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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61107210 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : Tourism Management, Art Touriism, Bunnag Clan's Supported Temples 

MISS WANNA SIRISRISUMRIT : ARTS AND TOURISM MANAGEMENT OF THE 
TEMPLES SUPPORTED BY BUNNAG CLAN IN THONBURI AREA THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR RUNGROJ THAMRUNGRAENG, Ph.D. 

Bunnag clan’s supported temples on the Thonburi side consist of 
WatPrayurawongsawas, WatPichayayatikaram , WatAnongkaram and WatBuppharam. 
They are located in the Bunnag clan's homestead. It is an important area in history and 
art history with as much potentiality for tourism as the area on the east bank of the 
Chao Phraya River. But not many tourists are interested to visit. 

The objectives of this thesis are to study and examine the media for 
presenting information within the Bunnag clan’s temples and to create travel route 
plans for tourism. 

The study found that Bunnag clan’s temple on the Thonburi side have media 
and information provided by various agencies. Some temples have only a few public 
relations for media and information and lack of information on the arts. Therefore, I 
adapt the knowledge of art history to organize the proper information as well as 
creating tourism management so that tourists can access information on the arts of 
each temple conveniently. I also create travel route plans within the temple to 
enhance knowledge and understanding for tourists. 

The results of the study are tourism management and tourist media and 
information consisting of 3 types:  1. information leaflets 2. information signs 3. 
websites. They can be used to promote tourism and to create awareness of the artistic 
value in old areas and tourism. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดบิดามารดา ผู้อบรมสั่งสอนตั้งแต่
เยาว์วัยรวมถึงครู อาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ทุกท่าน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ผู้มอบความรู้ 
แนวคิดทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการให้ค าแนะน าต่างๆ ในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
ชี้แนะแนวทางและให้ค าแนะน าต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รองศาสตราจารย์
ประภัสสร์ ชูวิเชียร ที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลภาพในการท าวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความรู้ แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ท าวิจัยต่าง ๆ และขอขอบคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ค าแนะน าอันน ามาซึ่งประโยชน์ในการท า
ศึกษาครั้งนี้ 

ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ 61 ทุกท่าน นิภาภัทร ดัสดุลย์ ที่ช่วยเหลือด้าน
การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้มีเป้าหมายในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จตามก าหนดที่ได้ตั้งใจ
ไว้ รวมถึงเมธิพงศ ์รุจิระศิริกุล รพีพรรณ อารีเลิศรัตน์ สุภารัตน์ รจพจน์ เพ่ือนผู้ซึ่งได้แนะน า แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการท าวิทยานิพนธ์ 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ พระสงฆ์ ผู้ดูแลวัดที่เอ้ือเฟ้ือในการเปิดสถานที่ต่างๆ 
ภายในวัดให้เก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่หอสมุดที่อ านวยความสะดวกในการจัดส่งหนังสือที่ใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์ 

สุดท้ายขอบคุณตัวผู้วิจัยที่ตัดสินใจมาเรียนต่อในสาขานี้ และท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ  

 ขุนนางตระกูลหนึ่งที่มีบทบาทตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ คือ ขุนนางใน

ตระกูลบุนนาค ขุนนางในตระกูลนี้ได้รับราชการอย่างต่อเนื่อง ได้รับต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาถึง 3 

ท่าน ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 

(ทัต บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งขุนนางในตระกูลนี้มี

บทบาทและอิทธิพลทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การคลัง ประกอบกับขุนนางตระกูลบุนนาคนี้ได้

เป็นแม่กองควบคุมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งในพระบรมมหาราชวังและวัดต่าง ๆ ตาม

พระราชด าริของพระมหากษัตริย์ รวมถึงยังเป็นผู้น าทางด้านวิทยาการ ความรู้ใหม่ ๆ ในสังคมไทย 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงอาจส่งผลให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์รูปแบบทางศิลปกรรม  และมีการสร้าง

ศิลปกรรมวัดประจ าตระกูล  

 การสร้างวัดประจ าตระกูลบุนนาคได้มีการเลือกพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ง

เดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มี

ความส าคัญและกลุ่มขุนนางต่าง ๆ ปัจจุบันนี้บริเวณนิวาสสถานประจ าตระกูลบุนนาค ประกอบด้วย 

วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม วัดอนงคาราม และ วัดบุปผาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 

3-5 เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยที่วัดในกลุ่มนี้ปรากฏรูปแบบ

ศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น น่าสนใจว่าแม้จะเป็นเครือญาติในตระกูลเดียวกัน แต่ก็มี

การเลือกรูปแบบศิลปกรรมที่แตกต่างกันออกไปและมีความแตกต่างจากการสร้างวัดของขุนนาง

ตระกูลอ่ืน เช่น วัดประยุรวงศาวาส มีการเลือกรูปแบบการวางผังที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 มี

ศาลาการเปรียญ พระวิหาร พระอุโบสถตั้งเรียงขนานในแนวเดียวกันและมีเจดีย์ทรงระฆังอยู่ด้านหน้า

พระอุโบสถ1วัดพิชยญาติการาม ที่มีการจัดองค์ประกอบของวัดที่ลงตัวในทุกด้านท าให้เกิด

สุนทรียภาพตั้งแต่บริเวณทางเข้าวัด การสร้างวิหารคดประดิษฐานพระอสีติสาวก  ซึ่งเป็นคติที่พบใน

สมัยรัตนโกสินทร์ที่วัดแห่งนี้2 การสร้างปรางค์ประธานขนาดใหญ่ คติการสร้างพระอดีตพุทธเจ้าทั้งสี่

                                                           

 1 คุณหญิงสรุิยา รตันกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1 (นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัมหิดล ,2550) , 412. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 434. 
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องค์ในปรางค์เดียวกัน และคติความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรย วัดอนงคาราม การประดับ

ตกแต่งที่งดงามลงตัว การประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และการประดับสาหร่ายรวงผึ้งที่ดูอ่อนช้อย 

วัดบุปผาราม มีการปรับเปลี่ยนการประดับตกแต่งหน้าบันด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าต าแหน่ง

สมเด็จเจ้าพระยา การน ารูปแบบศิลปะแบบตะวันตกมาใช้ในงานจิตรกรรม  

 บริเวณนิวาสสถานของตระกูลนี้ย่านฝั่งธนบุรี เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในด้านประวัติศาสตร์ 

งานศิลปกรรมที่ส าคัญและทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าพ้ืนที่

ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ในปัจจุบันกลับมีนักท่องเที่ยวสนใจมาชมไม่มากนัก ทั้งที่อยู่ใกล้

ฝั่งพระนครสามารถเดินทางมาได้ง่าย อีกทั้งจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมอาจเพียงเพ่ือท าบุญหรืออาจ

เดินทางท่องเที่ยวเพียงเพ่ือการถ่ายรูป โดยมิได้ตระหนักว่าพ้ืนที่บริเวณนี้มีความส าคัญอย่างไรและมี

คุณค่าทางศิลปกรรมอย่างไรและพ้ืนที่ใกล้บริเวณนี้ยังมีชุมชนโบราณและสามารถเดินทางเชื่อมโยงไป

ยังเส้นทางสายวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ 

 อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในปัจจุบันตามแหล่งโบราณสถานมักมีเพียงป้ายแสดงข้อมูลไม่

เพียงพอ มีเพียงการเชิญชวนให้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีข้อมูลทางศิลปกรรมค่อนข้างน้อย

รวมถึงสื่อสารสนเทศต่าง ๆ อาจไม่ดึงดูดให้คนกลุ่มต่าง ๆ มาชม  

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะน าความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะมาจัดเป็น

องค์ประกอบความรู้ ควบคู่ไปกับการจัดการทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดท าสื่อสารสนเทศ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลทางศิลปกรรมแต่ละวัด

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การจัดท าแบบแผนเส้นทางการท่องเที่ยวภายในวัดเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ โดยการน าประวัติศาสตร์ศิลปะมาช่วยอธิบายและน าเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 1.เพ่ือศึกษาค้นคว้าแนวคิดในการออกแบบ รูปแบบศิลปกรรมที่แสดงออกถึงการสร้างสรรค์

งานของขุนนางตระกูลบุนนาค  

 2.เพ่ือศึกษาว่าสื่อสารสนเทศที่น าเสนอภายในวัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรีมีการน าเสนอ

ข้อมูลทีเ่พียงพอและสอดคล้องตามหลักการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะหรือไม่   

 3.เพ่ือสร้างสื่อน าเสนอข้อมูลทางศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรีและน าข้อมูลทาง

ศิลปกรรม ปรับใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม   
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3. สมมติฐำนกำรศึกษำ  

 1.สื่อสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่เหมาะสมในการน าไปใช้งาน

ได้จริง  

 2.การจัดการท่องเที่ยววัดตระกูลบุนนาคนี้สร้างความรู้และความเข้าใจการท่องเที่ยวทาง

ศิลปกรรมให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป  

 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ  

 ศึกษาข้อมูลทางศิลปกรรมที่สร้างโดยขุนนางตระกูลบุนนาค   บริเวณแขวงวัดกัลยาณ์และ

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ประกอบด้วย วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติกา

ราม วัดอนงคาราม วัดบุปผาราม เพ่ือจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะ  

 

5. ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ  

 1.ค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงงานวิจัย บทความ ผลงานทางวิชาการที่มี

ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานในครั้งนี้  

 2.เก็บข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม  

 3.ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารร่วมกับข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม  

 4.สรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา  

 

6. แหล่งข้อมูลในกำรศึกษำค้นคว้ำ  

 1.หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

 2.หอสมุดแห่งชาติ  

 3.ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 4.การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
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บทที่ 2 

 ประวัติควำมเป็นมำและบทบำทของขุนนำงตระกูลบุนนำคในสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

 ตระกูลบุนนาค เป็นขุนนางตระกูลเก่าแก่สืบเนื่องตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ต้นตระกูลเป็น

พ่อค้าชาวอาหรับนามว่า เฉกอะหมัด เฉกอะหมัดได้รับราชการในกรมพระคลังโดยปฏิบัติงานของ

กรมท่า ต่อมาผู้สืบตระกูลได้รับราชการในหน่วยงานดังกล่าวเรื่อยมา ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้น 

ได้มสีายตระกูลบุนนาคสายหนึ่งได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาพุทธ  

 ตระกูลของเฉกอะหมัดได้สืบเชื้อสายเรื่อยมา จนกระทั่งต่อมานายบุนนาคได้เป็นผู้ให้ก าเนิด

ตระกูลบุนนาคในสมัยรัตนโกสินทร์ นายบุนนาคได้แต่งงานกับคุณนวล ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณนาค 

ภรรยาของเจ้าพระยาจักรี (ด้วง) เมื่อเจ้าพระยาจักรีได้ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

นายบุนนาคจึงได้เข้ารับราชการและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยและได้ด ารงต าแหน่งเจ้าพระยาอรรค

มหาเสนา สมุหกลาโหมในรัชกาลที่ 1 จึงนับได้ว่าตระกูลบุนนาคเป็นราชินิกุล เป็นพระญาติกับ

พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ธิดาของท่านนามว่า ตานี ยังได้ถวายตัวเป็นพระสนมในรัชกาลที่ 1 และมี

พระโอรส คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจงกลและกรมหมื่นสุรินทร์รักษ์ แสดงให้เห็นได้ว่า

ตระกูลบุนนาคมีความสัมพันธ์ที่ดีทางเครือญาติอย่างใกล้ชิดกับราชวงศ์จักรี  

 ต่อมาบุตรชายของท่าน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้ด ารงต าแหน่งขุนนางที่มีบทบาททางด้านการเมืองการ

ปกครองและการคลังในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เสนาบดีตระกูลบุนนาคมีบทบาทในการปกครองประเทศเป็นอย่างมากเหนือเสนาบดีแห่ง

ตระกูลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ยังทรง

พระเยาว์ บุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) คือ สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ด ารงต าแหน่งเป็น

ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ท าหน้าที่ช่วยดูแลบริหารงานราชการแผ่นดิน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2416 ซึ่ง

จะได้กล่าวในล าดับถัดไป 
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ภาพที่  1 แผนผังตระกูลบุนนาค (ผู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างวัดประจ าตระกูลบุนนาค) 
 

1. บทบำทและควำมส ำคัญขุนนำงตระกูลบุนนำค  

 ขุนนางตระกูลบุนนาคเป็นขุนนางที่มีบทบาททางด้านการเมือง การปกครองตั้งแต่สมัยอยุธยา

ตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-5 ขุนนางในตระกูลบุนนาคได้รับความ

ไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาถึง 3 ท่าน ได้แก่ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต 

บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขุนนางในตระกูลนี้มีบทบาททางด้าน

การเมืองการปกครองและด้านการคลัง และเป็นกลุ่มขุนนางที่มีความคิดก้าวหน้าทันสมัยในยุคนั้น 

และมีบทบาทในด้านการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างป้อมปราการต่าง ๆ ที่เมือง

เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เจ้าคุณพระราชพันธุ์ (นวล)

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์

(ดิศ บุนนาค)

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ

(ทัต บุนนาค)

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

(ช่วง บุนนาค)

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี

(ข า บุนนาค)

คุณหญิงจันทร์ 

เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) 

เฉกอะห 
ผู้สืบวงศ์ล าดับชั้นที่ 6 

คุณหญิงน้อย หม่อมรอด 
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สมุทรปราการ การสร้างประภาคารครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.24143 การขุดคลอง การต่อเรือ

กลไฟล าแรก  

 ในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อพระองค์สวรรคต เจ้าพระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค) ได้เป็นประธานในฝ่ายขุนนางทูลเชิญกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์เสด็จขึ้น

ครองราชย์ ท าให้เมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ขุนนางในตระกูลบุนนาคจึงเป็นที่ไว้วางพระทัย

จากพระมหากษัตริย์และได้รับต าแหน่งที่ส าคัญทางการเมืองการปกครองและด้านการคลัง กล่าวคือ

ในปี พ.ศ.2373 เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ได้ว่าที่สมุหพระกลาโหมด้วย ส่วนพระยาศรีสุริ

ยวงศ์ (ทัต บุนนาค) น้องชายของท่านก็ได้เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ จางวางพระคลังสินค้า (ภาพที่ 2) จึง

กล่าวได้ว่าขุนนางในตระกูลบุนนาคได้ดูแลก าลังทหารและด้านการคลังของประเทศอย่างเต็มที่4 เ มื่ อ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระองค์มิได้ตั้งผู้ใดเป็นพระมหากษัตริย์ ในครั้งนั้น

เสนาบดีในตระกูลบุนนาคได้มีบทบาทในการทูลเชิญวชิรญาณภิกขุให้ลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป  

 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ขุนนางตระกูลบุนนาคคนส าคัญ 

คือ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหม (ช่วง บุนนาค) ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

จุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในปี 

พ.ศ.2411-2416 และในปี พ.ศ.2416 ได้รับพระทานบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ

ยวงศ5์ (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

                                                           

 3 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค), พิมพ์ครั้งท่ี3 (กรุงเทพฯ: 
สร้างสรรค์บุค๊ส,์ 2551), 112. 
 4 ปิยนาถ บุนนาค, บทบำททำงกำรเมืองกำรปกครองของเสนำบดีตระกูลบุนนำค (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 
2520), 270. 
 5 เรื่องเดียวกัน, 270. 
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ภาพที่ 2 (ซ้าย) ภาพต้นฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 

(ขวา) ภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ที่มีการแต่งแก้ไขไปจากภาพจริง 
ที่มา: เอนก นาวิกมูล, ประวัติกำรถ่ำยรูปยุคแรกของไทย, (กรุงเทพฯ: สารคดี,2548), 64. 

 

 

ภาพที่  3 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
ที่มา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 

https://www.archives.nat.go.th/th-th/ 
 

 การที่ขุนนางในตระกูลบุนนาคมีบทบาทในการทูลเชิญพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 – 5 เสด็จ

ขึ้นครองราชย์ จึงอาจท าให้กล่าวได้ว่า ขุนนางในตระกูลนี้มีบทบาททางด้านการเมือง การปกครอง

อย่างแท้จริง และมีอ านาจในการบริหารงานทั้งด้านการเมืองและการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ังมีการสืบทอดต าแหน่งส าคัญกันอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็น

ถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานราชการแผ่นดินได้เป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางพระทัย

จากพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ขุนนางในตระกูลนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระมหากษัตริย์
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และพระบรมวงศานุวงศ์โดยผ่านการสมรส ท าให้รากฐานของขุนนางในตระกูลนี้มีความมั่นคงมาก

ยิ่งขึ้น  

 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตจาก

ประเทศอังกฤษได้เข้ามาเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ท าไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 4) ขุนนางใน

ตระกูลบุนนาคได้รับความไว้วางพระทัยจากพระมหากษัตริย์ให้เป็นตัวแทนในการแก้ไขสนธิสัญญาถึง 

4 ท่าน ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย

ญาติ (ทัต บุนนาค)  เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค)6 ย่อม

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและบทบาททางด้านการเมืองการปกครองของขุนนางในตระกูลนี้ 

เนื่องจากสนธิสัญญาเบาว์ริงนี้ เป็นสนธิสัญญาที่มีความส าคัญกับประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงและ

เศรษฐกิจของประเทศ  

 

 

ภาพที่  4 ภาพวาดมุมมองจากด้านหลังพระวิหารและพระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสที่ปรากฏใน
หนังสือ The Kingdom and People of Siam ของ Sir John Bowring พ.ศ.2398 
ที่มา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, รำชอำณำจักรและรำษฎรสยำม 1, 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,2547) ,109. 

 

 ในด้านการท านุบ ารุงบ้านเมือง ขุนนางในตระกูลบุนนาคได้รับมอบหมายให้สร้างเมืองและ

ป้อมปราการต่าง ๆ เช่นที่เมืองสมุทรปราการ การตัดถนนเพ่ือให้ชาวต่างชาติเดินทางได้สะดวกมาก

                                                           

 6 เรื่องเดียวกัน, 215. 
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ยิ่งขึ้น การขุดคลองต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการขุดคลองที่

ส าคัญ เช่น คลองมหาสวัสดิ์ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองใน

การขุดคลองด าเนินสะดวก การขุดคลองครั้งนี้ท าให้เกิดการคมนาคมที่เชื่อมโยงเมืองต่างๆ ไว้ด้วยกัน

และท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  

 ทางด้านศิลปกรรม ขุนนางตระกูลบุนนาคมีบทบาทในการก่อสร้างและบูรณะพระราชวัง  

พระที่นั่งต่าง ๆ เช่น การบูรณะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระอภิเนาวนิเวศน์   พระราชวังนันท

อุทยาน นารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี พระนครคีรี เพชรบุรี พระปฐมเจดีย์ พลับพลาที่ประพาส อ่างศิลา 

ชลบุรี การสร้างประภาคารที่ปากน้ า สมุทรปราการ  

 ผลงานการก่อสร้างงานศิลปกรรมต่าง ๆ ของขุนนางตระกูลบุนนาค แสดงให้เห็นว่าขุนนางใน

ตระกูลนี้มีความสามารถทางด้านศิลปกรรมจึงได้รับมอบหมายงานบูรณะและการก่อสร้างต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ การมีประสบการณ์และผลงานการก่อสร้างงานศิลปกรรมที่หลากหลาย 

ประกอบกับขุนนางในตระกูลนี้เป็นกลุ่มสมัยใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะมิชชันนารี 

ท าให้เกิดการรับวิทยาการจากตะวันตก ปัจจัยเหล่านี้อาจน าไปสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบและ

การสร้างวัดประจ าตระกูลบุนนาค ให้มีการออกแบบและการวางผังที่ดีเยี่ยมและมีรูปแบบที่ไม่เหมือน

ขุนนางในตระกูลอ่ืน 

2. ควำมส ำคัญทำงกำยภำพบริเวณนิวำสสถำนเดิมของตระกูลบุนนำค (ภาพท่ี 5) 

 บริเวณนิวาสสถานเดิมของตระกูลบุนนาค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา 

นอกจากเป็นบ้านพักอาศัยของขุนนางในตระกูลบุนนาค ภายในพ้ืนที่พักอาศัยยังมีการปลูกกาแฟ โดย

มีการเพาะพันธุ์ในบ้านของขุนนางและน าเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังมีการน า

ผลผลิตมอบให้ราชทูตอังกฤษเซอร์จอห์น เบาว์ริงถึง 3 กระสอบ7 ซึ่งการปลูกกาแฟในสมัยนั้น เป็น

การแสดงให้เห็นว่าขุนนางในตระกูลนี้มีความคิดที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ปลูกพืชที่ไม่เคย

ปลูกมาก่อนในประเทศไทย การปลูกต้นกาแฟนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนไทยรู้จักพืชเศรษฐกิจนี้

เป็นครั้งแรกและแพร่หลายต่อไปในอนาคต 

 บริเวณนิวาสสถานเดิมของตระกูลบุนนาคบริเวณนี้   ประกอบไปด้วยจวนของสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  (ดิศ บุนนาค) จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต 

บุนนาค) จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

                                                           

 7 นภัสพร นิยะวานนท,์ สวนกำแฟแห่งแรกของประเทศไทยในบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริ
ยวงศ์, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://bsru.ac.th/สวนกาแฟแห่งแรกของประเทศไทย 



  10 

เกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ยังเคยใช้เป็นที่พักรับรอง

มิชชันนารีอีกด้วย การเข้าพบของคณะคณะมิชชันนารีนั้น อาจน ามาซึ่งวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ 

แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังมีการเข้าพบของสมาคม

ชาวต่างชาติเพ่ือท าการติดต่อค้าขาย แสดงให้เห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการเดินทาง 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา สามารถเดินทางได้สะดวกและไปยังเมืองต่าง ๆ ได้ ส่วนบริเวณ

จวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติที่อยู่ใกล้กัน ก็มีคลองสมเด็จเจ้าพระยาที่สามารถออกไป

ยังแม่น้ าเจ้าพระยาได้เช่นกัน  

 

 

ภาพที่  5 แผนที่แสดงอาณาเขตวัดตระกูลบุนนาคในสมัยรัชกาลที่ 5 
1.วัดประยุรวงศาวาส 2.วัดพิชยญาติการาม 3.วัดอนงคาราม 4.วัดบุปผาราม 

ที่มา: ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ, แผนที่กรุงเทพฯ จ.ศ.1249, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง,2558.), 3. 

  จากลักษณะทางกายภาพบริเวณนิวาสสถานของตระกูลบุนนาคดังกล่าวทีม่ีความเหมาะสมใน

ด้านต่าง ๆ อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ตระกูลนี้สามารถสร้างความมั่นคงในหน้าที่ราชการและเสริมความ 

มั่งค่ังให้กับตระกูลได้  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริเวณนิวาสสถานเดิมของตระกูลบุนนาคนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ

แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยธนบุรี    เป็นบริเวณที่

มีจวนที่พักของขุนนางในตระกูลต่าง ๆ เป็นจ านวนมากรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย แต่เมื่อมีการ
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สถาปนาราชวงศ์จักรี ศูนย์กลางการปกครองได้ย้ายไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา จึงท าให้

ความส าคัญของพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาลดความส าคัญลงไป  

3. ประวัติและควำมส ำคัญวัดตระกูลบุนนำคย่ำนฝั่งธนบุรี  

 วัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี คือ วัดที่ได้สร้างขึ้นบริเวณนิวาสสถานเดิมของขุนนางใน

ตระกูลบุนนาค 3 ท่าน ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ในบริเวณนี้

ประกอบด้วย วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม วัดอนงคาราม  และวัดบุปผาราม  มีประวัติ

ความเป็นมาดังนี ้

 

3.1 วัดประยุรวงศำวำส (ภาพที่ 6,7) 

 

 

ภาพที่  6 วัดประยุรวงศาวาส 
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ภาพที่  7 (จากซ้าย) ภาพถ่ายเก่าศาลาการเปรียญ พระวิหาร พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส 
ที่มา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 

https://www.archives.nat.go.th/th-th/ 

 

 วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 55.1 

ตารางวา ลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบสี่เหลี่ยม มีอาณาเขตดังนี้  

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 1  

 ทิศใต ้  มีอาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 2 และโรงเรียนศึกษานารี 

 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจรดถนนประชาธิปก  

 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจรดคลองสาธารณะ8  

 วัดประยุรวงศาวาส สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สร้างวัดนี้ขณะที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระ

คลังว่าที่พระคลังและสมุหพระกลาโหม โดยได้อุทิศที่สวนกาแฟเมื่อปี พ.ศ.2371 และได้ถวายเป็นพระ

อารามหลวงในปี พ.ศ. 2375 ได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งคล้องกับพระราช

ทินนามของผู้สร้างวัด โดยชื่อของวัดมีความหมายว่า “อารามแห่งวงศ์พระประยูรญาติ”9 

 วัดประยุรวงศาวาสมีชื่อที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เนื่องมาจากบริเวณรั้วรอบ

