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This research is aimed the study the artistic concepts discovered inside the three 

temples supported by Somdet Chao Praya Barom Maha Si Suriyawongse (Chuang Bunnag). 
Those temples are Wat Buppharam in Thonburi of Bangkok and Wat Sri suriyawong as well as 
Wat Dontalung in Ratchaburi  province. 

In addition, the researcher found that the temples, which wereg supported by Somdet 
Chao PrayaBaromMahasiSuriyawongse, have some designs in accordance with the artistic styles 
preferred by the king of each era (King Rama III, King Rama IV and King Rama V’s period). 
Moreover they show the symbol representing the supporter himself: it was employed to decorate 
the pediments as well as door and window frames. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 
การสรางงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทรถือเปนยุคแหงการกอรางสรางเมืองใหมี

ถาวรวัตถุ เจริญเหมือนเม่ือคร้ังบานเมืองยังดี ความคิดในการริเร่ิมกอสรางงานศิลปกรรมใดๆขึ้นมา
ลวนตองเปนไปตามพระประสงคของพระมหากษัตริย หากแตงานศิลปกรรมตางๆท่ีจะเกิดข้ึนยอม
ตองไดรับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝายเขาชวย ท้ังนี้ระบบความคุมกําลังคนในสมัยนั้นยังคงยึด
หลักตามระบบจตุสดมภท่ีมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแมพระมหากษัตริยจะเปนผู
ควบคุมอํานาจอันสูงสุด แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาตําแหนงขุนนางในสมัยรัตนโกสินทรยอมมี
บทบาทตอระบบการเมืองเปนอยางมาก และหน่ึงในตระกูล ขุนนางที่มีบทบาทท่ีสําคัญในราช
สํานักสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้นก็คือ “ตระกูลบุนนาค” 

ตระกูลบุนนาคมีบทบาทในระบบขุนนางมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย กระท่ัง
ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา มีการยายเมืองหลวงมายังกรุงธนบุรี ตระกูลบุนนาคยังคงรับใชงาน
แผนดิน1 จวบจนถึงยุคของการสรางกรุงรัตนโกสินทรตระกูลบุนนาคยังคงดํารงตําแหนงสําคัญทาง
การเมืองสืบเช้ือสายมายังคนรุนตอมาและในชวงสมัยรัตนโกสินทรนี้เองท่ีกลาวไดวาเปนยุครุงเรือง
ของตระกูลบุนนาค ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของทาน สวนหนึ่งเปนเพราะบิดาของทานเปน
ผูวางรากฐาน เนื่องจากบิดาทานรับรัชกาลกรมทารวมกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ตั้งแตเม่ือคร้ังยังเปนพระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ดังนั้นเม่ือถึงสมัยรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทําการแตงต้ังบิดาของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
ข้ึนเปนเจาพระยาพระคลังและตอมาใหบัญชาการกลาโหม2 ลวงเขาสูรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกลา
สถาปนาเจาพระยาพระคลังข้ึนเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ตําแหนง “ผูสําเร็จราชการ
แผนดิน” แลวทรงสถาปนา เจาพระยาศรีพิพัฒน ข้ึนเปนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 

                                                            
1ชัย เรืองศิลป, ยอดคน (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, 2524), 10. 
2ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน (ธนบุรี: กรมศิลปากร, 2504), 1. 
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ตําแหนง “ผูสําเร็จราชการพระนคร” และเม่ือบิดาทานถึงแกพิราลัยในป พ.ศ. 2398 จึงโปรดให
สมเด็จเจาพระบรมมหาศรีสุริยวงศเปนอัครมหาเสนาบดีท่ีสมุหพระกลาโหมเต็มตําแหนง3 

ดวยความไดเปรียบในดานบทบาททางการเมือง กลาวไดวาตระกูลบุนนาคไดครอง
ตําแหนงสําคัญๆ ซ่ึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนอีกหนึ่งบุคคลจาก
ตระกูลบุนนาคท่ีมีความสามารถท่ีเพียบพรอมอยางยิ่งตอการทํางานรับใชพระเจาอยูหัวและ
ประเทศชาติบานเมืองถึงกับมีการกลาวไวในเอกสารท่ีบันทึกถึงเหตุการณชวงกอนท่ี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจะส้ินพระชนม ไดทําการกลาวตอสมเด็จเจาพระยาบรมมหา-
ศรีสุริยวงศไวดังนี้ “การตอไปภายหนาเห็นแตเองท่ีจะรับราชการเปนอธิบดีผูใหญตอไป”4 

สําหรับการเร่ิมรับตําแหนงทางราชการของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนั้น
เร่ิมตั้งแตไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในรัชกาลท่ี 2 ในตําแหนงนายไชยขรรคหุมแพรและเปนคน
โปรดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมาต้ังแตคร้ังสมัยรัชกาลท่ี 2 ตอมาราวชวงตนสมัย
รัชกาลท่ี 3 ทานไดเล่ือนบรรดาศักดิ์ข้ึนเปนหลวงสิทธ์ินายเวรมหาดเล็ก5กลาวไดวาเร่ิมมีบทบาท
ทางการเมืองต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา  จนกระท่ังชวงปลายรัชกาลท่ี 3 สมเด็จเจาพระยาบรมมหา-          
ศรีสุริยวงศไดเปนสวนหน่ึงในกลุมเสนาบดีท่ีมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนเช้ือพระวงศข้ึน
เปนพระเจาแผนดิน6 ในชวงเวลารับราชการของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติภาระหนาท่ีสําคัญมากมายหลายดาน โดยเฉพาะการเปนแมกองควบคุม
กําลังคนในดานการกอสรางงานตางๆ ตลอดจนรวมไปถึงการขุดคลองเพื่อขยายเขตเมืองในเกาะ
รัตนโกสินทรนั้นคือ คลองผดุงกรุงเกษม รวมถึงการขุดคลองนอกเขตพระนคร ผลพวงจากการขุด
คลองยอมกอใหเกิดผลประโยชนตามมา กลาวคือเปนการเพิ่มชองทางการจราจรและความเจริญมา
สูพื้นท่ีนั้น ตัวอยางเชน กรณีการขุดคลองดําเนินสะดวก แมวาสมเด็จเจาพระยาพระบรมมหา-      
ศรีสุริยวงศตองทําการออกคาจางขุดคลองดวยตนเองสวนหนึ่ง แตผลท่ีไดจากการขุดคลองคือพ้ืนที่
ดินสองฝงคลอง  ปฏิเสธไมไดวาผลพวงจากการขุดคลองเปรียบเสมือนการขยายความเจริญไปยัง

                                                            
3เร่ืองเดียวกัน, 15. 
4ทิพากรวงศ, เจาพระยา, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3, เลม 2 (พระ

นคร: คุรุสภา, 2504), 188. 
5ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน, 3. 
6ชัย เรืองศิลป, ยอดคน, 58. 
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มณฑลตะวันตก ซ่ึงคือเมืองราชบุรีนั้นเอง ท้ังนี้ผลท่ีไดตามมาอีกประการหน่ึงคือ เกิดการอุปถัมภ
งานศิลปกรรมโดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศในกลุมวัดแถบในมณฑลราชบุรีตามมา  

ดวยตําแหนงทางราชการและงานท่ีไดรับมอบหมายลวนแลวแตมีความสําคัญยิ่ง สงผล
ใหไดรับตําแหนงท่ีมีความสําคัญโดยตลอดมา จนลวงเขาสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดรับพระราชทานยศศักดิ์ 
ดํารงตําแหนง “สมเด็จเจาพระยา” อันเปนตําแหนงสูงสุดของขุนนาง และในชวง พ.ศ. 2411-2416 
นับวาเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดดํารงตําแหนงสําคัญ
สูงสุด ณ ขณะนั้น คือการเปนผูสําเร็จราชการแผนดินนั้นเอง 

ผลพวงจากตําแหนงบทบาททางการเมืองของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
(ชวง บุนนาค)ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 ดังเชนมีการกลาวไววา “พระยาศรีสุริยวงศรวมมือกับจม่ืน 
ราชามายซอมวัดดอกไมในปลายรัชกาลท่ี 3 และชวนกันไปเฝาเจาฟามงกุฎสมมุติเทวาวงศท่ีวัดบวร
นิเวศ ขอใหสงพระธรรมยุติไปเปนเจาวัดและลูกวัด นับแตนี้ พระยาศรีสุริยวงศกับจม่ืนราชามาตย
จึงเปนท่ีรูจัก”7 และภายหลังจากเหตุการณคร้ังนี้ก็มีการสรางวัดอ่ืนๆตามมาจวบจนกระท่ังถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 นับวาเปนชวงระยะเวลาท่ียาวนาน ในขณะเดียวกันยังเปนชวงท่ีบานเมืองมีการ
เปล่ียนแปลง ยอมสงผลตอการสรางงานศิลปกรรมในชวงยุคสมัยดังกลาววามีแนวโนมการสราง
เปนไปในทิศทางใด ท้ังนี้การสรางงานในชวงกอนและหลังไดรับตําแหนงสมเด็จเจาพระยาฯ อาจ
สงผลตอแนวทางการสรางงานที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม และดวยความท่ีเปนบุคคลที่มีบทบาทตอ
การกําหนดแนวทางของบานเมือง ดังนั้นแนวทางการแสดงออกของงานศิลปกรรมท่ีทานอุปถัมภ
จะมีรูปแบบท่ีตางไปจากการสรางงานตามประเพณีพระราชนิยมหรือตางจากขุนนางทานอ่ืน
หรือไมอยางไร  

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. ศึกษางานศิลปกรรมท่ีไดรับการสรางหรือบูรณะซอมแซมภายใตการอุปถัมภของ

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
2. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกแบบจนทําใหเกิดการสรางงานที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
 

  

                                                            
7เร่ืองเดียวกัน, 59-60. 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 
กลุมวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศทําการอุปถัมภปรากฏท้ังในพื้นท่ีฝง

ธนบุรีและเมืองราชบุรี สมมติฐานของการศึกษาในคร้ังนี้ไดคาดการณไววา ในแงการสรางงาน
ศิลปกรรมนั้นเปนไปเพราะความประสงคสวนตัว หากแตแนวทางการสรางงานศิลปกรรมดังกลาว
นั้นมีปจจัยการสรางงานตามแนวพระราชนิยมหรือเกิดจากรสนิยมหรือความชอบสวนตัวของ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ดังนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจตอการทําการศึกษาถึงแนวโนม
การสรางงานศิลปกรรมภายใตการอุปถัมภของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศวามีนัยการ
แสดงออกเปนไปในทิศทางใด เนื่องดวยงานศิลปกรรมดังกลาวอาจส่ือความหมายออกมาเปนไปใน
ทิศทางท่ีแสดงออกถึงลําดับฐานันดรศักดิ์ของตัวทาน ดังเชนภายหลังการไดรับตราสุริยมณฑล ทํา
ใหเกิดขอสมมติฐานตามมาวา ผลพวงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวอาจสงผลตอแนวทางการสรางงาน
ศิลปกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตการอุปถัมภของทาน วามีความเหมือนหรือตางไปจากแนวทางการสราง
งานตามอยางแบบเดิมท่ีเคยมีมา ท้ังนี้ในรายละเอียดเร่ืองของความตางไปจากงานสรางเดิม อาจเปน
เพราะกระแสวัฒนธรรมจากทางตะวันตกที่เร่ิมเขามา  มีอิทธิพลแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลท่ี 4 
ดวยหรือไม อาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีสงผลตอแนวทางการสรางงานใหเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบ
ไทยประเพณีท่ีมีมาแตเดิม  

เม่ือพิจารณาถึงหลักฐานทางศิลปกรรมของวัดท่ีไดรับการอุปถัมภโดยสมเด็จ-
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศกับขอพิจารณาขางตน ยอมสงผลชัดเจนถึงหลักฐานงานศิลปกรรมท่ี
ปรากฏภายในวัดบุปผารามวรวิหารวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและวัดดอนตลุง โดยกลุมวัด
ดังกลาวลวนแลวแตปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรม ตลอดจนงานประดับตกแตง ท่ีสามารถระบุช้ี
ชัดไดถึงการอุปถัมภงานดังกลาวโดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาถึงพื้น
ท่ีตั้งของวัดท่ีทานอุปถัมภ โดยสวนใหญจะอยูในแถบพ้ืนท่ีเมืองราชบุรี เชน วัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร วัดดอนตลุง เปนไปไดวางานศิลปกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองราชบุรี คือผลพวงจากการที่ขุด
คลองเช่ือมเสนทางจากพระนครสูหัวเมืองราชบุรี ท้ังนี้เม่ือพิจารณาในแงระบบเศรษฐกิจไมสามารถ
ปฏิเสธไดวาผลประโยชนท่ีไดจากการขุดคลองดังกลาว เปนสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลตอการสรางวัดใน
บริเวณดังกลาว โดยรวมไปถึงการสรางวัดในพื้นท่ีมณฑลราชบุรีอีกดวย   
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศึกษาวิเคราะหถึงเฉพาะกลุมวัดท่ีมีประวัติวาไดรับการอุปถัมภโดยสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ ประกอบดวย วัดบุปผารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร วัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร จ.ราชบุรี และวัดดอนตลุง จ.ราชบุรี ซ่ึงเปนกลุมวัดท่ีมีหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีสามารถ
ทําการศึกษาไดอยางเดนชัดและครบถวนสมบูรณ  
 

ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 

1. ศึกษาขอมูลการสรางวัดท่ีไดรับการอุปถัมภโดยตระกูลบุนนาค เนนศึกษาอยาง
ละเอียดในชวงงานสรางของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ โดยคนหาแหลงขอมูลจาก
หนังสือ บทความวิชาการ เอกสารงานวิชาการ รวมท้ังวิทยานิพนธ  

2. ศึกษาและทําความเขาใจเร่ืองราวความสัมพันธทางประวัติศาสตรระหวางบทบาท
ทางการเมืองกับการอุปถัมภงานสถาปตยกรรมในแถบพื้นท่ีเมืองราชบุรี  

3. ศึกษาและสํารวจขอมูลจากการลงภาคสนามทําการสํารวจกลุมวัดท่ีมีประวัติการ
อุปถัมภโดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศและบุคคลสําคัญทานอ่ืนในตระกูลบุนาค เพื่อ
แสดงใหเห็นภาพรวมของแนวทางการสรางงานศิลปกรรม ตลอดจนนัยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ 

4. ลงภาคสนามพรอมบันทึกขอมูลจริงจากการสํารวจ พรอมท้ังสัมภาษณบุคคลใน
ทองถ่ินรวมดวย เปนการชวยใหทราบถึงประวัติความเปนมาของประเด็นท่ีจะศึกษาไดอยางชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

5. รวบรวมขอมูลท่ีไดมาจากภาคสนาม พรอมท้ังขอมูลจากเอกสาร เพื่อวิเคราะห
ประเด็นปญหานํามาสูผลของการศึกษาตามมา 

6. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลงาน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. สามารถทราบถึงลักษณะเฉพาะของงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมท่ีไดรับการ
อุปถัมภโดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) วามีแนวทางการสรางเปนไปใน
ทิศทางใด มีแนวทางการสรางงานท่ีตางไปจากงานพระราชนิยมท่ีรวมสมัยรัชกาลนั้นหรือไม 
อยางไร   
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2. สามารถทราบถึงประเด็นการสรางวัดภายใตการอุปถัมภของสมเด็จเจาพระยา-   
บรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) สามารถแสดงออกถึงระบบสัญลักษณหรือการใชตราท่ีไดรับ
พระราชทานมาใชในการสรางงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมภายในกลุมวัดท่ีทานอุปถัมภไดมาก
นอยเพียงใด 

3. สามารถสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับเมืองราชบุรี ในฐานะเมืองท่ีสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศใหการอุปถัมภการสรางวัดตางๆภายในพ้ืนท่ีนี้  

 
แหลงขอมูล 

 
1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 
2.หองสมุดคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
3. หอสมุดแหงชาติ  

3.1 หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
3.2 หองสมุดสํานักโบราณคดี  
3.3 ขอมูลดิบท่ีไดจากการสํารวจพื้นท่ีจริง 
3.4 บทสัมภาษณบุคคลในพ้ืนที่ทําการศึกษา 
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บทท่ี 2 

ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

ระบบชนช้ันทางสังคมไทยแบงไดเปนสองกลุมใหญ คือ ชนช้ันปกครองและชนช้ันใต
การปกครองกฎเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตกาลปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
ตั้งแตสมัยสุโขทัยความชัดเจนดังกลาวยังคงดําเนินเร่ือยมาจนเกิดการสรางระบบควบคุมทางสังคม 
เรียกวา ระบบศักดินา  ภายใตระบบศักดินามีการแจงถึงลําดับการแบงชนช้ันสูงสุดของทางสังคม
จวบจนกระท่ังถึงชนช้ันลางสุด  ระบบชนช้ันในแบบดังกลาวถูกคิดคํานวณใหสัมพันธกับจํานวน
ท่ีดินท่ีไดรับ เทียบไดกับสิทธิท่ีชนช้ันนั้นพึงได ผลท่ีตามมาจากระบบดังกลาวทําใหเกิดกฎเกณฑ
ในการควบคุมกลุมคนหรือกําลังคนในแตละชนช้ัน ระบบศักดินาท่ีเกิดข้ึนจึงเปนกฎเกณฑสําคัญใน
การกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม  

ภายใตเง่ือนไขทางสังคมท่ีกลาวมาขางตน ยอมทําใหเกิดการแบงกลุมหรือจัดประเภท
กลุมคนตางๆตามมา สงผลใหมีท้ังผูไดประโยชนและเสียประโยชนจากหลักเกณฑดังกลาว จึงเกิด
กลุมคนท่ีมีบทบาทอยางมากในฐานะเปนคนกลางในการปฏิสัมพันธกันระหวางชนช้ันสูงสุดทาง
สังคมและชนช้ันลางสุด ชนชั้นดังกลาว คือ กลุมขุนนาง ขุนนางเปนชนช้ันสามัญชน บางกลุมอาจมี
ความสัมพันธใกลชิดกับเช้ือพระวงศ เปนกลุมคนที่มีบทบาทอยางมากในการรับคําส่ังจากเจานาย
เพ่ือนําไปดําเนินการตอไป ในระดับขุนนางยังมีการแยกระดับช้ันยศ (ตําแหนง) โดยเร่ิมตนตั้งแต
ระดับ  พัน  หม่ืน  ขุน  หลวง  พระ  พระยา  เจาพระยา  และสมเด็จเจาพระยา1 โดยท่ีช้ันยศสูงสุด
ของขุนนาง คือ “สมเด็จเจาพระยา” มีระดับศักดินาเหนือกวาชนช้ันเจานายท่ีมีความสัมพันธใน
ฐานะเช้ือพระวงศ  บุคคลสําคัญท่ีจะทําการกลาวถึงตอไปนี้ นับเปนหนึ่งในบุคคลท่ีทําใหเห็นความ
ชัดเจนของความเปนไปในระบบขางตน  เนื่องจากเปนบุคคลในชนช้ันขุนนางท่ีมีความสามารถโดด
เดนในการทํากิจการงานทุกส่ิงไดสําเร็จเปนท่ีเดนชัดและประจักษแกสายตาตอผูอ่ืน กระท่ังสามารถ
ไดรับการโปรดเกลาฯ ไดรับตําแหนงสูงสุดของระบบขุนนาง บุคคลผูนั้นคือสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซ่ึงจะทําการกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของทานในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
 

                                                            
1ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542), 

52. 
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บทบาททางการเมืองของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนามเดิม ชวง เปนบุตรชายคนโตของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ) กับทานผูหญิงจันทร ธิดาเจาพระยาพลเทพ (ทองอิน) โดยท่ีทาง
ฝายมารดานั้นมีความสัมพันธทางเครือญาติกับสายราชนิกูลบางชาง2 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี 
สุริยวงศ เกิดเม่ือป พ.ศ. 2351 ท่ีบานสมุหพระกลาโหมบริเวณกําแพงวังหลวงดานใตซ่ึงอยูติดกับ
กําแพงวัดโพธ์ิ  ตอมาไดเร่ิมเขารับราชการชวงปลายรัชกาลท่ี 2 เม่ือเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 3ไดรับการ
แตงตั้งตําแหนงทางราชการหลายตําแหนงเร่ิมท่ีตําแหนง นายไชยขรรค  มหาดเล็กหุมแพร หลวง
สิทธินายเวร จม่ืนไวยวรนาถ หัวหม่ืน พระยาศรีสุริยวงศ จางวางมหาดเล็ก3 โดยตลอดรัชกาลท่ี 3 
สมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) เร่ิมเขาสูระบบราชการอยางเต็มท่ี และปฏิบัติงานสนอง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวอยางตอเนื่อง ผลงานทุกอยางท่ีทานไดรับมอบหมายประสบ
ผลสําเร็จท้ังปวง จึงเกิดการเล่ือนช้ันตําแหนงราชการดวยความรวดเร็ว  ตัวอยางเชน การตอเรือ
กําปน เพื่อถวายตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  การรวมราง
หนังสือสนธิสัญญากับทูตตางประเทศ ตลอดจนการรวมตอนรับและเจรจาทางการทูตเพื่อทําการตก
ลงตามสนธิสัญญา  หลายงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนการปฏิบัติงานรวมกับเจาพระยาพระคลังวา
ท่ีสมุหกลาโหม (ดิศ  บุนนาค) และบุคคลอ่ืนในตระกูลบุนนาค   เพื่อรวมกันชวยแกไขสถานการณ
บานเมืองท่ียังไมสงบท้ังจากการศึกสงครามกับเมืองญวนหรือการเร่ิมเขามาชาวตะวันตก ภายหลัง
เขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดรับการโปรดเกลาฯ เล่ือนตําแหนงเปนเจาพระยาศรีสุริยวงศ สมันต-
พงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม ใหถือตราศรพระขรรค4 

ลวงเขารัชกาลท่ี 5 ไดรับการโปรดเกลาฯ ตําแหนงสูงสุดเปน สมเด็จเจาพระยา มี   
ศักดินา 30,000 เปนตําแหนงขุนนางตําแหนงเดียวท่ีรองจากตําแหนงเจาฟาหรือเชื้อพระวงศท่ีมี
ตําแหนงในกรม ตําแหนงสมเด็จเจาพระยาจึงเปนตําแหนงขุนนางตําแหนงเดียวท่ีมีศักดินามากกวา

                                                            
2เร่ืองเดียวกัน, 34. 
3ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอนที่ 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน (พระนคร: กรมศิลปากร, 
2493), 8. 

4สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม
พระยา, เร่ืองตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 79. 
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เช้ือพระวงศระดับสูง5 สรางคุณประโยชนตอประเทศมากมายนานัปการโดยตลอดชีวิตของทาน 
จวบจนกระท่ังป พ.ศ. 2425 สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ถึงแกพิราลัยขณะอายุ 75 ป 

 
ปจจัยสนับสนุนบทบาททางการเมืองของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง บุนนาค) 
 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กาวสูตําแหนงสําคัญทาง
การเมือง ยอมเกิดจากปจจัยหลายอยาง สามารถทําการวิเคราะหถึงท่ีมาของปจจัยตางๆดังนี้  

ประการแรกคือ บทบาททางการเมืองของกลุมขุนนางตระกูลบุนนาคและการสืบทอด
ตําแหนงสําคัญทางการเมืองจากรุนสูรุนภายในสายสกุลบุนนาค ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตระกูลบุนนาคสัมพันธกับสภาพสังคมบานเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เร่ิมต้ังแตสมัย
รัชกาลท่ี 3 มีการทําการคากับสังคมชาวตางชาติภายนอกมากข้ึนเร่ือยๆ สงผลทําใหขุนนางกลุมชน
ช้ันนําของทางสังคมเร่ิมตองปรับตัวเพื่อทําการเรียนรูสังคมภายนอกมากยิ่งข้ึน กลุมขุนนางตระกูล
บุนนาคมีความเปนหัวกาวหนา จึงเร่ิมทําการปรับตัวใหเขาสภาพสังคมไดอยางรวดเร็ว  นํามาซ่ึง
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีรับราชการ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) มี
ความสัมพันธในฐานะบิดาของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)ไดดํารงตําแหนงยศขณะนั้นเปน
เจาพระยาพระคลัง และเจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหกลาโหม ตามลําดับ ผลพวงจากการดํารง
ตําแหนงดังกลาว สงผลใหมีอํานาจในการควบคุมกําลังท้ังในฝายกลาโหมรวมถึงการปฏิบัติงานใน
กรมพระคลังของแผนดินและกรมทา ในชวงทายสมัยรัชกาลท่ี 2 และสมัยรัชกาลท่ี 36 ขณะท่ีสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มีความสัมพันธโดยตรงในฐานะอาของสมเด็จเจา     
พระยาฯ (ชวง บุนนาค) รับตําแหนง พระยาศรีสุริยวงศ จางวางมหาดเล็ก7และพระยาศรีพิพัฒน    
รัตนราชโกษา จางวางพระคลังสินคา ตามลําดับ ชวงเวลาท่ีเจาพระยาฯ ท้ังสองรวมกันรับราชการ
และปฏิบัติงานดวยความสามัคคีรวมกันฉันทพี่นอง ผลงานจากการปฏิบัติงานจึงมีความโดดเดน 
ประกอบกับทานท้ังสองมีความใกลชิดพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรเม่ือคร้ังรวมกัน
สนองงานแผนดินในสมัยรัชกาลท่ี 2  จึงสงผลตอความคลองตัวในการปฏิบัติงานเพ่ือรับใชแผนดิน   

                                                            
5ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค, 48. 
6เร่ืองเดียวกัน, 47. 
7สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม

พระยา, เร่ืองตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร, 55. 
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กระท่ังเขาสูชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 นับเปนสมัยท่ีตระกูลบุนนาคลวนดํารงตําแหนง
สําคัญๆ ทางการเมืองแทบท้ังส้ิน ดังจะเห็นไดจาก ราว พ.ศ. 2394 มีการจารึกพระสุพรรณบัฏจารึก
ราชทินนามเล่ือนยศเจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหกลาโหม (ดิศ บุนนาค) เปนสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาประยูรวงศ สําเร็จราชการตลอดท่ัวราชอาณาจักร8 และในปเดียวกัน โปรดเกลาฯ เล่ือนตําแหนง
จากเดิม พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา จางวางพระคลังสินคา (ทัต บุนนาค) เปนสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ ใหสําเร็จราชการทุกส่ิงทุกพนักงาน มีอํานาจเปนผูสําเร็จราชการในพระนคร9 

การข้ึนดํารงตําแหนงท่ีสําคัญทางการเมืองของเจาพระยาฯท้ังสอง สงผลดีโดยตรงกับ
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เนื่องจากมีสายสกุลของทานในฐานะบิดาและอาเปนฝาย
สนับสนุนวางรากฐานทางพื้นท่ีทางสังคมในระบบราชการเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดรับโอกาสเรียนรู
ระบบราชการงานแผนดินจากบุคคลในสายตระกูล โดยมีกลุมคนใกลชิดในการใหคําแนะนํา
หลักการบริหารงาน ฝกฝนประสบการณการทํางานโดยเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานตางๆ 
ตลอดจนรวมแกปญหาในการบริหารงานประเทศดานตางๆ รวมกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สงผลใหเกิดการ
เรียนรูงานในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานกลาโหม ดานการคลัง โดยเฉพาะดานความสัมพันธกับ
ตางประเทศ จึงกลายเปนขอไดเปรียบท่ีไดเรียนรูส่ิงตางๆ ตั้งแตชวงเร่ิมแรกของการรับราชการ 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีผลอยางมากคือ การสืบทอดตําแหนงสมุหกลาโหม และเจาพระยา 
พระคลังจากรุนสูรุนในตระกูลบุนนาค และการไดรับตําแหนงผูสําเร็จราชการกลาวไดวา บุคคลใน
ตระกูลบุนนาคมีการสืบทอดตําแหนงสมุหกลาโหมหรือวาท่ีสมุหกลาโหมกันอยางตอเนื่อง รองมา
คือตําแหนงเจาพระยาพระคลัง ตําแหนงท้ังสองลวนเอื้อตออํานาจท่ีม่ันคงทางการเมือง ตลอดจน
ผลประโยชนท่ีพึงไดรับตามมา การท่ีตระกูลบุนนาคเร่ิมเขาไปครองตําแหนงสมุหกลาโหม อาจเปน
เพราะแรกเร่ิมนั้นเจาพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ไดเขารับราชการสูงสุดในตําแหนงนี้ สงผล
ตอตระกูลบุนนาครุนตอมาในสมัยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จ
เจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) สืบทอดตําแหนงดังกลาว แตตางกันเพียงแตงต้ังใหเปน “วาท่ีสมุหพระ
กลาโหม” หากแตความจริงนั้น คือตําแหนงสูงสุดของสมุหกลาโหมนั้นเอง เนื่องจากไมไดแตงต้ัง
ใครเปนสมุหกลาโหมเต็มตําแหนง จึงทําใหตําแหนง วาท่ีสมุหกลาโหม เปนตําแหนงท่ีสูงสุดของ
ฝายกลาโหม อีกตําแหนงหนึ่งท่ีมีบทบาทคอนขางมาก คือ ตําแหนงเจาพระยาพระคลัง โดย
ตําแหนงนี้ตระกูลบุนนาคเร่ิมครอบครองตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) การครองตําแหนงเปนไปในลักษณะใหบุคคลหนึ่งวาราชการ 2 ตําแหนง
                                                            

8เร่ืองเดียวกัน, 53. 
9เร่ืองเดียวกัน, 55. 
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ควบคูกันไป นั่นคือตําแหนงเจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหกลาโหม นับตั้งแตนั้นมาจึงมีการรวม
ตําแหนงดังกลาวเขาดวยกันจนกระท่ังลวงเขาสูสมัยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จึงทําการ  
สืบทอดตําแหนงดังกลาว  การรวมกันของตําแหนงสมุหกลาโหมและตําแหนงเจาพระยาพระคลังยิ่ง
เปนการสงเสริมอํานาจทางการเมืองของตระกูลบุนนาคใหม่ันคงเปนอยางมาก จวบจนกระท่ังการ
เขาสูสมัยรัชกาลที่ 5 อันเปนชวงเวลาของการผลัดเปล่ียนกลุมคนในตระกูลบุนนาคเปนกลุมคนรุน
ใหม คนกลุมนี้ไดรับโอกาสติดตามคณะทูตเพื่อเดินทางไปตางประเทศหรือแมกระท่ังไดรับ
การศึกษาจากตางประเทศ  เชน เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน     
(วร บุนนาค) และเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี (ทวม บุนนาค) นับเปนการทดแทนตําแหนง
ราชการเดิมของบุคคลในตระกูลบุนนาค 

ตําแหนงสําคัญสูงสุดอีกตําแหนงท่ีตระกูลบุนนาคไดรับโปรดเกลาฯ คือ ตําแหนง
ผูสําเร็จราชการ ตําแหนงดังกลาวไดรับการแตงต้ังข้ึนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 ขณะนั้นสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ดํารงตําแหนงท่ัวพระราชอาณาจักร ราว พ.ศ. 2394 - 
พ.ศ. 239810 ตอมาใน พ.ศ. 2411 สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เล่ือนตําแหนงเปนผูสําเร็จ
ราชการแผนดิน มีบทบาทสําคัญอยางมาก เปนตําแหนงสูงสุดของขุนนางที่พึงไดรับ  ท้ังนี้ ในแง
ของการปฏิบัติงานในตําแหนงผูสําเร็จราชการท่ัวพระราชอาณาจักรของสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) กับตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)
ไดรับยอมมีความตางกัน เนื่องจากตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินของสมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง 
บุนนาค) ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จําเปนตองวาราชการเพื่อการบริหารประเทศแทนรัชกาลท่ี 5 ท่ียังทรง
พระเยาว 

ประการตอมา คือความสัมพันธอันดีโดยสวนตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)
ท่ีมีตอพระเจาแผนดินสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ทานรับใชงานอยางใกลชิดโดยตลอดมา นําพา
มาซ่ึงความสัมพันธท่ีใกลชิดกับพระมหากษัตริยแตละพระองค ส่ิงน้ีเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี
สามารถนํามาซ่ึงการไดรับโอกาสตางๆ ท่ีดีมากกวาบุคคลอ่ืน  ความใกลชิดนี้ลวนแลวแตเกิดจาก
การสนองงานไดดีจนเปนท่ีพอพระทัย จึงวางพระราชหฤทัยใหชวยแบงเบาภาระการบริหารราชการ  
ความสัมพันธอันดีเห็นไดจากกรณีรับส่ังใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เขาเฝาอยางใกลชิด
เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัวประชวรหนักเม่ือป พ.ศ. 2393 ท้ังยังตรัสวา “..การ
ภายหนาเห็นแตเองท่ีจะรับราชการเปนอธิบดีผูใหญตอไป…”11 รวมถึงเหตุการณชวงรอยตอของ

