวณชาย
ขอบท่ีไมไดรับความสนใจตลอดมา
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อยางไรกต็าม  จากการเดนิทางสาํรวจสถาปตยกรรมและ

ศิลปกรรมอันทรงคุณคาที่ยังหลงเหลือหลักฐานใหเห็น

เปนรูปธรรม  ซึ่งมีเกณฑการคัดเลือกจากอาคารภายใน

วัดท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานโดยกรม

ศิลปากร ในเขตจังหวัดชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ

ไทย คอื ชลบรุ ีระยอง จนัทบุร ีและตราด  พบวา  มคีวาม

หลากหลายในหลายๆ ดาน  ไดแก  ความหลากหลายดาน

ประเภทอาคาร ความหลากหลายดานรปูแบบสถาปตยกรรม  

และความหลากหลายดานยุคสมัย  ซึ่งความหลากหลาย

เหลานีม้คีวามนาสนใจ  ทาทายใหคนหาคําตอบ  และอาจ

ทาํใหเขาใจถงึเหตแุละปจจยัของการกอตวัทางวฒันธรรม

ในดินแดนชายฝงทะเลภาคตะวันออกมากขึ้น

จากการสํารวจโบราณสถานหลายวัด  ไดพบวัดหนึ่งมี

ความนาสนใจในเชิงแนวความคิดในการออกแบบ  ซึ่ง

เปนตัวอยางท่ีดีเก่ียวกับการผสมผสานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม  และที่สําคัญวัดนี้ยังมีบทบาทใน

ประวัติศาสตรชาติไทย  อีกทั้งความหมายของชื่อวัดที่

แสดงถึงสถาบันพระมหากษตัริย  วดัท่ีกลาวถงึน้ี คอื “วดั
ราชบัลลังก”

ที่มาและความสําคัญของวัดราชบัลลังก

วดัราชบลัลงัก  เดมิมชีือ่วาวดัเนนิสระ  หรอืชาวบานทอง

ถิ่นเรียกวา  วัดทะเลนอย  ตั้งอยูบานทะเลนอย  ตําบล

ทางเกวียน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  วัดราชบัลลังก

นี้ สรางขึ้นเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด  บางวาสราง

ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (สนง.วัฒนธรรม

จงัหวัดระยอง อส.มศ., 2551)  บางวาสมเดจ็พระเจาตากสนิ

โปรดใหชาวบานชวยกันสรางข้ึน เพือ่อทุศิสวนกุศลใหกบั

ทหารท่ีเสียชวีติในวีรกรรมทุงพลง  บานทะเลนอย  ในครัง้

กอนเขาตีเมืองจันทบูร  ราวป พ.ศ. 2310  ในชวงท่ีเสีย

กรงุศรอียุธยาใหแกพมา (จรวีรรณ  รตันประยูร ชมุเปย, 

2552)  