นอกของวัดมีรั้วเหล็กเป็นรูปอาวุธ หอก ดาบและขวาน ซึ่งเดิมนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร

                                                           

 8 ทรงวิทย์ แก้วศรี, ประวัติวัดประยุรวงศำวำส 180 ปี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง 
2551), 2. 
 9 เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เข้าถึงได้จาก www.watprayoon.com 
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วงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สั่งมาจากประเทศอังกฤษเพ่ือทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 3 แต่พระองค์ไม่ทรงโปรด 

จึงได้น ารั้วเหล็กนี้มาใช้ที่วัดประยุรวงศาวาสโดยใช้น้ าตาลทรายแลกเปลี่ยนตามน้ าหนักของรั้วเหล็ก  

 

3.2 วัดพิชยญำติกำรำม (ภาพที่ 8) 

 

 

ภาพที่  8 วัดพิชยญาติการาม 
 

 วัดพิชยญาติการามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 

64 ตารางวา มีอาณาเขตวัดดังต่อไปนี้  

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดวัดอนงคาราม 

 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดชุมชน 

 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดวัดอนงคาราม 

 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดบ้านประชาชน10 

 เดิมเป็นวัดร้างไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างข้ึนในสมัยใด ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย

ญาติ (ทัต บุนนาค) ซึ่งขณะนั้นยังด ารงต าแหน่งเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฎิสังขรณ์วัด

ใกล้นิวาสสถานของท่านขึ้นใหม่ทั้งหมดในปี พ.ศ.2384 และถวายเป็นพระอารามหลวง รัชกาลที่ 3 

                                                           

 10 พระมหาปกรณ์ กิตติธโร, วัดพิชยญำติกำรำมวรวิหำร (กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง 
2559), 9. 
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พระราชทานนามว่า วัดพระญาติการาม ครั้นถึงสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพิชยญาติการามเพ่ือให้พ้องกับพระราชทินนามของผู้สร้าง คือ สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า วัดพิชัยญาติ 

 วัดพิชยญาติการามเป็นวัดที่มีการออกแบบและวางผังวัดอย่างดีเยี่ยม ผู้สร้างได้เลือกพระ

ปรางค์ 3 องค์เป็นประธานของวัด พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้ามีขนาดค่อนข้างเล็ก อันเป็นเรื่องของ

มุมมองที่ไม่ต้องการให้พระอุโบสถบดบังความสง่างามของพระปรางค์11 

 

3.3 วัดอนงคำรำม (ภาพที่ 9) 

 

 

ภาพที่ 9 วัดอนงคาราม 
 วัดอนงคารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างคู่กับวัดพิชยญาติการาม

และมีความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกสร้าง12  

ประวัติควำมเป็นมำ 

 วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยท่านผู้หญิงน้อย ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัย

ญาติ (ทัต บุนนาค) ได้สร้างวัดขึ้นบริเวณสวนกาแฟซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองบริเวณนิวาสสถานของท่านใน

ปี พ.ศ.2393 เดิมชื่อวัดน้อยข าแถม สันนิษฐานว่าชื่อ “น้อย” เป็นนามท่านผู้หญิงน้อยผู้สร้างวัด ส่วน

ค าว่า“ข าแถม” เป็นนามเดิมของท่านเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาบดี (ข า บุนนาค) ผู้มีส่วนช่วยใน

                                                           

 11 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 526. 
 12 กรมศิลปากร, วัดส ำคัญกรุงรัตนโกสินทร์เล่ม4 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2525), 279. 
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การสร้างพระอารามนี้  แต่ชาวบ้านมักเรียกวัดนี้ว่า วัดใหม่ เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัย

รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอนงคาราม13 ส่วนวัดพิชยญาติการามและวัดบุปผาราม 

เป็นวัดโบราณที่ปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3  

 

3.4 วัดบุปผำรำม (ภาพที่ 10) 

 

 

ภาพที่ 10 วัดบุปผาราม 
 

 วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ภายในวัดมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ 

อาณาเขตของวัดมีดังต่อไปนี้  

   

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 1  

 ทิศใต ้  มีอาณาเขตจรดคลองวัดบุปผาราม 

 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจรดถนนอรุณอัมรินทร์  

 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจรดถนนเทศบาลสาย 2 และคลองวัดบุปผาราม14 

                                                           

 13 เรื่องเดียวกัน,445. 
 14 เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 , เข้าถึงได้จาก http://www.watbuppha.org/wat/map.php 
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 เดิมเป็นวัดโบราณที่อาจสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายชื่อว่า “วัดดอกไม้” ในสมัย

รัชกาลที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาเอกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และบุตร

ของท่าน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขณะที่ยังด ารงต าแหน่งจมื่นไวยวร

นาถ กับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค)  ขณะยังด ารงต าแหน่งจมื่นราชามาตย์ ได้ท าการ

บูรณปฏิสังขรณ์ และเมื่อได้ท าการปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้ว รัชกาลที่ 4 จึงได้พระราชทานนามว่า วัด

บุปผาราม การบูรณะวัดครั้งนี้ อาจเป็นเพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของขุนนางในตระกูลบุนนาคที่นิยมการสร้างวัดประจ าตระกูล15 

 กล่าวโดยสรุป ขุนนางตระกูลบุนนาคเป็นตระกูลที่มีความส าคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ มีบทบาททั้งทางการเมือง การคลัง เศรษฐกิจ การติดต่อกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ขุน

นางในตระกูลนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกลุ่มขุนนางที่มีความคิดที่กว้างไกล ทันสมัย  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่าง ๆ น ามาสู่การออกแบบและการ

สร้างวัดในบริเวณนิวาสสถานประจ าตระกูล  

 ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาสถานการณ์การท่องเที่ยวบริเวณนิวาสสถานเดิมตระกูล

บุนนาคในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เหตุใดบริเวณนี้ซึ่งมีงานศิลปกรรมที่ส าคัญหลายแห่ง จึงเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวไม่มากนัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 15 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 774. 
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บทที่ 3  

สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวบริเวณนิวำสสถำนเดิมตระกูลบุนนำคในปัจจุบัน  

 

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในรูปแบบที่เริ่มเป็นที่นิยม

ของการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มี

ผู้ให้ความหมายไว้หลายแบบ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะส าคัญทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพ่ือเรียนรู้ การมีประสบการณ์ร่วมและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม16  

 การท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโบราณสถาน ศาสนสถานนั้นจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มการ

ท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เริ่มเป็นที่รู้จักและสนใจของ

นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ต้องการศึกษาหาความรู้ การเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน 

แต่การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มักเป็นที่นิยมในบริเวณฝั่งพระนคร ซึ่งเป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่ม

นักท่องเที่ยว เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   

 อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครนั้นมิได้มีความส าคัญ

เพียงแค่บริเวณฝั่งพระนคร บริเวณย่านฝั่งธนบุรีเป็นชุมชนโบราณอีกแห่งหนึ่ง ที่มีความส าคัญในการ

ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 ธนบุรีปรากฏชื่อครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ17  เป็นชุมทางการค้าขายทางน้ า

ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งนอกจากจะติดต่อกับชุมชนทางเหนือขึ้นไปเพ่ือออกสู่อ่าวไทยแล้วยังใช้เดินทาง

ต่อออกไปยังแม่น้ าท่าจีน แม่กลองและหัวเมืองทางใต้ จุดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า บางกอก ครั้งสมัยกรุงศรี

อยุธยา ชุมชนนี้มีฐานะเป็นด่านการเดินทางขึ้นล่องและเก็บภาษีการค้า เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ

พระเจ้าตากสินทรงเลือกบริเวณนี้เป็นที่มั่น พระราชทานนามเมืองว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเข้าสู่

                                                           

 16 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานฉบับสมบรูณโ์ครงการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทยพ.ศ.2562, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://intelligencecenter.tat.or.th 
 17 ประภสัสร์ ชูวิเชียร, อยุธยำในย่ำนกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธก์ับแม่น้ ำล ำคลอง, (นนทบุรี:มติชน
,2561), 33. 
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สมัยรัตนโกสินทร์ แม้จะมีการย้ายศูนย์กลางการปกครอง แต่บริเวณธนบุรีนี้ยังมีชุมชนซ้อนทับลงไปที่

เดิม18 

  จากความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่บริเวณนิวาสสถานเดิมของตระกูลบุนนาคในย่าน

ฝั่งธนบุรี อันประกอบไปด้วย วัดประยุรวงศาวาส วัดพิชยญาติการาม วัดอนงคารามและวัดบุปผาราม 

เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่มีความโดดเด่น

ในสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5  ดังต่อไปนี้   

 วัดประยุรวงศาวาส เป็นวัดที่มีวัดที่มีแผนผังการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่างไปจาก

ประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิม มีการสร้างศาลาการเปรียญ พระวิหาร พระอุโบสถ ตั้งขนานอยู่ในแนว

เดียวกัน มีการสร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ทรงระฆังที่มีขนาดค่อนข้างสูงใหญ่และภายในยังคงมีการ

อนุรักษเ์สาแกนกลางตามแบบโบราณ   

 วัดพิชยญาติการาม วัดนี้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ การสร้างพระปรางค์ประธานที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากวัดอื่น คือ เป็นมณฑปจัตุรมุขยอดปรางค์โดยมีคติเรื่องเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 
ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว 4 พระองค์ อนาคตพระพุทธเจ้า 1 พระองค์ คือ พระศรีอาริย
เมตไตรยและพระพุทธบาทสี่รอย  
 วัดอนงคาราม พระอุโบสถและพระวิหารรูปแบบศิลปะแบบไทยประเพณีและมีการประดับ

ตกแต่งซุ้มประตดู้วยลายปราสาทสามยอดและหน้าต่างด้วยลวดลายอย่างเทศ  

 วัดบุปผารามมีการประดับตกแต่งหน้าบันพระวิหารด้วยตราสัญลักษณ์ประจ าตัวของสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพล

จากศิลปะจีนและตะวันตก  

 จากความโดดเด่นของรูปแบบงานศิลปกรรมดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่าบริเวณย่าน

นิวาสสถานเดิมของตระกูลบุนนาคนั้น มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าบริเวณฝั่งพระ

นครของกรุงเทพมหานคร แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการท่องเที่ยวบริเวณนี้ กลับมีนักท่องเที่ยวสนใจ

มาชมไม่มากนัก ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพื้นที่ครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม 2564  ท าให้พบว่าสถานการณ์

ท่องเที่ยวบริเวณนิวาสสถานเดิมตระกูลบุนนาค มีดังต่อไปนี้  

1. การขาดสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารสนเทศต่าง ๆ   

2. สถานภาพตลาดการท่องเที่ยวไม่เป็นที่นิยม 

3. การขาดความพร้อมในการรองรับของสถานที่  

                                                           

 18 ประภสัสร์ ชูวิเชียร และรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู, กรุงเทพฯ กรุงธนมีภูมิสถำนชื่อบ้ำนนำมเมือง 
(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์ 2556), 112. 
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1. กำรขำดสื่อประชำสัมพันธ์ สื่อสำรสนเทศต่ำง ๆ  

 ในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มิได้ ต้องการเพียงสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบเดิมของการท่องเที่ยว จากการศึกษาในพ้ืนที่จึงพบว่าบริเวณนิวาสสถาน

เดิมตระกูลบุนนาค มีสื่อประชาสัมพันธ์แต่อาจยังไม่ครอบคลุมที่เพียงพอต่อการเรียนรู้และท าความ

เข้าใจในโบราณสถาน ยังขาดสื่อประชาสัมพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

แหล่งอื่น ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

 จากการส ารวจพบว่าบางวัดในกลุ่มนี้ มีป้ายข้อมูลสื่อสารสนเทศอยู่บ้างแล้ว บางวัดมีเพียง

ป้ายข้อมูลประวัติวัดที่จัดท าโดยกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการท าความรู้ความ

เข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยว การท าสื่อการเรียนรู้ สื่อสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่ดี เช่น เว็บไซต์

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สืบค้นข้อมูลก่อนเดินทางมา การท าเอกสารแผ่นพับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

คู่มือน าชม อาจท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่ายขึ้น และอาจเป็นการเพ่ิม

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้กับบริเวณนี้ เป็นการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้มี ความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์

ศิลปะให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังอาจสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