                                                            
10ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค, 87. 
11บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ, “ภัยฝร่ัง” สมัยพระนั่งเกลาฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 49. 
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การเปล่ียนแผนดินเขาสูรัชกาลท่ี 4 สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) และเจาพระยาทิพากรวงศเปน
ผูนําในการวางรากฐานพระเจาแผนดินองคตอมาโดยการสรางความใกลชิดกับรัชกาลท่ี 4 ตั้งแตเม่ือ
คร้ังยังทรงผนวชนามวา “วชิรญาณภิกขุ” จนกระทั่งนําไปสูการเปนแรงสนับสนุนในการเชิญเสด็จ
ข้ึนเปนพระมหากษัตริย  สําหรับเหตุการณในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 เวลา ณ ขณะน้ัน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงพระเยาว สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จึงดํารงตําแหนงใน
ฐานะผูสําเร็จราชการมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อรักษาสถานะความม่ันคงตอบานเมือง ตลอดจน
วางรากฐานดานตางๆ แดรัชกาลท่ี 5 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูการเปนพระมหากษัตริยใน
อนาคต  และภายหลังจากการบรมราชาภิเษกคร้ังท่ี 2 ของรัชกาลท่ี 5  สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ยังคงสนองงานในฐานะเปนท่ีปรึกษาการบริหารกิจการงานแผนดินอยางเชนเคย  เปนท่ี
สังเกตไดวา ตลอดชวงสมัยรัชกาลท่ี 3 จนกระท่ังถึงรัชกาลท่ี 5 สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
สนองงานตามพระราชประสงคของพระเจาแผนดินทุกพระองคดวยความภักดี กลาวไดวาสมเด็จ
เจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางคนสําคัญท่ีมีความใกลชิดกับพระมหากษัตริยเปนอยางมาก 

ปจจัยสําคัญอีกส่ิงหนึ่งคือ ความสนใจโดยสวนตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) เปนคนรุนใหมท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอกระแสวัฒนธรรมใหมท่ีเขามา พรอมท่ีจะเรียนรู
วิทยาการใหมและเปดรับวัฒนธรรมจากตางชาติ จนกระท่ังสามารถพัฒนาความรูของทานใหทันตอ
ความเปนสากลที่เกิดข้ึน ดังเชน ความสนใจในการเรียนวิชาตอเรือกําปนแบบฝร่ัง12 จนกระท่ัง
สามารถตอเรือกําปนรบไดสําเร็จเปนจํานวนหลายลํา การสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษจากตํารา
และฝกจากการสนทนาแลกเปล่ียนความรูจากชาวตางชาติท่ีเขามา จนทําใหเกิดความชํานาญในการ
ติดตอส่ือสาร มีชาวตางชาติ ประกอบดวย กลุมมิชชันนารี หมอบรัดเลย และชาวตางชาติคนอ่ืนได
บันทึกเร่ืองราวความประทับใจในความเปนผูมีอัธยาศัยท่ีดีของทาน  

ดวยอุปนิสัยความชํานาญดานภาษาอังกฤษของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
กลายเปนขอไดเปรียบท่ีชัดเจนระหวางทานกับขุนนางไทยคนอ่ืน ทานเปนบุคคลที่มีบทบาท
ทางการตางประเทศคอนขางมาก ในแงของการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก มีความสามารถ
ในการเจรจาทางการทูตใหประสบผลสําเร็จ ประเด็นสําคัญของการเจรจาทางการทูตท่ีดีจําเปนตอง
มีความเขาใจกันท้ังสองฝายซ่ึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดรับมอบหมายงานสําคัญใหรวม

                                                            
12ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน (พระนคร: กรมศิลปากร, 2493), 
10. 
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ดําเนินการเจรจาทางการทูตอยูหลายคร้ังดวยกัน13 ทานสามารถรักษาสถานการณทางการเจรจาเพื่อ
นําไปสูทิศทางท่ีดีนําประโยชนมาสูบานเมืองเปนอยางมาก เนื่องจากสถานการณบานเมือง ณ ขณะ
ยังอยูในสภาวะท่ีตองฝาวิกฤตกับชาติตะวันตกจึงตองการบุคคลที่มีความสามารถในการตอรอง
ทางการทูตท่ีดี  

จากปจจัยสนับสนุนท่ีกลาวมา นํามาซ่ึงการดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีสําคัญในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ทานอยูในสถานะขุนนางผูดํารงตําแหนงสูงสุดทางการเมือง มีภาระหนาท่ีกระทําการ
ตัดสินใจตอสถานการณตางๆท่ีเขามา เนื่องจากสถานการณตอนน้ันตองการบุคคลท่ีมีความพรอม
ในทุกๆ ดาน รวมถึงดานความม่ันคงของภาวะผูนําทางการเมือง ดวยเร่ืองของปจจัยจากหลายๆ ดาน 
ณ ขณะนั้น ทําใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดข้ึนตําแหนงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระเจา
แผนดินในป พ.ศ. 2411 เนื่องดวยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)ปฏิบัติหนาท่ีทางราชการดวย
ความดีความชอบของทานโดยตลอดมา จึงมีการประกาศแตงต้ังตําแหนงเม่ือประกา พ.ศ. 2416 
เล่ือนช้ันยศเปนสมเด็จเจาพระยามีสําเนาประกาศ ดังตอไปนี้ 

 
“…เจาพระยาศรีสุริยวงศ สมันตพงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม ไดรับราชการ

ฉลองพระเดชพระคุณในแผนดิน  แตในรัชกาลท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 มาชานาน ..ครั้นถึงในรัชกาล
ปจจุบันนี้  ไดรับตําแหนงท่ีผูสําเร็จราชการแผนดิน …จึงมีพระบรมราชโองการมานพระ
บัณฑูรสุรสิงหนาทดํารัสเลื่อนท่ีเจาพระยาศรีสุริยวงศเปนสมเด็จเจาพระยา มีสมญาภิไธ
ยนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏวา สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ สมันต
พงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม … มีอํานาจบรมอิสริยยศ บรรดาศักดิ์ 3000 ยิ่งกวาจตุสดมภ 
มนตรี 3 เทา ดํารงตรามหาสุริยมณฑล ไดบังคับบัญชาสิทธิขาดราชการแผนดินในกรุงนอก
กรุงท่ัวพระราชอาณาจักร..”14 

 
นับวาเปนการโปรดเกลาฯ เล่ือนตําแหนงไปสูตําแหนงสูงสุดของชนช้ันขุนนาง 

จากเนื้อหาขางตนท่ีทําการกลาวถึงปจจัยสนับสนุนบทบาททางการเมืองของสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนการแสดงเหตุผลท่ีสอดคลองกับลําดับประวัติของสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค) ตั้งแตรับราชการในสมัยแรกเร่ิมจนกระท่ังกาวเขาสูตําแหนงท่ีสําคัญ การวางรากฐาน

                                                            
13วีณา ศรีธัญรัตน, ผลงานดานวัฒนธรรมของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง บุนนาค) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2525). 
14สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม

พระยา, เร่ืองตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร,82. 
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พื้นท่ีทางการเมืองในสายตระกูลเดียวกันมีผลอยางมากตอการมีจุดยืนท่ีเขมแข็ง สมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค)มีบทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึนชวงหลังการพิราลัยของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูร
วงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ในป พ.ศ. 2398 และ   
พ.ศ. 2400 สงผลใหขาดบุคคลช้ันนําท่ีมีอิทธิพลตองานราชสํานักและบานเมือง ภาระหนาท่ีสําคัญ
ในการสนองงานตอพระมหากษัตริยดานบริหารกิจการบานเมืองตกอยูกับขุนนางสําคัญคือ สมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เพียงผูเดียว แตดวยความท่ีทานมีระบบความคิดท่ีตางออกไปจากกลุม
คนรุนเกา ดําเนินไปในลักษณะแนวคิดแบบกลุมคนรุนใหม พรอมจะรับวิทยาการดานตางๆที่เร่ิม
เขามาสูสยามประเทศทานจึงเปนขุนนางสําคัญท่ีนําพาประเทศรอดพนวิกฤตตางๆมาไดโดยตลอด
มา 

 
บทบาทสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศท่ีมีตองานศิลปกรรม 

 
หากกลาวถึงผลงานสําคัญของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) โดยสวนมากจะนึกถึง

บทบาทของทานในดานการเมือง หากทําการศึกษาถึงประวัติของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
จะพบวานอกจากบทบาททางการเมืองแลวยังมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการสรางงานศิลปกรรม
หลักฐานเอกสารลวนแลวแตบันทึกถึงการโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนแม
กองในการดําเนินงานควบคุมการกอสรางงานศิลปกรรมท้ังในพื้นท่ีเขตพระนครและนอกพระนคร 

ผลจากการศึกษาพบวาราวชวงรัชกาลท่ี 4 จนกระท่ังเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 5 นับเปนชวงท่ี
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนแมกองควบคุมงานกอสรางงานศิลปกรรมประเภทตางๆ เปน
จํานวนมากไมวาจะเปนการสรางวัด วัง ตลอดจนงานสาธารณูปโภคตางๆ เชน การขุดคลอง สราง
ถนน และสะพาน เปนตน การทํานุบํารุงศาสนาโดยการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามข้ึนใหม15

รวมท้ังเรงพัฒนาบานเมืองใหทัดเทียมอารยประเทศไปในเวลาเดียวกัน ส่ิงท่ีสังเกตไดประการหนึ่ง
คือ สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการสรางงานศิลปกรรมไดหลากหลายประเภท และยัง
พบวาทานยังมีความสนใจดานการศึกษาวิชาการตอเรือกําปน จนกระท่ังเปนชาวไทยคนแรกท่ี
สามารถตอเรือกําปนแบบฝรั่งไดสําเร็จ16นับจากน้ันมาก็มีการตอเรือท้ังเพ่ือการรบและการพาณิชย
อีกเปนจํานวนหลายลํา 

                                                            
15ประชุมพงศาวดาร, เลม 14 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2507), 261. 
16ปยนาถ บุนนาค, บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค 

(กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2520), 20. 
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งานศิลปกรรมประเภทวัด 
วัด เปนศาสนสถานสําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ และยังมี

ความสําคัญหลากหลายมิติ หนึ่งในน้ันคือการแสดงความงามทางศิลปะจากกลุมชางโดยผานการ
กําหนดแบบจากกลุมผูอุปถัมภ สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนผูอุปถัมภวัดเปนจํานวนมาก 
ทานมีกําลังทรัพยมากพอในการอุปถัมภวัดเหลานั้นแตเพียงผูเดียว ทานเร่ิมสรางวัดต้ังแตสมัยเร่ิม
รับราชการและกระทําการสรางวัดเร่ือยมา แมวาตัวทานมีอัธยาศัยช่ืนชอบงานแบบตะวันตก แตงาน
ศิลปกรรม  กลุมวัดท่ีทานอุปถัมภ  ยังคงความเปนไทยประเพณีดวย  กลุมงานศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม ประเภทวัดเปนงานประเภทเดียวท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สรางจากความ
ประสงคของทานเอง ไมไดเกิดจากการรับส่ังใหเปนแมกองในการสรางวัดแตอยางใด จึงเปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงความมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาอยูเปนนิจ สอดคลองกับบันทึกของหมอบรัดเลย
ท่ีกลาวถึงอุปนิสัยดานมีความเล่ือมใสในทางพุทธศาสนาของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)17 

เม่ือทําการไลเลียงลําดับการสรางงานศิลปกรรมท่ีไดรับการอุปถัมภจากสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) โดยเร่ิมจากกลุมงานศิลปกรรมประเภทวัด ทานทําการอุปถัมภวัดเปน
จํานวนมาก ท้ังในเขตพระนครและหัวเมืองรอบนอก โดยสวนมากอยูในเขตพื้นที่ท่ีมีความเก่ียวของ
กับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)ในฐานะท่ีดินท่ีทานบริจาคใหสรางวัด รวมถึงวัดท่ีอยูใกลเคียง
กับบานของทาน นั้นคือพื้นท่ีฝงธนบุรี ใกลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่สมเด็จเจาพระยามหา
ประยูรวงศเปนผูสราง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงวัดในเขตจังหวัดราชบุรี สาเหตุของการสรางวัดใน
พื้นท่ีนี้มีสาเหตุจากการขุดคลองเพื่อเช่ือมตอพื้นท่ีพระนครกับเมืองราชบุรี จึงสรางวัดบริเวณริมฝง
คลอง รวมท้ังอุปถัมภวัดตามเสนทางคลองท่ีทานใชเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการสรางวัดในกรณี
พิเศษคือ สรางวัดกลางเมืองราชบุรีเพ่ือเปนเกียรติแกวงศตระกูลบุนนาคในฐานะท่ีมีสวนรวมอยาง
มากในการพัฒนาเมืองราชบุรีใหเปนเมืองหัวเมืองสําคัญ วัดท่ีทานอุปถัมภในเขตราชบุรีมีเปน
จํานวนมาก ไดแก วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร วัดดอนตลุง วัดปราสาทสิทธ์ิ วัดอัมพวัน วัดบาน
ซอง18 ปจจุบันวัดเหลานี้อยูในสภาพท่ีคงเหลือหลักฐานท่ีแสดงถึงการอุปถัมภของสมเด็จ  
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ขณะเดียวกันบางวัดอยูในสภาพท่ีไมหลงเหลือหลักฐานใหศึกษาถึงท่ีมา

                                                            
17เร่ืองเดียวกัน, 135. 
18คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ: คณะ
กรรมการฯ, 2543), 56. 
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ของการอุปถัมภ จึงเลือกทําการศึกษาเฉพาะวัดท่ีคงเหลือสภาพท่ีระบุถึงความเปนมาของผูอุปถัมภ
ได  

วัดในพ้ืนท่ีฝงธนบุรีท่ีศึกษาคือ วัดบุปผารามวรวิหารเปนวัดท่ีอยูในเขตพื้นท่ีใกลเคียง
กับวัดท่ีบุคคลในตระกูลบุนนาคอุปถัมภสรางวัด ไดแก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดพิชัยญาติกา
รามวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร ท่ีตั้งวัดกลุมดังกลาว ใกลเคียงกับบานของทาน ประวัติการสราง
วัดบุปผารามวรวิหารไมปรากฏชวงเวลาท่ีชัดเจน แตดวยตําแหนงยศจม่ืนไวยวรนาถหัวหม่ืน
มหาดเล็ก เปนตําแหนงเม่ือคร้ังทานสรางวัด จึงเช่ือวาการสรางวัดบุปผารามวรวิหารวรวิหาร19 อยู
ในชวงระยะเวลาราว พ.ศ. 2384 – พ.ศ. 2394 อันเปนชวงเวลากอนรัชกาลท่ี 3 เสด็จสวรรคต นับวา
วัดบุปผารามวรวิหารเปนวัดแรกท่ีปรากฏในหลักฐานเอกสารแสดงถึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ทําการอุปถัมภวัด รวมถึงเปนวัดเดียวในพื้นท่ีพระนครท่ีทานทําการอุปถัมภดวยเชนกัน 

วัดในเขตจังหวัดราชบุรี กลุมวัดในพื้นท่ีนี้มีจํานวนมากกวาพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีเปนเชนนั้น
เพราะทานไดรับมอบหมายงานใหเปนแมกองในการคุมงานกอสรางวังสําหรับประทับในเมือง
ราชบุรี และเปนแมกองสรางสาธารณูปโภคเพ่ือเปดเสนทางการติดตอมายังเมืองราชบุรี เชน ขุด
เสนทางคลองดําเนินสะดวก และรองรับความเปนเมืองราชบุรีท่ีเจริญข้ึน ไดแก การสรางรถรางใน
เมืองราชบุรี สวนกรณีการสรางวัดไมไดมีการระบุใหทานสรางแตอยางใด กลาวไดวาเปนความ
ประสงคของทานเองที่ตองการอุปถัมภกลุมวัดดังกลาว บางวัดในกลุมนี้ทานควบคุมการสรางใหม
ท้ังหมดและบางวัดทานทําการบูรณปฏิสังขรณวัดท่ีมีมาแตเดิมข้ึนมาใหม 

ในสวนของวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เปนวัดกลางเมืองราชบุรี เปนวัดท่ีทานสราง
ข้ึนใหมเพื่อเปนเกียรติแกวงศตระกูล เชนเดียวกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดพิชัยญาติกา
รามวรวิหารงานศิลปกรรมของวัดนี้จึงเปนภาพสะทอนความเปนตัวทานอยางชัดเจน ขณะท่ีวัด
ดอนตลุง เปนวัดท่ีตั้งในเขตพื้นท่ีนอกเมืองราชบุรี เปนวัดท่ีไมระบุชวงเวลาการสราง แตเช่ือวา
สรางภายหลังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เนื่องจากหลักฐานเอกสารกลาวถึงการสรางอาคาร
ศิลปกรรมบางหลังของวัดดอนตลุงคลายกับวัดสัตตนารถ สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
อุปถัมภวัดเหลานี้จากเงินสวนตัวของทาน ทานสามารถกําหนดรูปแบบศิลปกรรมตามท่ีทาน
ประสงคไดรูปแบบศิลปกรรมบางอยางจึงตางไปจากวัดอ่ืนบาง เพราะทานมีกําลังทรัพยในการส่ัง
นําเขาวัสดุกอสราง และกําหนดรูปแบบจนมีรูปแบบตามความช่ืนชอบของทาน 

 

                                                            
19ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน, 13-14. 
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งานศิลปกรรมประเภทพระราชวัง  
พระราชวัง เปนกลุมงานศิลปกรรมท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะแมกองคุมงานกอสราง รูปแบบการสรางพระราชวังตางๆเปนส่ิงท่ีไดรับการกําหนดไวแลว
จากพระราชประสงคของพระมหากษัตริยโดยตรง   

สมัยรัชกาลท่ี 4 ราว พ.ศ. 2395 รับส่ังใหเจาพระยาศรีสุริยวงศเปนแมกองคุมการ
กอสรางอาคารในพระบรมมหาราชวัง กลุมพระอภิเนาวนิเวศน รวมแลวมีท้ังหมด 11 แหง เพื่อให
เปนสถานท่ีแสดงเกียรติยศแกพระบารมีและประดิษฐานเคร่ืองบรรณาการท่ีไดมาจากเหลาคณะทูต
มาถวาย20 

ตอมาราว พ.ศ. 2399 โปรดเกลาฯ ใหสรางวังท่ีเมืองลพบุรีนั้นคือ พระนารายณราช
นิเวศน โดยทําการปฏิสังขรณพระท่ีนั่งจันทรพิศาลกับกําแพงและประตูพระราชวัง และสราง    
พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ ทองพระโรงสองชั้น พระท่ีนั่งวิสุทธิวินิจฉัย พระท่ีนั่งไชยศาสตรากร       
พระท่ีนั่งอักศรศาสตราคม สาเหตุท่ีทําการสรางเพราะตองการสรางราชธานีไวเพื่อตอสูกับขาศึก
ท่ีมาทางทะเล21 

การสรางวังในชวงรัชกาลท่ี 4 ยังคงกระทําตามหัวเมืองสําคัญตางๆ ตามพระราช-
ประสงคของพระองค จนกระทั่งโปรดเกลาฯ ใหทําการสรางเขาวังราว พ.ศ. 2402 ใหท่ีสมุห-
กลาโหม (ชวง) เปนแมกองและใหจม่ืนราชามาตย ตอมาภายหลังคือ เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษา-
ธิบดี เปนนายงานสรางพระนครคีรี22  งานศิลปกรรมที่ เขาวัง มีความนาสนใจเปนอยางมาก 
เนื่องจากงานศิลปกรรมมีความหลากหลาย ท้ังการสรางพระตําหนักตางๆ นอกจากนี้ยังมีการสราง
วัดประจําวัง เจดีย และปอม รูปแบบของงานในชวงนี้นาจะเกิดจากการท่ีกลุมผูอํานวยการสรางมี
โอกาสไปเยือนตางประเทศ จึงรับรูถึงรูปแบบสถาปตยกรรมของอารยประเทศ ยังผลใหสามารถ
นํามาปรับใชกับการสรางงานศิลปกรรมท่ีนี้ได โดยนํารูปแบบงานสถาปตยกรรมตะวันตกแบบนีโอ
คลาสสิค (Neo Classic) มาเปนแบบอยางในการกอสราง ท้ังนี้การกอสรางพระราชวังท่ีเขาวังยัง
ปรากฏลักษณะอิทธิพลจีนรวมดวย เชน การปนสันหลังคา ตลอดจนการใชกระเบ้ืองกาบกลวย        

ภายหลังจากการสรางพระตําหนักท่ีเขาวังแลวนั้น จึงทําการขยายเมืองอ่ืนในบรรดาหัว
เมืองตะวันตก นั้นคือ มณฑลเมืองราชบุรี สนองตอพระประสงคท่ีจะทํานุบํารุงหัวเมืองฝาย
ตะวันตก โดยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เห็นสมควรเปนท่ีเสด็จประพาสอีกแหงหนึ่ง ดวย

                                                            
20ประชุมพงศาวดาร, เลม 14, 261. 
21ประชุมพงศาวดาร, เลม 15 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2507), 182. 
22ประชุมพงศาวดาร, เลม 14, 317. 
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ความสะดวกในการเดินทางจากเมืองพระนครมายังเมืองราชบุรี นับวาสะดวกกวาการประพาสท่ี
เมืองเพชรบุรี ตอมามีการโปรดเกลาฯใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กับเจาพระยาภาณุวงศ
มหาโกษาธิบดี สรางพระราชวังท่ีเมืองราชบุรี23 โดยมีพระราชวังจํานวน 2 แหงดวยกัน นั้นคือ
พระราชวังริมน้ําและพระราชวังบนเขาสัตนาถ มีการกลาววา “พระราชวังริมน้ําอยูทางฝงตะวันตก
ตรงเมืองราชบุรี กอกําแพงลอมรอบและสรางพระท่ีนั่งเปนตึกหลังใหญอยูกลางหลัง 1 การคางอยูที
หลังโปรดฯ ใหใชเปนโรงทหารอยูระยะ 1 คร้ันยายโรงทหารไปที่อ่ืน พระราชทานใหสรางเปน
ตํารวจภูธร ณ ท่ีนั้นปจจุบัน”24 จากน้ันทําการสรางพระราชวังบนเขาสัตนาถราว พ.ศ. 2413 โดยทํา
การสรางตําหนักบนยอดเขา หางจากลําน้ํา 80 เสน ทําถนนและวางรางเหล็กสําหรับขนของต้ังแตวัง
ริมน้ํา25 นอกจากน้ียังนิยมสรางท่ีพักตากอากาศใกลทะเล โดยสรางพลับพลา พระตําหนัก สําหรับ
พักตากอากาศริมทะเล เชน การสรางพลับพลาไวสําหรับประพาสท่ีอางศิลา26 

 
งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประเภทสาธารณูปโภค  

การสรางงานสาธารณูปโภค เปนส่ิงแสดงถึงการขยายความเจริญมาสูพื้นท่ีนั้น รัชกาล
ท่ี 4 ดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศ โดยการขุดคลอง สรางสะพาน และถนน เพื่อประโยชนในการ
คมนาคมและเปนการพัฒนาบานเมืองใหเจริญเทียบเทาอารยประเทศ ขุนนางสําคัญเชน สมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดรับมอบหมายใหเปนแมกองควบคุมการสรางงาน บางคร้ังตองทําการ
ออกทรัพยสวนตัวในการรวมสรางงานสาธารณูปโภคเหลานี้ดวย  

ตอมาราว พ.ศ. 2394 มีการโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศท่ีสมุหกลาโหมเปนแม
กองขุดคลองผดุงกรุงเกษม จม่ืนไวยวรนาถ (วร) เปนนายงาน การสรางงานดังกลาวสําเร็จใน พ.ศ.
2397 และรับส่ังใหทําการสรางปอมตามแนวคลองระยะหางกันประมาณ 12 เสน รวมจํานวน 8 
ปอม  ภายหลังปอมท้ัง 8 นี้หมดสภาพดวยการถูกร้ือถอน เพื่อขยายพระนครอีกคร้ังหนึ่ง  

การตัดถนนในเขตเมืองพระนคร กระทําการราว พ.ศ. 2404 มีการโปรดเกลาฯ ให
เจาพระยาศรีสุริยวงศ ท่ีสมุหพระกลาโหมเปนแมกอง พระอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเปนนายงาน
ตัดถนน โดยมีช่ือวาถนนเจริญกรุง ตอนใต ภายหลังจากมีการตัดถนน สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) อุดหนุนเงินในการสรางสะพานขามคลอง ตางๆตามมา ไมวาจะเปนสะพานเหล็ก (ดํารง

                                                            
23ประชุมพงศาวดาร, เลม 15, 183. 
24เร่ืองเดียวกัน, 184. 
25เร่ืองเดียวกัน. 
26เร่ืองเดียวกัน, 314. 
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สถิตย) สะพานเหล็ก (พิทยเสถียร) ขามคลองผดุงกรุงเกษม คาใชจายในการกอสรางสะพาน
เจาพระยาศรีสุริยวงศ ส้ินเงิน 12,800 บาท27 และ 10,400 บาท ตามลําดับ28 นอกจากนี้ยังมีบันทึกถึง
สาเหตุของการสรางถนนเจริญกรุงใต เปนเพราะกงสุลตางประเทศเขาช่ือกันทําเร่ืองถวายวาดวย
เร่ืองถึงปญหาของชาวยุโรปท่ีเขามาอยูกรุงเทพฯ ไมมีถนนสําหรับข่ีรถมาเท่ียวตากอากาศ จึงมี
รับส่ังตัดถนนดังกลาวข้ึน29 

สวนของการขุดคลองดําเนินสะดวก เปนพระราชประสงครัชกาลท่ี 4 ท่ีตองการขยาย
เสนทางคมนาคมทางนํ้ามายังหัวเมืองฝงตะวันตก แตงต้ังใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
วาท่ีสมุหกลาโหม ขุดคลองดําเนินสะดวก ทําการขุดคลองแลวเสร็จราวป พ.ศ. 2411 ทานยังรวม
ออกทรัพยสวนตัวในการชวยใหการขุดคลองดําเนินสะดวกแลวเสร็จอีกดวย 

เม่ือพิจารณาจากขอมูลการสรางงานศิลปกรรมท่ีไดรับการอุปถัมภจากสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) นับวาทานไดรับแตงตั้งใหมีบทบาทในการเปนแมกองควบคุมการ
กอสราง ในกลุมศิลปกรรม ประเภทวังและสาธารณูปโภค หากแตการสรางวัดเปนไปตามความ
ตองการของทานเอง ผลงานศิลปกรรม สถาปตยกรรมท่ีทานสรางมีความแตกตางกันหลากหลาย
ประเภท ท้ังนี้อาจเปนเพราะบานเมืองขณะนั้นอยูในชวงของการเรงพัฒนาจําเปนตองสราง
ถาวรวัตถุในทุกดาน ท้ังนี้สามารถคิดไดในแงมุมหนึ่งท่ีวาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปน  
ขุนนางคนสําคัญมีกําลังในทุกดาน ไมวาจะเปนทรัพยสินและความเขมแข็งบทบาทการเมือง การ
แตงต้ังใหทานเปนแมกองในการกอสราง อาจนํามาซ่ึงการชวยออกเงินอุดหนุนซ่ึงเปนปจจัยหลักใน
การสรางงานศิลปกรรมดังกลาวใหสําเร็จลุลวงก็เปนได  

เนื่องดวยการเรงพัฒนาบานเมือง จึงพบวาโดยปกติของการสรางงานศิลปกรรม
นอกจากตองอาศัยเงินหลวงแลว ยังจําเปนตองอาศัยเงินอุดหนุนจากขุนนาง มีบันทึกแสดง
รายละเอียดจํานวนเงินท่ีไดรับการอุปถัมภ ตัวอยางเชน สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการ
อุดหนุนขุดคลองดําเนินสะดวก เปนจํานวนเงิน 1,000 ช่ัง30 สังเกตไดวา การออกเงินอุดหนุนในการ
กอสรางใดๆ ก็ตาม สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จะทําการอุดหนุนเงินเปนจํานวนมากกวา   
ขุนนางคนอื่น แมวากอสรางงานประเภทเดียวกันก็ตาม จากการรวมกันชวยออกเงินเพื่อเปน
ประธานในการกอสรางสาธารณประโยชนตางๆ ทําใหทราบไดถึงสถานการณของวังหลวงท่ีตอง

                                                            
27ประชุมพงศาวดาร, เลม 14, 288. 
28เร่ืองเดียวกัน, 289. 
29เร่ืองเดียวกัน, 293. 
30เร่ืองเดียวกัน, 289. 
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นําเงินมาใชจายในการสรางสาธารณประโยชนจํานวนหลายส่ิง ดวยเงินของหลวงเพียงอยางเดียว
อาจไมเพียงพอตอการสรางงานใหลุลวงสําเร็จ จึงมีความจําเปนอยางมากในการใหขุนนางท่ีมีความ
ม่ันคงทางการเงินมารวมชวยกันออกเงินอุดหนุน ซ่ึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนบุคคล
ตนๆในการรับหนาท่ีดังกลาว  
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บทท่ี 3 

วิเคราะหงานศิลปกรรม 
 

วัดบุปผารามวรวิหาร 
 

ประวัต ิ
วัดบุปผารามวรวิหาร (ภาพท่ี 1) จากประวัติกลาววาเปนวัดโบราณ ชวงระยะเวลาสราง

นั้นไมปรากฏชัดเจน มีแตเพียงบันทึกกลาวถึงสวนอุโบสถของวัดบุปผารามวรวิหารไดรับความ
เสียหาย เนื่องจากระเบิดลงทําลายเม่ือคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สภาพอุโบสถท่ีเห็นในปจจุบันคือ 
อุโบสถหลังใหม1 

ในสวนการสรางวิหารของวัดบุปผารามวรวิหารมูลเหตุการสรางมีความเกี่ยวของกับ
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) โดยทานและเจาพระยาทิพากรวงศเปนผูกอสรางวัดนี้ ดังนั้นชวง
ระยะเวลาของการสรางและภายหลังการสรางวัดเสร็จส้ิน เปนชวงเวลาสําคัญท่ีสามารถสรางความ
ใกลชิดกับรัชกาลท่ี 4  ซ่ึงขณะน้ันครองสมณเพศเปนภิกษุ 

เนื่องจากชวงระยะเวลาของการสรางวัดบุปผารามวรวิหารวรวิหารนั้น ไมมีเอกสารใด
ระบุถึงระยะเวลาที่แนนอน ท้ังน้ีมีการกลาวไวเพียงแตวา สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สรางวัด
นี้ในชวงดํารงตําแหนงจม่ืนไวยวรนาถหัวหม่ืนมหาดเล็ก2 ซ่ึงเปนชวงเวลาเปล่ียนผานรัชกาล จาก
รัชกาลท่ี 3 เขาสูรัชกาลท่ี 4 ภายหลังเม่ือตรวจสอบเอกสารพบวา ชวงระยะเวลาท่ีทานไดรับ
ตําแหนงจม่ืนไวยวรนาถหัวหม่ืนมหาดเล็ก อยูในชวงราว พ.ศ. 2384 กอนพระบาทสมเด็จ          
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต 8 เดือน ปรากฏวายังดํารงตําแหนง จม่ืนไวยวรนาถ กวาจะได
เล่ือนเปนพระยาศรีสุริยวงศตําแหนงจางวางมหาดเล็กเม่ือจวนจะส้ินรัชกาลท่ี 33 ดังนั้นเม่ือพิจารณา
จากตําแหนงเอกสารระบุวา สมเด็จเจาพระยาฯ(ชวง บุนนาค) ทําการสรางวัดบุปผารามวรวิหารขณะ

                                                            
1กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กองจดหมาย

เหตุแหงชาติ, 2525), 403. 
2ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

จากพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 5 ตอน 4 ผูสําเร็จราชการแผนดิน (พระนคร: กรมศิลปากร, 2493), 
16. 