อยางไรก็ตาม  ถึงแมตอนเริ่มสรางวัดอาจเปนเพียงวัด

เล็กๆ ไมเปนที่รูจักโดยท่ัวไป  แตวัดราชบัลลังกก็ไดมี

บทบาทสําคัญเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาคร้ังที่ 

2  เมื่อกองทัพของสมเด็จพระเจาตากสินไดพาไพรพล

หลบหนมีาทางภาคตะวนัออก  ซึง่มเีหตกุารณทีเ่กีย่วของ

กับวัดราชบัลลังก  คือ  กอนเขายึดเมืองจันทบูร  สมเด็จ

ภาพท่ี 1: แผนที่แสดง 4 จังหวัดชายฝงทะเลภาคตะวันออก
ของไทย

ภาพที่ 2: แผนที่แสดงที่ตั้งวัดราชบัลลังก ในเขตอําเภอแกลง 
ที่มา : www.reo13.go.th
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พระเจาตากสนิทรงกรฑีาพลทหารออกจากเมอืงระยองไป
บานประแส บานกลํ่า เมืองแกลง  และไดตั้งทัพที่บาน
ทะเลนอย หรือเนินสระ (วัดราชบัลลังกในปจจุบัน)     
(จรีวรรณ  รัตนประยูร ชุมเปย, 2552)  ปจจัยหนึ่งใน
การตั้งทัพ ณ สถานท่ีแหงนี้  เพราะเปนชัยภูมิที่ดี ทาง
ทิศตะวันออกของวัดใกลกับแมนํ้าประแส  สามารถเดิน
เรือออกสูอาวไทยไดและท่ีแมนํ้าประแสน่ีเองทหารจีน
ประมาณ 500 คน ไดเดินทางมาถึงและขึ้นฝงบริเวณนี้  
ตามที่สมเด็จพระเจาตากสินมีหนังสือขอความชวยเหลือ

จากประเทศจีน  แตก็มีเหตุการณที่ไมคาดคิด  เม่ือขุน

รามหม่ืนซอง (กรมการเกาเมืองระยอง ซึ่งเคยปลนคาย

สมเดจ็พระเจาตากสนิ)  นาํพรรคพวกไลฟนแทงฆาทหาร

ทั้งไทยและจีนตายเปนจํานวนหนึ่ง  ทําใหพระองคเสีย

พระทัยเปนอยางมาก  จงึทรงฝงศพทหารไวทีว่ดัเนนิสระ

และปลูกตนมะขามกับตนโพธ์ิไวบรเิวณนัน้ ทัง้ยงัปรากฏ

อยูใหเห็นในปจจุบัน (จรีวรรณ รัตนประยูร ชุมเปย, 

2552)  ตอมาในคืนกอนเขาตีเมืองจันทบูร  พระองค

ทรงรับสั่งโยธาทหารเมื่อหุงหาอาหารกินเสร็จแลวใหเท

อาหารที่เหลือท้ิงและทุบหมอขาวหมอแกงเสียใหหมด  

ภาพที่ 3: แผนที่แสดงท่ีตั้งวัดราชบัลลังกซึ่งอยูใกลกับแมนํ้า
ประแส สะดวกตอการเดินเรือออกสูอาวไทย

ภาพที่ 4: ตนมะขามและตนโพธ์ิ  ซึ่งเชื่อกันวาเปนสถานท่ีฝง
ศพทหารจํานวนมาก

หมายไปกินขาวดวยกันในเมืองวันพรุงน้ี  ถึงตีเอาเมือง 
ไมไดในคํ่าวันนี้ก็จะไดตายเสียดวยกันใหหมดทีเดียว  
(พลตรี จรรยา  ประชิตโรมรัน, 2543) ซึง่สถานท่ีกระทํา
การนี้คือ วัดราชบัลลังกในปจจุบัน  หลังจากน้ันพระองค
ก็ทําการยึดเมืองจันทบูรและกอบกู  เอกราชให กับ
ประเทศไทยไดสําเร็จ  ทรงปราบดาภิเษกเปนพระมหา
กษัตริย  มีกรุงธนบุรีเปนราชธานี  หลังจากเปนกษัตริย
แลวพระองคทรงสถาปนาวัดเนินสระแหงนี้ขึ้นเปน      
พระอารามหลวง  ครั้นตอมา ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลท่ี 4  ไดพระราชทานนาม

ใหมเปน “วัดราชบัลลังกประดิษฐาวราราม” เพื่อเชิดชู

เกียรติแดสมเด็จพระเจาตากสิน (จรีวรรณ รัตนประยูร 

ชุมเปย, 2552)  หลังจากน้ันระยะหน่ึงวัดถูกทิ้งรางเปน

เวลานาน  อาคารตางๆ ภายในวัดชํารุดทรุดโทรม  ซึ่ง

ปจจุบันกรมศิลปากรไดบูรณปฏิสังขรณและข้ึนทะเบียน

เปนมรดกของชาต ิ ฐานะของวดัถกูลดลงจากพระอาราม

หลวงลงเปนวดัราษฎร และเรยีกสัน้ๆ วา “วดัราชบลัลงัก” 
นั่นเอง
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1. อุโบสถเกา  อุโบสถเกานี้ไมทราบป พ.ศ. ที่สราง  