การท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังมีเส้นทางสถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปเส้นทางอ่ืน ๆ ได้อีกหลายแห่ง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจป้ายสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ของกลุ่มวัดตระกูลบุนนาค

ย่านฝั่งธนบุรี มีดังต่อไปนี้ 

1.1 วัดประยุรวงศำวำส   

 ในการศึกษาครั้งนี้จะขอแบ่งสื่อสารสนเทศ 2 รูปแบบ ได้แก่   

1.ป้ายข้อมูลแบบถาวร  

2.ป้ายข้อมูลแบบไม่ถาวร 

1.1.1 ป้ำยข้อมูลแบบถำวร  

 ป้ายข้อมูลวัดประยุรวงศาวาส  (ภาพท่ี 11) 

 จัดท าโดยกรุงเทพมหานคร เนื้อหากล่าวถึงข้อมูลประวัติวัดดังต่อไปนี้  
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วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2371 ใช้เวลาสร้างแปดปี ถวาย

เป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามว่า วัดประยุรวงศาวาส แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดรั้ว

เหล็ก เพราะว่ามีรั้วเหล็กขนาดใหญ่แข็งแรง หล่อเป็นรูปหอก ดาบ ขวานล้อมวัดดูน่าเกรงขาม ดูเป็น

ของแปลกส าหรับคนไทย ปัจจุบันรั้วเหล็กเหลือเพียงบริเวณด้านหน้าอุโบสถกับวิหารเท่านั้น เป็นวัด

แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่สร้างเจดีย์ทรงลังกา หรือ สีหลเจดีย์ พระวิหารภายในวัดประดิษฐาน พระ

พุทธนาคน้อยหรือหลวงพ่อนาค ซึ่งเรียกกันในหมู่ชาวจีนว่า ลักน้อย แปลว่ากลีบบัว 6 ชั้น เชื่อกันว่า

เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่กับพระศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ที่

ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย 

 

 

ภาพที่ 11 ป้ายข้อมูลวัดประยุรวงศาวาส 
 

ป้ายแสดงข้อมูลประวัติเขามอ (ภาพที่ 12,13,14)   

 ไม่ระบุหน่วยงานในการจัดท า ต้ังภายในศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ (ศาลาฝรั่ง) ศาลานี้อยู่

บริเวณทางเข้าเขามอเป็นป้ายขนาดค่อนข้างใหญ่ ฐานท าด้วยปูนมีความแข็งแรง จ านวน 3 ป้าย เป็น

ป้ายที่ให้ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับประวัติการบูรณะปฏิสังขรณ์เขามอ นอกจากนี้ยังมีแบบจ าลองเขามอ 

ในมาตราส่วน 1:50 เพ่ือให้ผู้มาชมสามารถเห็นภาพจ าลองเขามอได้ทั้งหมดอีกด้วย ข้อมูลในป้ายมี

ดังนี้ 

 



  21 

 เขามอ คือ ภูเขาจ าลองก่อด้วยศิลาจนมีรูปร่างคล้ายคลึงกับภูเขา ค าว่า “มอ” มาจากค า

ว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่าก้อนหิน เขามออาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือเขามอขนาดเล็กที่

ประดับอยู่ในกระถางซึ่งเป็นศิลปะการจัดสวนแบบหนึ่งคู่กับการเล่นไม้ดัด และเขามอขนาดใหญ่ 

ส าหรับก่อลงบนพ้ืนดินหรือกลางสระน้ าใช้ประดับตกแต่งพระอารามและพระราชอุทยานซึ่งเป็นที่นิยม

มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขามอ

ขึ้นตามพระอารามต่าง ๆ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เขามอเป็นรมณียสถานอันรื่นรมย์ ที่ดึงดูด

พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบร่มเย็น มีโอกาสได้เข้าวัดท าบุญ

ประกอบกุศลกรรมและสดับพระธรรมเทศนา นับเป็นพระราชด าริอันแยบคายในการท านุบ ารุงพระ

ศาสนาของพระองค์  

 เขามอวัดประยุรวงศาวาส สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาพระอารามในพุทธศักราช 2371 

เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ด าริที่จะสถาปนาวัดถวายเป็นพระอารามหลวง ความ

ทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทจึงได้พระราชทานหยดเทียนขี้ผึงอันเกิดจากน้ าตาเทียน ที่ทรงจุดขณะ

ประทับยืนอยู่ในห้องสรงซึ่งหยดทับถมเป็นเวลานานหลายปี ก่อรูปขึ้นมีลักษณะคล้ายภูเขาให้สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์น ารูปแบบของหยดเทียนขี้ผึ้งนี้สร้างเป็นเขามอ ตั้งอยู่กลางสระน้ า ก่อ

ขึ้นจากหินเป็นจ านวนมากให้มียอดเขาลดหลั่นกันตามล าดับ มีชะง่อนผาอันสูงชันลักษณะคล้ายคลึง

กับหยดน้ าตาเทียนที่ได้รับพระราชทาน แวดล้อมไปด้วยแมกไม้อันรื่นรมย์และพันธุ์ไม้หายากนานา

พันธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระพุทธปรางค์ พระวิหารหลวงจ าลองและศาลารายน้อยใหญ่ 

 นอกจากนี้เขามอยังได้แนวคิดมาจากพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันออก ที่แฝงด้วย

ความหมายทางอภิปรัชญาและคติความเชื่อทางศาสนาอันลึกซึ้ง อาทิ คติความเชื่อของอินเดียโบราณ

เรื่อง “การจ าลองจักรวาล”เป็นการจ าลองเขาพระสุเมรุหรือ สิเนรุราชบรมบรรพต ศูนย์กลางจักรวาล 

ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง  
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ภาพที่ 12 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลเขามอ  
ภาพที่ 13 (ขวา) ป้ายข้อมูลเขามอ  

 

ภาพที่ 14 แบบจ าลองเขามอ 
 

ป้ายพระอุโบสถ (ภาพท่ี 15)  

 เป็นป้ายถาวรขนาดเล็ก ท าจากโลหะ ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัดท า มีเพียงข้อมูลสั้น ๆ 

ที่ให้รายละเอียดดังนี้   

 

                    พระอุโบสถ (สมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้สร้าง) 
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ภาพที่ 15 ป้ายพระอุโบสถ 
 

 จากป้ายนี้ เป็นเพียงป้ายบอกอาคารสถานที่ มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรม

ของพระอุโบสถ ทั้งที่พระอุโบสถหลังนี้มีความส าคัญทางด้านรูปแบบศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 มี

รูปแบบแผนผังที่ต่างไปจากประเพณีนิยมที่มีมาแต่ก่อน จัดเป็นแผนผังของวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัย

รัชกาลที่ 3 มีพระอุโบสถคู่กับพระวิหาร และมีเจดีย์ทรงระฆังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ19 แต่ในป้ายมี

ข้อมูลแสดงว่า คืออาคารใดและใครเป็นผู้สร้างเพียงเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ า ควรมีการท าสื่อสาร

สนเทศในจุดนี้เพิ่มเติมเพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในด้านรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 

 

ป้ายข้อมูลรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคประจ าปี 2013 

(ภาพท่ี 16,17)  

 ป้ายจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ตั้งบริเวณ

ทางเข้าพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร มีฐานรองและแท่นรองรับตัวป้ายท าด้วยปูน ตัวข้อมูลเป็น

แผ่นป้ายที่ท าจากโลหะ มีกรอบพลาสติกปิดทับ ตัวอักษรในข้อมูลนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื้อหา

เกี่ยวกับการอนุรักษ์พระมหาเจดีย์โดยสังเขปและรางวัลที่ได้รับ 

 

                                                           

 19 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 418. 
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ภาพที่  16  (ซ้าย) ป้ายข้อมูลรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO 
ภาพที่  17 (ขวา) ป้ายข้อมูลรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO 
 

ป้ายข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารหรือพรินทรปริยัติธรรมศาลา  (ภาพที่

18,19,20,21,22,23,24) 

  พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องที่ค้นพบจากกรุภายในพระบรมธาตุมหา

เจดีย์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปพระพิมพ์ต่าง ๆ ที่บริจาคเพ่ิมเติมโดยประชาชน ภายในอาคารหลังนี้

มีป้ายข้อมูลทั้งหมด 7 ป้าย ลักษณะอยู่ภายในกรอบรูปขนาดใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลประวัติของ

พิพิธภัณฑ์ รูปภาพสภาพเดิมของพระบรมธาตุมหาเจดีย์ก่อนท าการบูรณะปฏิสังขรณ์ มีภาพและ

ข้อมูลการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุโดยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระพุทธและโบราณวัตถุในกรุ

ที่ 1 และกรุที่ 2 

 

ภาพที่ 18 พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 
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ภาพที ่19 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ 
ภาพที่ 20 (ขวา) ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ 

                              

ภาพที่ 21 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 
ภาพที่ 22 (ขวา)  ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 
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ภาพที่ 23 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 
ภาพที่ 24 (ขวา) ป้ายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 

 

      ป้ายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารหรือพรินทรปริยัติธรรมศาลา ข้อมูลส่วนใหญ่

จะเน้นแต่ประวัติของเจดีย์ การค้นพบกรุ นอกจากนี้ยังมีวีดีทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณะ

ปฎิสังขรณ์และการอนุรักษ์พระมหาเจดีย์อีกด้วย เนื่องจากได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประจ าปี พ.ศ.2556 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงมีสื่อสารสนเทศท่ีได้รับการจัดท ามาเป็นอย่างดีแล้ว แต่สื่อส่วนใหญ่

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้ไม่มากนัก ทั้ง ๆ ที่กรมศิลปากรได้ขึ้น

ทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 และมีรูปแบบอาคารศิลปะตะวันตกที่

น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง  

ป้ายข้อมูลเจดีย์ภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ (ภาพท่ี 25,26)  

 มีทั้งหมด 11 ป้าย ตั้งบริเวณด้านในขององค์เจดีย์ทางทิศ โครงสร้างป้ายท าจากอลูมิเนียม 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์ และโครงการการปรับปรุงภายในเจดีย์ มีภาพเสาแกนกลาง

และภาพลายเส้นองค์เจดีย์ก่อนและหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์  
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ภาพที่ 25 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
ภาพที่ 26 (ขวา) ป้ายข้อมูลในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

 

1.1.2 ป้ำยข้อมูลแบบไม่ถำวร  

ป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว (Quick Response Code หรือ QR Code)  

 จัดท าโดยกรมศิลปากรและส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวนทั้งสิ้น 7 ป้าย (ภาพท่ี 

27-33) ข้อมูลที่ใช้รูปแบบนี้จะมีเพียงบริเวณเขามอเท่านั้น โดยจัดท าในรูปแบบประวัติของการสร้าง

เขามอ แผนผัง สิ่งก่อสร้างที่ส าคัญภายในเขามอ เช่น ศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ (ศาลาฝรั่ง) พระ

มณฑปทรงโกธิค อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก ประวัตินายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ ซึ่งเป็นหมอท่ีได้ท า

การรักษาผ่าตัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดแห่งนี้  

 จากการศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มีหน่วยงานที่ส าคัญของประเทศไทย เช่น 

กรมศิลปากรและส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดท าข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับเขามอไว้

สมบูรณ์แล้ว ในป้ายนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลตัวอักษร แผนผัง ป้ายรหัสแบบตอบกลับเร็วแต่จากการ

ส ารวจพ้ืนที่ในเดือนมกราคม 2564 ปรากฏว่าเมื่อท าการเข้าถึงข้อมูล มีปัญหาในส่วนของการเข้าถึง

ข้อมูลผ่านป้ายข้อมูลนี้ ไม่สามารถแสดงผลไปยังเว็บเพจได้  

 

 



  28 

            

ภาพที่ 27 ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 
ภาพที่ 28 ป้ายแสดงแผนผังเขามอ 

 

           

ภาพที่ 29 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 
ภาพที่ 30 (กลาง) ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 
ภาพที่ 31 (ขวา) ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 
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ภาพที่  32 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 
ภาพที่  33 (ขวา) ป้ายข้อมูลบริเวณเขามอ 

 

  จากการส ารวจสื่อสารสนเทศภายในวัดประยุรวงศาวาส ผู้วิจัยมีความเห็นโดยรวมว่าเป็นวัดที่

มีสื่อสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ เว็บไซต์ อาจเป็นเพราะวัดประยุรวงศา

วาส  เป็นวัดที่ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประจ าปี พ.ศ.