3เร่ืองเดียวกัน. 
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ตําแหนงยศจม่ืนไวยวรนาถหัวหม่ืนมหาดเล็ก ทําใหกําหนดชวงเวลาการสรางวัดบุปผารามวรวิหาร
ไดวาเปนชวงเวลากอนจะเปล่ียนรัชกาล ตรงกับชวงเวลากอนท่ีรัชกาลท่ี 4 ข้ึนครองราชยและยัง
ครองสมณเพศเปนภิกษุ ขอสมมติฐานน้ียังนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน เม่ือพิจารณารวมกับหลักฐานทาง
เอกสารท่ีกลาวถึงเหตุการณเม่ือคร้ังสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กราบทูลขอพระสงฆธรรมยุต
นิกายจากรัชกาลท่ี 4 เพื่อใหไปครองวัดบุปผารามวรวิหาร ดังขอความวา  “….แลวกราบทูลขอคณะ
สงฆธรรมยุติกาจากพระบาทสมเด็จฯพระจอมเกลาเจาอยูหัวไปครอง ก็เกิดมีกิจท่ีพระบาทสมเด็จฯ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัวตองเสด็จไปทรงตรวจตราส่ังสอนพระสงฆซ่ึงออกวัดไปใหมเนืองๆ”4 ผล
จากการที่ตองออกไปตรวจตราวัดใหม ซ่ึงรวมถึงวัดบุปผารามวรวิหารดวย เปนสาเหตุใหเจาพระยา
ศรีสุริยวงศกับเจาพระยาทิพากรวงศไดโอกาสเขาเฝารัชกาลท่ี 4 ซ่ึงยังครองสมณเพศเปนภิกษุอยูใน
เวลานั้น จึงเปนขอพิจารณาเบ้ืองตนไดวาการสรางวัดบุปผารามวรวิหารตองเกิดข้ึนกอนรัชกาลที่ 4 
ข้ึนครองราชย แตท้ังนี้นอกจากหลักฐานเอกสารแลวยังตองพิจารณาหลักฐานงานศิลปกรรมรวม
ดวย ซ่ึงจะทําการกลาวถึงในชวงตอไป 

 
แผนผัง 

แผนผังวัดบุปผารามวรวิหารในสภาพปจจุบันเปนอาคารหลังคาคลุมตั้งเรียงขนานกัน 
ประกอบดวย วิหาร อุโบสถ ศาลาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ วางตัวแนวแกนทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต อาคารท้ัง 3 หลังหันหนาไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
มีกลุมเจดียอยูทางดานขางระหวางอุโบสถ และดานหลังวิหาร ไดแก เจดียทรงระฆัง และเจดีย
ทรงเคร่ือง 2 องค  

จากประวัติวัดบุปผารามวรวิหาร กลาวถึงกลุมงาน ศิลปกรรมกลุมหนึ่งท่ีสรางในสมัย
หลังประกอบดวย อุโบสถ และศาลาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ โดยศาลาสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ สรางข้ึนใน พ.ศ. 25015 ผลจากการวิเคราะหในเบื้องตน ทําใหเลือก
ทําการศึกษาเฉพาะวิหารและกลุมเจดียดานหลังวิหารเนื่องจากเปนส่ิงปลูกสรางสมัยแรกสรางตาม
หลักฐานเอกสารนอกเหนือจากเรื่องของระบบแผนผังแลว ยังตองทําการศึกษาเร่ืองรูปแบบศิลปะ
ประกอบควบคูไปดวย ซ่ึงจะทําการศึกษาในลําดับตอไป    

 

                                                            
4เร่ืองเดียวกัน, 13-14. 
5ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (กรุงเทพฯ: สรางสรรค

บุคส, 2551), 46. 
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วิหาร 
งานสถาปตยกรรมวิหารวัดบุปผารามวรวิหาร (ภาพท่ี 2) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ของอุโบสถ วางตัวแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต อาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผา มี
รูปแบบผสมผสานตามอยางพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 เชน อาคารสรางโดยการกออิฐถือปูน
มากกวางานเคร่ืองไม เนนใชวัสดุปูนในการตกแตง6การทําระบบเสาพาไลขนาดใหญรองรับ
น้ําหนัก งานประดับกระเบ้ืองปรุลายจีน  

ในสวนของระบบเคร่ืองบนไมปรากฏงานในลักษณะงานแบบเคร่ืองลํายอง ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําถึงรูปแบบการสรางตามอยางงานพระราชนิยมรัชกาลท่ี 3  ท้ังนี้ในตําแหนงหางหงสเดิมกลับ
มีการแทนท่ีดวยระบบท่ีเรียกวา นกเจา (ภาพที่ 3)ลักษณะงานเชนนี้นิยมในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี  
3 โดยปรากฏท่ีวัดเฉลิมพระเกียรติรวมดวย  ท้ังน้ีสําหรับท่ีวัดเฉลิมพระเกียรติมีประวัติการสรางโดย
เจาพระยาพระคลังในสมัยนั้น ซ่ึงคือสมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) เปนแมกอง
ควบคุมการกอสราง7  การใชระบบนกเจาท่ีวัดบุปผารามวรวิหารสะทอนถึงการใชระบบเดียวกันนี้ท่ี
วัดเฉลิมพระเกียรติ แตเดิมจะพบเห็นการใชระบบนกเจากับกลุมงานประเภทงานไม ภายหลังมีการ
สืบทอดวิธีการสรางดังกลาวมายังกลุมงานประเภทปูนปนเปนการแสดงใหเห็นถึงการปรับเปล่ียน
วัสดุ หากแตยังคงใชเทคนิคการสรางแบบเดิม8 ซ่ึงนํามาปรับใชกับการสรางวัดในรุนตอมาดังเชน 
วัดบุปผารามวรวิหาร 

การสรางงานสถาปตยกรรมโครงสรางหลัก นาจะเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เขาสูสมัย
รัชกาลท่ี 4 เชน การใชรูปแบบอาคารพระราชนิยมอยางรัชกาลท่ี 3 จึงอาจกลาวไดวา การสรางวิหาร
นั้นสรางตามประวัติการสราง หากแตกลุมงานประดับตกแตง อาจมีการทําการสรางใหมเพิ่มเติมใน
สมัยหลัง ซ่ึงเปนชวงสมัยท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีบทบาทในฐานะเปนขุนนางสําคัญ  

งานศิลปกรรม – งานประดับตกแตง 
1. หนาบัน สวนของหนาบันวิหาร กลางหนาบันตกแตงดวยลายดวงตราสุริยมณฑล 

ลักษณะคลายกับคชสีหเทียมราชรถ เปนดวงตราแบบไทยประเพณี ในเชิงระบบสัญลักษณลายคช
สีหเทียมราชรถ คชสีหมีลักษณะกายเปนราชสิงห สวนหัวเปนชาง อยูในลักษณะเทียมราชรถท่ีมี

                                                            
6สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย (ฉบับยอ) การเร่ิมตนและการ

สืบเนื่องงานชางในศาสนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 207. 
7ยิ้ม ปณฑยางกูร, ประวัติวัดเฉลิมพระเกียรติ (พระนคร: กระทรวงการคลัง, 2505), 5. 
8พยูร โมสิกรัตน, การวิเคราะหองคประกอบหนาบันโบสถและวิหารสมัยรัชกาลท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 3. 
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เทวดานั่งอยูภายในบุษบก ตราดังกลาวนี้เรียกวา “ตราสุริยมณฑล” องคประกอบทางของตราให
ความหมายทางประติมานวิทยาเปนการส่ือถึง พระอาทิตย พื้นท่ีสวนท่ีเหลือถมดวยลายดอกพุดตาล
และลายใบไมจนเต็ม (ภาพท่ี 4) ดวยลักษณะเคาโครงลวดลายดอกพุดตาลและพันธุพฤกษาท่ีปรากฏ 
กลาวไดวากลุมงานศิลปกรรมดังกลาวเร่ิมไดรับอิทธิพลตะวันตก จนทําใหเกิดลักษณะลวดลายท่ี
เรียกวา ลายอยางเทศ  

2. กรอบซุมประตู-หนาตาง มีรูปแบบลวดลายคลายกันอยางมาก กรอบบานประตู-
บานหนาตางมีเคาโครงกรอบสามเหล่ียมหนาจั่ว ดานในถมลายพันธุพฤกษาอยางใบเทศจนเต็ม
พื้นท่ี (ภาพท่ี 5) จากการสํารวจวัดบุปผารามวรวิหารพบลักษณะรวมท่ีเกิดข้ึนคือ ตําแหนงเหนือ
บานประตู-หนาตางมีประดับดวยดวงตราสัญลักษณในรูปแบบเดียวกัน ผลจากการศึกษาพบวา การ
ตกแตงดวยระบบตราสัญลักษณพบบอยในกลุมวัดท่ีสรางข้ึนชวงปลายรัชกาลท่ี 3  สําหรับตัวอยาง
กรณีศึกษาท่ีวิหารวัดบุปผารามวรวิหารพบวาเปนลายปูนปนปดทองประดับกระจกรูปตราสุริย-
มณฑลแบบไทยประเพณีเทิดจุลมงกุฎ(ภาพท่ี 6) ซ่ึงเปนตราพระราชลัญจกรสมัยรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 
7) เปนการช้ีชัดใหเห็นถึงงานประดับตกแตงนี้ ทําข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 พื้นท่ีระหวางบานประตู-
หนาตางนอกจากมีการถมดวยลายพันธุพฤกษาอยางเทศ ยังพบลายตราสุริยมณฑลแบบฝร่ัง ลักษณะ
เคาหนาคลายกับรูปบุคคลอีกดวย (ภาพท่ี  8) 

3. โคลงโลกนิติ (ภาพท่ี 9) การจารึกโคลงโลกนิติบริเวณกรอบประตู-หนาตางของ
วิหาร เม่ือทําการวิเคราะหดูจากคําอาน พบวามีเนื้อความสอดคลองกับโคลงโลกนิติของสมเด็จ  
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ยอนกลาวไปถึงในชวงรัชกาลท่ี 3โปรดเกลาฯ ใหพระเจา
นองยาเธอ กรมขุนเดชอดิศรรวบรวมโคลงโลกนิติ ท่ีแตงไวแตโบราณ มาชําระแกไขใหมเพื่อจารึก
ไวท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เม่ือคร้ังบูรณปฏิสังขรณราวป พ.ศ.23749 ทรงนิพนธโคลงโลก
นิติข้ึนใหมจํานวน 408 บท10 ท้ังนี้เม่ือทําการตรวจสอบรวมกับโคลงโลกนิติท่ีวัดบุปผารามวรวิหาร
พบวามีจํานวน 28 บท โดยในจํานวน 16 บท มีสํานวนสุภาษิตตรงกับโคลงโลกนิติของสมเด็จ   
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร หากพิจารณาถึงคําอานและคําแปลความของโคลงโลกนิติ 
เปนขอแนะนําตอสัจธรรมของการดําเนินชีวิต 

4. แทนรองพระพุทธรูป (ภาพท่ี 10) แทนฐานวางพระพุทธรูปทําจากวัสดุหินออน เปน
แทนฐานขนาดใหญสําหรับการต้ังพระพุทธรูปจํานวนหลายองค ลักษณะพิเศษคือ ทําฐานลางเปน

                                                            
9นิยะดา เหลาสุนทร, โคลงโลกนิติ: การศึกษาท่ีผานมา (กรุงเทพฯ: แมคําผาง, 2537), 7. 
10เดชาดิศร, สมเด็จฯ กรมพระยา, โคลงโลกนิติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

เดชาดิศร (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2545), 2. 
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ชองวงโคงหลอกสลับชองวงโคงจริง เหนือชวงวงโคงเจียรหินรูปรางดาวแปดแฉก บริเวณตรงกลาง
ประดับตกแตงดวยหินมีคาทรงกลม สงผลใหมีลักษณะคลายสัญลักษณดวงอาทิตยแบบประยุกต     

จากการศึกษาผลสรุปจากการศึกษางานศิลปกรรม-ประดับตกแตง แสดงใหเห็นวา งาน
ประดับมีเคาโครงของรูปแบบสัญลักษณสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือเนนการใช
ลวดลายแบบไทยประเพณีและลวดลายแบบตะวันตกโดยส่ือความหมายถึงสัญลักษณของ          
พระอาทิตย ไดแก ลายหนาบันสุริยมณฑลไทยประเพณี กรอบบนซุมประตู–หนาตางลาย               
สุริยมณฑลเทิดจุลมงกุฎ งานประดับลวดลายบานประตู-หนาตางลายสุริยมณฑลแบบฝร่ัง รวมถึง
ท่ีตั้งแทนพระพุทธรูปมีเคาโครงกรอบนอกคลายลายสุริยมณฑลแบบตะวันตก ท่ีกลาวมาทั้งหมด
ลวนแลวแตเปนตราสัญลักษณท่ีเรียกวา “ตราสุริยมณฑล” เพียงแตรูปแบบท่ีปรากฏจะมีความ
ตางกันไป สามารถแปลงความหมายเบ้ืองตนนําไปสูความหมายท่ีแทจริงวาคลายกับการเลียนแบบ
สัญลักษณของพระอาทิตย  จึงเปนท่ีนาสังเกตวารูปแบบดังกลาวมีนัยซอนอยูเปนแน 

ตามแนวทางดานรูปแบบศิลปะ การใชดวงตราสัญลักษณสุริยมณฑลเทิดตราจุลมงกุฎ
ตําแหนงซุมประตู-หนาตาง ตีความไดวา กลุมงานดังกลาวเปนงานประดับตกแตงในสมัยรัชกาลที่ 5 
มีนัยการตีความหมายจากสัญลักษณ หมายถึงความจงรักภักดีของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
ท่ีมีตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ส่ิงท่ีปรากฏรวมกับตราสัญลักษณ คือสวนของการ
ใชลายพันธุพฤกษาอยางเทศ ลายดังกลาวเร่ิมเขามาพรอมกับการเปดรับและเรียนรูวัฒนธรรม
ตะวันตก นิยมในกลุมงานศิลปกรรมสรางข้ึนชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 เชน วัดบวรนิเวศ วัดโสมนัส 
และวัดบรมนิวาส  

งานจิตรกรรม สวนของงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ภายหลังจากการศึกษาพบวา
มีการเขียนภาพจิตรกรรม ในบริเวณพ้ืนท่ีดังนี้ คือ งานจิตรกรรมผนังสกัดท้ังสอง งานจิตรกรรม
ระหวางบานประตู–หนาตาง กับงานจิตรกรรมบานประตู-หนาตาง สามารถแบงตามเนื้อหาได 3 
สวน ดังนี้ 

1. งานจิตรกรรมบริเวณผนังสกัดดานหลัง เขียนภาพพุทธประวัติ ฉากสําคัญดานหลัง
พระพุทธรูปประธาน คือ ฉากพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงสทางบันไดแกว    

2. งานจิตรกรรมระหวางบานประตู-บานหนาตาง เนื้อหาพุทธชาดก ดําเนินเร่ืองไปใน
เชิงเขียนภาพทศชาติชาดก ภายหลังจากการศึกษาพบวามีการแบงเขียนภาพลําดับได 3 ฉาก คือ การ
เขียนภาพทศชาติชาดกในตําแหนงดานลาง ใชฉากปาเขาเปนฉากหลังในการดําเนินเร่ือง เหนือขึ้น
ไปเขียนภาพบุคคลแตงกายชุดไทยสวมชฎาและแสดงทาทางแบบนาฏลักษณ ในขณะเดียวกันก็
ปรากฏการเขียนฉากบานอาคารไทยประเพณีทรงตึกปะปนกับอาคารแบบตะวันตก สําหรับในสวน
เหนือสุดของภาพมีการเขียนฉากธรรมชาติ โดยใชเทคนิคหลักทัศนียวิทยา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
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ผลักระยะใกล-ไกล เปนการแสดงใหถึงความลึกของภาพ ลักษณะเดนอีกประการคือ การเขียนฉาก
แสดงรายละเอียดของการตกแตงอาคาร ท่ีเร่ิมมีการเขียนภาพเครื่องมือเคร่ืองใชแบบสมัยใหม เชน 
โคมไฟประดับภายในอาคาร ฯลฯ ดวยลักษณะดังกลาวสะทอนถึงกระแสวัฒนธรรมจากตะวันตกท่ี
เขามามีบทบาทในขณะน้ัน (ภาพท่ี 11) 

3. งานจิตรกรรมบริเวณประตู-หนาตาง เขียนภาพส่ิงของเคร่ืองใชแบบตะวันตก เชน 
นาฬิกาต้ังโตะแจกัน รูปปน ฯลฯ และภาพเคร่ืองต้ังบูชาแบบจีน (ภาพท่ี 12) แสดงถึงการผสมผสาน
ระหวางความนิยมตามอยางจีนและตะวันตก จิตรกรรมวิหารวัดบุปผารามวรวิหารจึงเปนตัวอยางท่ี
แสดงใหเห็นถึงแนวทางการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมแบบเดิม ในท่ีนี้หมายถึงความนิยมตาม
แบบอยางจีนผนวกกับแนวโนมของกระแสวัฒนธรรมระลอกใหมท่ีเขามา ซ่ึงคือวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก สงผลใหมีการเลือกท่ีจะเขียนภาพโดยใชโครงรางภาพเคร่ืองต้ังบูชาอยางจีน หากแตทํา
การเพิ่มเติมรายละเอียดอันเปนอิทธิพลแบบตะวันตกเขามาผสมผสาน นับเปนตัวอยางของการจัด
องคประกอบภาพท่ีมีการผสมผสานกันอยางชัดเจนโดยปรากฏงานจิตรกรรมแบบดังกลาวท้ังใน
สวนของบานประตู-หนาตาง ท้ังนี้เม่ือทําการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมวัดบุปผารามวรวิหารกับวัด
อ่ืนพบวาเม่ือเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 งานจิตรกรรมเปนภาพชาวตะวันตก11และภาพปริศนาธรรม 
ขณะท่ีวัดบุปผารามวรวิหารคาดวานาจะใชหลักการเขียนภาพตามประเพณีเดิมท่ีนิยมทําในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ท่ีนิยมเขียนภาพเคร่ืองต้ังบูชากับลวดลายมงคลตามอยางงานจิตรกรรมวัดสมัยรัชกาลท่ี 
3 หากแตส่ิงของท่ีวางอยูบนโตะนั้นเปนของแปลกจากตะวันตก ซ่ึงเปนวัฒนธรรมใหมท่ีรับเขามา 
สงผลใหสันนิษฐานวางานจิตรกรรมวัดบุปผารามวรวิหารอยูในรอยตอระหวางรัชกาลท่ี 3 จนถึง
ในชวงตนของรัชกาลท่ี 4 

หากกลาวโดยละเอียด พบวางานจิตรกรรมบานประตูและหนาตาง มีความตางกันใน
เร่ืองของการจัดองคประกอบของประดับท่ีวางอยูบนโตะ แสดงใหเห็นถึงกระแสความนิยมใน
วัฒนธรรมตะวันตกมีผลตอสภาพสังคมในทุกๆดาน เนื่องจากมีคานิยมท่ีดีตอการรับวัฒนธรรม
ดังกลาว โดยมีมุมมองเปนวัฒนธรรมของคนอารยะ กระแสการเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงเร่ิมจากกลุม
คนท่ีมีโอกาสติดตอกับกลุมคนตางชาติมากท่ีสุด นั้นคือ เจานาย รวมถึงคนในราชสํานัก ความนิยม
ดังกลาวยังสงตอใหกลุมคหบดีท่ีมีฐานะ สงผลตอภาพงานจิตรกรรมวัดท่ีสรางชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 
พบภาพเจานาย กลุมชนช้ันสูงนิยมอุปโภคบริโภคของจากชาติตะวันตกมากยิ่งข้ึน (ภาพที่ 13) ดวย
วัตรปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปเชนนี้สงผลกระทบถึงวัฒนธรรมการกินอยูอยางแทจริง โดยสะทอน

                                                            
11สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย (ฉบับยอ) การเริ่มตนและการ

สืบเนื่องงานชางในศาสนา, 212. 
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ภาพผานงานจิตรกรรมท่ีวัดบุปผารามวรวิหาร ตัวอยางเชน การเขียนภาพผูหญิงแตงกายแบบ
ตะวันตกยืนถือเชิงเทียน แจกันดอกไม กระเชาดอกไม บริเวณดานลางของโตะเขียนภาพกระถางธูป 
สวนของบานหนาตางมีการแบงองคประกอบภาพเปน 2 สวนดวยกัน คือ สวนบนเปนฉากมานและ
พวงอุบะ สําหรับสวนลางเปนฉากเคร่ืองตั้งมีลักษณะเคาโครงภาพคลายกับงานจิตรกรรมของบาน
ประตู  

รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมบริเวณประตู-หนาตาง ของวิหารวัดบุปผารามวรวิหาร 
มีลักษณะการเขียนภาพแบบเดียวกัน  เชน เขียนภาพกระถางธูปในตําแหนงช้ันลางสุด และหากมี
การเปล่ียนแปลงของที่ตั้งบนโตะจะทําการเปล่ียนแปลงเฉพาะส่ิงของสวนบนสุดของโตะ เม่ือทํา
การวิเคราะหแลวพบวาส่ิงของท่ีตั้งบนโตะเปนส่ิงของจากตะวันตกโดยสวนมาก แสดงถึง
ความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมตามแบบอยางตะวันตก ภาพจิตรกรรมจึงสะทอนถึงความนิยม
ของกลุมเจานายในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีเร่ิมนิยมสินคาจากตางประเทศ12 เปนการเปดรับและนิยมใช
ของแบบตะวันตก เปนส่ิงซ่ึงสะทอนถึงความเปนอารยชนอีกดวย  

 
อุโบสถ 

อุโบสถ (ภาพท่ี 14) วางตัวอยูในตําแหนงกลางระหวางวิหารและศาลาสมเด็จ   
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จากประวัติวัดระบุวา อาคารอุโบสถไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 งานศิลปกรรมท่ีปรากฏในปจจุบันจึงเปนรูปแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทรท่ี
ตางจากรูปแบบศิลปะสมัยแรกสราง ลักษณะเปนอุโบสถทรงหลังคาซอนช้ันหนา –หลัง  เคร่ืองบน
เปนหลังคาแบบไทยประเพณี ประกอบดวย ชอฟา ใบระกา และหางหงส หนาบันแบงเปนสองสวน 
ประกอบดวย ลายคชสีหเทียมรถทามกลางฉากเมฆ ค่ันดวยกระจังรวน ดานลางปรากฏพระพุทธรูป
ประทับยืนประทานอภัยในกรอบซุมค่ันดวยเสาส่ีเหล่ียม มีการใชระบบเสาพาไลทรงกลมขนาดเล็ก
รองรับน้ําหนักบริเวณชายคาปกนก บานประตู-หนาตางเปนซุมประตูยอดมงกุฎ รูปแบบลักษณะ
อุโบสถโดยรวมสรุปไดวาเปนอุโบสถท่ีสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แตเปนสรางคนละสมัย
กับวิหาร สันนิษฐานวาตัวอาคารสรางข้ึนในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 เราสามารถใชอุโบสถเปนตัวอยาง
ในการศึกษาระบบการวางตําแหนงอุโบสถได  เนื่องจากการวางแผนผังอุโบสถอาจสรางข้ึนใหมใน
ตําแหนงเดิมก็เปนได  

 

                                                            
12ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ, สืบคนเร่ืองไท(ย)ความเปนไปในวัฒนธรรม 

(กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา, 2549), 42. 
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เจดีย 
เจดียภายในวัดบุปผารามวรวิหาร ประกอบดวย เจดียทรงระฆังและเจดียทรงเคร่ือง 

ลวนแลวแตเปนเจดียขนาดกลางและขนาดเล็ก แบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีตั้งอยูระหวางวิหารกับ
อุโบสถ และกลุมท่ีตั้งบริเวณพ้ืนท่ีวางดานหลังวิหารกับแนวกําแพงดานหนาวัด 

1. เจดียทรงระฆัง (ภาพท่ี15) วางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกของวิหาร ประกอบดวย 
มาลัยเถาสามช้ัน เหนือข้ึนไปปรากฏช้ันบัวลูกแกวอกไกและบัวปากระฆังรองรับองคระฆังทรงคอด
สูงตอยอดดวยปลองไฉน ปลียอดและเม็ดน้ําคาง สังเกตไดวาองคประกอบฐานลางของเจดียทรง
ระฆังหายไป นาจะมีการปรับระดับพื้นดินเร่ือยมาเพ่ือใกลเคียงกับวิหาร อุโบสถท่ีอยูบริเวณ
ใกลเคียง จนกระท่ังทําใหสวนฐานลางจมหายไป และปรากฏตรงสวนช้ันมาลัยเถาข้ึนไป 

2. เจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวันตกของวิหาร (ภาพที่ 16) ประกอบดวย ชุดฐาน
สิงห 2 ช้ัน เหนือข้ึนไปเปนบัวปากระฆังรองรับองคระฆังทรงส่ีเหล่ียมยอมุม ปรากฏการยอมุม
ตั้งแตสวนฐานจนถึงบัลลังก ตอยอดดวยบัวคลุมเถา และปลียอด เม่ือวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
ฐานชั้นลางสุด พบวาเจดียองคนี้ไมเปนไปตามระเบียบชุดฐานสิงห ดังท่ีควรจะพบชุดฐานสิงห
จํานวน 3 ฐาน เปนไปไดวาฐานลางของเจดียองคนี้อยูใตระดับพื้นดินปจจุบัน องคประกอบของ
เจดียจึงไมครบถวนต้ังแตสวนฐาน 

3. เจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหาร (ภาพท่ี 17) เจดียองคนี้มี
ตําแหนงท่ีตั้งใกลกับเจดียทรงเคร่ืองท่ีกลาวมาขางตน องคประกอบและรูปแบบเจดียใกลเคียงกัน 
แตตางกันในเร่ืองของสัดสวนท่ีเล็กกวา อีกส่ิงหนึ่งท่ีตางกันคือชวงระยะเวลาการสราง สังเกตได
จากองคประกอบทางรูปแบบศิลปะในสวนฐานลางเจดียท่ีพนระดับพื้นดิน สวนฐานลางสุดของ
เจดียมีลักษณะเปนบัวคว่ํารองรับชุดทองไมขนาดใหญ ซ่ึงเปนองคประกอบแรกของสวนฐาน
ลางสุดของเจดียท่ีถูกตองตามระเบียบการสรางเจดีย ทําใหวิเคราะหเจดียองคนี้ในเบื้องตนไดวา ไม
มีองคประกอบสวนไหนจมหายไปกับระดับผิวดินปจจุบัน ดังนั้นเจดียองคนี้จึงสรางเพ่ิมเติมในสมัย
หลัง  

 
สรุปเก่ียวกับวัดบุปผารามวรวิหาร 

ผลจากการสํารวจและวิเคราะหงานศิลปกรรมของวัดบุปผารามวรวิหาร ทําใหได
ขอสรุปในการเลือกพิจารณาทําการศึกษางานเพียงบางสวน ในสวนของวิหารจะทําการศึกษาโดย
ท้ังหมดดังท่ีไดกลาวมาขางตน แตในสวนของอุโบสถ เนื่องจากกลาวไวขางตนแลววาเปนกลุม
อาคารสรางใหมคนละสมัยกับวิหาร จึงทําการศึกษาเพียงระบบของการวางแผนผัง เนื่องจากขอ
สมมติฐานเบ้ืองตนของการวางแผนผังกลุมอาคารดังกลาวอาจสรางใหมในตําแหนงเดิมท่ีเคยมีมาก็
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เปนได หากเปนไปตามท่ีไดตั้งขอสมมติฐาน กลุมอาคารหลังคาคลุมสําคัญของวัดบุปผาราม
วรวิหารจะวางตัวในแนวแกนเดียวกัน เปนไปในลักษณะเรียงกัน 2 หลัง โดยวางตัวในแนวแกนทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต โดยหันหนาออกสูทิศตะวันตกเฉียงใตท้ัง 2 อาคาร ลักษณะ
การวางแผนผังแบบดังกลาวเปนระบบแผนผังในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยเร่ิมหมดความนิยมในสมัย
รัชกาลท่ี 4 (แผนผังท่ี 1) 

การศึกษาคร้ังนี้จึงเลือกทําการศึกษาวิหารมากกวาอาคารหลังคาคลุมประเภทอ่ืน ใน
สวนของวิหารสันนิษฐานวา ชวงระยะเวลาการสรางนาจะเปนชวงเวลาเปล่ียนผานรัชกาลจาก
รัชกาลท่ี 3 เขาสูรัชกาลท่ี 4 โดยวิเคราะหจากหลักฐานเอกสารและรูปแบบทางประวัติศาสตรศิลปะ
ของวิหาร สวนงานประดับสถาปตยกรรมคาดวาเปนการสรางเพิ่มเติมในสมัยหลัง โดยทําการ
วิเคราะหจากระบบสัญลักษณตราสุริยมณฑลที่ปรากฏในงานประดับสถาปตยกรรม  

ขณะท่ีกลุมเจดียวัดบุปผารามวรวิหาร พบวามีเจดียท่ีมีอายุการสรางใกลเคียงกันจํานวน 
2 องคนั้นคือเจดียทรงระฆังและเจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวันตกของวิหาร กลาวไดวากลุม
เจดียท้ังสองกลุมแทรกเขามาในแผนผังระหวางวิหาร–อุโบสถ และวิหาร–กําแพงวัด สรุปเบ้ืองตน
ไดวาเจดียกลุมนี้สรางข้ึนภายหลังการสรางอาคารหลังคาคลุมก็เปนได สวนเรื่องของรูปแบบศิลปะ
องคประกอบสวนฐานลางตามรูปแบบศิลปะของเจดียท้ังสององคจมหายไปในพ้ืนดิน อีกท้ังแผนผัง
วัดบุปผารามวรวิหารยังปรากฏผังของเจดียทรงระฆังในระบบแผนผังนี้ดวย ทําใหเกิดขอ
สันนิษฐานวา เจดียทรงระฆังนาจะเปนเจดียท่ีสรางข้ึนกอน สวนเจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศ
ตะวันตกของวิหารคาดวานาจะมีอายุการสรางรองลงมา สวนเจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของวิหารคาดวาจะเปนเจดียท่ีมีอายุการสรางในระยะหลังกวาเจดียองคอ่ืน  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางเจดียทรงระฆังกับงานชางท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) สรางข้ึน โดยปกติแลวเจดียท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) นิยมสรางในกลุมวัดท่ีทาน
อุปถัมภจะเปนกลุมเจดียทรงระฆัง เพราะสรางตามแบบอยางพระราชนิยมรัชกาลท่ี 4 ในกรณีของ
วัดบุปผารามวรวิหารก็ปรากฏการสรางเจดียทรงระฆังจํานวน 1 องค (ภาพท่ี 15) อยางไรก็ตามวัด  
บุปผารามวรวิหารเปนวัดท่ีพิเศษไปจากกลุมวัดอ่ืนท่ีทําการศึกษารวมกัน เนื่องจากเปนวัดท่ีมี
ประวัติการสรางเกาสุด เปนวัดท่ีสรางข้ึนต้ังแตปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 ผานเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 
ดังนั้นระบบการวางตําแหนงของเจดีย การกําหนดรูปแบบเจดียดังกลาวใหเปนเจดียทรงระฆังตาม
พระราชนิยมสมัยรัชกาลท่ี 4 สันนิษฐานวาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาในชวงเวลาภายหลังการสรางวัด  
บุปผารามวรวิหาร 

ผลจากการศึกษาขอมูล เร่ืองท่ีมาของตราสุริยมณฑลเทิดจุลมงกุฎ เกิดจากเหตุการณ
เม่ือคร้ังรัชกาลท่ี 4โปรดใหสรางพระเกี้ยวข้ึน เพื่อใหสมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณในพิธีโสกันต เม่ือ 
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พ.ศ. 2408 นับจากนั้นจึงถือจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวยอดเปนพระราชลัญจกรประจําพระองค ตอมา
ราวป พ.ศ. 2410 มีราชทูตฝร่ังเศสเขามาแลกเปล่ียนหนังสือสัญญา  ทรงเปนพระองคหนึ่งท่ีไดลง
นามและประทับพระราชลัญจกรในหนังสือสําคัญคร้ังนั้นดวย ดังนั้นพระราชลัญจกรจึงปรากฏใช
ในเอกสารสําคัญต้ังแตบัดนั้นเปนตนไป13 และยังปรากฏในงานประดับส่ิงกอสรางอยางอ่ืนตามมา
ดวย สามารถวิเคราะหถึงประเด็นการกําหนดอายุสมัยงานประดับบานประตู-บานหนาตางวัด         
บุปผารามวรวิหาร วานาจะทําการสรางราว ป พ.ศ. 2412 เปนตนไป  เนื่องจากบานประตู-บาน
หนาตางวัดบุปผารามวรวิหารประกอบดวยลายตราจํานวน 2 ลายดวยกัน คือ ลายจุลมงกุฎ พบ
หลักฐานประทับตราจุลมงกุฎในเอกสารสําคัญราวป พ.ศ. 2410 จึงเปนจุดเร่ิมตนของการใชตรา   
จุลมงกุฎนับจากนั้นเปนตนมา ขณะท่ีลายสุริยมณฑลเปนตราท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ได
พระราชทานราวป พ.ศ. 2411 โดยท่ีตราจุลมงกุฎและตราสุริยมณฑลอยูในตําแหนงท่ีใกลเคียงกัน 
ดังนั้น ระยะเวลาการกําหนดอายุนาจะสรางราวป พ.ศ. 2411 เปนตนไป ทําใหกําหนดอายุชวงเวลา
สรางงานศิลปกรรมวัดบุปผารามวรวิหารวรวิหารวรวิหารนั้นแบงเปน 2 ชวงดวยกัน คือกลุมงาน
ศิลปกรรมสมัยแรกสรางวัด โดยสรางในชวงราวปลายรัชกาลท่ี 3 ผลจากจากการวิเคราะหขางตนทํา
ใหสามารถกําหนดชวงเวลาการสรางเพ่ิมคร้ังท่ี 2 ไดวา เร่ิมสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยพิจารณา
จากระบบสัญลักษณตราสุริยมณฑลเทิดจุลมงกุฎและวัสดุการสรางท่ีเร่ิมใชวัสดุประเภทหินออน
เพิ่มมากข้ึน  