สันนิษฐานวามีอายุมาพรอมกับวัดซึ่งสรางราวสมัยกรุง

ศรีอยุธยาตอนปลายขณะเสียกรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2310 

(สนง. วัฒนธรรมจังหวัดระยอง อส.มศ., 2551) ซึ่ง
หลังคาพาไลดานหนา อาจจะมีการตอเติมในภายหลัง

โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ภายในวัดราชบัลลังก

ภาพท่ี 5: ผังบริเวณ แสดงท่ีตั้งอาคารสําคัญภายในวัด      
ราชบัลลังก

ภาพที่ 6: อุโบสถวัดราชบัลลังกกอนการปรับปรุง

2. เจดียเกาแก  สันนิษฐานวาสรางขึ้นหลังพระอุโบสถ  
เปนเจดยีทรงลงักาสงูกวา 10 เมตร เดมิมีเสาไมสงู ปลาย

เสาเปนไมแกะสลักรูปหงสประดับจํานวน 4 เสา  ตั้งอยู

ลอมเจดียทั้ง 4 ทิศ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะ

สถาปตยกรรมแบบมอญ

ภาพที่ 7: เจดียเกาภายในวัดราชบัลลังก
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3. พระพุทธรปูโครงหวายฉาบปูนปดทอง  ประดิษฐาน
ภายในอุโบสถเกา เปนของพระราชทานจากสมเด็จ
พระเจาตากสิน

ภาพที่ 8: พระพุทธรูปประธาน ในปจจุบัน

ภาพที่ 9: พระพุทธรูปโครงหวาย กอนการบูรณะ

4. บลัลงักทีป่ระทบั และตูพระธรรมลายรดนํา้  หลงัจาก
ที่พระเจ าตากสินไดสถาปนาเปนพระมหากษัตริย   
พระองคทรงมอบหมายใหพระธรรมเจดียเจาอยู นํา
บัลลังกที่ประทับของพระองคมาถวายท่ีวัดนี้  พรอมดวย
ตูพระธรรมลายรดนํา้ 1 ใบ ปจจุบนับลัลงักนีถ้กูเกบ็รกัษา
ไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

ภาพที่ 10: บัลลังกที่ประทับ

อุโบสถเกา  มรดกการผสานรูปแบบ
งานสถาปตยกรรม
 

บทความน้ีมุงเนนศึกษาอุโบสถเกานี้  เน่ืองจากเปน

โบราณสถานท่ีเกาแกที่สุดในวัด  ตัวอาคารยังมีความ

สมบูรณปรากฏรูปแบบสถาปตยกรรมใหเห็นอยางครบ

ถวน  สมควรแกการศึกษาและวิเคราะหถึงคุณคาศิลป

สถาปตยกรรม  รปูแบบสถาปตยกรรมของอโุบสถนี ้ เปน
อาคารกออฐิถอืปนู  ผงัมีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10.70 
เมตร  หลังคาทรงจ่ัวแบบไทยซอน 2 ชั้น 3 ตับ  ประดับ

เครื่องลํายองไม  มุขดานหนามีหลังคาพาไลยื่นเปน
กนัสาด  โครงสรางหลงัคาเปนไมมงุดวยกระเบือ้งดนิเผา

หางมนไมเคลอืบ  มปีระตทูางเขา 2 ชอง  ดานขางมหีนา
ตางดานละ 4 ชอง

เมื่อพิจารณารูปแบบสถาปตยกรรมของอุโบสถแลว  จะ

เห็นไดคอนขางชัดเจนวารูปแบบต้ังแตฐานถึงหลังคามี
ความแปลกตา  แตกตางกับสถาปตยกรรมไทยแบบภาค

กลาง  และหากพิจารณาแบบแยกสวนจะพบวา
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- หลังคา  เปนทรงจ่ัวซอนชั้นแบบไทย  มีลักษณะ
ผสมผสานอิทธิพลศลิปะสถาปตยกรรมสมัยกรงุศรอียธุยา