2556 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) จึงมีหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มากกว่าวัดอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มนี้  

 อย่างไรก็ตามจากการส ารวจ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ภายในวัดยังมีสื่อสารสนเทศ สื่อ

ประชาสัมพันธ์บางประการที่ยังไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปกรรม

ของวัดให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน บางจุดยังขาดป้ายสื่อสารสนเทศ เช่น บริเวณพระอุโบสถ 

พระวิหาร พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถและพระวิหาร 

 

1.2 วัดพิชยญำติกำรำม 

1.2.1 ป้ำยข้อมูลแบบถำวร 

ป้ายข้อมูลวัด (ภาพท่ี 34)    

 จัดท าโดยกรุงเทพมหานคร บริเวณทางเข้าวัดฝั่งทางด้านทิศเหนือเชิงสะพานสาธารณอุทิศ 

ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองสมเด็จเจ้าพระยา มีข้อมูลประวัติวัดดังนี้  
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วัดพิชยญาติการาม  

เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต 

บุนนาค) ครั้งด ารงยศเป็น เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2384 ใน

รัชกาลที่ 3 เนื่องจากท่านมีเรือก าปั่นค้าขายกับต่างประเทศอยู่หลายล า จึงหาซื้อวัสดุก่อสร้างส่วน

ใหญ่มาจากจีน ถาวรวัตถุที่ก่อสร้างขึ้นจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน สิ่งส าคัญในพระอารามมี

พระอุโบสถขนาดย่อม หลังคาแบบเก๋งจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้งสองด้านเป็นลายปูนปั้นมังกร

สอดสีประดับกระเบื้อง เพดานตามระเบียงเขียนลายดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานของ

พาไลสลักศิลาเป็นรูปในเรื่องสามก๊กด้วยฝีมืองดงาม บานประตูหน้าพระอุโบสถเขียนลายรดน้ าเป็นรูป

เซี่ยวกางเหยียบสิงโต บานประตูกลางเป็นลายรดน้ ารูปเทวดาถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ภายในพระ

อุโบสถฝาผนังและเสาภายในมีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกไม้  ผนังบานกกหน้าต่างด้านนอกเขียนรูป

ต้นไม้สวรรค์ต่าง ๆ เช่น ต้นนารีผลและต้นกัลปพฤกษ์ หลังพระประธานเขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว 

ลานหน้าพระอุโบสถปูด้วยแผ่นศิลาจากเมืองจีน เสมาสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นเสมาคู่ ซุ้มเสมาช่างไทย

ออกแบบและสั่งแกะสลักศิลาส าเร็จมากจากเมืองจีน พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัย

สุโขทัย มีพระนามว่า พระสิทธารถ 

 

 

ภาพที ่34 ป้ายข้อมูลวัดพิชยญาติการาม 
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ป้ายข้อมูลวัดและแผนผังวัด (ภาพท่ี 35,36) 

  จัดท าโดยสมาคมโรตารี บริเวณทางเข้าวัดทางด้านทิศเหนือ เป็นป้ายที่ให้ข้อมูลประวัติวัด 

แผนผังของวัดและสถานที่ภายในวัด บริเวณด้านซ้ายของป้ายนี้มีป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว 

เพ่ือกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายข้อมูลประวัติวัด ในป้ายมีข้อมูลดังต่อไปนี้  

 

วัดพิชยญาติการาม 

ที่ตั้งและประวัติของวัด วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิด “วรวิหาร” มีเนื้อที่ 22 ไร่ 

3 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยู่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดพิชยญาติกา

รามวรวิหาร แต่เดิมเป็นวัดร้าง ไม่มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด  ต่อมาช่วง พ.ศ.2372-2375 สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งด ารงต าแหน่งเป็นพระยาศรีพิพัฒน์ ได้ด าเนินการ

บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และสถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอาราม

หลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์จึงพระราชทานนามว่า “วัดพระญาติการาม” ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 

ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพิชยญาติการาม” (แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดพิชยญาติ) ด้วยเหตุที่

วัดพิชยญาติการามถูกยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร วัดแห่งนี้จึงมีชื่อสามัญว่า “วัด

พิชยญาติการามวรวิหาร” 

 

 

ภาพที่ 35 ป้ายข้อมูลและแผนผังวัดพิชยญาติการาม 
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ป้ายเจดีย์คู่ (ภาพที่ 36)  

 ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเจดีย์คู่ หน้าวัดด้านทิศเหนือ ในป้ายมีข้อมูล ดังนี้  

 

   เจดีย์คู่ เจดีย์มีอยู่ 2 องค์ (เจดีย์คู่) เป็นเจดีย์ทรงสถูปแบบลังกา แต่ละองค์วัดโดยรอบฐาน 

23 วา สูง 11 วาเศษ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เพียงแต่ขนาดไม่

เท่ากัน  

      

      

ภาพที่ 36 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลพระเจดีย์คู่ 
ภาพที่ 37 (ขวา) พระเจดีย์คู่วัดพิชยญาติการาม 

 

 จากข้อมูลในป้ายนี้ ได้ให้รายละเอียดว่าเจดีย์ทั้ง 2 องค์ของวัดพิชยญาติการาม (ภาพที่ 37) 

เป็นเจดีย์ทรงสถูปแบบลังกามีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เพียงแต่ขนาด

ไม่เท่ากัน อาจเป็นป้ายที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนมากนัก เนื่องจากรูปแบบ

และองค์ประกอบของเจดีย์พระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราชนั้นมีฐานประทักษิณและองค์เจดีย์ซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ องค์เจดีย์บนลานประทักษิณมีเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง 

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนล่างสุดเป็นชุดฐานบัวลูกแก้ว 3 ฐานซ้อนลดหลั่นกัน องค์ระฆังมี

ขนาดใหญ่ เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ประดับด้วยปูนปั้นรูปเสาอิงและเครื่องถ้วย 

ถัดขึ้นไปเป็นก้านฉัตรหรือแกนปล้องไฉนซึ่งประดับด้วยเสาหารที่มีรูปอัครสาวกตกแต่งอยู่เรียกกันว่า
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พระเวียน ถัดขึ้นไปเป็นปล้องไฉน ปัทมบาทและปลี ซึ่งหุ้มด้วยทองค าประดับด้วยอัญมณีมีค่า20 แต่

รูปแบบของเจดีย์คู่ทั้ง 2 องค์นี้มีลักษณะของเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานเป็นอาคารที่มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 

ด้านมีประตูเข้าไปภายใน และเป็นที่พระประดิษฐานพระพุทธรูป ที่หน้าบันหลังคามุข เหนือส่วน

อาคารเป็นลานประทักษิณแล้วจึงถึงส่วนฐานของเจดีย์ทรงระฆังซึ่งชั้นแรกมีคูหาประดับโดยรอบ 

เหนือขึ้นไปจึงเป็นมาลัยเถา   รองรับองค์ระฆังบัลลังก์สี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมรองรับส่วนยอดที่เป็น

ปล้องไฉนและปลียอด  เจดีย์ทั้ง 2 องค์มีบางประการที่แตกต่างกัน เช่น องค์ด้านซ้ายของพระอุโบสถ

มีบัลลังก์แปดเหลี่ยมและมีมาลัยเถา เป็นมาลัยลูกแก้วอกไก่ 3 ชั้น ส่วนองค์ด้านขวาพระอุโบสถมี

บัลลังก์เป็นสี่เหลี่ยมและมีมาลัยเถาเป็นลูกแก้ว 2 ชั้น  ลักษณะพิเศษของเจดีย์ทั้งสององค์ คือ ที่บัว 

ฝาระมีเหนือบัลลังก์มีลักษณะคล้ายมงกุฎและมีบัวคลุมรองรับปล้องไฉน  ส่วนปลียอดมีลักษณะคล้าย

กับการจ าลองเจดีย์ไปประดับไว้อีกครั้งหนึ่ง21           

 จากรูปแบบดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าป้ายข้อมูลนี้ อาจใช้เพียงรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังของ

เจดีย์ 2 องค์ที่ดูแล้วคล้ายกับเจดีย์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช โดยมิได้ให้รายละเอียดที่

แตกต่างกัน ป้ายที่ให้ข้อมูลเช่นนี้อาจท าให้การรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีความรู้เข้าใจทาง

ประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าใจไม่ครบถ้วนและอาจก่อให้เกิดความสับสนได้  

 

ป้ายพระปรางค์ 3 องค ์(ภาพท่ี 38,39)  

ป้ายนี้ตั้งอยู่บริเวณลานประทักษิณทางขึ้นปรางค์ประธาน ฐานท าด้วยปูน ตัวป้ายมีตัวอักษรและมี

กรอบพลาสติกหุ้ม มีข้อมูลในป้าย ดังนี้        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ไทยสำยสัมพันธก์ับศรีลังกำ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 
2563), 62. 
 21 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 441- 442. 
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 พระปรางค์มีอยู่ 3 องค์ องค์ใหญ่วัดโดยรอบฐาน 33 วา 2 ศอกเศษ ฐานสูง 21 วา 1 ศอก 

(ข้อความเลือนหายไป) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์คือ พระกกุสันธะพุทธเจ้า 

พระโกนาคมะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า พระโคตมะพุทธเจ้า และเป็นที่บรรจุอัฐิตระกูลบุนนาค  

 พระปรางค์องค์เล็ก 2 องค์ แต่ละองค์มีขนาดและรูปทรงเหมือนกัน คือ วัดโดยรอบฐาน 15 

วา สูง 11 วาเศษ องค์ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลอง 4 รอย สลักไว้บนแผ่น

ศิลาส าริด  

 ลานพระปรางค์ ในอดีตมีพระปรางค์ขนาดเล็กอยู่องค์หนึ่ง มีวิหารคดอยู่โดยรอบต่อมาพระ

ปรางค์ดังกล่าวช ารุดหักพังลงมาสุดความสามารถท่ีจะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนดีได้ สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้ากรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส ประทานอนุญาตให้รื้อออกเม่ือ พ.ศ.2457 แล้วปรับเป็นลานกว้างดังที่ปรากฏอยู่ทุก

วันนี้  

       

                

ภาพที่ 38 (ซ้าย) ป้ายข้อมูลพระปรางค์ 3 องค์ 
ภาพที่ 39 (ขวา) ป้ายข้อมูลพระปรางค์ 3 องค์ 

 

 จากป้ายข้อมูลนี้ มีการให้ข้อมูลทั่วไปของเจดีย์ มิได้กล่าวถึงศิลปกรรมของพระปรางค์ทั้ง 3 

องค์ เช่น รูปแบบของพระปรางค์ประธานที่อาจเรียกเป็นเจดีย์ทรงปรางค์หรือเป็นมณฑปจัตุรมุขยอด

ปรางค์ ลักษณะของอาคารจัตุรมุขยอดปรางค์นี้ปรากฏอีกแห่งหนึ่งคือ ปราสาทพระเทพบิดร และ

รูปแบบของพระปรางค์ปีก 2 องค์ มีรูปแบบตัวองค์ปรางค์อยู่ในผังกลมไม่ได้เพ่ิมมุมตามระเบียบของ
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ปรางค์ มีการประดับด้วยกลีบบัวขนาดใหญ่ติดอยู่โดยรอบ ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบปรางค์ที่มีมาแต่

เดิม22  

 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการให้

ความรู้ทางด้านศิลปกรรมแก่ผู้มาเยี่ยมชม ท าให้ผู้ที่เดินทางไปชมโบราณสถานเข้าใจถึงความส าคัญ

และคุณค่าในโบราณสถานมากขึ้น 

 

1.2.2 ป้ำยข้อมูลแบบไม่ถำวร 

ป้ายข้อมูลอสีติมหาสาวก (ภาพท่ี 40,41)  

 บริเวณก าแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ เป็นแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติก ติดตั้งบริเวณตู้

กระจก ด้านหน้าพระอสีติมหาสาวก ให้ข้อมูลรายละเอียดประวัติโดยสังเขปอสีติมหาสาวกท้ังหมด 80  

องค์      

                   

                          

ภาพที่ 40 (ซ้าย) พระอสีติมหาสาวก 
ภาพที่ 41 (ขวา) ป้ายข้อมูลอสีติมหาสาวก 

 

 ภายในวัดพิชยญาติการาม มีป้ายข้อมูลที่ท าขึ้นในรูปแบบข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว 

(Quick Response Code หรือ QR Code) หน่วยงานที่จัดท าป้ายคือ สโมสรโรตารี บริเวณวัดพิชย

                                                           

 22 เรื่องเดียวกัน, 436. 
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ญาติการามมีทั้งหมด 10 ป้าย มีลักษณะป้าย 3 รูปแบบ คือ แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ

แบบมีฐานและเสารองรับแผ่นป้าย เป็นป้ายแสดงข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็วเพ่ือน าไปยังแหล่งข้อมูล

เว็บเพจออนไลน์  

ป้ายข้อมูลตอบกลับเร็วประวัติวัดพิชยญาติการาม (ภาพที่ 42)  

 เมื่อท าการเข้าถึงข้อมูลแล้ว ได้แสดงผลไปยังเว็บเพจซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพ ข้อมูล

ตัวอักษรและข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์ จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพที่ 43) มีข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

 

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นพระ

อารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในอดีตเคยเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณร

จ าพรรษา จนในช่วงปี พ.ศ.2372- 2375 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้

บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่  3 จึงได้พระราชทาน

นามว่า วัดพระยาญาติการาม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดพิชยญาติกา

ราม”(อ่านว่า วัด-พิ-ชะ-ยะ-ยา-ติ-กา-ราม) แต่ชาวบ้านบ้านนิยมเรียกว่าวัดพิชัยญาติ ปูชะนีวัตถุและ

ถาวรวัตถุที่ส าคัญของวัดนี้คือ พระอุโบสถท่ีเป็นศิลปะแบบจีนมีองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูน

ปั้นโบราณปางมารวิชัยนามว่า “พระสิทธารถพุทธเจ้า” หรือ “หลวงพ่อสมปรารถนา”ด้านหน้าพระ

อุโบสถมีเจดีย์คู่ 2 องค์ เป็นทรงระฆัง ซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อทอง และพระ

ปรางค์ 3 องค์ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ พระศรีอาริยเมตไตรยและพระพุทธบาทจ าลอง 

4 รอย 

 

 

ภาพที่  42 ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วประวัติวัดพิชยญาติการาม 
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ภาพที่  43 หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 
 

ป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็วพระอสีติมหาสาวก (ภาพท่ี 44)  

 มีทั้งหมด 4 จุด รูปแบบของป้าย มีลักษณะเป็นป้ายขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ติดตั้งบริเวณ

กระจกด้านหน้าของพระอสีติมหาสาวก เหมือนกับข้อมูลตัวอักษร ป้ายทั้ง 4 จุดนี้ทั้งหมดมีข้อมูล

เหมือนกัน ข้อความมีดังต่อไปนี้ เมื่อท าการเข้าถึงข้อมูลแล้ว ได้แสดงผลไปยังเว็บเพจ (ภาพที่ 45) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย รูปภาพ ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยาย 

  

 พระอสีติมหาสาวก ภายในศาลารายรอบพระอุโบสถ ตั้งอยู่รายรอบพระอุโบสถส าหรับ

ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก-พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ส าคัญ และเป็นพระภิกษุผู้บรรลุธรรมข้ันสูงสุด คือ 

อรหัตถผล เป็นพระอรหันต์แล้วทั้งหมดทุก ๆ องค์ มี 80 องค์ ด้านหลังและด้านทิศตะวันตกเป็น

ลักษณะเก๋งจีน ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะผสมผสานกับศิลปะตะวันตก ท าเป็นซุ้มประตูโค้งแบบ

ตะวันตกรองรับด้วยเสาเป็นจังหวะ แต่ส่วนยอดท าเป็นหลังคาและมีหน้าบันแบบสถาปัตยกรรมแบบ

พระราชนิยม  
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ภาพที่ 44 (ซ้าย) ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระอสีติมหาสาวก 
ภาพที่ 45 (ขวา) หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 

 

ป้ายข้อมลูรหัสแบบตอบกลับเร็ว พระเจดีย์คู่และหลวงพ่อเงิน (ภาพท่ี 46)  

 ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีแถบยึดติดกับตัวป้ายติดตั้งบริเวณฐานด้านหน้าหลวงพ่อเงิน 

ตัวป้ายท าด้วยพลาสติก เมื่อท าการใช้ข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็วจะแสดงรูปภาพเจดีย์ มีข้อมูล

ตัวอักษรและข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพที่ 47) ข้อความ

ดังนี้ 

 

 พระเจดีย์คู่ 2 องค์ ตั้งอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถทางทิศเหนือ เป็นเจดีย์ทรงสถูปแบบลังกา 

แต่ละองค์วัดโดยรอบฐาน 23 วา สูง 11 วาเศษ ตามประวัติว่าสร้างก่อนพระปรางค์ถอดแบบมาจาก

พระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะโดยทั่วไปคือ ฐานด้านล่างท าฐานยกสูงท าในลักษณะแบบ

ตะวันตก คือ มีช่องวงโค้งและมีประตูทางเข้าเป็นซุ้ม รับส่วนฐานด้านบนที่มีการเจาะช่องเป็นวงโค้ง

รองรับฐานปัทม์ ต่อเนื่องด้วยลูกแก้ว 3 ชั้น องค์ระฆังบัลลังก์และปล้องไฉนปลียอด พระเจดีย์ 2 องค์

ถึงแม้มีขนาดเท่ากันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ พระเจดีย์นี้มีบัวลูกแก้ว 2 ชั้นรองรับองค์ระฆัง 

บัลลังก์สี่เหลี่ยมซึ่งภายในพระเจดีย์ประดิษฐานหลวงพ่อเงิน  
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ภาพที่  46 (ซ้าย) ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระเจดีย์คู่ 
ภาพที่  47 (ขวา) หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 

 

ป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว พระเจดีย์คู่และหลวงพ่อทอง (ภาพท่ี 48)  

 ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีแถบยึดติดกับตัวป้ายติดตั้งบริเวณฐานด้านหน้าหลวงพ่อทอง 

ตัวป้ายท าด้วยพลาสติกเมื่อท าการใช้ข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว จะแสดงรูปภาพเจดีย์ มีข้อมูล

ตัวอักษรและข้อมูลเสียงเมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพที่ 49) ข้อความ

ดังนี้ 

 

 พระเจดีย์คู่ หลวงพ่อทอง พระเจดีย์คู่ 2 องค์ตั้งอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถทางทิศเหนือ เป็น

เจดีย์ทรงสถูปแบบลังกา แต่ละองค์วัดโดยรอบฐาน 23 วา สูง 11 วาเศษ ตามประวัติว่าสร้างก่อนพระ

ปรางค์ถอดแบบมาจากพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะโดยทั่วไปคือ ฐานด้านล่างท าฐานยก

สูงท าในลักษณะแบบตะวันตก คือ มีช่องวงโค้งและมีประตูทางเข้าเป็นซุ้ม รับส่วนฐานด้านบนที่มีการ

เจาะช่องเป็นวงโค้งรองรับฐานปัทม์ ต่อเนื่องด้วยลูกแก้ว 3 ชั้น องค์ระฆังบัลลังก์และปล้องไฉนปลี

ยอด พระเจดีย์ 2 องค์ถึงแม้มีขนาดเท่ากันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ พระเจดีย์นี้มีบัวลูกแก้วอกไก่ 

3 ชั้นรับองค์ระฆัง บัลลังก์แปดเหลี่ยมซึ่งภายในพระเจดีย์ประดิษฐานหลวงพ่อทอง 
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ภาพที่ 48 (ซ้าย) ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระเจดีย์คู่ 
ภาพที่ 49 (ขวา) หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 

 

ป้ายรหัสข้อมูลแบบตอบกลับเร็วประติมากรรมนูนต่ าวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก (ภาพท่ี 50)  

 ตัวฐาน เสาและป้ายข้อมูลท าจากโลหะ มีฐานและเสารองรับแผ่นป้ายข้อมูล ตั้งบริเวณ

ทางเข้าพระอุโบสถเมื่อท าการใช้ข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว จะแสดงภาพเจดีย์ มีข้อมูลตัวอักษรและ

ข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพที่ 51) ข้อความดังต่อไปนี้  

 

 ภาพแกะสลักพงศวดารจีน (ในข้อมูลสะกดผิด) เรื่องสามก๊ก บริเวณเสาพาไลรอบนอกพระ

อุโบสถเป็นภาพหินสลักพงศวดารจีนเรื่องสามก๊ก แบ่งเป็นตอน ๆ เฉพาะตอนที่ส าคัญจ าหลักลายลง

บนแผ่นหิน มีจ านวน 22 ภาพ สันนิษฐานว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติสั่งเข้ามาจากประเทศ

จีน ซึ่งปัจจุบันภาพสลักหินเรื่องสามก๊กนี้ บางภาพก็ลบเลือนไปจนไม่สามารถดูออกได้ว่าเป็นตอนใด 

อ่านได้เพียงแค่ 15 ตอนเท่านั้น นับว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีภาพแกะสลักหินเรื่องสามก๊ก  

          

ภาพที่ 50 ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วสามก๊ก 
ภาพที่ 51 หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 
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ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระสิทธารถพุทธเจ้า (ภาพท่ี 52)  

 ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ไม่มีแถบยึดตัวป้าย ตั้งบริเวณโต๊ะหมู่บูชาด้านหน้าพระประธาน 

เมื่อท าการใช้ข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว จะแสดงรูปภาพพระสิทธารถพุทธเจ้า มีข้อมูลตัวอักษรและ

ข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพท่ี 53) ข้อความดังต่อไปนี้  

 

 พระสิทธารถพุทธเจ้า พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยในสมัย

สุโขทัยมีพระนามว่า “พระสิทธารถพุทธเจ้า หรือสมเด็จหลวงพ่อสมปรารถนา” มีขนาดหน้าตัก 3 

ศอก 1 คืบ เป็นพระพุทธรูปรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ ตามประวัติกล่าวว่า โดย

อัญเชิญมาจากวัดวิหารทอง จ.พิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมา

ทอดพระเนตรทรงตรัสชมว่าสวยงามยิ่งนัก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท าฉัตรขาว 5 ชั้น มาถวายเป็นราช

สักการะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจ านวนมากจนถึงปัจจุบัน ด้านหน้ามีพระพุทธรูป

ปางสมาธิมีศิลปะอู่ทองพระนามว่า “พระวรวินายกหรือหลวงพ่อด า” ขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก สูง 1 

ศอก 1 คืบเศษ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

โปรดให้หล่อข้ึนเมื่อ พ.ศ.2465 แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ 

 

                           

ภาพที่ 52 (ซ้าย) ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระสิทธารถ 
ภาพที่ 53 (ขวา) หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 

 

ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระปรางค์รายทิศตะวันตก (ภาพที่ 54)  

 ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ไม่มีแถบยึดตัวป้าย ตั้งบริเวณด้านหน้ารอยพระพุทธบาทเมื่อท า

การใช้ข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว จะแสดงรูปภาพพระปรางค์รายทิศตะวันตก ภาพรอยพระพุทธ
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บาท มีข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลเสียง เมื่อกดสัญลักษณ์จะมีเสียงผู้บรรยายเหมือนตัวอักษร (ภาพที่ 

55) ข้อความดังนี้  

 

 พระปรางค์รายทิศตะวันตก พระปรางค์รายทิศตะวันตกที่ขนาบด้านข้างตั้งอยู่ในฐานเดียวกับ

ปรางค์ประธาน มีลักษณะเหมือนกับพระปรางค์ประธาน แตกต่างกันในส่วนรายละเอียดส่วนยอดของ

พระปรางค์ท าเป็นวงแหวนซ้อนกันรับส่วนยอดผังกลมมีลายกลีบดอกบัวประดับ ต่อด้วยยอดนภศูล 

ซึ่งภายในพระปรางค์รายทิศตะวันตกนี้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง 4 รอยจ าหลักในแผ่นหิน  

         

 

 

        

 
 
 

ภาพที่ 54 ป้ายแสดงรหัสตอบกลับเร็วพระปรางค์รายทิศตะวันตก 

 

ภาพที่ 55 หน้าเว็บเพจเมื่อน าทางด้วยรหัสตอบกลับเร็ว 
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ป้ายเตียงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ภาพที่  56)  

               

ภาพที่  56 ป้ายเตียงบรรทมบริเวณหน้าพระอุโบสถ 
ภาพที่  57 เตียงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 

  

 จากป้ายนี้ระบุไว้ว่าคือ เตียงบรรทมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ภาพที่  57)  แต่

ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าได้มาจากแหล่งใด และไม่ได้บอกถึงหน้าที่ใช้งานที่แท้จริงของเตียงนี้ว่าเหตุใดจึง

มาอยู่หน้าพระอุโบสถ ทางวัดควรท าป้ายให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะการให้ข้อมูลเพียงแค่ค า

ว่า เตียงบรรทม เป็นการใช้ค าราชาศัพท์ซึ่งใช้กับกษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ไม่ควรใช้กับขุนนางแม้