ลักษณะพิเศษอยางหนึ่งสําหรับวัดบุปผารามวรวิหารคือ มีความหลากหลายกลุมงาน
ศิลปกรรม-งานประดับตกแตงเปนอยางมาก เพราะดวยความเปนวัดหลวงท่ีไดรับการอุปถัมภโดย
ตลอดมาในฐานะหน่ึงในวัดประจําตระกูลบุนนาค ประกอบกับการอยูในพื้นท่ีสําคัญอันเปนพื้นท่ี
ของตระกูลบุนนาค ท้ังยังอยูใกลพระนครจึงทําใหมีการอุปถัมภอยางตอเนื่อง สงผลตอการกําหนด
อายุงานศิลปกรรมที่มีความหลากหลายของชวงเวลา ดังเชนท่ีจะปรากฏในงานศิลปกรรมประเภท
งานตกแตง 

 
  

                                                            
13ส.พลายนอย [นามแฝง], ความรูเร่ืองตราตางๆ พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: รวม

สาสน, 2527). 
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วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

ประวัติ 
วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (ภาพที่ 18) ตั้งอยูท่ีถนนสุรพันธเสนีย ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานช่ือดังกลาว 
โดยต้ังตามช่ือของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เพื่อเปนการยกยองตอวงศตระกูล14 อัน
เนื่องมาจากสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภสรางวัดดังกลาวดวยตนเอง รวมถึงมี
ฐานะเปนผูบํารุงเมืองราชบุรีอีกดวยมีบันทึกจากหนังสือสมุดราชบุรีกลาวไววา สมเด็จเจาพระยาฯ
(ชวง บุนนาค)  สรางวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ราวป พ.ศ. 2417 เปนการสรางภายหลังจากวัด 
สัตตนารถปริวัตรเปนเวลา 3 ป15 

 
แผนผัง 

แผนผังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เปนอุโบสถทรงส่ีเหล่ียมผืนผาอยูในตําแหนงกลาง
ของแผนผัง อุโบสถวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกลอมรอบดวยกําแพงแกวขนาดเต้ีย 
ดานหลังอุโบสถเปนตําแหนงเจดียทรงระฆังต้ังอยูบนฐานแปดเหล่ียมทรงสูง แนวแกนอุโบสถและ
เจดียทรงระฆังจึงเช่ือมตอกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกลุมอาคารอ่ืนๆดวย เชน อาคารที่มีช่ือ
เรียกวา กุฏิญ่ีปุน จํานวน 2 หลัง สรางอยูในตําแหนงประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของอุโบสถจากตําแหนงการต้ังกุฏิญ่ีปุน แสดงใหเห็นถึงการวางตัวในแนวแกนท่ี
สมมาตรกับอุโบสถ ดวยลักษณะการวางแผนผังดังกลาว กลาวไดวาใหความสําคัญกับอาคารหลังคา
คลุมประเภทอุโบสถและเจดียทรงระฆังท่ีอยูดานหลัง 

 
อุโบสถ 

งานสถาปตยกรรมอุโบสถ (ภาพที่ 19) อาคารหลังคาคลุมทรงส่ีเหล่ียมผืนผากออิฐถือ
ปูน วางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยหันหนาออกสูทิศตะวันออก (แผนผังท่ี 2) รอบ
อุโบสถมีระเบียงทางเดินโดยรอบ หัวเสาของทางเดินดังกลาวใชระบบเสาทรงกลมท่ีมีหัวเสาระบบ
แบบ Volute ตกแตงดวยข่ือปลอม (ภาพที่ 20) มุมระเบียงอุโบสถท้ังส่ีกอปูนทึบเช่ือมระหวางเสา 

                                                            
14บันทึกเมืองราชบุรี (ราชบุรี: ม.ป.ท, 2534), 63. 
15พระพจนารถ ปภาโส, อายุวัฒนมงคล 80 พระเทพสุเมธี (นครปฐม: มหามกุฎราช

วิทยาลัย, 2555), 63. 
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ท้ังยังมีการเจาะชองหนาตางทรงกลม ลักษณะเชนนี้ตางไปจากงานไทยประเพณีท่ีเคยมีมาสําหรับ
ชายหลังคาตกแตงดวยการทํารูปทรงวงโคงตอเนื่องโดยรอบ ภายนอกของอุโบสถดังกลาวใชระบบ
เสาหนึ่งตนรองรับน้ําหนัก Arch โคงจํานวน 2 วง (ภาพท่ี 21) อุโบสถมีประตูทางเขา 2 ดาน คือ 
ดานหนา 2 ประตู และดานหลังจํานวน 2 ประตู รูปแบบโดยรวมของอุโบสถตางไปจากอุโบสถของ
วัดอ่ืนๆท่ีสรางในชวงเวลาเดียวกัน เปนเพราะไดรับอิทธิพลแบบตะวันตกเขามาผสมผสานอยาง
เดนชัด 

ภายในอุโบสถไมปรากฏการวาดภาพจิตรกรรมใดๆ คาดวาแตเดิมอาจเคยมีภาพ
จิตรกรรมแตประสบปญหาเร่ืองความช้ืน16 สงผลเสียตองานจิตรกรรม จึงแกปญหาดวยการกอผนัง
ดวยกระเบ้ืองขนาดเล็กในระดับสูงถึงขอบหนาตางลางแทน ถัดข้ึนไปมีการเจาะชองส่ีเหล่ียมขนาด
เล็กโดยรอบ (ภาพท่ี 22) สําหรับภายในอุโบสถ ดานหลังพระประธานปางมารวิชัย ตกแตงดวยพระ
บรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตําแหนงกลาง ขนาบขาง
ดวยพระบรมสาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในตําแหนงดานขวาของ
พระประธาน และสมเด็จเจาพระยาฯ(ชวง บุนนาค) ในตําแหนงดานซาย (ภาพท่ี 23) 

งานศิลปกรรม-งานประดับตกแตง 
1. หนาบันทรงจั่วแบบตะวันตก (เพดดิเมน) สามเหล่ียม กลางหนาบันปรากฏดวงตรา

สัญลักษณชางสามเศียรเทิดจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยว ดานขางท้ังสองปรากฏฉัตรเจ็ดช้ัน เปนตรา
สัญลักษณของรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 24) คลายกับการผสมผสานระหวางตราพระราชลัญจกรไอยราพต
ในรัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 25) กับตราพระราชลัญจกรพระเกี้ยว ประจําพระองครัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 7) 

2. กรอบซุมบานประตู-หนาตาง กรอบประตูเปนกรอบเสาส่ีเหล่ียมรองรับเสาทรง
ส่ีเหล่ียมหัวเสารูปทรงกรวยต้ังรับกรอบเสาทรงเพดิเมนต (ภาพท่ี 26) ยอดซุมประตูประดับดวย
สัญลักษณนกยูงในชองวงกลม วงลอมนอกสุดใชเสนตรงท่ีมีความยาวลดหล่ันกันตกแตงโดยรอบ
นกยูง (ภาพท่ี 27) ลักษณะดังกลาวคลายเสนรัศมีสวนของประตูดานหลัง 2 บาน มีลักษณะ
เชนเดียวกันกับประตูหนา (ภาพท่ี 28)แตแทนท่ีดวยการใชสัญลักษณกระตายแทนนกยูง (ภาพท่ี 29) 
ดานลางบริเวณพื้นท่ีวางเหนือประตูระหวาง 2 เสา ปรากฏกรอบวงโคงดานขางทําลายพันธุพฤกษา
อยางเทศ สวนของบานหนาตางตกแตงกรอบซุมดวยการทําลวดลายคลายใบไมอยางเทศ หัวเสาท้ัง
สองรองรับกรอบทรงสามเหล่ียม (ภาพท่ี 30) ดานบนทําลวดลายดาว 5 แฉกในชองวงกลม ลอรับ
ดวยการทําเสนตรงท่ีมีความยาวลดหล่ันกันคลายเสนรัศมี (ภาพท่ี 31) ระบบสัญลักษณท่ีบาน
ประตู–หนาตาง เปนระบบสัญลักษณท่ีจะตองไดรับการตีความ เพื่อหาความหมายท่ีแทจริงของการ

                                                            
16เร่ืองเดียวกัน, 35. 
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ใสระบบสัญลักษณดังกลาว ซ่ึงการตีความในช้ันตนนั้นหมายความถึง พระอาทิตย–พระจันทร 
ตามลําดับ  

3. กําแพงแกวละซุมเสมา สวนรอบนอกอุโบสถตกแตงดวยงานแบบตะวันตก เชน 
ประดับดวยโถแบบยุโรป (ภาพท่ี 32) การออกแบบอุโบสถยังคงใหความสําคัญกับอุโบสถ ดวยการ
ปกเสมาตําแหนงมุมกําแพงแกวในลักษณะท่ีฐานรองรับเสมาเปนทรงส่ีเหล่ียมยอมุมท่ีทําชองวงโคง
หลอก (ภาพท่ี 33)  จากท่ีกลาวมาจะพบวางานประดับตกแตงอุโบสถแสดงถึงอิทธิพลตะวันตกอยาง
ชัดเจน แตในความเปนศิลปะตะวันตกน้ัน ดําเนินไปในลักษณะการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ
ศิลปะ ไมชัดในดานใดดานหน่ึง อันแสดงใหเห็นถึงการเลือกรับส่ิงท่ีเหมาะสม เพื่อมาปรับกับความ
เปนไทยประเพณีของโครงสรางหลักก็วาได  

 
กุฏิญ่ีปุน 

งานสถาปตยกรรมกุฏิญ่ีปุน17 เปนช่ือตามท่ีชาวบานใชเรียก ตามประวัติกลาววาสราง
ภายหลังจากอุโบสถสรางเสร็จ18 หากแตไมทราบชวงเวลาท่ีแนนอน จากการสํารวจแผนผังวัดใน
ปจจุบัน ปรากฏกลุมอาคารกออิฐถือปูนทรงส่ีเหล่ียมผืนผา จํานวน 2 อาคาร มีตําแหนงท่ีตั้งประจํา
มุมท้ังสองมุมของผังวัด โดยมีอุโบสถเปนกึ่งกลาง ไดแก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก
เฉียงใตของอุโบสถอาคารดังกลาวเรียกวา “กุฏิญ่ีปุน” ลักษณะของอาคารดังกลาวเปนอาคาร 2 ช้ัน 
หลังคาทรงปนหยา มีบันไดข้ึนภายในตัวอาคาร ดานลางลักษณะเปนโถง (ภาพท่ี 34)  มีการกั้นหอง
จํานวน 1 หอง ช้ันสองมีหองจํานวน 1 หอง พรอมทําพนักและระเบียงโดยรอบ การรองรับน้ําหนัก
ใชระบบเสากลมหัวเสารูปทรงกรวยรองรับซุม Arch โคง มุมเสาท้ัง 4 มุมมีการกอผนังทึบเช่ือมตอ
ระหวางเสา จากนั้นทําการเจาะชองหนาตางโคงทรงวงกลม กลาวไดวารูปแบบและระบบเปนไป
ตามแบบเดียวกันกับอุโบสถ (ภาพท่ี 35) 

หากวิเคราะหจากแผนผังท่ีใชในการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุวัดศรีสุริยวงศา
รามวรวิหารป พ.ศ. 254419 ไมปรากฏอาคารกุฏิญ่ีปุนในแผนผังปดังกลาว แตดวยลักษณะรูปแบบ
การสรางมีความสอดคลองกับอุโบสถเปนอยางมาก นําไปสูการสันนิษฐานไดสองกรณี คือ ขอ
สันนิษฐานแรกคือ อาจเปนการตกสํารวจจากการทําแผนผังวัดในปดังกลาว ขอสันนิษฐานท่ีสองคือ 

                                                            
17เร่ืองเดียวกัน, 86. 
18เร่ืองเดียวกัน. 
19เร่ืองเดียวกัน, 97. 
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หากสรางรวมสมัยหรือสรางชวงเวลาหลังจากการสรางอุโบสถ คาดวารูปแบบการสรางกุฏิญ่ีปุน
นาจะเปนผลจากการออกแบบการสรางเพื่อใหสอดคลองและกลมกลืนไปกับรูปแบบของอุโบสถ 

 
ซุมประตู 

ซุมประตู (ภาพท่ี 36) จากประวัติสรางข้ึนราวป พ.ศ. 249320 เปนการสรางเพ่ือทดแทน
ซุมประตูเดิม ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมของซุมประตูได แตดวยลักษณะ
การออกแบบในปจจุบัน ทําใหทราบวาคนในยุคปจจุบันยังคงมีความเขาใจในการออกแบบและ
สรางงานศิลปกรรมใหมีความเก่ียวของและสัมพันธกับสัญลักษณของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ตัวอยางเชน รูปแบบซุมประตูเปนแบบอยางตะวันตก รวมถึงการประดับดวยสัญลักษณ
พระอาทิตย เปนตน (ภาพท่ี 37)   

 
เจดีย  

เจดียทรงระฆังตั้งบนฐานประทักษิณทรงแปดเหล่ียม  มีบันไดทางข้ึนดานทิศตะวันตก
ของอุโบสถ (ภาพท่ี 38) ดานลางเจาะชองวงโคงโปรงโดยมีเสาส่ีเหล่ียมรองรับ Arch โคง ใชเทคนิค
การรับน้ําหนักดวยการทําใหพื้นท่ีระหวางชองวงโคงเพิ่มมากข้ึน ดวยการเช่ือมผนังทึบระหวางเสา
ส่ีเหล่ียมท่ีรองรับ Arch โคงกับเสาทรงกลมขนาดสูงท่ีรองรับระเบียงคดดานบน (ภาพท่ี 39) ตกแตง
หัวเสาดวยใบอะแคนทัส (ภาพที่ 40) พื้นท่ีผนังดานบนสุดตกแตงดวยลายทบซอนร้ิวคล่ืนสวน
บนสุดทําพนักระเบียง รองรับเจดียทรงระฆัง  ถัดเขามาดานในซุมวงโคง มีการทําซุมชองวงโคงยื่น
เพ่ือบรรจุพระพุทธรูปแบบตางๆ องคประกอบของเจดียทรงระฆัง ประกอบดวย ชุดฐานเขียงซอน
ช้ัน เหนือข้ึนไปเปนระบบชุดมาลัยเถาส่ีช้ันซอนกัน บัวปากระฆังรองรับองคระฆัง เหนือข้ึนไปคือ
สวนของบัลลังก ตอดวยเสาหานรองรับปลองไฉน ตามดวยปลียอดและเม็ดน้ําคาง (ภาพท่ี 41) 

ฐานทรงแปดเหล่ียมหรือฐานประทักษิณแบบดังกลาว เร่ิมปรากฏตั้งแตชวงรัชกาลท่ี 3 
โดยประยุกตใชเปนฐานรองรับเจดียรูปทรงตางๆไดแก เจดียทรงปรางค เจดียทรงระฆัง ท้ังนี้จาก
ขอมูลสํารวจที่ผานมา บางคร้ังมีการตกแตงลวดลายแบบตะวันตกรวมดวย ท้ังน้ีการใสลวดลายแบบ
ตะวันตกน้ันเปนส่ิงหนึ่งท่ีเร่ิมปรากฏในงานศิลปกรรมต้ังสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงสงผลตอแนวโนมของ
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ก็เปนได  

 
 

                                                            
20เร่ืองเดียวกัน, 87. 
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สรุปเก่ียวกับงานศิลปกรรมในวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร  
วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารเปนหนึ่งในวัดสําคัญประจําตระกูลบุนนาค มีงาน

ศิลปกรรมแขนงตางๆที่หลากหลายจึงตองพิจารณางานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมท่ีมีประวัติแรก
สรางสมัยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ประกอบดวย อุโบสถ และเจดีย สาเหตุท่ีเลือก
ทําการศึกษาเพราะตําแหนงส่ิงปลูกสรางเหลานี้ ตั้งอยูในระบบแผนผังท่ีมีความสมมาตรยืนยันไดถึง
ชวงระยะเวลาการสรางท่ีใกลเคียงกัน โดยกําหนดใหอุโบสถต้ังอยูตําแหนงกลาง มีเจดียทรงระฆัง
ตอทายอุโบสถ นับเปนองคประกอบหลักของแผนผัง ซ่ึงตรงกับการวางระบบแผนผังวัดในสมัย
รัชกาลท่ี 4 อยู 2 ประการ คือ หลักเกณฑวางแผนผังแบบสมมาตร และกําหนดใหเจดียทรงระฆัง
ตอทายอุโบสถ (ภาพท่ี 42) 

สวนของกุฏิญ่ีปุนนั้น ถึงแมวาตําแหนงและรูปแบบของอาคารดังกลาวสอดคลองกับ
อุโบสถ แตจากประวัติวัดทําใหทราบวา เปนงานสรางในภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับแผนผังวัดแหงนี้
ในประกาศข้ึนทะเบียนวัดไมปรากฏกุฏิญ่ีปุนเชนกัน ดังนั้นจึงไมสามารถนํามาใชเปนกลุมตัวอยาง
งานเพ่ือศึกษาวิเคราะหได 

ในสวนของอุโบสถไดรับอิทธิพลจากตะวันตกอยางชัดเจน สวนของเจดียนั้น กําหนด
ใชเจดียทรงระฆังเปนเจดียหลักในการกอสราง ขณะที่งานศิลปกรรมประเภทงานประดับตกแตง
แสดงออกถึงอิทธิพลตะวันตกอยางชัดเจน จึงกลาวไดวา วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เปนวัดท่ีมี
ลักษณะพิเศษในการเลือกรับศิลปะแบบตะวันตกเขามาตกแตงเพื่อนํามาปรับกับแผนของอาคารทรง
พุทธศาสนสถาน 

เนื่องดวยวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารเปนวัดสําคัญต้ังอยูใจกลางเมืองราชบุ รี             
มูลเหตุการสรางวัดเปนไปเพื่อใหเปนวัดประจําตระกูล ดังนั้นวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารสะทอนถึง
ความปรารถนาในการสรางสรรคงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงสัญลักษณของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค)ไดเปนอยางดี  
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ในสวนของงานประดับสถาปตยกรรมเร่ิมมีการใสตราสัญลักษณท่ีซุมบานประตู-
หนาตาง ดวยรูปสัตวจํานวน 2 ประเภท ไดแก นกยูงและกระตาย รวมถึงสัญลักษณเรขาคณิตหา
แฉกคลายรูปดาว เม่ือเทียบเคียงกับความหมายประติมานวิทยา ไดความวา นกยูง แทนความ
หมายถึง พระอาทิตย21 และกระตาย แทนความหมายถึง ดวงจันทร22 ขณะท่ีลายดาวหาแฉกไม
สามารถเทียบเคียงความหมายได แตก็เปนลายท่ีมีความคลายกับลายประดับตกแตงเหนือกรอบซุม
ประตูวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ภาพท่ี 43) สันนิษฐานวาตราสัญลักษณเหลานี้อาจใชเปน
สัญลักษณแทนตัวบุคคลท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการสรางวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารก็เปนได 
ซ่ึงจะทําการศึกษาอยางละเอียดในบทตอไป ส่ิงท่ีวิเคราะหไดอีกประการหนึ่งคือ แมวาวัดศรี          
สุริยวงศารามวรวิหารเปนวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภวัดโดยตรง หากแต
ไมมีการใสตราสัญลักษณตราสุริยมณฑลในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมภายในวัด ซ่ึงหมายถึง
ตราสัญลักษณประจําตัวทานอยางใหเห็นไดเดนชัด โดยเฉพาะในตําแหนงหนาบันและตําแหนง
สําคัญอ่ืนๆ เคร่ืองหมายสัญลักษณท่ีปรากฏอยูนั้นหมายความถึงการยกยองใหเกียรติแกรัชกาลท่ี 5 
และบุคคลสําคัญในตระกูลบุนนาค ไดแก สมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ สมเด็จเจาพระยามหา
พิชัยญาติ 

 
 
 
 

                                                            
21รุ งโรจน  ภิรมยอนุกูล ,  “การศึกษาเชิงวิ เคราะห ท่ีมาของสมุดภาพไตรภู มิ” 

(วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 225. อางถึงใน อิสระกุล คงธนะ, “อิทธิพลของศาสนาพราหมณท่ี
ปรากฏบนตราลัญจกรสมัยอยุธยาถึงส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 113.  

22Speyer, J.S., The Jataka mala: Gerland of Birth stories of Aryasura (Delhi: 
Motial Banasidrass, 1971), 37-45. อางถึงใน อิสระกุล คงธนะ, “อิทธิพลของศาสนาพราหมณท่ี
ปรากฏบนตราลัญจกรสมัยอยุธยาถึงส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 115. 
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วัดดอนตลุง 
 

ประวัติ 
วัดดอนตลุงหรือวัดโคกตลุง (ภาพท่ี 44) ตั้งอยูท่ีตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูหางจากตัวเมืองราชบุรีมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนวัดท่ีอยูไมไกลจาก
แหลงโบราณสถานถํ้าเขางู ภายหลังจากการสืบคนประวัติวัด พบหลักฐานเอกสารท่ีกลาวถึงวัด
ดอนตลุง เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสไทรโยค ระหวางทางท่ี
เยี่ยมเยือนสถานท่ีตางๆไดทําการกลาวถึง วัดโคกตลุง ดังขอความตอไปนี้   

 
“เขาไปไมถึงเขางูรกนัก จึงกลับออกมาแวะท่ีวัดโคกตลุง กําลังทําการคางอยู มี

โบถเหมือนวัดสัตนารถปริวัตรหลัง 1 กุฎี 5 หองเล็กๆ สองหลัง สองหองเฉลียงรอบเห็น
จะเปนกุฎีสมภารหลัง 1 หอฉันหลัง 1 สิ่งละเล็กๆท้ังน้ัน ถาพระจะอยูไดสัก 5 องค มีกุฎีฝา
จากหลังหนึ่งมีพระอยูองคเดียวบอกวาสมเด็จเจาพระยามาสราง ท่ีวัดนี้มีตนตาลมาก….”23 

 
แผนผัง  

สถาปตยกรรมวัดดอนตลุง ในเขตพุทธาวาสพบกลุมอาคารอุโบสถ เจดียทรงระฆัง 
ขณะเดียวกันยังมีหมูกุฏิสงฆตั้งหางออกไปในบริเวณไมไกลนัก หลักฐานเอกสารบรรยายถึงงาน 
ศิลปกรรมภายในวัด ไดแก อุโบสถ กุฏิ และหอฉัน มีขอความบางตอนท่ีกลาวอางถึงสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนผูสราง โดยกลาวเปรียบเทียบวาอุโบสถของวัดดอนตลุงคลายวัด
สัตตนารถปริวัตร ซ่ึงสรางโดยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เชนกัน  

ภายหลังจากการสํารวจสภาพปจจุบันพบวางานศิลปกรรมท่ีทําการศึกษาวิเคราะหไดมี
เพียง อุโบสถ และเจดีย โดยสวนของเจดียเปนตําแหนงตอทายอุโบสถสวนของการวางตําแหนงของ
อุโบสถและเจดียอยูในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงเปนแนวแกนเดียวกัน วิเคราะหเบ้ืองตน
ไดวาเปนงานท่ีสรางข้ึนในชวงเวลาเดียวกัน 

 
อุโบสถ 

งานสถาปตยกรรมอุโบสถวัดดอนตลุง (ภาพท่ี 45) วางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-
ตะวันตก โดยหันหนาออกสูทิศตะวันออกลักษณะเปนอุโบสถแบบเขา-ออกไดเพียงประตูดานหนา 
                                                            

23จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสไทรโยค (พระนคร: องคการคาคุรุสภา, 2504), 219. 
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อุโบสถประกอบดวยประตูเขาดานหนาหนึ่งประตู มีระเบียงทางเดินรอบอุโบสถ ท้ังนี้ปรากฏเสา
พาไลทรงส่ีเหล่ียมลบมุมบริเวณดังกลาวเชนกัน สวนยอดเสาใชระบบบัวหัวเสาปลายแหลมหรือบัว
แวง (ภาพท่ี 46) หนาบันเปนทรงเพดดิเมนสามเหล่ียม (ภาพท่ี 47) ตางจากแบบไทยประเพณีท่ีเคยมี
มา  

งานศิลปกรรม – งานประดับตกแตง  
1. หนาบัน งานประดับตกแตงหนาบัน เปนลายดอกพุดตานพรอมใบ ในกรอบลายดาว

แปดแฉก ลอรับดวยลายดาวแปดแฉกจํานวน 3 ช้ัน ช้ันนอกสุดทําเปนเสนตรงกระจายตัวรอบดาว
แปดแฉก ลักษณะของเสนตรงดังกลาวคลายรัศมีนั้นเอง (ภาพท่ี 48) สรุปเบ้ืองตนไดวา เปนรูปทรง
เรขาคณิต คลายกับตราสัญลักษณสุริยมณฑลของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)  

2. กรอบซุมบานประตู – หนาตาง เปนลวดลายแบบเดียวกันท้ังหมด ประกอบดวย 
กรอบซุมทรงสามเหล่ียม ดานในบรรจุลายพันธุพฤกษาโดยรอบ ปลายกรอบซุมเปนลายดอกไม
พรอมกาน เสาประดับกรอบซุมทําเปนลายคดโคงแบบประยุกต หัวเสาและปลายกรอบซุมคลายลาย
บัวแวง (ภาพท่ี 49) เม่ือทําการพิจารณาแลวพบวา รูปแบบของบานประตู-หนาตาง ไมส่ือถึงคติ
สัญลักษณพระอาทิตยเทากับหนาบันของอุโบสถ   

 
เจดีย 

เจดียทรงระฆัง ตําแหนงท่ีตั้งวางตัวแนวแกนเดียวกันกับอุโบสถ (ภาพท่ี 50) โดยต้ังอยู
ทางดานหลังหรือทางทิศตะวันตกของอุโบสถ  ลักษณะเปนเจดียทรงระฆังบนฐานเขียงทรงกลม ถัด
ข้ึนมาเปนฐานบัว 3 ช้ัน เหนือข้ึนไปเปนบัวลูกแกวจํานวน 4 ช้ัน  ตอดวยบัวปากระฆังและองค
ระฆังคว่ํา เหนือข้ึนไปเปนบัลลังกทรงส่ีเหล่ียม สวนของฐานบัลลังกลักษณะเปนขาสิงห บริเวณขา
สิงหมีการทําลวดลายคลายเกียรติมุข  บนสุดเปนปลองไฉนท่ีมีวงแหวนทรงกลม องคประกอบ
สวนบนหักหาย ดานลางมีการทําระเบียงคดลอมเจดีย อันแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับส่ิง
ปลูกสรางท่ีอยูภายในระเบียงดังกลาว (ภาพท่ี 51) 

 
สรุปเก่ียวกับงานศิลปกรรมวัดดอนตลุง 

ผลจากการสํารวจและวิเคราะหงานศิลปกรรมวัดดอนตลุงเลือกทําการศึกษาเพียง
อุโบสถและเจดียทรงระฆัง เนื่องจากตําแหนงของเจดียตอทายอุโบสถเปนไปตามระบบแผนผังวัดท่ี
สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีนิยมสรางอุโบสถเปนอาคารสําคัญและสรางเจดียระฆังตอทาย ผลจาก
การวิเคราะหรูปแบบศิลปะท่ีปรากฏยังแสดงใหเห็นถึงชวงเวลาการสรางท่ีรวมสมัยกันระหวาง
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อุโบสถและเจดีย ในสวนของรูปแบบแผนผังเชนนี้เปนรูปแบบเดียวกันกับแผนผังวัดศรีสุริยวงศา-
รามวรวิหารซ่ึงเปนวัดท่ีสรางจากการอุปถัมภสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)  

วัดดอนตลุงเปนวัดท่ีตั้งอยูนอกเมืองราชบุรี รูปแบบอุโบสถเปนอาคารกออิฐถือปูน
สรางแบบเรียบงาย หนาบันกออิฐถือปูนเชนเดียวกับอาคาร ลวดลายหนาบันมีลักษณะเปนรูปทรง
เรขาคณิตคลายรูปดาวแปดแฉก  หนาบันวัดดอนตลุงจึงตางไปจากหนาบันวัดอ่ืนๆท่ีรวม
ทําการศึกษาในคร้ังนี้ อยางไรก็ตามยังคงสรางระบบสัญลักษณเพื่อส่ือถึงผูอุปถัมภ ประกอบดวย 
ระบบของหนาบันท่ีเปนลายดาวแปดแฉก คลายกับตราสุริยมณฑลแบบประยุกต กรอบนอกคลาย
กับเสนรัศมีของพระอาทิตยและองคประกอบตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สวนของเจดียดานหลัง
แนวแกนอุโบสถเปนเจดียทรงระฆังสอดคลองกับการสรางตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 จึง
กลาวไดวาการสรางวัดดอนตลุงยังคงสรางตามธรรมเนียมพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ผสมผสาน
กับระบบสัญลักษณท่ีเปนสัญลักษณเฉพาะสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สอดคลองกับหลักฐาน
เอกสารท่ีกลาวถึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ในฐานะผูสรางวัดเชนเดียวกัน 

แมวาวัดดอนตลุงจะมีช่ือปรากฏในหลักฐานเอกสาร หากแตงานศิลปกรรมท่ีปรากฏ ณ 
ปจจุบันแสดงถึงความชัดเจนของผูอุปถัมภเพียง 2 อยาง สันนิษฐานไดวางานศิลปกรรมท่ีคงเหลือ
ในปจจุบันอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของงานศิลปกรรมในอดีต บางคร้ังขอมูลเอกสารไมตรงกับงาน 
ศิลปกรรมท่ีสํารวจพบในปจจุบัน เปนไปไดวาคงไมเหลือหลักฐานสมัยแรกสรางใหศึกษาหรือเกิด
การส้ินสภาพของขอมูลนั้นเอง กรณีนี้เกิดข้ึนยังวัดอ่ืนท่ีมีประวัติกลาวถึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) เปนผูอุปถัมภการสรางวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีดวย เชน วัดบานซอง และวัดปราสาท
สิทธ์ิ24 เปนตน   

 
วิเคราะหสรุป 

 
จากขอมูลท้ังหมดของท้ัง 3 วัดท่ีทําการศึกษา สามารถสรุปแยกประเด็นไดดังตอไปน้ี 

อันดับแรกทําการสรุปประเด็นเร่ืองแผนผังวัดท้ังสาม ไดแก วัดบุปผารามวรวิหาร วัดศรีสุริยวงศา-
รามวรวิหาร และวัดดอนตลุง ทุกวัดท่ีกลาวมาขางตนยังคงสืบคติการใหความสําคัญกับอาคาร
หลังคาคลุมตามแบบอยางการสรางวัดสมัยรัตนโกสินทร จากรูปแบบการวางตัวของอาคารหลังคา
คลุมท่ีวัดบุปผารามจะเห็นไดวายังคงยึดคติแบบเดิมคือ ใหความสําคัญกับอาคารหลังคาคลุมท่ี

                                                            
24วีณา ศรีธัญรัตน, ผลงานดานวัฒนธรรมของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ

(ชวง บุนนาค) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2525), 34. 
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วางตัวในแนวแกนเรียงขนานกันไปในลักษณะแผนผังแบบสมัยรัตนโกสินทรตอนตน นิยมมาก
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 การศึกษาแผนผังวัดบุปผารามวรวิหารในคร้ังนี้ยังคงต้ังสมมติฐานวา กลุม
อาคารอ่ืนนอกเหนือจากวิหาร นาจะเปนอาคารท่ีสรางข้ึนใหมทดแทนอาคารในตําแหนงเดิม จึงทํา
ใหกลุมอาคารท่ีสรางใหม เชน อุโบสถ และศาลาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) (ภาพท่ี 52) 
วางตัวในแนวแกนเดียวกัน คือแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต   

ขณะเดียวกันการวางตัวของอาคารหลังคาคลุมท่ีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและวัด
ดอนตลุงใหความสําคัญกับอาคารหลังคาคลุมประเภทอุโบสถและสรางเจดียทรงระฆังตอทาย
อุโบสถ ในแนวแกนเดียวกันกับอุโบสถ ซ่ึงแผนผังลักษณะดังกลาวไมปรากฏท่ีวัดบุปผาราม
วรวิหารซ่ึงระบบแผนผังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและวัดดอนตลุงนั้น เปนระบบการสรางแผนผัง
วัดสมัยรัชกาลท่ี 4 ผลจากการวิเคราะหรูปแบบของแผนผังดังกลาว สรุปไดวา จากจํานวน 3 วัดท่ี
ทําการศึกษา วัดบุปผารามวรวิหารเปนวัดแรกสุดท่ีมีการกอสราง ซ่ึงสอดคลองกับประวัติชวงเวลา
การสรางวัดท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท้ังนี้อีก 2 วัดท่ีเหลือ คือ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและ
วัดดอนตลุง นาจะทําการสรางข้ึนในภายหลัง เนื่องจากแผนผังของกลุมวัดดังกลาว มีรูปแบบคลาย
กับแผนผังของวัดท่ีสรางข้ึนสมัยรัชกาลท่ี 4  เชน วัดบรมนิวาส (แผนผังท่ี 3) วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม (แผนผังท่ี 4 )  