- เสาอาคาร  มีลักษณะเปนเสาอิงรูปทรงส่ีเหลี่ยม
แนบกบัผนงั  มบีวัปนูปนปลายเสาและฐานเสา  ชวงกลาง

เสายกกรอบบัวตามแนวยาวของเสา  มลีกัษณะผสมผสาน

ศิลปะสถาปตยกรรมแบบยุโรปหรือตะวันตก

- ซุมประตูและซุมหนาตาง  มีรูปแบบผสมผสาน
ระหวางศลิปะสถาปตยกรรมไทยและศลิปะสถาปตยกรรม

จีน  กลาวคือ  

ซุมประตู  มีกรอบบัวรัดรอบคลายกรอบเช็ด

หนาประตูหนาตางเรือนไทย  สวนซุมดานบนมีรูปทรง
โคงประดับลวดลายปูนป นลายพฤกษชาติแบบจีน  
ประกอบดวยดอกพุดตานและลายเครือเถา  ผูกลวดลาย

ไดอยางออนชอยนุมนวล  ดโูปรงเบา  งดงามย่ิงนกั  เมือ่
พจิารณาแลว จะเหน็วาคณุคาในงานออกแบบซุมประตนูี้  
เปนงานสรางสรรคที่แปลกตา เนื่องจากหากเปนซุม

ภาพท่ี 11: อุโบสถวัดราชบัลลังกปจจุบัน

ภาพท่ี 12: แผนผังอุโบสถ

บนัแถลงของไทยจะเปนทรงจัว่แหลมประดบัใบระกา  หาง

หงส  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับซุมประตูนี้ไดทําเปนทรงโคง

ประกอบลวดลายเครือเถาพฤกษชาติปนูปนคลายลายฉลุ

ไม แทนทีใ่บระกา อนัถือเปนรปูแบบเฉพาะตวัของอุโบสถ

หลังนี้

ภาพที่ 13: รูปดานขางอุโบสถ แสดงเสาแนบแบบตะวันตก

ภาพที่ 14: ภาพลายเสนซุมประตู
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ซุมหนาตาง  มี 2 รูปแบบ  คือ  แบบท่ี 1  ซุม

หนาตางทรงสามเหล่ียม  ภายในหนาบันของซุมประดับ

ตกแตงดวยดอกพดุตานทีท่าํจากถวยชามประกอบปนูปน

ลายพฤกษชาต ิ ทีบ่รเิวณกลางหนาบนัเปนรปูเหรยีญจนี

โบราณ 3 เหรียญเปนสญัลกัษณมงคลของจนีในภาษาจนี

เรียกวา “กูเฉียน” แปลวา “ขางหนา”  “ตามความเช่ือ

ของชาวจีน  รูตรงกลางหมายถึงดวงตาท่ีมองไปขางหนา

และมองวาประเทศจีนคือศูนยกลางของโลก  ฟาน้ันคือ

ลักษณะวงกลมตรงกลางเหรียญคือจีนที่แวดลอมดวยทิศ

ทัง้สีท่ีเ่ปนรปูสีเ่หลีย่มนัน่เอง” (ปยะแสง จนัทรวงศไพศาล, 

2552)  โดยรวมแลวมีความหมายวา ความเจริญ

กาวหนา  เสารับซุมหนาตางเปนลายปูนปนลวดลายเครือ

เถาพฤกษชาติ  แบบที่ 2  ซุมหนาตางทรงโคงหยัก  

ภายในหนาบันของซุมประดับตกแตงดวยดอกพุดตานท่ี

ทําจากถวยชามประกอบปูนปนลายพฤกษชาติเชนกัน  

บริเวณดานบนตรงกลางเปนรูปนกกระเรียน  ในภาษา

จนีเรียกวา “เหอ”  ถอืเปนสตัวมงคลท่ีมปีรากฏอยูในงาน

ศิลปกรรมเกือบทุกประเภท  เชน  จิตรกรรมภาพวาด  

ประติมากรรม  และเครื่องเคลือบดินเผา  ตามความเช่ือ

ของชาวจีนเช่ือกันวา  นกกระเรียนเปนสัตวอายุยืน  มี

ความหมายถึง  ความมีอายุยืนยาว  ความสามัคคี  และ

ความสุขอีกดวย (ปยะแสง จันทรวงศไพศาล, 2552)  