ท่านนั้นจะมีเชื้อสายราชินิกุลและด ารงต าแหน่งขุนนางระดับสูง  แต่อาจไม่เหมาะสมในการใช้ค าว่า 

บรรทม ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจผิดได้ นอกจากนี้บนเตียงนี้ยังประกอบไปด้วยโต๊ะขาสิงห์  

และเสลี่ยงคานหามท าด้วยไม้และงาช้างซึ่งได้ใช้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรม การที่ท าป้ายระบุเพียงเตียง

บรรทม อาจท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในข้อมูล จากข้อมูลในหนังสือวัดพิชยญาติการามได้กล่าวว่า 

“เป็นเตียงนอนเดิมเป็นของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ถวายให้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรมและ

ธรรมาสน์พระปาติโมกข์”23 

 เตียงนี้ยังมรีูปแบบศิลปกรรมการประดับตกแต่งด้วยศิลปะจีนและลวดลายอย่างเทศ ลักษณะ

เป็นลายหงส์ดั้นเมฆ (ภาพที่ 58) และลวดลายประดับแจกันที่มีลายใบเทศ (ภาพที่ 59) ซึ่งในป้ายไม่ได้

มีการให้ข้อมูลทางศิลปกรรมใด ๆ ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรเพ่ิมข้อมูลทางด้านศิลปกรรม การ

                                                           

 23 พระมหาปกรณ์ กิตตฺิธโร, วัดพิชยญำติกำรำมวรรวิหำร, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง
,2559), 149. 
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ประดับตกแต่งและคติสัญลักษณ์มงคลของจีนให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ที่มาชมได้เห็นคุณค่าและ

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในงานช่างศิลปกรรมโบราณ  

 

 

ภาพที่  58 ลวดลายหงส์ดั้นเมฆ 
 

 

ภาพที่  59 ลวดลายประดับแจกันลายใบเทศ 
 

 นอกจากนี้ภายในวัดนอกเขตก าแพงแก้วทางทิศตะวันออก ยังมีอาคารทรงยุโรป ชื่อตึก

สุขุมาลลัย (ภาพที่  60)  อาคารนี้สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระอัครราชเทวี ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายวัดพิชยญาติการาม ต่อมาได้ใช้เป็นโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาชาย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเขตคลองสาน ลักษณะของหน้าบันและกรอบ

หน้าต่างที่ท าเป็นวงโค้ง ซึ่งได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 และกุฏิทรงช่วย (ภาพที่ 61) เป็นอาคาร
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ทรงยุโรปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2440 เช่นกัน24 เป็นอาคารมีที่คุณค่าทางศิลปกรรมที่น่าสนใจ

อีกจุดหนึ่ง แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ การท าสื่อสารสนเทศเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าต้องมีการท า

สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม รวมถึงเว็บไซต์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลก่อนเดินทาง

ได้  

 

           

ภาพที่  60 (ซ้าย) ตึกสุขุมาลลัย 
ภาพที่  61 (ขวา) กุฏิทรงช่วย 

 

 จากการส ารวจข้อมูลสื่อสารสนเทศ พบว่าสื่อสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ภายในวัดพิชย

ญาติการาม มีการให้ข้อมูลทางศิลปกรรมบางจุดที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น ป้ายข้อมูลพระปรางค์ 3 องค์มี

เพียงประวัติโดยทั่วไป มิได้ให้รายละเอียดทางด้านศิลปกรรมของพระปรางค์ ป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบ

กลับเร็วยังมีไม่ครบถ้วน ขาดจุดส าคัญภายในวัด เช่น พระอุโบสถ พระปรางค์ประธานภายใน

ประดิษฐานพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ พระปรางค์ทิศตะวันออกซ่ึงประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย อาจ

เป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวอาจเคยมีการติดตั้งป้ายรหัสตอบกลับเร็วเหมือนกับจุดอ่ืน ๆ แต่อาจได้รับ

ความเสียหายหรือสูญหายไป เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นป้ายขนาดเล็กท าด้วยวัสดุที่แตกหักง่าย มีเพียง 2 

จุดที่มีฐานยึดกับตัวป้ายไม่ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ คือ พระเจดีย์คู่ หลวงพ่อเงินและหลวงพ่อทอง จุด

อ่ืน ๆ ที่มีป้ายในลักษณะเดียวกันไม่มีฐานที่ยึดตัวป้ายไว้ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงอาคาร

สุขุมาลลัยและกุฏิทรงช่วย ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เป็นจุดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวสนใจ

                                                           

 24 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 442-443. 
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มาชม การขาดป้ายข้อมูลในจุดดังกล่าว จึงอาจท าให้นักท่องเที่ยว ไม่สามารถทราบข้อมูลในจุดที่

ส าคัญ ๆ ได้ ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าในโบราณสถาน 

 

 

1.3 วัดอนงคำรำม 

1.3.1 ป้ำยข้อมูลถำวร 

ป้ายข้อมูลประวัติวัดอนงคาราม (ภาพที่ 62)  

 จัดท าโดยกรุงเทพมหานคร ป้ายนี้ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านทิศใต้ของวัด ข้อมูลภายในป้ายมี

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงข้อความในป้ายภาษาไทย ดังต่อไปนี้  

 

วัดอนงคารามวรวิหาร 

 เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดน้อยข าแถม โดยท่านผู้หญิงน้อย ใน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เป็นผู้สร้างขี้นในสวนกาแฟของท่าน เมื่อปี พ.ศ.

2393 แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายในรัชกาลที่ 3 เป็นพระอารามหลวง ต่อมารัชกาลที่ 4 พระราชทานนาม

ใหม่ว่า วัดอนงคาราม พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 คือ มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง หัวเสา

ประดับด้วยกลีบบัว มีคันทวยโดยรอบวิหาร ภายในมีพระประธานพระนามว่า พระจุ ลนาค เป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย หล่อด้วยโลหะปิดทองได้อัฐเชิญมาจากสุโขทัยเมื่อปี พ.ศ.2492 

หมู่กุฏิเป็นเรือนมนิลา ประดับด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายสวยงาม ภายในวัดยังได้รวบรวมพระพุทธรูป

ส าคัญและข้าวของเครื่องใช้ของสมเด็จพุฒาจารย์พุทธมหาเถระ (นวม) ไว้ภายในกุฏิหลังหนึ่งโดยเปิด

ให้ประชาชนเข้าชมและสักการะเฉพาะในวันเข้าพรรษาและวันปีใหม่เท่านั้น  

  

 จากข้อมูลของป้ายนี้ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องประวัติวัด มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปส าคัญภายใน

พระวิหารและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในเขตสังฆาวาสซึ่ง เปิดเพียงปีละ 2 วัน ในป้ายข้อมูลมิได้

กล่าวถึงพระอุโบสถและพระประธาน มีข้อมูลทางศิลปกรรมบ้างเล็กน้อย อาจเนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด 
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ภาพที่  62 ป้ายข้อมูลวัดอนงคาราม 
 

ป้ายเสาหินโบราณ (ภาพท่ี 63) เสาหินโบราณ (ภาพท่ี 64)  
 ป้ายไม่ระบุหน่วยงานที่จัดท า ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระวิหาร ติดกับประตูทางเข้าวัด
บริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา ตัวป้ายท าด้วยแผ่นหินตั้งอยู่ใกล้กับเสาหินโบราณ ในป้ายมีรูปภาพ
เดิมของเสาหินพร้อมตัวอักษร รายละเอียดในป้ามีดังต่อไปนี้  
 

เสาหินโบราณ 2 ต้น  

 สูงต้นละ 380 ซม. เนื้อหินแกรนิต สันนิษฐานว่าเป็นหินถ่วงเรือส าเภามาจากเมืองจีน (กัน

ไม่ให้เรือโคลง) ที่เรียกกันว่า หินอับเฉา เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 3 (ประมาณ พ.ศ.2393) เดิมเป็นส่วนประกอบของท่าน้ าวัดอนงคารามในสมัยที่หน้าวัดอยู่ทางด้าน

คลองตลาดหรือคลองตลาดสมเด็จหรือคลองวัดอนงคารามในปัจจุบัน (ตรงหน้าวิหารหลวงพ่อจุลนาค) 

เมื่อมีการตัดถนนสมเด็จเจ้าพระยา หน้าวัดจึงเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านถนน ท่าน้ าหน้าวัดเดิมได้ถูกรื้อ

ออกไป แต่เสาหินทั้ง 2 ต้นยังปักอยู่ในคลองตลาดเพ่ือใช้ผูกเรือ (ดังในภาพ) เมื่อมีการตัดถนนซอย

วัดอนงคารามขนานคลองตลาดไปถึงแม่น้ าเจ้าพระยาและการคมนาคมได้เปลี่ยนเป็นการใช้รถยนต์ 

การสัญจรทางน้ าในคลองตลาดจึงหมดไป เมื่อมีการสร้างเขื่อนริมคลองจึงได้ถอนเสาหินทั้ง 2 ต้นออก

จากคลองมากองทิ้งไว้ที่ริมตลิ่ง 

 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะสงฆ์วัดอนงคารามโดยพระเทพโมลี (ขิม อิสฺสรธมฺโม) 

เจ้าอาวาสร่วมกับสมาคมศิษย์อนงคารามฯ ได้น าเสาหินทั้ง 2 ต้นมาอนุรักษ์ไว้ดังที่เห็นในปัจจุบัน 
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ภาพที่  63 (ซ้าย) ภาพป้ายข้อมูลเสาหินโบราณ 
ภาพที่  64 (ขวา) ภาพเสาหินโบราณภายในวัดภายในวัดอนงคาราม 

 

 วัดอนงคารามยังมีจุดอ่ืนที่มีความส าคัญทางศิลปกรรม เช่น พระวิหาร พระอุโบสถที่มีการ

ประดับตกแต่งหน้าต่าง ประตูพระวิหารและพระอุโบสถด้วยลายอย่างเทศที่มีความงดงามอ่อนช้อย 

บุษบกหรือปราสาททรงสูงที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระประธานภายในพระอุโบสถที่ยังคงเค้าพระ

พักตร์แบบพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ มีพระพักตร์อย่างหุ่นรวมถึงพระพุทธรูป

ทรงเครื่องประทับยืน 2 องค์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 325 แต่ภายใน

วัดกลับไม่พบป้ายสื่อสารสนเทศแสดงสถานที่ส าคัญเหล่านี้มีเพียงป้ายเสาหินโบราณเท่านั้น   ภาพ

โดยรวมของวัดนั้นมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังไม่มีสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ที่

จะให้นักท่องเที่ยวสืบค้นข้อมูลศึกษาหาความรู้ก่อนมาเยี่ยมชม 

 

1.4 วัดบุปผำรำม 

1.4.1 ป้ำยข้อมูลถำวร  

ป้ายข้อมูลวัดบุปผาราม (ภาพที่ 65)  

 ป้ายจัดท าโดยกรุงเทพมหานคร บริเวณทางเข้าวัดทางทิศเหนือ ข้อมูลภายในป้ายมีดังต่อไปนี้  

 

 

                                                           

 25 เรื่องเดียว, 446. 
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 วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดดอกไม้ มีมาตั้งแต่สมัยกรุง

ศรีอยุธยาในเวลาต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ภรรยาของสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ และรัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชได้ทรงแต่งตั้งพระ

ธรรมยุติกนิกายไปครองวัด ต่อมาได้พระราชทานแปลงนามวัดเป็น วัดบุปผาราม พระวิหารเป็น

สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน คือมีภาพเขียนตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บาน

หน้าต่างเป็นภาพโต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีน หน้าบันของพระวิหารเป็นดวงตราสุริยมณฑล รูปพระ

อาทิตย์ทรงราชรถเทียมราชสีห์ ซึ่งเป็นตราประจ าต าแหน่งของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ในสมัยรัชกาลที่ 5  

 

 

ภาพที่  65 ป้ายข้อมูลวัดบุปผาราม 
 

 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อมูลประวัติวัดมีข้อมูลศิลปกรรมค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ภายในป้ายมี

การให้ข้อมูลว่า “พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน” อาจมีการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมาก

นัก เนื่องจากภายในพระวิหารนั้นมิได้มีแต่ศิลปกรรมไทยและจีน แต่ยังมีศิลปะแบบตะวันตก

ผสมผสานด้วย เช่น การวาดจิตรกรรมเทพแบบศิลปะตะวันตก นอกจากนี้ในป้ายยังได้มีการเพ่ิมที่อยู่