ส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติมเขามาในแผนผังภายใตระบบระเบียบเดียวกันอีกอยางหนึ่งคือ 
การสรางเจดียทรงระฆังจึงกลาวไดวาการสรางเจดียกลายเปนส่ิงปลูกสรางสําคัญรองจากอุโบสถ 
ผลจากการสํารวจ พบวาเจดียทรงระฆังเปนเจดียรูปแบบเดียวท่ีไดรับการใหความสําคัญและนิยม
สรางในกลุมวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภ ตัวอยางเชน เจดียทรงระฆังวัด
ศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (ภาพท่ี 38) เจดียทรงระฆังวัดดอนตลุง (ภาพท่ี 51) ขอสันนิษฐานของการ
นิยมสรางเจดียทรงระฆังตอทายอุโบสถ ปรากฏรูปแบบดังกลาวซํ้าในหลายวัด จนกลายเปนรูปแบบ
รวมกัน นั้นคือ พบการสรางเจดียทรงระฆังแบบดังกลาวในกลุมงานศิลปกรรมท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ
(ชวง บุนนาค)ไดรับการแตงตั้งใหเปนแมกองในการสรางงาน ไดแก   พระธาตุจอมเพ็ชร (ภาพท่ี 
53) ท่ีเขาวัง พระนครคีรี นอกจากนี้ยังพบในกลุมวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) รวม
สรางศาสนวัตถุ ไดแก เจดียทรงระฆังท่ีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ภาพท่ี 54 ) ผลจากการ
วิเคราะหพบวาหากสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีความประสงคท่ีจะทําการสรางเจดียข้ึนใน
วัดหรือวัง รูปแบบของเจดียท่ีไดรับการเลือกมักจะเปนรูปแบบทรงระฆัง รูปแบบของเจดียทรง
ระฆังท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการคัดเลือกแบบเพ่ือสรางเปนรูปแบบเจดียทรงระฆัง
ท่ัวไป สวนฐานดานลางมักมีการเสริมฐานดวยช้ันฐานประทักษิณ ซ่ึงช้ันฐานประทักษิณนี้อาจมี
รูปแบบแตกตางกันไป ดังเชน ฐานประทักษิณท่ีมีหัวเสารองรับวงโคงของเจดียทรงระฆังวัดศรี      
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สุริยวงศารามวรวิหาร หรือการเจาะฐานประทักษิณเปนชองวงโคงของเจดียทรงระฆังวัดประยุร-
วงศาวาสวรวิหาร ลักษณะอีกประการหนึ่งของเจดียวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารคือ การทําระเบียง
คดท่ีมีเจดียทรงระฆังขนาดเล็กอยูดานบนลอมรอบเจดียทรงระฆังองคประธานองคใหญ ดวย
รูปแบบดังกลาวเปนการตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของส่ิงปลูกสรางท่ีอยูภายในระเบียงคดนั้น 
(ภาพท่ี 55) นอกจากนี้เจดียทรงระฆังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีเทคนิคการสรางท่ีคลายกับการ
สรางเจดียทรงระฆังพระธาตุจอมเพ็ชร ดวยการกําหนดใหโครงสรางเจดียรับน้ําหนักท่ีแกนกลม
ตําแหนงกลางและกระจายนํ้าหนักดังกลาวไปยังสวนฐานท่ีเจาะชองวงโคง เปนเทคนิคการกอสราง
ใหมในสมัยนั้น ท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เลือกใช 

จากขอสรุปขางตนสามารถกลาวไดวา เจดียทรงระฆังเปนรูปแบบเจดียท่ีถูกคัดเลือก
และนําไปสรางในกลุมวัดท่ีทําการอุปถัมภ เปนประเด็นปญหาท่ีตองทําการศึกษายอนถึงสาเหตุท่ีมา
ของความนิยมดังกลาว ภายหลังจากการตรวจสอบพบวา เจดียทรงระฆังเปนรูปแบบท่ีนิยมสรางใน
กลุมวัดสมัยรัชกาลท่ี 4 ปรากฏท่ี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ภาพท่ี 56) วัดโสมนัสราชวรวิหาร 
(ภาพท่ี 57) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (ภาพท่ี 58) ฯลฯ อาจเนื่องดวยพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 
ท่ีนิยมความงามตามคติเดิมแตโบราณท่ีถือวาเจดียทรงระฆังเปนความงามตามท่ีไดถายทอดมาตั้งแต
สมัยรับพระพุทธศาสนาจากลังกา จนกลาวไดวาเปนรูปแบบเจดียประจํารัชกาลก็วาได ดวยความ
นิยมดังกลาวจึงสงผลตอแนวโนมรูปแบบการสรางวัดของขุนนางช้ันผูใหญ ดังเชน สมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท่ีตองทําการสรางงานศิลปกรรมใหสอดคลองกับความเปนพระราชนิยม
ในขณะนั้น แตอาจมีการปรับเพิ่มเติมรูปแบบบางสวนใหสอดคลองกับความนิยมในแบบของ
ตนเองก็เปนได ซ่ึงลักษณะการเพ่ิมเติมรูปแบบการสรางงานของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
มีแนวโนมเปนไปในทางนิยมความงามแบบตะวันตกผสมผสานกับความเปนไทยประเพณี โดย
กําหนดใหโครงสรางหลักเปนตรงตามคติไทยประเพณี ขณะเดียวกันทําการเพ่ิมเติมงานประดับ
ตกแตงใหมีความเปนตะวันตกมากยิ่งข้ึน 

สวนของหนาบัน เปนตําแหนงสําคัญท่ีสามารถบอกกลาววาระการสรางวัดไดอยาง
หนึ่ง สามารถศึกษายอนกลับไปไดถึงรายละเอียดของงานชางต้ังแตสมัยแรกสราง เม่ือทําการศึกษา
องคประกอบท่ีเรียกวา หนาบัน ของวัดบุปผารามวรวิหาร วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร และวัดดอน 
ตลุง พบวาหนาบันของกลุมอาคารหลังคาคลุมหลักของวัดท้ัง 3 แหง เร่ิมใชระบบสัญลักษณเขามา
แทนท่ีการตกแตงหนาบันแบบถมลายดอกไมเต็มหนาบันหรือการใชเทพฮินดูมาประดิษฐานบริเวณ
หนาบันท่ีนิยมทํากันมาแตกอน วัดท้ังสามท่ีทําการศึกษามีความพยายามแสดงถึงสัญลักษณ
บางอยางท่ีใหรายละเอียดท้ังในรูปแบบไทยประเพณีและแบบฝร่ัง ตัวอยางเชน วัดบุปผาราม
วรวิหารวรวิหารวรวิหารปรากฏลายคชสีหเทียมราชรถลอมดวยกรอบ ดานนอกถมลายดอกพุดตาน
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เต็มพื้นท่ี ขณะท่ีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร เปนลายชางเทิดพานรองจุลมงกุฎ ขนาบขางดวยฉัตร 
ลายแมไมใชตราสุริยมณฑล แตยังคงไวซ่ึงความเปนไทยประเพณี สวนวัดดอนตลุงเร่ิมออกแบบ
หนาบันใหมีรูปทรงเรขาคณิต ลักษณะเปนการประยุกตรูปแบบมากยิ่งข้ึน หากแตรายละเอียด
บริเวณกลางหนาบันคลายกับลายดอกพุดตานพรอมใบ ในกรอบลายดาวแปดแฉก ลอรับดวยลาย
ดาวแปดแฉกจํานวน 3 ช้ัน ช้ันนอกสุดทําเปนรัศมีเสนตรงกระจายตัวรอบดาวแปดแฉก ลักษณะ
เชนนี้มีความผสมผสานระหวางรูปแบบไทยประเพณีและแบบฝร่ัง 

ผลจากการวิเคราะหหนาบันท้ัง 3 แหง พบวายังตางกันในเร่ืองของการใหรายละเอียด 
สวนของวัดบุปผารามวรวิหารยังคงความไทยประเพณีปรากฏชัดในสวนการถมลวดลายและงาน
ประดับตกแตง ขณะท่ีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและวัดดอนตลุงกลายรูปแบบเปนตราสัญลักษณ
ในตําแหนงกลางหนาบันท่ีมีรูปทรงเพดดิเมนไมมีการตกแตงใดๆ เปนแตเพียงหนาบันกออิฐถือปูน
แบบเรียบ สวนของการส่ือความหมายจากลายหนาบันของวัดบุปผารามวรวิหารและวัดดอนตลุง 
ส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือการส่ือถึงตราสุริยมณฑล หากแตตางกันในสวนของการ
ออกแบบลายใหเปนแบบไทยประเพณีและแบบไทยประเพณีผสมตะวันตก วัดดอนตลุงเปนวัดท่ีมี
อายุการสรางหลังสุดในกลุม 3 วัดท่ีทําการศึกษา ท้ังยังเปนวัดนอกเมือง ดังนั้นการแสดงออกของ
ตราสุริยมณฑลจึงอยูในรูปแบบสามารถเลือกใชรูปแบบที่ไมเครงครัดในตําแหนงหนาบันซ่ึงถือวา
เปนตําแหนงสําคัญได ตราสุริยมณฑลจึงเรียบงายและเปนนามธรรมมากกวาวัดอ่ืน ขณะท่ีวัดศรี    
สุริยวงศารามวรวิหาร ส่ือความหมายตางออกไปในแงของการใชตราสัญลักษณชางสามเศียรเทิด
พระเกี้ยว เปนตราท่ีผสมผสานลวดลายระหวางตราพระราชลัญจกรไอยราพต ซ่ึงเปนตราแผนดินใน
รัชกาลท่ี 4 กับตราพระราชลัญจกรประจําพระองคในรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเปนการสรางสัญลักษณเพ่ือ
เทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แมวาจะเปนวัดท่ี
ประสงคสรางเปนวัดประจําตระกูล แตไมมีการสรางสัญลักษณตราสุริยมณฑลบริเวณตําแหนง 
หนาบันอันเปนตําแหนงสําคัญอยางท่ีเคยทํามา  

สวนของรายละเอียดบานประตู-หนาตาง ท่ีวัดบุปผารามวรวิหารปรากฏกรอบลายบาน
ประตูหนาตาง-หนาตาง เปนลวดลายพันธุพฤกษาอยางเทศตามอยางงานในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 
3 – รัชกาลท่ี 4 เชน วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
เหนือกรอบซุมแสดงรายละเอียดท่ีตางไปจากวัดท่ีทําการศึกษาดวยกัน นั้นคือ ตกแตงดวยตรา
สัญลักษณสุริยมณฑลเทิดจุลมงกุฎอันแสดงถึงความประณีตในงานแบบไทยประเพณี ขณะท่ีวัดศรี
สุริยวงศารามวรวิหารทําลายปูนปนเปนกรอบหนาจั่วสามเหล่ียม ยอดกรอบเปนสัญลักษณรูปสัตว 
ประกอบดวย นกยูงและกระตาย ท้ังนี้พบลายดาวหาแฉกท่ีมีเสนรัศมีอยูโดยรอบอีกดวย กลาวไดวา
เปนการใสตราสัญลักษณลงไปในงานศิลปกรรม ซ่ึงเคยเกิดข้ึนแลวท่ีวัดบุปผารามวรวิหาร แตวัดศรี
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สุริยวงศารามวรวิหารเร่ิมปรับเปล่ียนรูปแบบเปนการใชรูปสัตวเพื่อแทนความหมายถึงบุคคลคนใน
ตระกูลบุนนาค สวนวัดดอนตลุงมีการตกแตงแบบเรียบงายดวยการใชลายปูนปนเขียนสีเปนลายบัว
หัวเสาและทําลายพันธุพฤกษาแบบเรียบงายลอรับกับกรอบหนาตาง ท้ังนี้ไมปรากฏลักษณะท่ีแสดง
ถึงสัญลักษณสุริยมณฑลหรือลายพระอาทิตยแตอยางใด 

หลักเกณฑในการปรับเปล่ียนรูปแบบกรอบบานประตู-บานหนาตาง เช่ือวาท่ีวัด         
บุปผารามวรวิหารเปนวัดในเขตเมืองท่ีมีการสรางงานตามอยางกลุมวัดท่ีสรางข้ึนในชวงปลายสมัย
รัชกาลท่ี 3 ตอสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีกรอบบานประตู หนาตางใชลายพันธุพฤกษาอยางเทศ วัดมกุฎ
กษัตริยารามมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบซุมประตู-หนาตางของวัดบุปผารามวรวิหารมากท่ีสุด 
นั้นคือ บนสุดของซุมประดับดวยพระมหามงกุฎประทับเหนือพานแวนฟา ดานขางเปนฉัตรหาช้ัน 
พื้นท่ีสวนอ่ืนเปนลายดอกพุดตาน ตางกันท่ีของวัดบุปผารามวรวิหารเปนตราสุริยมณฑลเทิดจุล
มงกุฎขณะท่ีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารซ่ึงเปนวัดกลางเมืองราชบุรี สวนวัดนอกเมืองดังเชนวัด
ดอนตลุงจึงยังคงไวเพียงลายพันธพฤกษาแบบเรียบงาย การแสดงออกยืมแบบตะวันตกมาเปน
สวนมาก ขณะเดียวกันยังไมลืมท่ีจะแสดงตราสัญลักษณของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) อีก
ดวย 

การวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตนเปนการวิเคราะหงานศิลปกรรมหลัก ผลท่ีไดจาก
การศึกษาขอมูลและผลจากการสังเกต พบลักษณะรวมประการหนึ่ง นั้นคือการปรากฏซํ้าของ
สัญลักษณบางประการ ลักษณะดังกลาวคลายกับรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีเสนรัศมีกระจายอยูโดยรอบ
(ภาพท่ี 8, 10 และ 48) สามารถนําไปสูการสันนิษฐานไดวามีความคลายกับลายพระอาทิตย เสนรัศมี
ท่ีวาก็คือรัศมีของดวงอาทิตยนั้นเอง เม่ือวิเคราะหการวางตําแหนงสัญลักษณดังกลาวลวนแลวแต
เปนตําแหนงท่ีสําคัญของงานสถาปตยกรรม เชน สวนของหนาบัน ซุมประตู-หนาตาง ยอมตองเปน
สัญลักษณท่ีถูกคิดวิเคราะหเปนอยางดี และตําแหนงเดียวกันนี้เองพบกลุมตราสุริยมณฑลแบบไทย
ประเพณี อาจเปนไปไดวาตราสัญลักษณท่ีเกิดข้ึนเปนการส่ือความหมายในทํานองเดียวกันกับตรา 
สุริยมณฑลแบบไทยประเพณี รายละเอียดของลวดลายประกอบดวย ราชสีหเทียมรถ ปรากฏเทวดา
ประทับนั่งอยูดานในบุษบก เปนไปตามหลักประติมานวิทยาที่ส่ือถึงพระอาทิตย  

การสรางสัญลักษณดังกลาวนาจะเปนผลจากกการท่ีพยายามสรางระบบสัญลักษณ
แทนตัวของทานเอง เปรียบเสมือนเปนการลงนามของสมเด็จเจาพระยาฯ(ชวง บุนนาค) ตอส่ิงปลูก
สรางหรือวัตถุนั้น ผูใดท่ีพบเห็นรูปสัญลักษณนี้ประทับ ณ ท่ีใด จะไดทราบถึงความเกี่ยวของ
โดยตรงกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท้ังนี้มีการกําหนดเรียกสัญลักษณดังกลาววา “ตรา     
สุริยมณฑล”  



44 

ผลสํารวจหลักฐานสามารถแยกประเภทตราได 3 ประเภท ประกอบดวยตราสัญลักษณ
เปนลวดลายไทยแสดงรายละเอียดเปนลายคชสีหเทียมรถ มีเทวดาประทับนั่งในบุษบกซ่ึงจะขอ
กําหนดการเรียกชื่อวาเปน ตราสุริยมณฑลแบบไทยประเพณี (ภาพท่ี 59) ในบางคร้ังใหความรูสึก
เปนลวดลายแบบฝร่ัง จึงขอกําหนดการเรียกช่ือวาเปน ตราสุริยมณฑลแบบฝร่ัง (ภาพที่ 60) ขณะท่ี
อีกรูปแบบหนึ่ง คือตราสัญลักษณท่ีเกิดจากรูปทรงเรขาคณิตผสมผสานกับรูปแบบอ่ืนๆ จึงกําหนด
เรียกช่ือวา ตราสุริยมณฑลแบบประยุกต (ภาพท่ี 48) และการปรากฏตราสุริยมณฑลนั้นมีอยูเปน
จํานวนมาก บางโอกาสถูกใชเปนองคประกอบหลัก เชน การตกแตงบริเวณหนาบัน ขณะที่บาง
โอกาสถูกใชเปนองคประกอบรอง เชน งานประดับบานประตู-หนาตาง แทนฐานพระพุทธรูป เปน
ตน สงผลใหเกิดขอสังเกตถึงการใหความสําคัญของรูปแบบดังกลาว อาจตองการส่ือถึงความหมาย
อ่ืนใดท่ีมากกวานี้ ซ่ึงจะทําการศึกษาและกลาวถึงในบทตอมา  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสํารวจจากวัดท้ังสาม ทําใหเห็นถึงแนวทางการสรางวัดของ
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ลักษณะท่ีเปนรูปแบบรวมกันของงานสถาปตยกรรม ตลอดจน
รายละเอียดตกแตงงานศิลปกรรม จุดรวมท่ีเกิดข้ึนยอมบงช้ีถึงเอกลักษณท่ีเกิดข้ึนตอแนวทางการ
สรางงาน ผลจากการวิเคราะหการสรางงานศิลปกรรมท่ีทําการศึกษา พบวาปจจัยท่ีนําไปสูการ
กําหนดรูปแบบวัดภายใตท่ีทานอุปถัมภมี 4 ประการดังนี้  

ประการแรก นาจะเปนเพราะดวยสถานะทางสังคมของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ดํารงตําแหนงในฐานะชนช้ันขุนนาง แมวาตอมาจะไดรับการเล่ือนช้ันเปนถึงสมเด็จ
เจาพระยาฯ ก็ตาม หากแตการสรางวัดภายใตการอุปถัมภของตนเองในฐานะชนช้ันขุนนาง ยังคง
ตองสรางงานตามแบบท่ีเปนท่ีนิยมในชวงเวลานั้น รูปแบบท่ีนิยมในท่ีนี้หมายความรวมถึง แนวทาง
พระราชนิยมของทางหลวงน้ันเอง หรือขยายความไดวา รูปแบบพระราชนิยมของพระมหากษัตริย 
ดังนั้นโครงสรางหลักจึงเปนไปตามแบบพระราชนิยม ในทางกลับกันดวยความท่ีเปนงานอุปถัมภ
สวนตัว ในสวนของรายละเอียดปลีกยอยของการสรางงานไมยึดติดกับแบบพระราชนิยมท้ัง
กระบวนความท้ังหมด สามารถแสดงถึงความเปนสัญลักษณ ความนิยมโดยสวนตัว  

ประการท่ีสอง คือ สรางงานตามแบบรวมสมัยกับงานพระราชนิยม ผลจากการศึกษา
พบวา สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีบทบาทรับราชการชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 กอนท่ีจะ
เปล่ียนแผนดินเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 ดังนั้นการสรางงานในระยะแรกจึงมีการวางระบบตาม
แบบอยางพระราชนิยมแบบรัชกาลท่ี 3 ดังเชนท่ีปรากฏวัดบุปผารามวรวิหารอยางไรก็ตามแนวโนม
ของการสรางงานตามแบบอยางพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ก็ไดเกิดข้ึนพรอมกันดวยท่ีสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) อุปถัมภวัดในชวงเวลารัชกาลท่ี 4 
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ประการท่ีสาม เร่ืองของอัธยาศัย ความช่ืนชอบ ยอมสงผลถึงการสรางผลงานท่ีแสดง
ความเปนสัญลักษณเฉพาะตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ตองานศิลปกรรม จึงหลีกเล่ียง
ศึกษาความเปนตัวตนของทานคงเปนไปไมไดโดยเฉพาะในเร่ืองอุปนิสัย ความช่ืนชอบสวนตัว 
เพราะส่ิงตางๆ เหลานี้จะสะทอนออกมายังส่ิงปลูกสรางท่ีทานอุปถัมภ ซ่ึงสามารถศึกษาเร่ืองราว
ดังกลาวไดจากบันทึกเอกสารของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย ลวนแลวแตกลาววา 
บุคคลท่ีมีอัธยาศัยดีเปนมิตรไมตรีตอชาวตางชาติ มีความสนใจใฝรูภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีน้ําใจให
ความชวยเหลือมิชชันนารีดานการเขาถึงสิทธิในดานตางๆซ่ึงจะทําการกลาวถึงโดยละเอียดในบท
ตอไป  

ประการท่ีส่ี เร่ืองของสภาพสังคมบานเมืองท่ีเปล่ียนแปลงในชวงเวลาดังกลาว ทําให
ทัศนคติของผูคนในชวงเวลานั้นท่ีมีตอสภาพบานเมืองของตนตางไปจากเดิม ยอมเห็นถึงสภาพ
บานเมืองท่ีลวนแลวแตมีส่ิงปลูกสรางอาคารรูปทรงแปลกตาตางไปจากสถาปตยกรรมแบบท่ีคุนชิน
และสรางกันมาตาม อยางเดิม หรือแบบอยางไทยประเพณี ส่ิงท่ีเห็นไดชัดคือ การแสดงฐานานุศักดิ์
ท่ีแสดงออกผานงานศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีขาดหายไป   หากแตการสรางงาน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกก็ถือเปนเร่ืองใหมท่ีบานเรือนของบุคลคนท่ัวไปไมสามารถสรางได 
หรือหากจะสรางก็เปนไปในลักษณะการผสมผสานระหวางแบบอยางตะวันตกกับไทยประเพณี 
อาจกลาวไดวาการแสดงออกของงานแบบตะวันตกเปนการสะทอนถึงฐานานุศักดิ์ ณ ชวงเวลานั้น
ไดอีกรูปแบบหนึ่ง ถือเปนส่ิงท่ีมาใหม ดูนําสมัย ท้ังยังมีความหมายเชิงสัญลักษณท่ีอยูของคนชน
ช้ันสูง เนื่องจากในระยะแรกของการเปล่ียนแปลงสถาปตยกรรมนั้นเปนกลุมเจานาย เลือกรับ
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ตัวอยางเชน การสรางพระท่ีนั่งอภิเนาวนิเวศน จึงสงผลตอกลุม
ขุนนาง ตลอดจนคหบดี ท่ีเลือกรับวัฒนธรรมดังกลาวตามแบบอยางเจานาย  

จากการกลาวมาท้ังหมดขางตน นําไปสูขอสรุปท่ีวา สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)                 
มีแนวทางสรางงานศิลปกรรมหลักตามแบบพระราชนิยมประจําสมัยรัชกาล ดังเชน การสราง
อุโบสถวัดบุปผารามวรวิหารตามอยางพระราชนิยมรัชกาลท่ี 3 แตเร่ืองของงานประดับตกแตงเปน
การสรางเพ่ิมเติมในสมัยหลังตามแบบอยางพระราชนิยมรัชกาลท่ี 4-5 รวมถึงการเลือกแบบการวาง
แผนผังอุโบสถ เจดีย ตามแบบอยางพระราชนิยมรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงปรากฏท่ีวัดศรีสุริยวงศารามและวัด
ดอนตลุง ขณะท่ีเพิ่มเติมพระราชนิยมตามแบบอยางรัชกาลท่ี 5 ท่ีเนนการสรางงานผสมผสานแบบ
ไทยประเพณีและแบบตะวันตกในกลุมงานประดับตกแตง โดยมีความชัดเจนมากท่ีสุดท่ีวัดศรี       
สุริยวงศารามวรวิหาร ขณะท่ีวัดดอนตลุงและวัดบุปผารามวรวิหารปรากฏถึงความชัดเจนดังกลาว
ดวยตามลําดับ หากแตเปนงานประดับตกแตงในชวงสมัยหลัง  



อัตลักษณโด
รัชกาลท่ี 4 ห
อุปถัมภการส
ยังปรับเปล่ียน
เปนการสอด
สมัยใหมที่เป
สามารถทําก
(ชวง บุนนาค

แผนผังท่ี 1 
ที่มา: กรมศิล
2535), 115. 

สมเด็จเจาพร
ยใชวิธีการเพิ่
หากแตไมเคร
สรางงานนั้นโ
นรูปแบบโคร
ดคลองกับอุป
ปนประโยชน
ารศึกษาวิเคร
ค) ไดอยางชัด

แผนผังวัดบุป
ลปากร, ทะเบีย

ระยาฯ (ชวง 
พิมหรือลดทอ
รงครัดใหถูก
โดยใชวิธีเพิ่ม
รงสรางบางส
ปนิสัยของทา
น เปนผลใหเกิ
ราะหเปรียบเที
ดเจน 

ปผารามวรวหิ
ยนโบราณสถ

 บุนนาค) ยังค
นรายละเอียด
ตองตามกฎเก
เติมระบบสัญ
สวนใหสอดค
นท่ีมีความพ
กิดกลุมงานศิล
ทียบตามได ทํ
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ถานในเขตกรุง
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มหนึ่งท่ีมีรูปแ
งการอุปถัมภจ
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บบโครงสราง
ชนิยม แฝงคว
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จนแสวงหาวิ
แบบลักษณะเ
จากสมเด็จเจา

 

เทพฯ: กรมศิล
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ความเปน  
ตามแบบ
วามเปนผู
งกลาว ทั้ง
บตะวันตก 
วิทยาการ
เฉพาะจน
าพระยาฯ 

ลปากร, 
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แผนผังท่ี 2  แผนผังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
ท่ีมา: พระพจนารถ ปภาโส, อายุวัฒนมงคล 80 พระเทพสุเมธี (นครปฐม: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
2555), 97. 

 

 
 

แผนผังท่ี 3  แผนผังวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
ท่ีมา: สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดหลวงธรรมยุติกนิกายใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 85. 
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แผนผังท่ี 4  แผนผังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา: สมพงษ แสงอรามรุงโรจน, “หนาบันพระอุโบสถและพระวิหาร วัดหลวงธรรมยุติกนิกายใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536),106. 
 

 
 

ภาพท่ี 1 วัดบุปผารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 2 วิหารวดับุปผารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 3  เคร่ืองบนและหนาบันวิหารวัดบุปผารามวรวิหาร 
 



ภาพท่ี 4  

 
ภาพท่ี 5  
 

ลายหนาบันวั

บานประต–ูห

วดับุปผารามว

หนาตาง วหิาร

 
วรวิหาร 

 

รวดับุปผาราววรวหิาร 
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ภาพท่ี 6  

ภาพท่ี 7  

ตราเหนือซุม

ตราพระราชล

มประตู–หนาต

ลัญจกรสมัยรั

 
ตางวิหารวดับุ

 

 
รัชกาลท่ี 5 

 

บปุผารามวรวหิ

 

หาร 
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ภาพท่ี 8  

 
ภาพท่ี 9  

ตราสุริยมณฑ

โคลงโลกนิติ

ฑลแบบฝร่ังวิ

ต ิวิหารวดับุป

 
ิหารวัดบุปผา

 

ผารามวรวิหา
 

ารามวรวิหาร 

าร 
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ภาพท่ี 10  แทนรองพระพุทธรูปวิหารวัดบุปผารามวรวิหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 11  งานจิตรกรรมระหวางบานหนาตาง วหิารวดับุปผารามวรวิหาร 
 

  



 

(ก) 
 

(ข) 
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ภาพท่ี 12 
 
 
 

ภาพท่ี 13 
 

งานจิตรกรรม
(ก) ภาพจติรก
(ข) งานจติรก
(ค) งานจติรก

งานจิตรกรรม
วัดโสมนัสรา

มบานประต ู–
กรรมบานปร
กรรมบานหน
กรรมบานหน

มบานประตวูั
าชวรวิหาร (ภ

(ค) 

– บานหนาตา
ระตู วิหารวัดบ
นาตาง ที่ 1 แล
นาตางท่ี 3 และ

 

 
วดับวรนิเวศร
ภาพฝงขวา) 

 

 

างวหิารวัดบุป
บุปผารามวรวิ
ละ 2 (ฝงขวาข
ะ 4 (ฝงขวาขอ

าชวรวิหาร (ภ

ปผารามวรวหิ
วิหาร 
ของพระประธ
องพระประธ

ภาพฝงซาย) แ

าร 

ธาน) 
าน) 

และงานจิตรก
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ภาพท่ี 14  อุโบสถวัดบุปผารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 15  เจดียทรงระฆังวัดบุปผารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 16  เจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวนัตกของวหิารวัดบุปผารามวรวหิาร 
 

 
 

ภาพท่ี 17 เจดียทรงเคร่ืองประจํามุมทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของวหิารวัดบุปผารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 18  วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 19 อุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 20  ลักษณะหวัเสาอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 21 การเจาะชองหนาตางและระบบการรับน้ําหนักของเสาอุโบสถ 
 วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 22 ภายในอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารกอผนังดวยกระเบ้ือง 
 

 
 

ภาพท่ี 23  การตกแตงภายในอุโบสถวดัศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 24  หนาบันอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 25  ตราพระราชลัญจกรไอยราพต ตราพระราชลัญจกรแผนดนิสมัยรัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: ส.พลายนอย [นามแฝง], ความรูเร่ืองตราตางๆ พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: รวมสาสน, 2527), 
41. 
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ภาพท่ี 26  บานประตูอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวหิาร 
 

 
 

ภาพท่ี 27  สัญลักษณเหนอืกรอบบานประตูอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี  28  บานประตูหลังของอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 29 สัญลักษณเหนอืกรอบบานประตูหลังของอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 30 กรอบบานหนาตางอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 31  สัญลักษณเหนอืกรอบบานหนาตางอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 32  การประดับตกแตงแบบตะวันตกเหนือกําแพงแกว วดัศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 33  ลักษณะการปกเสมาบนกําแพงแกวรอบอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามวรวหิาร 
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ภาพท่ี 34  กุฏิญ่ีปุนวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 35  การกอผนังทึบเช่ือมตอระหวางเสาและเจาะชองวงกลมกฏิุญ่ีปุน  
 วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 36 ซุมประตูฝงดานหนาของวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ซุมประตูวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารตกแตงดวยสัญลักษณพระอาทิตย 
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ภาพท่ี 38  เจดียทรงระฆังบนฐานประทักษิณทรงแปดเหล่ียมวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 39  ระบบการรับน้ําหนกัของเสาฐานประทักษิณเจดียทรงระฆัง 
 วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 40  หัวเสาฐานประทักษณิท่ีรองรับเจดียทรงระฆังวดัศรีสุริยวงศารามวรวหิาร 
 ตกแตงดวยลายใบอะเคนทัส 

 

 
 

ภาพท่ี 41  เจดียทรงระฆังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 
 



ภาพท่ี 42  

ภาพท่ี 43 

การวางตําแห

กรอบซุมประ

หนงเจดยีตอท

ะตูอุโบสถวดั

 
ทายอุโบสถวัด

 

 
ดประยุรวงศาว

 

ดศรีสุริยวงศา

วาสวรวิหาร 

รามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 44  วัดดอนตลุง 
 

 
 

ภาพท่ี 45 อุโบสถวัดดอนตลุง 
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ภาพท่ี 46  บัวหวัเสาอุโบสถวัดดอนตลุง 
 

 
 

ภาพท่ี 47  หนาบันอุโบสถทรงจ่ัวแบบตะวนัตกวัดดอนตลุง 
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ภาพท่ี 48  ลายหนาบันอุโบสถวัดดอนตลุง 
 

 
 

ภาพท่ี 49  กรอบบานหนาตางอุโบสถวัดดอนตลุง 
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ภาพท่ี 50  ตําแหนงการตัง้อุโบสถและเจดียทรงระฆังวัดดอนตลุง 
 

 
 

ภาพท่ี 51  เจดียทรงระฆังวัดดอนตลุง 
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ภาพท่ี 52 การวางตัวของวิหาร อุโบสถ ศาลาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
 ท่ีวัดบุปผารามวรวิหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 53  เจดียทรงระฆังวัดพระธาตุจอมเพ็ชร พระนครคีรี 
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ภาพท่ี 54 เจดียทรงระฆังวัดประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
 

 
 

ภาพท่ี 55 การทําระเบียงคดท่ีมีเจดยีองคเล็กอยูดานบนของวัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
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ภาพท่ี 56 เจดียทรงระฆังวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 57 เจดียทรงระฆังวัดโสมนัสราชวรวิหาร 
 