เสาดานขางรับซุมหนาตางเปนลายปูนปนลวดลายเครือ

เถาพฤกษชาติ

บทวิเคราะหเหตุและปจจัยของอิทธิพล
ตางชาติ  ที่สงผลตอรูปแบบ
สถาปตยกรรมอุโบสถ
 

จากประวัติการสรางวัดและอุโบสถที่ไดกลาวมาแลว    

ขางตนวาไมปรากฏหลกัฐานแนชดัวาสรางเมือ่ใด ม ีเพยีง

การสันนิษฐานเอาเทาน้ันวาอาจสรางต้ังแตสมัยกรุง

ศรีอยธุยาตอนปลายหรอืสรางโดยสมเดจ็พระเจาตากสนิ  

อยางไรก็ตามรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีปรากฏมีอิทธิพล

ของศิลปะจีนรวมอยูอยางชัดเจน และที่สําคัญคือการ

ประดับตกแตงรูปสัญลักษณมงคลตามความเช่ือของชาว

จนีน้ันทาํใหสนันษิฐานไดวา การสรางอุโบสถน้ีผูมอีาํนาจ

ภาพที่ 15: ภาพลายเสนซุมหนาตางแบบที่ 1

ภาพที่ 16: ภาพเหรียญมงคลจีน 
ที่มา : www.weloveshopping.com
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ภาพที่ 17: ภาพลายเสนซุมหนาตางแบบท่ี 2

ในการสัง่การอาจจะมเีชือ้สายจนีหรอืชางกอสรางเปนชาง

ชาวจีน  ซึ่งตองการใหมีศิลปะแบบจีนผสมอยูดวย  ใน

สวนเสาอาคารแบบตะวันตกน้ัน  ยังหามูลเหตุที่แนชัด 

ไมได  จงึขอวเิคราะหถงึท่ีมาของอทิธพิลจนีเปนหลกั  ซึง่

สามารถแบงการวิเคราะหไดเปน 2 ประเด็น  ดังนี้

1. ชุมชนในเขตนี้เคยเปนชุมชนของชาวจีน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา ไทยไดติดตอ

คาขายทางเรือกับตางชาติมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยโดย

การคาขายไดดาํเนนิมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในสมยักรงุ

ศรอียธุยามคีวามเจรญิรุงเรอืงเปนอยางมาก  แนนอนกรงุ

ศรอียธุยาตัง้อยูบนแผนดนิใหญยอมไมมคีวามชาํนาญใน

การเดินเรือนักจึงตองใชบริการคนจีน  คนจีนเหลานี้จึง

ไดเขามาอยูในดินแดนชายฝ งทะเลมาเปนเวลานาน 

(ชาญวิทย  เกษตรศิริ, 2544)  ซึ่งการเดินทางจากจีน

มาไทยเพ่ือเขาสูบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยานั้นจะตอง

ผานชายฝงทะเลภาคตะวนัออก  เน่ืองจากการเดินทางใช

เวลานานหลายเดือนจึงจําเปนตองหยุดพักท่ีเมืองทาซ่ึง

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการต้ังถิ่นฐานของชาวจีนใน

เขตเมืองระยองและเมืองใกลเคียง

มลูเหตุอกีประการหน่ึงซ่ึงทําใหเกดิการต้ังถิน่ฐานของคน

จีนในบริเวณน้ี  คือ  เมื่อสิ้นยุคกรุงธนบุรี  ทหารของ

สมเด็จพระเจาตากสินทั้งไทยและจีนท่ีมาจากเมืองชลบุรี  

ระยอง  แกลง  จนัทบูร  และตราด  เดินทางกลับบาน

เกิดเพื่อประกอบอาชีพตามเดิม  ซึ่งทหารชาวจีนเหลานี้

ไดสรางครอบครัวและเปนบรรพบุรุษของคนจีนในเขตน้ี

จนถึงทุกวันน้ี (จรีวรรณ  รัตนประยูร ชุมเปย, 2552)  