ภาพท่ี 58 
 

ภาพท่ี 59 

เจดียทรงระฆ

ตราสุริยมณฑ

ฆังวัดปทุมวน

ฑลของสมเด็จ

 
นารามราชวรวิ

 
จเจาพระยาฯ(

 

วิหาร 

(ชวง บุนนาค

 

) 
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ภาพท่ี 60  
 

ตราสุริมณฑลแบบฝร่ัง งา
 

านประดับตกแตงท่ีบานปรระต-ูหนาตาง

 

วัดบุปผาราม
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บทท่ี 4 

ปจจัยท่ีสงผลตอแนวคิดการสรางงานของสมเด็จเจาพระยาศรีสุริยวงศ  
(ชวง บุนนาค) 

 
ขอมูลสํารวจจากบทท่ี 3 ทําใหทราบถึงผลงานศิลปกรรมของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 

บุนนาค) ท่ีส่ือถึงแนวทางการสรางผลงานใหมีความโดดเดนจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทาน
เอง เนื่องดวยความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวดังกลาว สงผลใหเนื้อหาของบทท่ี 4 เปนบทตอยอดจาก
เนื้อหาเดิม ดานวิเคราะหงานศิลปกรรมและตราสัญลักษณ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบแนวทางการ
สรางงานศิลปกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของสมเด็จเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รวมทั้ง
ความหมายอยางแทจริงในการแสดงออกของงานดังกลาว ยอมเกิดจากหลายปจจัย ตามท่ีจะได
กลาวถึงดังตอไปนี้    

 
อิทธิพลของงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในแตละรัชกาล 

 
จากแนวความคิดท่ีวา สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สรางงานศิลปกรรมท่ีทาน

อุปถัมภตามอยางแนวทางพระราชนิยมประจํารัชกาล สงผลใหการศึกษาคร้ังนี้ตองทําการศึกษางาน
แบบพระราชนิยมเพื่อประกอบการทําความเขาใจงานศิลปกรรมท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
อุปถัมภ  ทานเขารับราชการต้ังแตปลายสมัยรัชกาลท่ี  2 นับเปนขุนนางท่ีสนองงานรับใช
พระมหากษัตริยสืบตอเนื่องมาหลายพระองค เร่ิมต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 2 ถึงรัชกาลท่ี 5 ดวยความเปน
ขุนนางรับใชใกลชิดของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนาค) และยังแสดงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยทุกพระองค สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางท่ีมีอายุรับ
ราชการชวงระยะเวลาอายุวัยหนุมถึงวัยกลางคนตรงกับชวงสมัยรัชกาลท่ี 3 แตในชวงสมัยรัชกาลท่ี 
4 นั้นเปนชวงเวลาท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีสถานะเปนขุนนางท่ีมีช้ันยศสูง สนองรับใช
งานจากราชสํานักอยางเต็มท่ีตางไปจากการรับราชการสนองงานในสมัยรัชกาลท่ี 3 นอกเหนือจาก
งานบริหารท่ีเกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการเมืองการปกครองแลว ผลงานท่ีโดดเดนอีกอยาง
หนึ่งของทานคือ ในฐานะแมกองควบคุมงานกอสรางท้ังสวนของพระราชวังในหัวเมืองตางๆ 
ตลอดจนส่ิงสาธารณูปโภคในเมืองพระนคร ตัวอยางเชน ถนน สะพาน ฯลฯ ในฐานะของแมกอง
ควบคุมงานกอสรางสงผลใหทานไดทราบถึงแนวทางการสรางงานท่ีสะทอนถึงความชอบสวน
พระองคของรัชกาลท่ี 4 เปนแน ดังนั้นงานพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ยอมมีอิทธิพลตอการ



81 

ออกแบบงานอุปถัมภของตัวทานเองไมมากก็นอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษา
แนวทางการสรางงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 ดังนี้  

 
แผนผัง 

รูปแบบแผนผังวัดบุปผารามวรวิหารสรางข้ึนภายใตการอุปถัมภของสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค) ซ่ึงมีอายุการสรางเกาแกกวาวัดอ่ืน วิเคราะหตามการวางระบบแผนผังนั้นสอดคลอง
กับวัดท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เชน วัดนางชี (แผนผังท่ี 1) วัดอัปสรสวรรค (แผนผังท่ี 2) เปน
ตน มีการวางแผนผังแบบอาคารหลังคาคลุม ประเภท อุโบสถ วิหาร เรียงตัวในแนวแกนเดียวกัน
จากทิศตะวันออก–ตก ดังนั้น ผลจากการศึกษาเร่ืองระบบแผนผังของวัดบุปผารามวรวิหาร ทําให
ทราบวาไดรับแนวทางตามแบบอยางงานพระราชนิยมสมัยรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงตางจากแผนผังของวัดอ่ืน
ท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) อุปถัมภ 

ขณะท่ีการวางระบบแผนผังสมัยรัชกาลท่ี 4 เนนเร่ืองระบบการรักษาความเครงครัดใน
การแบงพ้ืนท่ี  เชน  ระบบแผนผังของวัดฝายคันธถุระโปรดการสรางเจดียขนาดใหญทายวิหาร1 จึง
ปรากฏการสรางวัดในแบบดังกลาว นอกจากนี้วัดบางแหงมีแนวโนมการวางแผนผังใหเจดียอยูตรง
กลางขนาบดวยอุโบสถและวิหาร เชน วัดปทุมวนาราม และวัดมกุฏกษัตริยาราม ลักษณะพิเศษอีก
อยางหน่ึงคือเร่ืองของหลักการกั้นพื้นท่ีเพื่อแบงเขตพุทธาวาส สังฆาวาสและเขตอ่ืนๆ ของวัดใน
รัชกาลท่ี 4 มีความชัดเจนมากในเร่ืองของพื้นท่ี โดยจะทําการกั้นเขตโดยการสรางระเบียงคดหาก
เทียบกับการสรางงานของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวงบุนนาค) พบวา ทานเนนการควบคุมการสราง
งานสถาปตยกรรมใหอยูในแบบแผนความถูกตองตามหลักความสมมาตร และจัดวางใหมีการสราง
อาคารหลังคาคลุมประเภท อุโบสถในตําแหนงดานหนาเจดีย โดยมีเจดียตอทายหลังอุโบสถ 
ตามลําดับ ดังเชนท่ีปรากฏที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร และวัดดอนตลุง จังหวัดราชบุรี  

 
การใชตราสัญลักษณประดับสถาปตยกรรม 

ในสวนของงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 ส่ิงกอสรางในเขตพระราชวังมีการสรางซุม
พระทวาร พระบัญชรของปราสาทพระเทพบิดรเปนประตูซุมยอดมงกุฎลักษณะดังกลาวมีความ
คลายคลึงกับรูปแบบบานประตู-หนาตางของวัดท่ีสรางในกลุมวัดสมัยรัชกาลท่ี 4  เชน ซุมประตู
ยอดมงกุฎท่ีวัดราชประดิษฐ (ภาพท่ี 61) นอกจากนี้ สัญลักษณรูปพระมหามงกุฎยังปรากฏยังบริเวณ

                                                            
1ณัฏฐภัทร จันทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2549), 103. 
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สวนสําคัญอีกหลายตําแหนงในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม เชน ตําแหนงหนาบันท่ีหอพระราช
พงศานุสรเปนรูปพระมหามงกุฎ2 (ภาพท่ี 62) ทําใหทราบแนวโนมทางพระราชนิยมในเรื่องการใช
ตราสัญลักษณรัชกาลท่ี 4 เปนท่ีนิยมในสมัยรัชกาลนี้ อาจกลาวไดวาสวนของงานประดับ
สถาปตยกรรม มีลักษณะการถายเทรูปแบบงานระหวางพระราชวัง และวัด จากภาพรวมในเร่ือง
รูปแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 ทําใหเกิดการเปรียบเทียบงานหลวงรวมกับงานท่ีสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สรางข้ึน กลาวไดวาแนวคิดโครงสรางการออกแบบของทานไดรับ
อิทธิพลในเร่ืองของรูปแบบสรางตามแบบอยางพระราชนิยม ท่ีมีการใชระบบตราสัญลักษณของ
ทานในงานประดับสถาปตยกรรม เชน ตราสัญลักษณหนาบัน หรือ ตราสุริยมณฑลเทิดจุลมงกุฎท่ี
ซุมประตู-หนาตางของวัดบุปผารามวรวิหาร หรือการเร่ิมใชสัญลักษณรูปนกยูง กระตาย ในซุม
หนาตางวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 

 
เจดีย 

รูปแบบเจดียประจํารัชกาลท่ี 4 นั้น จากการศึกษาประเภทของเจดียท่ีมีประวัติการสราง
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 นิยมสรางเจดียระฆัง3 แสดงออกถึงความเปนเจดียท่ีมีรูปแบบเรียบงาย และเปน
รูปแบบแรกเริ่มท่ีนิยมสรางข้ึนในสมัยท่ีพุทธศาสนาจากลังกาวงศเร่ิมประดิษฐานท่ีดินแดนไทย 
แสดงถึงความเครงครัดในระเบียบแบบแผนท่ีเคยสรางตามกันมากอนท่ีจะเร่ิมนิยมสรางเจดีย
รูปแบบอ่ืนรวมดวย เปนแนวโนมพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ท่ีหวนกลับไปสรางงานตาม
แบบอยางท่ีเคยนิยมมาเม่ือคร้ังในอดีต  

รัชกาลท่ี 4 จึงกําหนดใหสรางเจดียทรงระฆังยังสถานท่ีตางๆ พบหลักฐานในกลุม
พระราชวังตามหัวเมืองตางๆ และวัดท่ีมีประวัติการสรางในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยมีสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค) เปนแมกองควบคุมงานกอสราง ดวยเหตุผลดังกลาวสงผลโดยตรงตอตอการสราง
เจดียทรงระฆังในกลุมวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) อุปถัมภ   

หลักฐานขางตนแสดงใหเห็นวา แนวทางการสรางงานท่ีมีมุมมองความสวยงามอันเกิด
จากรูปทรงท่ีเรียบงายผสมผสานกับรูปแบบการดําเนินตามระเบียบกฎเกณฑอยางเดนชัด เปนคํา
จํากัดความของงานศิลปกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 เม่ือเทียบกับงานศิลปกรรมท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) แลว จะเห็นไดวางานศิลปกรรมของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนภาพสะทอน

                                                            
2เร่ืองเดียวกัน, 74. 
3สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย (ฉบับยอ) การเร่ิมตนและการ

สืบเนื่องงานชางในศาสนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 206. 



83 

การสรางงานตามแนวความคิดตามแบบพระราชนิยม อยางไรก็ตาม มีการเพ่ิมเติมลักษณะพิเศษบาง
ประการ นอกเหนือไปจากกลุมตัวอยางวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ใหการอุปถัมภแลว  

 
การติดตอกับชาตติะวันตก 

 
จากประวัติการรับราชการของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เร่ิมตนตั้งปลายรัชกาล

ท่ี 2 แตชวงเวลาในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นเปนชวงท่ีทานดํารงตําแหนงขุนนางท่ีเร่ิมมีบทบาทและมี
บทบาทมากยิ่งข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ปจจัยทางดานสภาพสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 4 จึงเปนชวงท่ีมี
อิทธิพลตอแนวโนมรูปแบบความคิด ทัศนคติท่ีสงผลตองานศิลปกรรมมากท่ีสุด สภาพโดยท่ัวไป
ของสภาพสังคมสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนยุคท่ีมีการเปดรับวัฒนธรรมโลกตะวันตกเห็นไดชัดจากการท่ี
ไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางไทยกับอังกฤษ พ.ศ. 23984 ผลพวงจากการเปดประเทศไมได
กระทบโดยตรงเฉพาะดานเศรษฐกิจ หากแตยังกระทบตอทางสังคม ในดานการเปดประเทศใหเห็น
ถึงงานสถาปตยกรรมจากทางตะวันตก พระท่ีนั่งอภิเนาวนิเวศน เปนงานพระราชวังท่ีแสดงถึง
สถาปตยกรรมอยางตะวันตกอยางชัดเจนและเปนท่ีจัดเก็บของราชบรรณาการ เปนการระลึกถึง 
พระราชไมตรีท่ีสงมากับเครื่องบรรณาการดวย กลุมเจานายและขุนนางช้ันผูใหญใหการสนับสนุน
บรรดาชางฝร่ังท่ีเขามารับใชในราชสํานัก ตลอดจนการรับเหมางานโดยตรงใหกับตระกูลขุนนาง
นั้นมีมากมายหลายชาติ ชวงเวลาของสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาว  

ชวงเวลาของการเปดประเทศนี้เอง มีผลตอแนวโนมของการติดตอและเปดรับกับ
ตางชาติท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังที่มีการบันทึกไววา ราวป พ.ศ. 2405 ปรากฏชื่อแรงงานชาวตะวันตกท่ีเขา
มาในสยาม เปนจํานวน 102 คน5 การเขามาของชางชาวตะวันตกเปนจํานวนมากดังกลาว ยอมสงผล
ตอการสรางงานศิลปกรรมในเมืองไทยอยางแนนอน (ภาพที่ 63) กลุมชางดังกลาวนาจะกระจายตัว
เพื่อทํางานใหกับทางราชสํานักและรับงานอิสระก็เปนได เชน “อากีเต็กหลวง” เปนกลุมชางฝร่ังท่ี
เขาสูระบบรับราชการไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตําแหนงนายชางดูการสรางงานสถาปตยกรรมใน

                                                            
4ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545-2546), 2. 
5สมชาย จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ. 

2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 25. 
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พระบรมหาราชวัง ข้ึนตรงตอเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดีเสนาบดี6 ชางชาวตะวันตกอีกคน
หนึ่งท่ีไดรับการกลาวถึงคือ คลูนิสเปนชางชาวฝร่ังท่ีออกแบบและกอสรางพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท ประมาณ พ.ศ. 2418 ท้ังนี้ การสราง  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทใหมีรูปแบบเหมือนใน
ปจจุบันมีความเกี่ยวของกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ในฐานะท่ีทรงแกแบบเคร่ืองบนของ
พระท่ีนั่งใหมีรูปแบบไทยประเพณี ท้ังนี้สําหรับกลุมตระกูลบุนนาคก็มีการจางชางช่ือ โยอาคิม  
แกรซี สรางอาคารพักอาศัยแบบตะวันตกใหกลุมตระกูลบุนนาค หนึ่งในอาคารนั้นนาจะเปนอาคาร
พิพิธภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา เปนอาคาร 2 ชั้น มีบันไดภายนอกข้ึนสูช้ันสอง7 

กลุมชาวตะวันตกท่ีเขามานอกเหนือจากชางชาวตะวันตกแลว ยังมีกลุมมิชชันนารีท่ีเขา
มาสอนศาสนา พบหลักฐานทางเอกสารของกลุมมิชชันนารีท่ีเขามายังดินแดนไทยและบันทึก
เร่ืองราวเหตุการณตางๆ รวมถึงมีการบันทึกเร่ืองราวการติดตอกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)
อยูหลายเร่ืองดวยกัน เร่ิมตั้งแตสมัยท่ียังดํารงตําแหนงเปนหลวงนายสิทธ์ิจนกระท่ังเปนท่ีรูจักกันดี
ในฐานะเจาพระยาพระคลัง หลักฐานเอกสารดังกลาวสามารถศึกษาไดถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
ดานตางๆ ไวมากพอท่ีจะสามารถวิเคราะหความเปนตัวตนของทาน ดังท่ีจะกลาวถึงตอไป 

มิชชันนารีบรรยายถึงลักษณะของขุนนางหนุมคนหนึ่ง ทาทางคมขํา เฉียบแหลม พูดจา
ไพเราะ เม่ือแรกมาถึงไดสนทนากับมิชชันนารีอยูสักพักหนึ่ง และไดสนทนากับยอนแบบติสต ทาน
ไดแนะนําตัววาทานคือ หลวงนายสิทธ์ิ บุตรหัวปของเจาพระยาคลัง และไดเชิญชวนใหมิชชันนารี
ไปเท่ียวท่ีบานของทานบาง8  จากน้ันในเอกสารมีการบันทึกในวันท่ี 24 ตุลาคม 2378 พวก
มิชชันนารีไปเท่ียวบานหลวงนายสิทธ์ิ หมอบรัดเลยกลาววาบานใหญโตงดงาม หนาบานเขียนวา 
“นี่บาน หลวงนายสิทธ์ิ ขอเชิญทานสหายท้ังหลาย” และยังกลาวอีกวา “พวกมิชชันนารีรูสึกชอบพอ
และรักใครทานมาก”9 นอกจากนี้ มิชชันนารียังเขียนบันทึกกลาวถึงภรรยา หลวงนายสิทธ์ิ วามี
อุปนิสัยคลายสามี ในดานชอบสมาคมกับชาวชาติ10 หลังจากการพบปะครั้งนั้นหลวงนายสิทธ์ิเชิญ

                                                            
6พีรศรี โพวาทอง, ชางฝร่ังในกรุงสยาม ตนแผนดินพระพุทธเจาหลวง (กรุงเทพฯ: 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 6. 
7เร่ืองเดียวกัน, 10. 
8ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 31, เลม 18 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2508), 47. 
9เร่ืองเดียวกัน. 
10เร่ืองเดียวกัน, 48. 
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ชวนยอนสัน และภรรยา หมอบรัดเลย ไปบานท่ีจันทบุรีเปนเวลา 6 เดือน ดวยความประสงคจะได
เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวย11 

เวลาตอมาพวกมิชชันนารีเดินทางไปหาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ซ่ึงขณะน้ัน
ดํารงตําแหนงเจาพระยาพระคลังเสนาบดีกระทรวงกรมทา ประสงคเจรจาเร่ืองขอใหเรงสรางเรือน
สําหรับอยูอาศัย  

 
“ เมื่อไปถึงบาน พบทานยืนอยูท่ีหนาประตู ใสบาตรพระสงฆ ทานเอาทัพพี

ตักขาวใสในบาตรแลวพวกบาวซ่ึงคุกเขาอยูริมเทาทานก็เอาลูกไมใสในยาม และเอาหมาก
พลูบุหรี่ใสในฝาบาตร เมื่อใสบาตรพระประมาณ 50 รูปกวาๆ ทานก็เขาไปท่ีหอนั่งซ่ึงมีโตก
ใสของบริโภคตางๆ ต้ังอยู ประมาณ 10 หรือ 12 ใบ …ทานยกโตกประเคนองคละโตกให
พระฉัน12 

 
นอกจากบันทึกของกลุมมิชชันนารี  ยังพบวานางแอนนา  เ ลียวโนเวนส  หญิง

ชาวตางชาติท่ีเขามาทําหนาท่ีสอนหนังสือใหกับทางราชสํานักไทย ระยะแรกของการเขามายัง
เมืองไทยนั้น นางแอนนาไดพํานักท่ีปกดานหนึ่งของบานสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)13 มี
บันทึกถึงคําบอกกลาวของแอนนา เลียวโนเวนสท่ีมีตอบานของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
ดังนี้  

 
“..บริเวณทางเดินเขาสูตัวบานมีตุกตาหินเปนทหารจีนข่ีมายืนเฝาประตูทาง

ซายมือมีศาลาสําหรับแสดงละคร ทางขวามือมีคฤหาสนของเจาพระยากลาโหม ขางหนา
คฤหาสนมีสนามหญารูปครึ่งวงกลม”14 

“..บนคฤหาสนนี้หองกวางอยูเรียงรายกันเปนแถวยาว ทุกๆ หองมีพรมปู
เรียบรอย ท่ีหนาตางมีผามาน มีโคมไฟระยาทําดวยแกวหอยจากเพดานหอง ในหองประดับ
ดอกไมสดตางๆ เครื่องตกแตงมีแจกันราคาแพงคนโทนํ้า ทําดวยโลหะมัน มีรูปสลักแบบ

                                                            
11เร่ืองเดียวกัน, 52. 
12เร่ืองเดียวกัน, 109. 
13ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5, 10. 
14แลนดอน, มารกาเร็ต, แอนนากับพระเจากรุงสยาม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแกวกานต, 

2542), 49-51, 55, 56, 62, 78. 
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ยุโรปและแบบตะวันตกท้ังเกาและใหม มีมานกํามะหยี่หอยจากเพดานจดพื้น …สวนเครื่อง
เรือนนั้นมีเตียงนอนและเตียงน่ัง มีพรมปูทับสําหรับรองน่ัง” 

 
ดวยความสัมพันธภาพที่ใกลชิดกับชาวตางชาติ ทําใหมีการบันทึกเร่ืองบานพักอาศัย

ของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จากมุมมองของชาวตางชาติบุคคลอ่ืนอีกดวย ดังเชน บันทึก
คํากลาวของ เทานเซนด ฮารีส ทูตอเมริกาเขามาทําสัญญาสมัยรัชกาลท่ี 4   

 
“…บานของทานอัครมหาเสนาบดีใหญโตโออาเกินกวาท่ีขาพเจาคาดเอาไว

มาก เปนบานแบบยุโรป มีกระจกบานใหญๆ ใสอยูในกรอบ ปดทองระยับติดผนังอยู มี
นาฬิกาชนิดลูกตุม มีเทอรโมมิเตอร รูปแกะสลักของศิลปกรรมลอนดอน และภาพการรบ
ของจักรพรรดิ์นโปเลียน ..จากหองพักแขกก็เขาไปสูหองพิเศษ มีเสาหลายตนคํ้าอยู 
หองนอนตกแตงดวยมุงไหมและมานสีแดงเขมหรูหรา มีปนไรเฟลของซารพแขวนอยูบน
ผนังกระบอกหน่ึง หองนํ้าและหองซักลางก็งามวิจิตรดีทีเดียว ..”15 

 
เนื่องจากติดขอจํากัดท่ีกลุมมิชชันนารีมีฐานะเปนชาวตางชาติเขามาพํานักอาศัยในไทย 

เชน มิชชันนารีรองขอใหเจาพระยาคลัง ซ่ึงขณะน้ัน สมเด็จเจาพระยาฯ มหาประยูรวงศ ดํารง
ตําแหนงดังกลาว ชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยโดยทําสัญญาเชาและปลูกเรือนใหพวกมิชชันนารี รวมถึง
ทําการขยายท่ีอยูอาศัยในสมัยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดข้ึนดํารงตําแหนงเจาพระยา   
พระคลัง ดังนั้นความสัมพันธระหวางคณะมิชชันนารีกับบานของตระกูลบุนนาค จึงเปนไปใน
ลักษณะการไดประโยชนซ่ึงกันท้ังสองฝาย เพราะฝายสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ก็อาศัย
ประโยชนจากการศึกษาภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิทยาการสมัยใหมท่ีเขามา ไมวาจะเปนดานการ
รักษาทางการแพทยหรือวิทยาการดานเคร่ืองจักรกลท่ีนําเขามาจากตางประเทศ 

ขณะท่ีบันทึกเอกสารของนางแอนนา เลียวโนเวนส และเทานเซนด ฮารีส ทูตอเมริกา 
ทําใหทราบถึงแนวทางการตกแตงบาน ความนิยมเฉพาะตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท่ี
เนนไปในดานความเปนสากลตามอยางฝร่ัง ขณะเดียวกันยังมีความผสมผสานตามอยางจีนอีกดวย 
สังเกตไดวาการออกแบบบานในรูปแบบที่มีสนามหญาหนาบานเปนการแตงบานตามอยาง
บานเรือนจากสิงคโปร  ซ่ึงได รับการถายทอดมาจากอังกฤษในฐานะประเทศอาณานิคม 
ขณะเดียวกันสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีความทันสมัยในการทดลองนําเทคโนโลยีใหม 
รวมถึงเคร่ืองเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชมีการประดับไปดวยส่ิงของนําเขาจากตางประเทศ   

                                                            
15ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5, 81. 
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เม่ือกลุมชนช้ันนําของสังคม เชน สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) มีทัศนคติเปดรับ
วัฒนธรรมจากตางชาติ การเรียนรูและรับรูวิทยาการหรือแนวความคิดใหมของคนกลุมนี้จึงนํามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงไดจริง รูปแบบอาคารพํานักอาศัยในเมืองไทยเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน 
การสรางเรือนสองชั้น แบบที่มีหองมุขยื่นออกไปขางหนา ขณะท่ีสวนอาคารท่ีเรียกวา “มุข” ใน
สิงคโปรเปนท่ีลงรถในท่ีรม ขณะท่ีไทยการใช รถยนต ยังไมแพรหลาย จึงปรับเปล่ียนใชประโยชน
จากมุขเปนทองพระโรงหรือหองรับแขก สงผลใหการสรางมุขจึงเกิดข้ึนเฉพาะในบานของผูมี
ฐานะ16 รูปแบบดังกลาวถูกนํามาประยุกตเพื่อใชในเมืองไทยจริง (ภาพท่ี 64) 

 
ท่ีมาของตราสริุยมณฑลในงานสถาปตยกรรมท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ  

(ชวง บุนนาค) อุปถัมภ 
 

เนื่องดวยงาน ศิลปกรรมท่ีสรางข้ึนภายใตการอุปถัมภของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ลวนแลวแตมีการสรางอัตลักษณแสดงความเปนตัวตนของทานลงในงานทุกประเภทที่มี
ประวัติการสรางโดยทานเปนผูสราง ในฐานะท่ีทานมีสถานะเปนขุนนาง หากแตสามารถใชตรา
สัญลักษณของตนประทับลงไปในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรมได นํามาซ่ึงการแยกหัวขอใน
การศึกษาเร่ืองระบบสัญลักษณออกมา ดังท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ 

สัญลักษณ หมายถึง  ส่ิงท่ีใชแทนความหมายของอีกส่ิงหนึ่ง หรือหมายความถึง วัตถุ 
อักษร รูปราง หรือสีสัน ซ่ึงใชในการส่ือความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทาง
เดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ขณะท่ีตราสัญลักษณท่ีปรากฏตามงานศิลปกรรม ท่ี
สรางโดยกลุมชนช้ันเจานาย ตรงกับการใหความหมายของคําวา “เคร่ืองหมายประจําพระองค” 
หมายถึง รูปเคร่ืองหมายท่ีกําหนดข้ึนมาใชแตละรัชกาล หรือประดิษฐข้ึนถวายในภายหลังมีรูปแบบ
ไมคงท่ี  ติดประดับไวตามสิ่งกอสรางเชนตามหนาบัน  ตามเงินตรา  และตามผาทิพยฐาน
พระพุทธรูป17 

จากความหมายของ เคร่ืองหมายประจํารัชกาล พบวาเครื่องหมายประจํารัชกาล 
หมายความถึงตราประดับในส่ิงกอสรางและงานศิลปกรรมตางๆ ตัวอยางเชน วัดประจํารัชกาลท่ี 4 

                                                            
16นริศรานุวัตติวงศ, สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา, สาสนสมเด็จ, เลม 22 (กรุงเทพฯ: 

องคการคาของคุรุสภา, 2546), 73-74. 
17ส.พลายนอย [นามแฝง], ความรูเร่ืองตราตางๆ พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ: รวม

สาสน, 2527), 13. 
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นิยมประดับตรามงกุฎ บริเวณหนาบัน ขณะเดียวกันขอมูลสํารวจการศึกษาคร้ังนี้ยังแสดงใหเห็น
การประดับลายตราพระราชลัญจกรประจําพระองคคูกับตราของขุนนางในกลุมงานส่ิงกอสรางและ
งานศิลปกรรมตางๆ ดวยเชนกัน เชน ตราสุริยมณฑลเทิดตราพระราชลัญจกรรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 65) 
เปนหลักฐานขอมูลทางศิลปกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ท่ีมีตอรัชกาลท่ี 5 

หากทําการศึกษายอนกลับไปถึงท่ีมาของตราพบวา ท่ีมาของตราในปจจุบันมีตนกําเนิด
จาก “ตราประทับ” (Seal) ตราประทับในสมัยโบราณสรางข้ึนมาเพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร  
เปนตราประจําตัว  เคร่ืองราง  หรือประทับลงไปบนหีบหอสินคา18 (ภาพท่ี 66) การประทับตราลง
บนเอกสารหรือบนวัตถุตางๆ จึงถูกนับรวมเปนเร่ืองสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีสามารถทําการ
ยอนกลับไปศึกษาได สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนบุคคลแรกเร่ิมท่ีนิยมใชระบบการ
ประทับตราลงในหนังสือ เอกสารสําคัญ ท้ังนี้ยังมีการลงลายมือช่ือกํากับตราสัญลักษณ19 อยาง
เดนชัด ท้ังนี้ พบวาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการลงลายมือช่ือกํากับในนามของ         
“ศรีสุริยวงศ”20 ชวงตอนทายของเอกสารสําคัญดวยเชนกัน  

ความชัดเจนในการลงลายมือช่ือหรือตราสัญลักษณบนงานศิลปกรรมในกลุมชนช้ัน
ขุนนาง มีแนวโนมในการกระทําดังกลาวท่ีนอยมาก จนแทบไมเปนท่ีปรากฏเลย เนื่องจากเปนเพียง
กลุมชนช้ันท่ีสนองงานรับใชชนช้ันกษัตริย บางคร้ังไมสามารถแสดงตนหรือใสรสนิยมความเปน
ตัวเองลงบนผลงานช้ินนั้นได แตผลจากการศึกษาขอมูลท่ีผานมาปรากฏหลักฐานวา สมเด็จ
เจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) เปนบุคคลท่ีสรางความโดดเดนในการสราง โดยแทรกระบบสัญลักษณ
บางอยางลงไปในผลงาน ดังท่ีปรากฏ “ตราสุริยมณฑล” เปนท่ีทราบกันดีวาหากปรากฏตราหรือมี
การประทับตราดังกลาวลงในผลงานใดก็ตาม ทําใหทราบไดวางาน ศิลปกรรมดังกลาวมีความ
เกี่ยวของกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนแน ผลการศึกษาถึงท่ีมาของตราประจําตัวทาน
คือ  หลักฐานเอกสารระบุวาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดรับพระราชทาน เม่ือดํารงตําแหนง

                                                            
18อนันต กล่ินโพธ์ิกลับ, ตราประทับ ตราประจําตัว และเคร่ืองรางยุคโบราณ 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 15. 
19ส.พลายนอย [นามแฝง], ความรูเร่ืองตราตางๆ พระราชลัญจกร, 8. 
20ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา และนริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯ เจาฟากรม

พระยา, สาสนสมเด็จ ภาค 33 (พระนคร: โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2499), 37. 
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ยศผู สําเ ร็จราชการแทนพระองค21 ตราดังกลาวเปนหนึ่งในเคร่ืองราชอิสริยภรณ ท่ีได รับ
พระราชทานคร้ังวาระดังกลาว เปนเครื่องหมายแทนคุณงามความดีท่ีผูไดรับพระราชทานเปนผู
ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอชาติ บานเมือง หากสืบประวัติท่ีมาของเคร่ืองราชอิสริยาภรณพบวา แต
เดิมเรียกส่ิงของท่ีพระราชทานนี้วา “เคร่ืองยศ” (ภาพท่ี 67) มีการระบุวาการพระราชทานเคร่ืองยศ
ในครั้งหลัง มักนําแบบอยางท่ีมีมาแตกอนเปนหลักในการพิจารณา22 เดิมนั้นจะพระราชทานเครื่อง
ยศเปน พานทอง โตะทอง เปนเคร่ืองใชตามวาระโอกาสสําคัญ  ตอมาภายหลังทําการเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑการพระราชทานเคร่ืองยศ  เนื่องจากเคร่ืองยศเปนของชิ้นใหญ  จึงเปล่ียนเปน
พระราชทานเหรียญตรา  เ รียกวา  “ เค ร่ืองอิสริยาภรณ” (ภาพท่ี  68) โดยพระบาทสมเด็จ                 
พระจุลจอมเกลาฯ ทรงสถาปนาเคร่ืองราชอิสริยาภรณพระราชทานแทนเคร่ืองยศ  ดวยเหตุผลท่ีวา
เคร่ืองยศท่ีพระราชทาน เปนส่ิงของท่ีไมสะดวกและรวดเร็ว23 เคร่ืองยศจึงกลายเปนเคร่ืองประกอบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแทน24 

ตราสุริยมณฑล เปนตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
ไดรับพระราชทานราวป พ.ศ. 2411 เม่ือทําการศึกษาตอทําใหทราบท่ีมาอันแทจริงของตราดังกลาว
วาเคยเปนตราของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ผูเปนบิดาของทาน25 ขณะน้ัน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจอมอยูหัว พระราชทานตรานี้ขณะท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหา 
ประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) เล่ือนตําแหนงยศเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค อยางไรก็ตาม สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ยังคงใชตราบัวแกวและตราคชสีหอันเปนตราประจําตําแหนงเดิม
ของทาน ซ่ึงเปนตราประจําตําแหนงเจาพระยาพระคลังวาท่ีสมุหพระกลาโหม จึงใชตราคชสีหและ
ตราบัวแกวควบคูไปกับการใชตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ ตามที่หลักฐานเอกสารเร่ืองการตั้ง
เจาพระยาไดกลาวถึงเร่ืองการใชตราของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค)ไวดังนี้
“…….พระราชทานกลด เสล่ียงงา พระแสงประดับพลอยลงยาราชาวดี เปนเคร่ืองยศอยางพระองค

                                                            
21กรมศิลปากร, เร่ืองตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร (พระนคร: โรงพิมพสํานัก

ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2512), 81. 
22กรมศิลปากร, เร่ืองเคร่ืองยศ พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอก 

นิยมาคม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพประเสริฐการพิมพ, 2518), 4. 
23เร่ืองเดียวกัน, 33.   
24เร่ืองเดียวกัน, 5.   
25ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนาค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542), 14. 
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เจาตางกรม ใหสําเร็จราชการตลอดท่ัวท้ังพระราชอาณาจักร ใชตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ และ
คงถือตราพระคชสีหและตราบัวแกวอยูดวยอีก ๒ ดวง …”26 

จากเอกสารดังกลาว นําไปสูขอสันนิษฐานได 2 ประการ ประการแรก สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ทานไมไดละท้ิงตราเดิมท่ีเคยไดรับพระราชทาน โดย
ทานยังคงถือตราถึง 3 ดวงดวยกัน นั้นคือ ตราพระคชสีห ตราบัวแกว ท้ัง 2 ตราน้ันเปนตราประจํา
ตําแหนงเดิม สวนตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถเปนตราใหมไดรับพระราชทานเม่ือคร้ังเล่ือนยศ 
ประการท่ีสอง เหตุการณเม่ือคร้ังสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ไดเล่ือนลําดับ
ช้ันยศเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยไดพระราชทานตราสุริยมณฑล 
เทพบุตรชักรถ นับวาเปนการประกาศใชตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถอยางเปนคร้ังแรก ทําให
ทราบขอเท็จจริงท่ีวา เคยมีการประกาศใชตราสุริยมณฑลกอนหนาท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) จะไดรับพระราชทานตราดังกลาว 

หากกลาวถึงหลักเกณฑของการสรางตราสัญลักษณ ลักษณะดวงตราท่ีปรากฏตองทํา
หนาท่ีในการส่ือความหมายอันแสดงถึงบุคคลท่ีเปนเจาของตราอยางแทจริงท้ังโดยทางตรงและโดย
ออม ท้ังนี้อาจส่ือความหมายใหสัมพันธกับตําแหนงหรือพองกับช่ือของผูเปนเจาของตราดวย 
รูปแบบตราท่ีปรากฏจึงตองมีนัยท่ีงายตอการทําความเขาใจตอผูพบเห็น ดังนั้นตราสุริยมณฑลใน
ปจจุบัน ซ่ึงเปนตราเดียวกันกับท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค)ไดรับ
พระราชทาน (ภาพที่ 69 ) เปนผลจากการออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ซ่ึงเปนเจาของตรา ณ เวลาขณะนั้น กลาวคือ มีการออกแบบใหควรคากับ
สถานะท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) ซ่ึงเปนขุนนางผูใหญท่ีสําคัญใน
ชวงเวลานั้น โดยพระราชทานตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ จึงเปรียบดั่งสัญลักษณพระอาทิตย
แทนตัวทาน ท้ังยังสอดรับการพระราชทาน ตราจันทรมณฑล (ภาพท่ี 70) ใหสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) แสดงถึงสัญลักษณของดวงจันทร เปรียบดั่งสัญลักษณสําคัญทาง
ธรรมชาติดั่งเชน พระอาทิตยพระจันทร เปรียบไดกับเปนขุนนางผูใหญในตระกูลบุนนาคท้ังสอง
คนท่ีเปนกําลังสําคัญกับบานเมือง ปฏิบัติงานรวมทุกขรวมสุขนําพาประเทศรอดพนจากสถานการณ
วิกฤต หลักฐานเอกสารบันทึกถึงท่ีมาของตราจันทรมณฑลไววา สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ (ทัต บุนนาค) ไดรับพระราชทานตราจันทรมณฑล  ขณะดํารงตําแหนงยศผูสําเร็จราชการใน
พระนคร ราว พ.ศ. 2394 โดยมีขอความปรากฏดังนี้ “…จนถึงฤกษจึงยกขึ้นเปนสมเด็จเจาพระยา

                                                            
26จุลจักรพงษ, พระเจาวรวงษเธอพระองคเจา, เจาชีวิต – สยามกอนยุคประชาธิปไตย 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพริเวอรบุคส, 2541), 161. 



91 

บรมมหาพิไชยญาติ …พระราชทานกลดเสล่ียงงา พระแสงลงยาราชาวดี เปนเคร่ืองยศอยางเจาตาง
กรม ถือดวงตราจันทรมณฑลเทพบุตรชักรถ ใหสําเร็จราชการในพระนคร…”27 

รัชกาลท่ี 4 ไดพระราชทานตราจันทรมณฑลใหแกสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 
(ทัต บุนนาค) ตามมา ภายหลังจากการพระราชทานตราสุริยมณฑลเพียงไมนาน การปรากฏของตรา
สุริยมณฑลและตราจันทรมณฑล จึงเปนตราท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือใหมีความหมายสอดรับกัน 
เปรียบเสมือนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจาพระยามหา      
พิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มีความสัมพันธทางเครือญาติในฐานะเปนพี่ชาย-นองชาย แมวาหลักฐาน
เอกสารจะระบุวาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศเลือกใชตราคชสีหและตราบัวแกว มากกวา
ตราสุริยมณฑล แตการแสดงออกของงานศิลปกรรมยังคงพบการใชตราสัญลักษณรูปพระอาทิตย
และพระจันทร หรือสัญลักษณตัวนกยูง (ภาพท่ี 71) และกระตาย (ภาพท่ี 72) ท่ีบานประตู–หนาตาง 
หากเทียบเคียงตามหลักประติมานวิทยาสัญลักษณนกยูงเปรียบไดกับดวงอาทิตย และสัญลักษณ
กระตายเปรียบไดกับพระจันทร ดังนั้นสามารถเปรียบเทียบไดกับสัญลักษณแทนตัวของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศและสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ โดยเปรียบสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาประยูรวงศแทนพระอาทิตย และเปรียบสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติดั่งเชน
พระจันทร ท้ังนี้ตราสุริยมณฑลดังกลาว จะกลายเปนตราประจําตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ในเวลาตอมานั้น ท้ังยังมีความสอดคลองกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ในรูปแบบ
ท่ีเหมือนกันกับบิดาของทานนั้นคือฐานะการเปนผูสําเร็จราชการ หากแตมีความตางกันในแงของ
การไมไดดําเนินไปในแงของตราคูกันระหวางสุริยมณฑลกับตราจันทรมณฑล 

ประเด็นปญหาตอมาคือ  การสรางระบบสัญลักษณในงานอุปถัมภของสมเด็จ 
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) นั้นนาจะเกิดจากขอมูลประวัติของทานเองสันนิษฐานเบ้ืองตนวานาจะ
นําไปสูผลลัพธของการสรางระบบสัญลักษณดังกลาว ตัวอยางเชนการแปลความหมายจากช่ือ หรือ
การสรางสัญลักษณสอดคลองกับวันเกิดและปเกิดของบุคคลนั้น ผลจากการตรวจสอบปรากฏวา มี
แตเพียงช่ือของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท่ีสอดคลองกับระบบสัญลักษณรูปพระอาทิตย 
ขณะเดียวกันการปรากฏคูกันของตราสัญลักษณพระอาทิตย พระจันทรนั้น สันนิษฐานวาหมายถึง 
ตรา  สุริยมณฑลและตราจันทรมณฑล ของสมเด็จเจาพระยาฯ ท้ังสองท่ีมีความสัมพันธทาง      
เครือญาติกันในสถานะพี่ชาย-นองชาย  ท้ังเปนขุนนางสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี 4 ตราสุริยมณฑลและ
ตราจันทรมณฑลท่ีไดรับพระราชทานมีความหมายสอดคลองกับสัญลักษณพระอาทิตย พระจันทร 

                                                            
27สมมตอมรพันธุ, พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม

พระยา, เร่ืองตั้งเจาพระยาในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 55. 
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สันนิษฐานวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานตราดังกลาวใหเปนตราคูกัน 
เปรียบดั่งพระอาทิตยและพระจันทรท่ีเปนส่ิงสําคัญดวยกันท้ังคู เทียบไดกับตําแหนงยศสําคัญใน
ฐานะผูสําเร็จราชการแทนพระองค และผูสําเร็จราชการในพระนคร ท่ีทานท้ังสองไดพระราชทาน
ตําแหนง นับเปนตําแหนงท่ีสําคัญกับบานเมือง ณ ขณะนั้นเปนอยางมาก ดังนั้นหากพบการปรากฏ
ตราสุริยมณฑล ตราจันทรมณฑล รวมกันในรูปแบบตราแบบไทยประเพณีและตรารูปแบบอ่ืน 
หากแตมีความหมายทางประติมานวิทยาในเชิงพระอาทิตย พระจันทร การปรากฏดังกลาวนั้นนับวา
เปนการพยายามส่ือความหมายแทนสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จ
เจาพระยามหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ซ่ึงตางจากการปรากฏตราสุริยมณฑลในเวลาตอมา  

ท้ังนี้ “ตราสุริยมณฑล” ปรากฏอีกคร้ังในฐานะตราประจําตัวของสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค) (ภาพท่ี 59) เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทน ซ่ึงการปรากฏของตรา          
สุริยมณฑลพบบอยข้ึนตามกลุมวัดท่ีทานทําการอุปถัมภเอง สอดคลองกับชวงเวลาท่ีนิยมสรางตรา
สัญลักษณแทนการประทับตราในกลุมวัดท่ีทําการอุปถัมภ ซ่ึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ได
ทําการอุปถัมภวัดเปนจํานวนคอนขางมาก จึงพบตราดังกลาวอยูบอยคร้ัง  

หากกลาวถึงตราสัญลักษณอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
คงจะตองกลาวเพ่ิมเติมถึง ตราพระคชสีหและตราพระแสงขรรค เปนตราพระราชทานขณะดํารง
ตําแหนงยศเปนเจาพระยาศรีสุริยวงศ ท่ีสมุหพระกลาโหม28 หากแตตรานี้ไมเปนท่ีปรากฏเทาใดนัก 
เนื่องจากสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เลือกใชตราสุริยมณฑล อันเปนตราท่ีไดรับพระราชทาน
ขณะท่ีดํารงตําแหนงทางราชการสูงสุด นั้นคือตําแหนงผูสําเร็จราชการแทน ซ่ึงนับจากไดรับ
พระราชทานตรานี้ก็ไดมีการนํารูปแบบตราสุริยมณฑลไปใชกับงานศิลปกรรมท่ีทานอุปถัมภนับแต
นั้นเปนตนมา กลาวไดวาการปรากฏตราสุริยมณฑลในงานประดับสถาปตยกรรมยอมสัมพันธกับ
ตําแหนงผูสําเร็จราชแทน ดังเชน ท่ีวัดบุปผารามวรวิหาร วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารและวัด   
ดอนตลุง แตส่ิงปลูกสรางวัดบุปผารามวรวิหารนั้นเปนการสรางกอนการไดรับตําแหนงผูสําเร็จ
ราชการแทน หากแตสอดคลองกับผลการวิเคราะหท่ีบอกวางานประดับศิลปกรรมของวัดบุปผาราม
วรวิหารเปนการสรางงานภายหลังจากท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนผูสําเร็จราชการแทน 
ซ่ึงตราสัญลักษณท่ีส่ือออกมายอมสัมพันธกับผูถือตรา ดังเชนสวนหนึ่งของขอความประกาศแตงต้ัง
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนผูสําเร็จราชการแทน ระบุวา 

 
“…มีอัธยาศัยหนักแนนนอมไปในยุติธรรมและยั่งยืนมิไดหวั่นไหวผันแปรไป

ดวย การอนาคตปจจุบัน ดุจดวงพระอาทิตยพระจันทรเปนประธานโลก อาจระงับดับสรรพ
                                                            

28เร่ืองเดียวกัน, 79. 
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ทุกขโศกภัยพิบัติอันตราย ซึ่งจักบังเกิดและเกิดข้ึนแกพระบรมวงศานุวงศ ….ดํารงตรามหา
สุริยมณฑล  ไดบังคับบัญชาสิทธิขาดราชการแผนดินในกรุงนอกกรุงท่ัวพระราช-
อาณาจักร”29 

 
จากเอกสารดังกลาว เปนการเปรียบเปรยโดยเทียบเคียงสมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง 

บุนนาค) กับพระอาทิตย แสดงถึงการยกสถานะใหความสําคัญสอดคลองกับขอมูลศิลปกรรมท่ีนิยม
ใชสัญลักษณพระอาทิตยเปนสัญลักษณแทนตัวทาน เม่ือศึกษาถึงท่ีมาของความสัมพันธอัน
เกี่ยวของกันระหวางสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กับพระอาทิตย ยังไดขอสรุปเพิ่มเติมในสวน
ท่ีมีความเกี่ยวของกับนามของทาน นั้นคือ “สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ” แปลไดความวา 
วงศของพระอาทิตย  

ชวงสมัยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนจุดเร่ิมตนของการประยุกตตราสุริย-
มณฑลไดจํานวน 3 แบบ คือ ตราสุริยมณฑลแบบเดิมหรือแบบไทยประเพณี ตราสุริยมณฑลแบบ
ฝร่ัง และตราสุริยมณฑลแบบประยุกต แมวารูปแบบตางไปจากเดิม แตดานของการส่ือความหมาย
เปนท่ีแนนอนวาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ตองการส่ือความหมายไปในจุดหมายเดียวกันกับ
ตราสุริยมณฑลแบบไทยประเพณีท่ีไดรับพระราชทาน แตในสวนของตราสุริยมณฑลแบบฝร่ัง 
สามารถสรุปเบ้ืองตนไดวานาจะเปนการสรางตามแบบอยางส่ิงของนําเขามาจากตางประเทศหรือ
จากการที่สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) พบเห็นจากเม่ือคร้ังไปดูงานสถาปตยกรรมในสิงคโปร30 
ซ่ึงเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษ เปนการดึงสัญลักษณพระอาทิตยท่ีส่ือความหมายไปในทางที่ดี
และเปนการสอดคลองกับความหมายของตราสุริยมณฑลของทาน (ภาพที่ 60) จึงเลือกรูปแบบ
ดังกลาวมาประยุกตใชจนเปนตราสัญลักษณสุริยมณฑลแบบฝร่ังท่ีปรากฏในทุกวันนี้  

ตราสุริยมณฑลแบบประยุกต นั้นคือการประยุกตตราสุริยมณฑลใหมีรูปรางแบบเรียบ
งายคลายกับรูปทรงเรขาคณิต (ภาพท่ี 73) อันแสดงถึงรูปแบบท่ีมีความเปนสากลมากยิ่งข้ึนโดยแบบ
ท่ีปรากฏบอยคร้ังคือ รูปแบบท่ีมีรัศมีลอมกรอบ กลาวไดวา การกระจายตัวของรัศมีเปนรูปแบบท่ี
นิยม เพราะแสดงถึงความมีพลัง31 ตราสุริยมณฑลอีกแบบหนึ่งท่ีปรากฏบอยในกลุมงานศิลปกรรม 
ประเภทเคร่ืองใชแบบตางๆ เชน พัดรอง (ภาพท่ี 74) ผากราบ (ภาพท่ี 75) กลอง (ภาพท่ี 76 ) รวมไป
จนถึงเรือประทุนท่ีใชเวลาเดินทาง คือ ตราสุริยมณฑลแบบหนาบุคคลลอมกรอบดวยเสนรัศมี
                                                            

29เร่ืองเดียวกัน, 81. 
30ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจาพระบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) (กรุงเทพฯ: 

สรางสรรคบุคส, 2551), 86. 
31ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ (กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2542), 81. 
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ขณะท่ีตราแบบไทยประเพณีแสดงถึงความนาเช่ือถือ มีรสนิยมสูง32  การศึกษาคร้ังนี้พบขอมูลวา
ตราสุริยมณฑลยังคงเปนท่ีรูจักเปนอยางดีจนถึงสมัยปจจุบันนี้ เนื่องจากมีการพบระบบสัญลักษณ
แทนสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ในรูปของตราสุริยมณฑลแบบไทยประเพณีและสัญลักษณ
รูปพระอาทิตยท่ีอาคารและสถานท่ีสําคัญมีประวัติเกี่ยวของกับสมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) 
เชน ศาลาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ภาพท่ี 77) ตามประวัติกลาววา เจาจอมมารดาเลียม
ในรัชกาลท่ี 5 สรางอุทิศใหสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ในป พ.ศ. 2501  เปนอาคารเคร่ืองไม
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา เปนอาคารท่ีมีใตถุนดานลาง เคร่ืองบนตกแตงดวยงานแบบไทยประเพณี ปรากฏ
ชอฟา ใบระกา หางหงส ศาลสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) (ภาพที่ 78) หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ภาพท่ี 79) แสดงใหเห็นวาคนรุนปจจุบันยังคงเขาใจและ
ทราบถึงความหมายของรูปสัญลักษณวาเปนเคร่ืองหมายแทนตัวทาน ผลจากการรวบรวมเร่ืองตรา
สัญลักษณจนถึงปจจุบันทําใหวิเคราะหไดวา แมวาตราสุริยมณฑลจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เปนผล
จากการประยุกตไปตามยุคสมัย แตผลจากการวิเคราะหทําใหทราบวา ตราสุริยมณฑลแบบไทย
ประเพณีกลับเปนรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด โดยยังคงรูปแบบเดิม ไมมีความหลากหลาย
รูปแบบเทาตราสุริยมณฑลแบบฝร่ังและแบบประยุกต 

เ ร่ืองของตราสัญลักษณท่ีกลาวถึงขางตน ท้ังในรูปแบบท่ีเปนดวงตราและตรา
สัญลักษณเชิงประติมานวิทยา ลวนเปนผลงานออกแบบที่ปรากฏในงานศิลปกรรมภายในวัดท่ี
สมเด็จเจาพระยาฯแตละทานทําการอุปถัมภ ตัวอยางเชน ตราสัญลักษณนกยูงในงานศิลปกรรมวัด
ประยูรวงศาวาสวรวิหาร (ภาพท่ี80) และตราจันทรมณฑลในงานศิลปกรรมวัดพิชัยญาติการาม
วรวิหาร (ภาพที่ 81) จึงเปนไปตามความคาดหมายท่ีวา สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ใสระบบ
สัญลักษณของทานลงไปในผลงานท่ีทานทําการอุปถัมภดวยเชนกัน 

หากกลาวถึงเร่ืองชนช้ันขุนนางกับการสรางตราสัญลักษณลงในงานสถาปตยกรรม 
ศิลปกรรมท่ีทําการสราง กลาวไดวา เหลาขุนนาง รวมทั้งกลุมขุนนางตระกูลบุนนาคนิยมอุปถัมภ
การสรางวัดมาต้ังแตคร้ังสมัยรัชกาลท่ี 333 ขอมูลเอกสารทําใหทราบถึงความนิยมการสรางวัดวา
ไมไดจํากัดเฉพาะแตในกลุมเจานาย หากแตความนิยมดังกลาวยังเกิดข้ึนในกลุมชนช้ันขุนนาง 
ทราบไดจากจํานวนวัดและรายช่ือขุนนางท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลองกันไป แมหลักฐานเอกสารระบุชัดวา
ทําการสรางโดยขุนนาง แตผลจากการวิเคราะหในสวนของงานศิลปกรรมนั้นไมสามารถทําการ

                                                            
32เร่ืองเดียวกัน, 100. 
33นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 22. 
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ระบุไดอยางชัดเจนวา วัดนี้สรางโดยขุนนางคนไหน แตส่ิงหนึ่งท่ีชวยตอบคําถามถึงประเด็นปญหา
ดังกลาวไดคือ ระบบฐานันดรศักดิ์ในงานศิลปกรรม เปนส่ิงหนึ่งท่ีสะทอนไดดีถึงกลุมชนช้ันของ
ผูสราง สมัยรัชกาลท่ี 3-4 นับเปนชวงท่ีมีกลุมขุนนางนิยมสรางวัดเปนจํานวนมากแตดวยสถานะชน
ช้ันท่ีอยูในระดับขุนนาง การสรางวัดจึงมีขีดจํากัดในเร่ืองรายละเอียดงานประดับตกแตง
สถาปตยกรรมท่ีไมสามารถทําไดเทียบเทางานชางหลวง ตัวอยาง สมัยรัชกาลท่ี 3 กลุมขุนนางนิยม
สรางหนาบันอุโบสถ วิหารแบบพระราชนิยมอยางจีน โดยทําเปนหนาบันแบบช้ันเดียว34 ส่ิงเหลานี้
สะทอนสถานะของผูสรางวัดไดวาอยูในระดับชนช้ันขุนนาง เปนธรรมเนียมของขุนนางในสมัย
รัชกาลที่ 3 ท่ีหากทําการสรางวัดท่ีมีหนาบันแบบพระราชนิยมแบบจีนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ดังกลาว เขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 นั้น ไมนิยมสรางอาคารหลังคาคลุมท่ีรูปแบบหนาบันอยางพระราช-
นิยมแบบจีน ทําใหการแสดงออกซ่ึงฐานันดรศักดิ์ทางสถาปตยกรรมตางไปจากเดิม เนื่องจาก
อุโบสถ วิหารเปนแบบไทยประเพณีทําใหการแสดงออกซ่ึงความเปนขุนนาง ซ่ึงเปนสถานะของ
ผูสรางวัดนั้นเปล่ียนตําแหนงไปจากเดิม โดยแสดงออกผานทางงานประดับสถาปตยกรรม 
ศิลปกรรมแทน ตัวอยางเชน วัดจันทารามวรวิหาร จากประวัติวัดกลาววาพระยาสุรเสนา (ขุนเณร)  
เปนผูสราง เม่ือพิจารณางานประดับสถาปตยกรรมพบวาลวดลายบานหนาตางวัดจันทารามวรวิหาร 
มีลายคชสีหในวงกลม ดานลางรองรับดวยพาน (ภาพท่ี 82) ลักษณะลวดลายท่ีอยูในกรอบวงกลม
นั้นแสดงถึงการเปนตราสัญลักษณคชสีหในตรารูปทรงกลม สันนิษฐานวาเปนตราประจําตําแหนง
ของขุนนางผูสรางวัดจันทารามวรวิหาร แตกรณีของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางท่ี
ดํารงตําแหนงสูงสุด มีความพิเศษกวาขุนนางคนอ่ืน ทานแสดงออกซ่ึงตราสัญลักษณประจํา
ตําแหนงของทานอยางชัดเจน โดยใสตราสัญลักษณแทนตัวทานลงไปในงานประดับสถาปตยกรรม 
ศิลปกรรม เปรียบเสมือนการลงลายมือช่ือท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน จนกลายเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวย
ใหการวิเคราะหถึงตัวผูสรางหรือตัวทานเองไดงายยิ่งข้ึน และเปนการแสดงออกท่ีมีความชัดเจนกวา
ขุนนางคนอ่ืนท่ีเคยปฏิบัติกันมา  

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน นําไปสูกระบวนการคิด วิเคราะห ไดมาซ่ึงขอสรุปท่ีวา
การสรางวัดของกลุมขุนนางตองเปนไปตามกฎเกณฑของการสราง กระทําตามฐานันดรศักดิ์ สราง
วัดใหเปนสัญลักษณเฉพาะตัว โดยการใสระบบสัญลักษณลงไปในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม
สามารถทําใหกําหนดไดวาวัดดังกลาวใครเปนผูอุปถัมภ จากการศึกษาท่ีมาของตราสุริยมณฑล ทํา
ใหทราบวาเปนตราเดิมท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ เคยไดรับพระราชทานขณะดํารง

                                                            
34ศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร: พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ี

ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 166-167. 
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ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตอมาเม่ือสมเด็จเจาพระยา (ชวง บุนนาค) ดํารงตําแหนงยศ
เดียวกันกับสมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ ผูเปนบิดา  สงผลใหการสืบทอดตราดังกลาวจึงเกิดข้ึน
ได  

ดังนั้นทําใหวิเคราะหไดวา สมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) เลือกใชตราสุริยมณฑล
อันเปนตราพระราชทานในตําแหนงยศสูงสุดของทาน ขอจํากัดของการใชดวงตราสัญลักษณ บุคคล
ท่ีสามารถใชดวงตราสัญลักษณได นับวาเปนบุคคลท่ีมีฐานะเปนเจานายหรือขุนนางชนช้ันสูง ซ่ึง
สมเด็จเจาพระยา ฯ (ชวง บุนนาค) รับราชการจนดํารงตําแหนงยศ “สมเด็จเจาพระยา” ซ่ึงเปน
ตําแหนงสูงสุดของขุนนาง สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) จึงเปนหนึ่งในไมกี่บุคคลในระดับช้ัน
ยศขุนนางท่ีสามารถใชตราสุริยมณฑลในงานศิลปกรรมได แมวาตราสุริยมณฑลจะเปนตราแบบ
เดียวกับบิดาของทาน แตทานยังประยุกตรูปแบบตราสุริยมณฑล โดยใชตราสุริยมณฑลแบบไทย
ประเพณีเปนตนแบบ ทําการสรางสรรคตราสุริยมณฑลในรูปแบบตางๆ มากยิ่งข้ึน จนกระท่ัง
ประยุกตไปสูในรูปของการใชสัญลักษณรูปสัตว เชน นกยูง และสัญลักษณดวงอาทิตย สัญลักษณ
ท้ังหมดท่ีสํารวจพบสะทอนความหมายทางประติมานวิทยาแปลความถึง “พระอาทิตย” แมในชวง
เวลาตอมามีการสรางตราสัญลักษณในรูปแบบท่ีปรากฏตางกันไป แตส่ือความหมายไปในทาง
เดียวกัน คือ สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ตราสัญลักษณดังกลาวจึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางแทน
ความถึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) โดยทุกตราท่ีปรากฏยังคงใหความหมายที่ดีและมีความ
รวมสมัยอยูเสมอ 

 
ความสัมพันธระหวางบทบาทการเมืองของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

ท่ีมีตอการสรางวัดในจังหวัดราชบุรี 
 
เมืองราชบุรีในอดีตกับในปจจุบัน ยังคงสถานะเปนจังหวัดท่ีมีทําเลที่ตั้งท่ีดี ไมไกลจาก

ราชธานี ในอดีตมีความสําคัญในฐานะเปนเมืองหนาดานเปนกําลังชวยเหลือราชธานี ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแกการตั้งถ่ินฐานของชุมชน เนื่องจากแมน้ําแมกลองผานกลางเมือง 
โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ออกสูทะเลทางฝงทิศตะวันออก จึงเกิดการอยูอาศัยบริเวณ  
ท่ีราบระหวางแมน้ํา พื้นท่ีดานตะวันตกยังโอบลอมดวยภูเขา ราชบุรีจึงกลายเปนแหลงพํานักอาศัย
ของชุมชนสืบตอเนื่องมา จนไดยกสถานะเปนมณฑลราชบุรีและจังหวัดราชบุรีตามมา (ภาพท่ี 83) 

บทบาทความสัมพันธสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กับเมืองราชบุรี ดําเนินไปใน
สถานะขุนนางช้ันสูงท่ีมีบทบาททางการเมืองเปนอยางมากในเวลาดังกลาว ทานไดรับความ
ไววางใจใหกระทํางานสําคัญ รวมท้ังบทบาทแมกองควบคุมงานกอสราง เชน การขุดคลอง สรางวัง
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และวัด นํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจน ส่ิงตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงเหลานี้ เกิดจาก
แรงผลักดันของรัชกาลท่ี 4 ตองการพัฒนาหัวเมืองฝงตะวันตกใหมีความเจริญ เพราะเมืองฝงนี้เปน
จุดเช่ือมโยงระหวางราชธานีกับเมืองฝงตะวันตก และหัวเมืองทางใตได  ผลงานแรกของสมเด็จ
เจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท่ีนํามาซ่ึงการเติบโตของเมืองราชบุรี คือ เปนผูอํานวยการขุดคลอง
ดําเนินสะดวกเชื่อมตอกับคลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญ35 การขุดคลองคร้ังนี้นับเปนจุด
เปล่ียนคร้ังสําคัญ ประโยชนโดยตรงท่ีไดรับคือเปนทางคมนาคมเสนใหมท่ีใชเดินทางสูราชธานีได
สะดวกและรวดเร็ว สวนหนึ่งท่ีขุดคลองไดประสบผลสําเร็จเปนเพราะทานไดออกเงินสวนตัว
ดําเนินการขุดคลองคร้ังนี้ โดยสําเร็จราวในป พ.ศ. 241136 ภายหลังจากรัชกาลท่ี 4 เสด็จสวรรคต 
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดพระราชทานเล่ือนยศ ชวงป พ.ศ. 2411 และเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค  ชวงป พ.ศ. 2416  ชวงเวลาดังกลาวนี้เองเปนจุดเร่ิมตนของการวางรากฐาน
ดานสาธารณูปโภค และทําการสงเสริมดานศาสนา เนนการบูรณะและสรางวัดข้ึนมาใหม จึงมีวัดท่ี
ทานอุปถัมภเปนจํานวนมาก กระจายตัวอยูท้ังในเขตอําเภอเมืองราชบุรีและรอบนอกเมือง ดังเชน 
ทานไดสรางวัดไวเปนอนุสรณบริเวณริมคลองดําเนินสะดวก รวมถึงกรณีทานเดินทางไปยังสถานท่ี
อ่ืนใดในรอบนอกเมืองราชบุรี ทานก็ทําการอุปถัมภวัดในบริเวณน้ันเชนเดียวกัน การคนควา
หลักฐานเอกสาร มีการระบุรายชื่อวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภในจังหวัด
ราชบุรี หลังจากการตรวจสอบขอมูลและลงพื้นท่ีสํารวจพบปญหาวา  มีวัดกลุมหนึ่งท่ีไมสามารถ
ทําการศึกษาได  เพราะสภาพปจจุบันงานสถาปตยกรรมของวัดท่ีจะทําการศึกษาอยูในสถานะท่ีส้ิน
สภาพจากหลักฐานเดิม ไมคงเหลือหลักฐานใหวิเคราะหเปรียบเทียบได อยางไรก็ตาม ยังมีงาน
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมจากวัดอ่ืนอีกท่ียังคงปรากฏหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) กับการสรางวัดในจงัหวัดราชบุรี 

ในบรรดาจํานวนวัดท้ังหมดท่ีทานทําการสราง มีอยูหนึ่งวัดท่ีทานประสงคใหเปนวัด
สําคัญของตระกูล นั้นคือ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ตั้งท่ีกลางเมืองราชบุรี จดหมายโตตอบเร่ือง
การสรางวัดทําใหทราบถึงประสงคการสรางวัดนี้ ดังเห็นไดจากขอความ “ประสงคจะใหมีช่ือวา

                                                            
35สุภาภรณ จินดามณีโรจน, ประวัติศาสตรทองถ่ินลุมแมน้ําแมกลอง ความหลากหลาย

ของผูคน ชุมชน และวัฒนธรรม บานโปง-บานเจ็ดเสมียน (กรุงเทพฯ: หจก.เอราวัณการพิมพ, 
2554), 7. 

36กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ จํากัด, 2534), 131. 
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เปนท่ีตั้งวงศตระกูล ฤาเปนผูบํารุงเมืองราชบุรี”37 ยอมหมายถึงการสรางวัดนี้ใหเปนเกียรติแกวงศ
ตระกูล ท้ังยังแสดงถึงการเปนผูทํานุบํารุงเมืองราชบุรีโดยตลอดมา  

นอกเหนือจากการทํานุบํารุงศาสนาโดยการสรางวัด ส่ิงปลูกสรางตางๆ ท่ีทานสรางข้ึน
มีความสอดคลองกับหลักฐานเอกสารท่ีระบุวา ทานประสงคท่ีใหราชบุรีเปนเมืองตากอากาศ  ทั้งนี้
ยังปรากฏหลักฐานถึงการสรางวังเพื่อเปนสถานท่ีตากอากาศของรัชกาลท่ี 5 จํานวน 2 แหงดวยกัน 
คือ พระตําหนักบนเขาวัง38 และพระราชวังริมน้ํา ปจจุบันพระราชวังริมน้ําเปนท่ีตั้งของสถานี
ตํารวจภูธร39 ความเหมาะสมประการสําคัญท่ีเลือกใหเมืองราชบุรีเปนเมืองตากอากาศ เพราะการ
เดินทางจากกรุงเทพฯ สูเมืองราชบุรีเปนไปอยางสะดวกกวาเดินทางไปเมืองเพชรบุรี40 ซ่ึงมีฐานะ
เปนเมืองตากอากาศเชนเดียวกัน นอกจากน้ีแลวยังปรากฏหลักฐานบานพักของสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค) ในเมืองราชบุรี (ภาพท่ี 84 ) เหตุท่ีสรางบานในเมืองราชบุรี เปนเพราะทานเดินทางมา
จากกรุงเทพฯ เพื่อมาพํานักอยูท่ีราชบุรีบอยคร้ัง จึงมีการสรางบานรับรองข้ึน โดยมีพื้นท่ีตั้งอยูกลาง
เมืองราชบุรีและอยูไมไกลจากวัดศรีสุริยวงศาราม ภายหลังจากท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)
ถึงแกพิราลัย บานของทานยังคงถูกใชงานเปนอาคารสําคัญตลอดมา ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ยังปรับปรุงเสนทางคมนาคม
ภายในเมืองราชบุรีโดยการสรางถนนเสนหลักกลางเมืองราชบุรีมุงหนาสูเขาวังในป พ.ศ. 241341

ตอมามีการตั้งช่ือถนนวา “ศรีสุริยวงศ” (ภาพท่ี 85) 
เมืองราชบุรีเปนเมืองท่ีมีความสัมพันธกับเจานายมาโดยตลอด เพราะเปนเมืองท่ี

เจานายเสด็จประพาสบอยคร้ัง ท้ังเสด็จประพาสเมืองราชบุรีโดยเฉพาะและประพาสเนื่องจากอยู
ระหวางเสนทางกลับพระนคร มีการบันทึกไววาราว พ.ศ. 2403 รัชกาลท่ี 4 เสด็จประพาสเมือง
ราชบุรีระหวางพระราชดําเนินกลับพระนคร จากน้ันตอมารัชกาลท่ี 5 เร่ิมเสด็จประพาสเม่ือ       

                                                            
37บันทึกเมืองราชบุรี (ราชบุรี: ม.ป.ท., 2534), 63. 
38ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 26 เร่ืองตํานานวังเกา (พระนคร: กรมศิลปากร, 2513), 97. 
39เร่ืองเดียวกัน. 
40เร่ืองเดียวกัน. 
41คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ: คณะ
กรรมการฯ, 2543), 310. 
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พ.ศ. 241142 จากนั้นเสด็จประพาสเร่ือยมานับกวา 10 คร้ัง ผลจากการเสด็จประพาสในแตละคร้ัง
นํามาซ่ึงการปรับปรุงและเรงสรางเมืองราชบุรีในทุกๆ ดาน หากกลาวถึงกลุมเจานายท่ีปกครอง
เมืองราชบุรี  เจานายกลุมแรกคือ พระยาราชบุรี (แสง) ราชนิกูลสายสกุลบางชาง ตอมาเม่ือถึงสมัย
เปล่ียนการปกครองมาเปนมณฑลเทศาภิบาลยังคงเปนกลุมตระกูลบุนนาคเขามาปกครอง มีการ
บันทึกวา เจาพระยาสุรพันธพิสุทธ์ิ (เทศ บุนนาค) ดํารงตําแหนงสมุหเทศบาลสําเร็จราชการมณฑล
ราชบุรี43 ตอมาเกิดการปรับเปล่ียนระบบการปกครอง ยกเลิกการปกครองแบบ “กินเมือง” ซ่ึง
อํานวยตอการหาผลประโยชนจากราษฎร44 เปล่ียนมาเปนรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล ท่ีรัฐบาลเรียก
เก็บภาษีอยางเปนระบบ โดยใชระบบแบงเขตตามมณฑล  มณฑล คือ รวมเขตจังหวัด ตั้งแตสอง
จังหวัดข้ึนไปมากบางนอยบาง สุดแตใหความสะดวกในการปกครองตรวจตราบัญชาการของ
สมุหเทศาภิบาล จัดเปนมณฑลหนึ่งมีขาราชการชั้นสูงเปนผูบัญชาการเปนประธานขาราชการ
มณฑลละหนึ่ง45 จัดต้ังหัวเมืองตางๆ ท่ีไดรวบตัวข้ึนเปนมณฑลราชบุรีราว พ.ศ. 2437 เรียกอีกช่ือ
หนึ่งวา หัวเมืองฝายตะวันตก โดยต้ังบัญชาการมณฑลท่ีเมืองราชบุรี46 สามารถจัดเก็บเงิน
ผลประโยชนของมณฑลราชบุรีเรียกเก็บไดเปนจํานวนมาก โดย พ.ศ. 2446 เก็บเงินไดเปนอันดับ
สองรองจากภูเก็ต47 เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนเมืองท่ีมีการบริหารจัดการและระบบเศรษฐกิจ
ท่ีดี  

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน นํามาสูขอสรุปท่ีวาสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
เปนผูมีบทบาทตอการกอรางสรางเมืองราชบุรีใหมีความเจริญโดยตลอดชวงป พ.ศ. 2411-2425 เปน
ชวงเวลาท่ีทานรับงานเปนผูอํานวยการสรางงานสําคัญท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับเมืองราชบุรีแทบ
ท้ังส้ิน ทานทํานุบํารุงศาสนาโดยการอุปถัมภสรางวัดเปนจํานวนมาก รวมถึงมีวัดประจําตระกูลท่ี
เมืองราชบุรีอีกแหงหนึ่งดวย สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สงเสริมดานศาสนาเปนอันดับตน 
วัดในเมืองราชบุรีหลายๆ วัดจึงมีประวัติกลาวถึงสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภ 

                                                            
42สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรีและ

จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, 2544), 75. 
43เร่ืองเดียวกัน, 78. 
44วุฒิชัย มูลศิลป และสมโชติ อองสกุล, มณฑลเทศาภิบาล วิเคราะห เปรียบเทียบ 

(กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2524), 23. 
45เร่ืองเดียวกัน, 6. 
46เร่ืองเดียวกัน, 14. 
47เร่ืองเดียวกัน, 283. 
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สามารถวางรากฐานความเจริญใหจนเมืองราชบุรีไดรับการยกสถานะเปน มณฑลราชบุรี เปน
ศูนยกลางบัญชาการควบคุมพื้นท่ีจังหวัดอ่ืนอีกดวย ส่ิงท่ีเหลือไวเปนอนุสรณคือ ผลงานส่ิง
สาธารณูปโภค ตลอดจนศิลปกรรม สถาปตยกรรมที่ทานทําการสรางไว ส่ิงกอสรางมากมายท่ี
เกิดข้ึนในเมืองราชบุรีนํามาซ่ึงขอยืนยันถึงความผูกพันของทานท่ีมีตอเมืองราชบุรี จวบจนวาระ
สุดทายของทาน ทานไดถึงแกพิราลัย ในป พ.ศ. 2425 ขณะเดินทางออกจากเมืองราชบุรีกลับ
กรุงเทพฯ 

 
สรุป 

 
ปจจัยท้ังหมดที่กลาวมาขางตนยอมมีผลตอแนวคิดการออกแบบการสรางงานของ

สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) โดยท้ังส้ิน ไมวาเร่ืองของสภาพสังคมของการเปดรับโลกทัศน
จากตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี 4 นํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงตอระบบทัศนคติการสรางงานใน
รูปแบบใหม ลวนแลวแตนําไปสูการสรางรูปแบบอันเปนสัญลักษณเฉพาะตัวของทานสูงาน
ศิลปกรรม โดยสภาพสังคมชวงเวลาน้ันเร่ิมมีชาวตางชาติหล่ังไหลเขามาในทุกระบบของสังคม 
ตัวอยางท่ีกลาวไวขางตนเชน ครูสอนภาษาอังกฤษ และชางชาวตางชาติ ผูคนกลุมนี้เปนบทบาท
สําคัญท่ีนําพาวิทยาการสมัยใหมเขามา และยังทําการบันทึกเร่ืองราวเหตุการณตางๆ ไวเปน
หลักฐานเอกสาร ผลปรากฏวาคนไทยท่ีชาวตางชาติติดตอดวยมากท่ีสุดคือ สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ดังนั้นจึงมีเร่ืองราวเหตุการณของทานเกี่ยวของสัมพันธโดยตลอดมา ส่ิงท่ีไดจากบันทึก
เอกสารดังกลาวนี้ยอมสามารถบอกเลาเร่ืองราวชีวิตสวนตัวของสมเด็จเจาพระยา (ชวง บุนนาค) ได
เปนอยางดี รวมถึงรูปแบบบานของทาน การออกแบบตกแตงบาน เคร่ืองเรือน ส่ิงตางๆ เหลานี้ยอม
เปนภาพสะทอนถึงอัธยาศัยความช่ืนชอบของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ขอมูลสวนนี้
นําไปสูการกําหนดรูปแบบแนวทางเฉพาะหรือความเปนอัตลักษณของทานแสดงออกสูกลุมงาน
สถาปตยกรรม ศิลปกรรมท่ีทําการศึกษาตอไป  

ในสวนของการสรางงานตามพระราชนิยมนั้น สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
ดําเนินการสรางงานตามอยางงานชางหลวงหรือแบบพระราชนิยม แมวางานศิลปกรรมแบบ      
พระราชนิยมของรัชกาลนี้กลับมีแนวทางปฏิบัติยึดตามรูปแบบไทยประเพณี  ขณะเดียวกันก็มี
มุมมองความแปลกใหมเกิดข้ึน อันเปนผลพวงจากทัศนคติท่ีเปดรับความเปนตะวันตกมากยิ่งข้ึน 
เชน การใชตราสัญลักษณ ความนิยมแรกเร่ิมนั้นเกิดจากความนิยมตามแบบอยางพระราชประเพณี
ของทางรัชกาลท่ี 4 สงผลใหเหลาขุนนางในยุคสมัยนั้น ประกอบดวย สมเด็จเจาพระยามหาประยูร
วงศ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจาพระยามหาบรมพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เปนกลุมขุนนางรุนแรกๆ
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ท่ีไดรับพระราชทานตราสุริยมณฑล ตราจันทรมณฑล ขณะเดียวกันในชวงเวลานั้นการใชระบบ
ตราสัญลักษณก็ไดแพรหลายมากข้ึน เร่ิมจากนําไปใชในระบบราชการ กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ 
ในสวนของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางที่ไดรับการพระราชทานตรามาตั้งแตเม่ือ
คร้ังดํารงตําแหนงอื่นมากอนท่ีจะดํารงตําแหนงสูงสุดเปน “สมเด็จเจาพระยาฯ” หากแตตราท่ีเปน
สัญลักษณท่ีเปนตําแหนงสูงสุดและเปนตราท่ีเปนท่ีรูจักใชแทนตัวทานไดมากท่ีสุด นั้นคือตรา       
สุริยมณฑล ซ่ึงเปนตราท่ีไดรับพระราชทานในสมัยรัชกาลท่ี 5 ภายหลังจากการไดรับพระราชทาน
ตราดังกลาว จึงเร่ิมนิยมสรางตราสุริยมณฑลรูปแบบอ่ืนข้ึนมาใชในวาระตางๆ โดยยึดหลักการ
ออกแบบจากตราสุริยมณฑลไดท่ีไดรับพระราชทาน ท้ังนี้ ดานการใหความหมายยังคงเปรียบตรา  
สุริยมณฑลเฉกเชนพระอาทิตย เปนการยกยองบุคคลในสถานะชนช้ันขุนนางท่ีสําคัญยิ่งให
ความสําคัญเทียบเทากับดวงดาวท่ีสําคัญ เปนปจจัยหลักในการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ 
แนนอนวาความรูเร่ืองดาราศาสตรในชวงเวลาดังกลาวเปนเร่ืองท่ีตื่นตัวและไดรับความสนใจ การ
เทียบเคียงเชนนี้ยอมสะทอนถึงบทบาทท่ีสําคัญของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ตอบานเมือง
เปนอยางมาก สัญลักษณรูปดวงอาทิตย จึงเปนภาพแสดงหรือสัญลักษณแทนตัวสมเด็จเจาพระยาฯ 
(ชวง บุนนาค)  

ในสวนดานความสัมพันธของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ท่ีมีบทบาทกับเมือง
ราชบุรีนั้น เปนงานที่ทานไดรับมอบหมายใหเปนแมกองคุมงานกอสรางวังท่ีเมืองราชบุรี ตลอดจน
พัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคดานการขุดคลองเพื่อเช่ือมตอเสนทางการคมนาคม การไดรับ
บทบาทเปนแมกองอยูบอยคร้ังยอมบอกไดถึงความรู ความสามารถของทานท่ีสามารถควบคุมการ
สรางงานจนประสบผลสําเร็จ ดวยตําแหนงนี้เองจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหทานเดินทางไปควบคุมงาน
กอสรางยังพ้ืนท่ีตางๆ รวมถึงเมืองราชบุรีอยูบอยครั้ง นํามาซ่ึงการสรางบานพักของทานเองที่เมือง
ราชบุรี รวมถึงสรางวัดประจําตระกูลและอุปถัมภสรางวัดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของเมืองราชบุรี กลาวไดวา
ทานเปนผูพัฒนาเมืองราชบุรีอยางโดยตลอดมา 
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แผนผังท่ี 5 วัดนางช ี
ท่ีมา: ไขแสง ศุขะวัฒนะ, การวิจัยเพื่อทราบปท่ีสรางและปฏิสังขรณพระอารามท่ีมีลักษณะ
สถาปตยกรรมเลียนแบบจีนในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 และตลอดรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 54. 

 

 
 

แผนผังท่ี 6 วัดอัปสรสวรรค 
ท่ีมา: ไขแสง ศุขะวัฒนะ, การวิจัยเพื่อทราบปท่ีสรางและปฏิสังขรณพระอารามท่ีมีลักษณะ
สถาปตยกรรมเลียนแบบจีนในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 และตลอดรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 54. 
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ภาพท่ี 61 ซุมหนาตางวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ลายหนาบันท่ีหอพระราชพงศานุสร 
ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2549), 74. 
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ภาพท่ี 63 งานจิตรกรรมอาคารแบบตะวันตกบริเวณใกลร้ัวพระราชวัง 
ท่ีมา: ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545-2546), 19. 
 

 
 

ภาพท่ี 64 กลุมอาคารท่ีสราง “มุข” 
ท่ีมา: ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545-2546), 37. 
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ภาพท่ี 65 ตราพระราชลัญจกรรัชกาลท่ี 5 คูกับตราสุริยมณฑลที่บานหนาตาง 
 วัดบุปผารามวรวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 66  ตราประทับ 
ท่ีมา: อนันต กล่ินโพธ์ิกลับ, ตราประทับ ตราประจําตัว และเคร่ืองรางยุคโบราณ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2550), 65. 
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ภาพท่ี 67  เคร่ืองยศ 
ท่ีมา: กรมธนารักษ, คาควรเมือง (กรุงเทพฯ: กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง, 2548), 55. 
 

 
 

ภาพท่ี 68  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีมา: กรมธนารักษ, คาควรเมือง (กรุงเทพฯ: กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง, 2548), 93. 
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ภาพท่ี  69  ตราสุริยมณฑลของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) 
ท่ีมา: ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542), 81. 
 

 
 

ภาพท่ี 70  ตราจันทรมณฑลของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 
ท่ีมา: ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542), 82. 
 



ภาพท่ี 71  
 

ภาพท่ี 72 

สัญลักษณรูป

สัญลักษณรูป

ปนกยูงท่ีกรอบ

ปกระตายท่ีกร

 
บบานประตู ว

 
รอบบานประ

 

วดัศรีสุริยวงศ

ตู วดัศรีสุริยว

ศารามวรวิหา

วงศารามวรวหิ

ร 

หาร 
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ภาพท่ี 73 
 
 

ภาพท่ี 74 
ที่มา: ชมรมส
 

ตราสุริยมณฑ
วัดบุปผาราม

พัดรองท่ีระลึ
สายสกุลบุนน

ฑลแบบประยุ
มวรวิหาร 

ลึกในงานพระ
นาค, สกุลบุนน

 
ยุกต หนาบันวั

 
ะเมรุสมเด็จเจ
นาค (กรุงเทพ

วัดดอนตลุงแ

าพระยาฯ (ชว
พฯ: โรงพิมพไ

ละแทนฐานว

วง บนุนาค) 
ไทยวัฒนาพา

วางพระพุทธรู

นิช, 2542), 9
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รูป 
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ภาพท่ี 75 ผากราบในงานศพสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
 

 
 

ภาพท่ี 76 กลอง ตราสุริยมณฑลแบบฝร่ังวัดอนงคารามวรวหิาร 
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ภาพท่ี 77 ศาลาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศวัดบุปผารามวรวิหาร 
 

  
 
ภาพท่ี 78 สัญลักษณสุริยมณฑลที่ศาลสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค)  
 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 



112 

 
 

ภาพท่ี 79 สัญลักษณพระอาทิตย ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 
 

ภาพท่ี 80 สัญลักษณนกยูงเหนือบานหนาตางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
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ภาพท่ี 81 ตราจันทรมณฑล ตําแหนงหนาบันอาคารวัดพิชัยญาติการาม 
 

 
 

ภาพท่ี 82 บานหนาตาง วัดจนัทารามวรวิหาร 
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ภาพท่ี 83 ภาพเมืองราชบุรีและแมน้ําแมกลอง 
ท่ีมา: ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5, รัชกาลท่ี 5 เสด็จพระราชดําเนินมาท่ีราชบุรี ในเดือน กันยายน 
พ.ศ. 2452 วันท่ี 1 ม.ค. 57 ถึง 1 ม.ค. 57, เขาถึงเม่ือ 15 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.hpc4.go.th/director/?module=module_x&link2file=displayPicture.php&id=26 

 

 
 

ภาพท่ี 84 จวนท่ีพักเดิมของสมเด็จเจาพระยาฯ(ชวง บุนนาค)  
ท่ีมา: ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5, รัชกาลท่ี 5 เสด็จพระราชดําเนนิมาที่ราชบุรี ในเดอืน กันยายน 
พ.ศ. 2452 วันท่ี 1 ม.ค. 57 ถึง 1 ม.ค. 57, เขาถึงเม่ือ 15 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.hpc4.go.th/director/?module=module_x&link2file=displayPicture.php&id=26 
 



ภาพท่ี 85 
 

ปายช่ือถนนใในเขตอําเภอเ
 

เมอืงราชบุรี 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางท่ีเกิดในตระกูลบุนนาค ซ่ึงเปนตระกูล

ขุนนางเกาแกท่ีรับใชสถาบันพระมหากษัตริยมาต้ังแตสมัยอยุธยา บุคคลในตระกูลนี้ดํารงตําแหนง
หนาท่ีสําคัญตอบานเมืองแทบท้ังส้ิน ดวยความท่ีเปนตระกูลขุนนางสําคัญสงผลตอวิถีการดํารงชีวิต
ของทานเปนอยางมากชวงชีวิต โดยในวัยเยาวทานไดรับโอกาสในการเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีแตกตางจาก
เด็กในวัยเดียวกัน นับจากชวงเวลาการเติบโตราวปลายสมัยรัชกาลท่ี 1 จนถึงชวงเวลาสุดทายของ
ชีวิตทานพิราลัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ชวงเวลาท้ังหมดในชีวิตทานไดพบเจอเหตุการณเปล่ียนแปลง
ของบานเมืองเร่ือยมาตั้งแตชวงเร่ิมตนกรุงรัตนโกสินทรกระท่ังถึงชวงเวลาของการพัฒนาบานเมือง 
สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางคนสําคัญท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสําคัญมา
โดยตลอด  ทานจึงเปนกําลังหลักในการพัฒนาบานเมืองในทุกๆ  ดาน  โดยเร่ิมวางระบบ
สาธารณูปโภค ขุดคลอง ตัดถนน สรางสะพาน เปนบุคคลท่ีวางระบบพื้นฐานเหลานี้ไวเพ่ือรองรับ
การวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในชวงเวลาตอมา  

ดวยตําแหนงหนาท่ีของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ไดรับมอบหมายใหทํางาน
สําคัญอยางหลากหลาย ทั้งดานการแกปญหาทางการเมืองจากภาวะวิกฤตในสมัยท่ีชาติตะวันตกเร่ิม
เขามาติดตอเพื่อทําสนธิสัญญาตางประเทศในชวงสมัยรัชกาลท่ี 3-4 ขณะเดียวกันโดยตลอดสมัย
รัชกาลท่ี 4–5 ทานยังรับบทบาทเปนแมกองในการควบคุมงานกอสรางพระราชวัง วัด ตลอดจน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทุกประเภท ทานจึงเปนบุคคลท่ีมีความสามารถไมจํากัดเฉพาะ
กิจการงานดานการเมือง แตยังมีความรูความสามารถทางดานงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม 
จนกระท่ังเปนแมกองควบคุมงานกอสรางงานไดหมดทุกประเภทลวนแลวแตประสบผลสําเร็จ 
สวนงานใดท่ีกระทําการค่ังคางอยูแตเดิมก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี     

ส่ิงตางๆท่ีกลาวมาขางตน เปนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) ไดรับมอบหมาย นอกเหนือจากนี้ทานยังสรางงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม ในทาง     
พุทธศาสนา ท่ีเรียกวา “วัด” การสรางวัดเปนส่ิงท่ีเกิดจากความประสงคของทานอยางแทจริง ไมใช
การกระทําตามหนาท่ี สาเหตุสวนหนึ่งนาจะเกิดแรงขับเคล่ือนตามคานิยมสมัยรัชกาลท่ี 3 รวมดวย 
ตามหลักท่ีวา ขุนนางทานใดสรางวัดจะเปนคนโปรด จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติของขุนนาง
สมัยนั้น อีกส่ิงหนึ่งนั้นเปนการสะทอนถึงอํานาจตามตําแหนงท่ีทานไดรับและความพรอมในดาน
กําลังทรัพยของทาน  
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มูลเหตุการอุปถัมภวัดของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สวนหนึ่งนาจะเกิดจาก
คานิยมสมัยรัชกาลท่ี 3 เนื่องดวยทานเปนบุคคลที่เกิดในชนชั้นขุนนาง การกระทําการส่ิงใดตอง
จํากัดอยูในของกรอบกฎเกณฑภายใตระบอบศักดินา การสรางวัดจึงเปนตัวอยางของการกระทํา
หนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงแรงขับเคล่ือนตามคานิยมในชวงสมัยรัชกาลท่ี 3 ขุนนางทานใดสรางวัดจะ
เปนคนโปรด จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติของขุนนางสมัยนั้น ตัวอยางเชน สมเด็จเจาพระยา  
บรมมหาประยูรวงศและสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ สรางวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและ
วัดพิชัยญาติการามวรวิหารตามลําดับ กลายเปนแบบอยางใหกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) 
ถือปฏิบัติตาม 

กลุมวัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) อุปถัมภมีจํานวนหลายวัด พบท้ังในพ้ืนท่ี
ใกลบาน สภาพพื้นท่ีปจจุบันคือ พื้นท่ีฝงธนบุรี ท้ังนี้ยังมีกลุมวัดท่ีทานทําการอุปถัมภในแถบพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรีรวมดวย  มูลเหตุการสรางวัดของทานในแตละพื้นท่ีลวนแลวแตมีความเกี่ยวของกับ
เหตุการณสําคัญในชีวิตทานแทบทั้งส้ิน ผลจากการศึกษางานศิลปกรรมในทุกวัดท่ีทานทําการ
อุปถัมภ พบวารูปแบบการสรางวัดใชหลักการสรางตามแบบอยางพระราชนิยมในรัชกาลนั้นๆ เชน 
วัดบุปผารามวรวิหารสรางตามแบบอยางพระราชนิยมรัชกาลท่ี 3 เนื่องจากเปนวัดแรกท่ีทานๆสราง 
ขณะท่ีวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร วัดดอนตลุง สรางตามแบบอยางพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 ท้ังใน
เร่ืองการวางระบบแผนผังวัดท่ีใชหลัก เนนการสรางอาคารหลังคาคลุม ประเภท อุโบสถ เลือกใช
เจดียทรงระฆังเปนสวนประกอบ ตําแหนงของเจดียจะอยูดานหลังอุโบสถ ในขณะท่ีกลุมงาน
ประเภทศิลปกรรมตกแตงมีบทบาทโดดเดนเปนอยางมาก โดยยังคงเลือกปฏิบัติตามพระราชนิยม
ในรัชกาลท่ี 4 ในเร่ืองของธรรมเนียมการใช “ตรา” สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ใชระบบดวง
ตราในการปฏิบัติงานตามระบบราชการและยังปรากฏในงานสวนตัวดวยถือกําหนดใหเปนส่ิงแทน
ตัวทาน โดยพบเห็นไดในกลุมงานศิลปกรรม สถาปตยกรรมท่ีทานเปนผูอุปถัมภการสราง ตรา
สัญลักษณดังกลาวนั้นคือ “ตราสุริยมณฑล” 

ผลจากการศึกษารูปแบบตราสุริยมณฑลที่มีอยูหลากหลายรูปแบบ ในการศึกษาคร้ังนี้
แบงประเภทได 3 แบบดวยกัน ประกอบดวย ตราสุริยมณฑลแบบไทยประเพณีท่ีทานไดรับ
พระราชทาน อีกรูปแบบหนึ่งคือตราสุริยมณฑลแบบฝร่ัง และตราสุริยมณฑลแบบประยุกตระบบ
สัญลักษณท่ีทานคิดยังคงอยูในกรอบของบริบททางสังคมตามหลักแนวทางประเพณี ขณะเดียวกัน
ยังแสดงถึงความคิดสรางสรรค โดยประยุกตรูปแบบระหวางความเปนไทยประเพณีผสมผสานกับ
ความเปนตะวันตก โดยความงามแบบตะวันตกนั้น ถือวาเปนแนวโนมความงามรูปแบบใหมท่ีเขา
มาในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 4-5 ดังนั้นสัญลักษณท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) อุปถัมภจึงมีแนวโนมไปในทิศทางความผสมผสานกันระหวางความเปนไทยประเพณีและ
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ความเปนตะวันตก ซ่ึงสอดคลองกันท้ังกลุมงานสถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมประดับตกแตง 
เม่ือวิเคราะหถึงประเด็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบงานสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) รวมกับ
งานชางหลวงของแตละสมัยรัชกาลทําใหพบขอสรุปวา วัดท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทํา
การอุปถัมภมีแนวโนมการสรางงานตามอยางพระราชนิยมของแตละรัชกาล ตัวอยางเชน หากทาน
ทําการอุปถัมภวัดในสมัยรัชกาลท่ี 4 วัดท่ีทานอุปถัมภจะมีระบบแผนผัง ประเภทเจดีย รวมถึง
แนวโนมการประดับตกแตงศิลปกรรมตามแบบสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยเลือกท่ีจะใชการวางโครงสราง
หลักตามพระราชนิยมของรัชกาลนั้นๆ ในลักษณะท่ีลดทอนความเครงครัดลงจากแบบแผนเดิม 
ดังนั้นหากจะทราบถึงกลุมงานท่ีสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําการอุปถัมภ ตองพิจารณา
ขอมูลงานประดับตกแตงสถาปตยกรรมรวมดวย เชน สัญลักษณท่ีตําแหนงหนาบันจะเปนลายตรา
สัญลักษณสุริยมณฑลหรือสัญลักษณท่ีมีความเกี่ยวของกับสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) ทําให
ทราบถึงผูอุปถัมภวัดดังกลาว จึงสงผลตอเนื่องถึงประเด็น ระบบตราสัญลักษณ เนื่องจากเปนส่ิงท่ี
พบเห็นไดบอยในงานศิลปกรรมประเภทส่ิงของเคร่ืองใชของทาน รวมถึงส่ิงท่ีทานใหสรางข้ึนเพื่อ
ถวายใหพระสงฆ ขณะเดียวกันยังพบงานประเภทนี้ในกลุมงานสถาปตยกรรมดวย ระบบสัญลักษณ
ของทานส่ือออกมาในรูปของตราสุริยมณฑล ดังท่ีไดกลาวไป สามารถระบุวาส่ิงนั้นบงบอกความ
เปนตัวทานอยางชัดเจน ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูพบเห็นที่ตองตีความหมายจากตราน้ัน   

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา การอุปถัมภวัดเกิดข้ึนในชวงเวลาประมาณ 33 ป        
ท่ีผานมา ราว พ.ศ. 2392 – พ.ศ. 2425 วัดท่ีทานสรางเร่ิมต้ังแตชวงปลายรัชกาลท่ี 3 นั้นคือวัด          
บุปผารามวรวิหาร และทําการสรางวัดอีกคร้ังในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงตนสมัยรัชกาลท่ี 5 
ประกอบดวย วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร วัดดอนตลุง และวัดอ่ืนๆอีกเปนจํานวนมาก ท้ังนี้
ชวงเวลาการสรางวัดนั้นยังคงมีความหางกันของชวงเวลาจึงเกิดระยะการสรางงานแบงเปน 2 
ชวงเวลา คือระยะแรกชวงปลายรัชกาลท่ี 3 และระยะท่ีสอง คือ ปลายรัชกาลท่ี 4 ถึงตนรัชกาลท่ี 5 
ดังนั้นลักษณะโดยรวมของวัดท่ีสรางข้ึนในระยะที่สองจึงคอนไปในทางพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 
แนวโนมการสรางงานของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) สรางตามพระราชนิยมท่ีรวมสมัย จาก
เหตุผลประกอบทั้งหมดท่ีกลาวมาจึงเปนจุดสําคัญท่ีทําใหรูปแบบงานของสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง 
บุนนาค) มีความโนมเอียงไปในพระราชนิยมรัชกาลท่ี 4 และเพ่ิมเติมงานประดับตกแตงแบบ
ตะวันตกเขามารวมดวยสําหรับประเด็นความท้ิงหางของระยะการสรางท่ีแบงไดเปน 2 ชวงดวยกัน 
เนื่องจากทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานแกไขปญหาทางการเมืองซ่ึงอยูในสภาวะสุมเส่ียง
ตองเรงแกไข ภายหลังสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ ทานจึงไดรับมอบหมายใหฟนฟูประเทศใน
ฐานะแมกองควบคุมงานกอสราง  
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สมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เปนขุนนางท่ีประสบความสําเร็จในหนาท่ีทาง
ราชการ สวนหนึ่งของความสําเร็จ เกิดจากอัธยาศัยสวนตนท่ีเปดรับตอส่ิงใหมๆ ท่ีเขามา ยอมรับตอ
การเปล่ียนแปลงและเลือกนําวิทยาการท่ีสามารถนําประโยชนไดอยางแทจริงมาปรับใชใหเกิด 
ผลลัพธท่ีดีกวาแบบเดิมท่ีเคยกระทํากันมา สามารถปรับเปล่ียนใหเขากับธรรมเนียมการปฏิบัติตัว
แบบใหม ซ่ึงบางอยางตางจากส่ิงท่ีเคยปฏิบัติมา ประกอบกับความสามารถในการเรียนรูวิทยาการ
ใหม จนทําใหเปนผูรอบรูในทุกๆ ดาน  

อัธยาศัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ทานเปนขุนนางท่ีรับใชสถาบันพระมหากษัตริย
ทุกพระองคอยางใกลชิด ยังคงทําตามพระราชประสงคท่ีรัชกาลท่ี 3 เคยตรัสส่ัง “…..แตขางพวกฝรั่ง
ใหระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได การงานส่ิงใดของเขา ท่ีคิดควรจะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แต
อยาใหนับถือเล่ือมใสไปทีเดียว”1 ทานเปนตัวอยางขุนนางท่ีดี ในการปฏิบัติตัวตามคําแนะนํา
ดังกลาว ดังจะเห็นไดจาก ทานเปนบุคคลท่ีเรียนรูและยอมรับวิทยาการตะวันตกในทุกแขนงท่ี
นําไปสูการพัฒนาท่ีดีข้ึน สะทอนสูงานศิลปกรรมท่ีทานสราง โดยถืองานแบบตะวันตกเปนตัวอยาง
ในการเรียนรูเทคนิควิธีการสรางเพื่อนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน  

เนื่องดวยสมเด็จเจาพระยาฯ (ชวง บุนนาค) เกิดในชวงปลายรัชกาลที่ 1 และพิราลัย
ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 ทานจึงเปนบุคคลหนึ่งท่ีดําเนินชีวิตรวมกับการผลัดเปล่ียนแผนดินของ
กษัตริยมา 5 รัชกาล นับเปนบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีพบเห็นการเปล่ียนแปลงเหตุการณ
สําคัญของบานเมืองมาอยางยาวนาน ทานเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาเหตุการณสําคัญของ
บานเมืองหลายเหตุการณ กลาวไดวาตลอดชวงชีวิตท่ีผานมาของทานไดทําคุณประโยชนนานัปการ
แกบานเมืองโดยตลอดมา เปนขุนนางท่ีรับใชใกลชิดพระมหากษัตริยโดยตลอด จนกระท่ัง พ.ศ. 
2416 ไดรับเล่ือนตําแหนงเปน “สมเด็จเจาพระยา” เปนตําแหนงสูงสุดของขุนนาง จนกระท่ังถึงแก
พิราลัยในป พ.ศ. 2425 แมวาทานดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินเปนระยะเวลาเพียง 5 ป 
หากแตทานทํางานและสรางคุณประโยชนแกบานเมืองเปนอยางมาก เปนบุคคลสําคัญอีกทานหนึ่ง
ในหนาประวัติศาสตรไทย 
 

                                                            
1เวนิสา เสนีวงศ, สมเด็จเจาพระยาสกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ: บางกอกบุค, 2541), 83. 
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