2. สมเด็จพระเจาตากสินมีเช้ือสายจีนและมี

ความสัมพันธอันดีกับจีน

สมเดจ็พระเจาตากสนิทรงถอืกาํเนดิจากบดิามารดาทีเ่ปน

สามญัชน  บดิาเปนคนจนี  มารดาเปนคนไทย  พระองค

จึงถือเปนผูมีเชื้อสายไทยและจีนตั้งแตกําเนิด  ตอมา 

ระหวางรับราชการพระองคทรงมีความสัมพันธอันดีกับ 

จนี โดยเฉพาะเมือ่ครัง้เสียกรงุศรอียธุยาครัง้ท่ี 2 พระองค
ภาพท่ี 18: ภาพนกกระเรียน สัตวมงคลของจีน
ที่มา : www.oknation.net



164  

วัดราชบัลลังก : การผสานรูปแบบงานสถาปตยกรรมในเขตชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

สงหนังสือขอความชวยเหลือถึงพระเจ าเฉียนหลง  
ประเทศจีน  พระเจาเฉียนหลงก็ไดจัดสงทหารจีนพรอม
ทั้งเสบียงอาวุธยุทโธปกรณและเส้ือผาพรอมเรือสําเภา
จํานวนมากมาให  ขึ้นที่บางปลาสรอย (ชลบุรี)  ระยอง  
และจันทบุรี (จรีวรรณ  รัตนประยูร ชุมเปย, 2552)  
ดวยเหตุทั้งหลายเหลาน้ีอาจเปนสวนสนับสนุนท่ีมาของ
รูปแบบอุโบสถเพราะหากพระองคทรงสถาปนาวัดราช
บัลลังกหรือแมแตบูรณปฏิสังขรณ  ก็อาจจะผสมผสาน
ศิลปะจีนเขาไวตามพระราชนิยมของพระองค  ตัวอยางที่

ชวยสงเสริมเหตุผลนี้ไดดีคือ  พระตําหนักเกงจีนคูใน

พระราชวังเดิม  ซึ่งเลาลือกันวาเคยเปนท่ีประทับของ

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (สันติ  เล็กสุขุม, 2550)

บทสรุป  คุณคาศิลปสถาปตยกรรม
อุโบสถวัดราชบัลลังก
 

ในอดีตวดัราชบัลลงักนีน้าจะเปนวดัทีม่คีวามเจริญรุงเรือง

และงดงามมากวัดหนึ่งในดินแดนชายฝงทะเลภาคตะวัน

ออก เห็นไดจากขอมูลและบทวิเคราะหถึงมูลเหตุและ

ปจจัยที่กอเกิดเปนศิลปสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประกอบกับการให

ความสําคัญในระดับสถาบันพระมหากษัตริยอยางตอ

เนื่อง  หากแตกาลเวลาท่ียาวนานทําใหวัดถูกทิ้งราง  จน

ถูกลืมและไมไดรับความสนใจจากสังคม  อยางไรก็ตาม  

รูปแบบสถาปตยกรรมของอุโบสถก็แสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธอันดีระหวางไทยกับตางชาติ  และที่สําคัญคือได

เกิดการสรางสรรคศลิปสถาปตยกรรมรูปแบบใหมในดิน

แดนแหงนี้  

การศึกษานีย้งัไมอาจสรปุไดวารปูแบบสถาปตยกรรมของ
อุโบสถวัดราชบัลลังกนี้จะเปนตัวแทนแสดงถึงอัตลักษณ

สถาปตยกรรมในเขตน้ีได  เพราะเปนเพียงการศึกษา
เบื้องตน  ซึ่งยังมีวัดอีกหลายวัดในเขตจังหวัดชลบุรี  

ระยอง  จันทบุรี  และตราด  ที่มีความนาสนใจ  สมควร
ทําการศึกษาในลําดับตอไป  เพื่อเปนการขยายผลตอ 
ยอดองคความรูใหไดผลการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมศิลปากร.  สํานักโบราณคดีและ
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