เว็บไซต์ของทางวัดเพ่ือน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

ป้ายการเดินทางท่องเที่ยวในย่านกุฎีจีนและชุมชนใกล้เคียง (ภาพที่ 66)  

 จัดท าโดย บวร on tour ตั้งบริเวณทางทิศเหนือของวัด ป้ายข้อมูลนี้โครงสร้างท าจากไม้และ

สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในป้ายประกอบไปด้วยแผนที่ย่านกุฎีจีน อันประกอบไปด้วย 6 ชุมชน ได้แก่
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ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนบุปผาราม ชุมชนโรงคราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนวัดประยุร

วงศ์ นอกจากนี้ด้านล่างของป้ายยังมีป้ายข้อมูลรหัสแบบตอบกลับเร็ว (Quick Response Code หรือ 

QR Code)  โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ Scan me ก ากับอยู่ข้างใต้ แต่เมื่อได้ท าการเข้าถึงข้อมูล ณ 

ปัจจุบันในเดือนมกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่สามารถแสดงผลได้   

 

 

ภาพที่  66 ป้ายการท่องเที่ยวในย่านกุฎีจีนและชุมชนใกล้เคียง 
 

ป้ายภาพชุมชนวัดบุปผาราม (ภาพที่ 67,68)  

 จัดท าโดยความร่วมมือหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในป้ายประกอบไปด้วยภาพพระอุโบสถและพระวิหารวัดบุปผาราม 

นอกจากนี้ยังมภีาพงานหัตถกรรมในชุมชน  เช่น การปักผ้าลายดอกพุดตาน ขนมกะลอจี๊   

 จากข้อมูลป้ายภาพนี้มิได้ให้รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัดบุปผารามและชุมชนโดยรอบ มี

เพียงภาพและตัวอักษรบรรยายว่าเป็นภาพอะไรเพียงเท่านั้น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีขนาดป้าย

ค่อนข้างใหญ่นี้ ควรให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชุมชนนั้นด้วย เพื่อที่ว่าเมื่อมี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การน าเสนอเพียงรูปภาพเป็นการ

ให้รายละเอียดที่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้รับสารมากนัก ไม่ท าให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุ มชนที่ได้

น าเสนอตามป้าย เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอาจไม่ทราบถึงจุดที่ผลิตและขายสินค้าในชุมชนนั้น 

และไม่สามารถสืบค้นผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้   
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ภาพที่  67 (ซ้าย) ป้ายภาพชุมชนวัดบุปผาราม 
ภาพที่  68 (ขวา) ภาพขยายป้ายภาพชุมชนวัดบุปผาราม 

 

ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวบริเวณมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน – คลองสาน (ภาพที่ 69) 

  จัดท าป้ายโดยห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดทางทิศเหนือในป้ายได้แสดง

แผนที่ในย่านนี้ และแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น ศาสนสถาน มรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์

และแหล่งเรียนรู้ ตลาดและศูนย์การค้า สวนสาธารณะและชุมชน ที่มุมด้านซ้ายของภาพ มีป้ายรหัส

แบบตอบกลับเร็วที่มุมด้านซ้ายของภาพ เมื่อท าการเข้าถึงข้อมูลจะน าไปยังเว็บเพจของมูลนิธิ

ประชาคมย่านกะดีจีน – คลองสาน ซึ่งเป็นองค์กรการอนุรักษ์และบูรณะพ้ืนที่แห่งนี้ ในเว็บเพจได้

กล่าวถึงหน้าที่ การท างานพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนย่านนี้  

 

 

ภาพที่  69 ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวบริเวณมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีน – คลองสาน 
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 วัดบุปผารามยังขาดสื่อสารสนเทศภายในวัดค่อนข้างมาก ภายในวัดไม่มีป้ายแสดงข้อมูลหรือ 

QR CODE เพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดใด ๆ หากต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของวัด ต้องเข้าไปยัง

เว็บเพจของทางวัดเท่านั้น เมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปยังเว็บไซต์ของทางวัด www.watbuppha.org พบว่าใน

เว็บไซต์มีการให้ข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างละเอียดแต่อาจมีบางสิ่งที่ขาดไปและเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการชม

วัดบุปผาราม คือ จิตรกรรมภายในพระวิหารที่ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพียงการสื่อว่ าเป็น

ภาพจิตรกรรมตอนใด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น แผนผังของงานจิตรกรรมเพ่ือ

แสดงให้ผู้ชมทราบว่าผนังแต่ละด้านเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติ เทคนิคการ

วาดภาพแบบศิลปะจีนแลศิลปะตะวันตกซึ่งเป็นจุดที่มีความน่าสนใจในพระวิหารแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง  

 

2. สถำนภำพตลำดกำรท่องเที่ยวไม่เป็นที่นิยม 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันบริเวณนิวาสสถานเดิมตระกูลบุนนาคนั้น วัดที่เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มากท่ีสุด คือ วัดประยุรวงศาวาส อาจเป็นเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม 

โดยที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ท าให้สามารถ

สังเกตเห็นได้ง่าย  

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น มีการคมนาคมที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทาง

เรือและวัดนี้ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นวัดที่ได้รับรางวัล

โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประจ าปี พ.ศ.2556 จากองค์การศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) นอกจากนี้เมื่อมีการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ 

มักมีการเลือกวัดประยุรวงศาวาสเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางชุมชนในย่านนี้ ท าให้เป็นที่รู้จักของ

บุคคลทั่วไป 

 ส่วนวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มนี้ เช่น วัดพิชยญาติการาม อาจไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าไปท าบุญ ถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม กลุ่มผู้สนใจส่วนหนึ่งเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมจึงท าให้รู้จักวัดนี้อยู่บ้าง   

 วัดอนงคารามและวัดบุปผารามนั้น อาจมีนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มบุคคลเดินทางเข้าชมค่อนข้าง

น้อย  เนื่องจากการขาดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของทางวัด ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 

สถานการณ์การท่องเที่ยวบริเวณนี้โดยทั่วไป มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณนี้ แต่

อาจมิได้มีจ านวนมากเท่ากับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญบริเวณฝั่งพระนครซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากร

ท่องเที่ยวหลักของกรุงเทพมหานคร    
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 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในย่านนี้ส่วนหนึ่งมักเป็นกลุ่มที่เข้าไปท าบุญไหว้พระ 

ถวายสังฆทาน และมีบางกลุ่มที่ เป็นผู้สนใจทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีการจัดกลุ่มท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายให้

ความรู้ในสถานที่โดยใช้วิธีการเดินเท้า การใช้จักรยานในการชม หรือการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าจัดโดย

ผู้ประกอบการน าเที่ยวต่าง ๆ หรือจากวิทยากรที่จัดน าชมข้อมูลเชิงลึกทางด้านประวัติศาสตร์ แต่ส่วน

ใหญ่ในการจัดรายการน าเที่ยว มักไม่ครอบคลุมกลุ่มนิวาสสถานเดิมตระกูลบุนนาคทั้ง 4 วัด โดยส่วน

ใหญ่วัดที่อยู่ในรายการจัดการท่องเที่ยว คือ วัดประยุรวงศาวาส เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์จัดการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “ชวนคุณเที่ยวกรุงเทพสัมผัสสมบัติ

เมืองกรุง”26 หรือการจัดงาน “สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดตอนค่ าคืน” จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2562 โดยภาคีเครือข่ายของวัดประยุรวงศาวาส ส านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเดินเท้าและปั่นจักรยาน มีการจัด

กิจกรรมให้บุคคลที่สนใจชมวัดประยุรวงศาวาสและวัดพิชยญาติการามยามค่ าคืน ส่วนวัดอนงคาราม

และวัดบุปผาราม มักไม่ได้รับการเลือกให้ถูกบรรจุในรายการน าเที่ยว นอกจากนี้ผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยวอาจไม่นิยมจัดรายการท่องเที่ยวบริเวณฝั่งธนบุรีมากนัก ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการอาจมองว่า

เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวชั้นรองและไม่น่าสนใจ จึงหันไปนิยมการท่องเที่ยวทางฝั่งพระนคร

มากกว่า  

 ปัญหาอีกประการหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวชมวัดในกลุ่มนี้ คือ ความสะดวกในการ

คมนาคม วิธีการที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นการใช้วิธีเดินเท้าหรือใช้รถขนาดเล็กเหมาะสมกับบุคคล

ทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเดิน

เท้าชมวัดในกลุ่มนี้อาจไม่เหมาะสมกับกลุ่มวัยเกษียณหรือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือมี

โรคประจ าตัว เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างในเรื่องของความสามารถในการเดินทางเข้าถึงของสถานที่ 

การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ บางวัดอาจมีที่จอดรถที่ค่อนข้างน้อยหรือต้องจอดรถใน

บริเวณใกล้เคียงและเดินเท้าเข้าไปชม เช่น วัดอนงคาราม วัดบุปผาราม 

 

                                                           

 26 เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2564, เขา้ถึงได้จาก https://www.prachachart.net/local-
economy/new-337075 
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3. กำรขำดควำมพร้อมในกำรรองรับของสถำนที่ท่องเที่ยว  

 นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสถานการณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวของวัดในกลุ่มนี้ คือ ความสามารถในการรองรับของสถานที่ท่องเที่ยว จากการส ารวจ หา

ข้อมูลในพ้ืนที่นี้ครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม 2564 พบว่าวัดบริเวณนิวาสสถานตระกูลบุนนาค มีจุดที่

เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ดังนี้ 

วัดประยุรวงศาวาส  

 จุดที่เปิดให้เข้าชม ได้แก่ พระวิหาร พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

อุทยานเขามอ   

           จุดที่ไม่เปิดให้เข้าชม พระอุโบสถ 

วัดพิชยญาติการาม 

 จุดที่เปิดให้เข้าชม คือ พระเจดีย์คู่ พระอุโบสถ วิหารคด พระปรางค์ 3 องค์  (เปิดให้เข้าชม

ทุกจุด) 

วัดอนงคาราม  

 จุดที่เปิดให้เข้าชม คือ พระวิหาร จุดทีไ่มเ่ปิดให้เข้าชมในพระอุโบสถ (ติดต่อล่วงหน้า) 

วัดบุปผาราม  

 จุดที่ไม่เปิดให้เข้าชม คือ พระวิหาร (ติดต่อล่วงหน้า) 

 

 ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามและสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลพระวิหาร27 ถึงสาเหตุที่ไม่เปิดพระ

อุโบสถและพระวิหารให้เข้าชมซึ่งแตกต่างจากวัดในบริเวณใกล้เคียง จากการสัมภาษณ์จึงสรุปได้ว่า  

การเปิดสถานที่ให้เข้าชมนั้น จ าเป็นต้องมีบุคคลของทางวัดเฝ้าดูแล นอกจากนี้การเปิดสถานที่

ดังกล่าวยังอาจท าให้มีกลุ่มคนไร้ญาติ ไร้ที่ พักอาศัยหรือผู้ติดสารเสพติดมาใช้สถานที่เป็นที่พักอาศัย 

อาจท าให้เกิดความเสียหายในโบราณวัตถุและทรัพย์สินของทางวัด และทางวัดได้ค านึงถึงความ

ปลอดภัยด้านต่าง ๆ อีกด้วย แต่ถ้าในกรณีที่มีผู้สนใจหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวมาศึกษาหาความรู้ให้ท า

การติดต่อล่วงหน้าจะมีพระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลมาท าการเปิดพระวิหาร ซึ่งในกรณีนี้อาจท าให้เห็นได้ว่า 

สถานที่ดังกล่าวทราบถึงความสามารถในการรองรับและข้อจ ากัดบางประการ จึงใช้ระบบการจัดการ

ของทางวัดเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว คือการให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ติดต่อล่วงหน้าก่อน

                                                           

 27 สัมภาษณ์พระสงฆผ์ู้ดูแลพระวิหารวัดบุปผาราม มกราคม 2564  
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เพ่ือจะได้ท าการเปิดจุดต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้เป็นมาตรการการป้องกันของทางวัด ไม่ให้โบราณวัตถุของวัด

ได้รับความเสียหายจากกลุ่มบุคคลอันมิพึงประสงค์  

 ส่วนวัดอ่ืน ๆ อาจมีบางจุดที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งวัน เช่น พระอุโบสถวัดประยุรวงศา

วาส  ผู้วิจัยได้สอบถามจุดประชาสัมพันธ์ของทางวัด ได้รับทราบว่าในช่วงเวลาก่อนและหลังการท า

วัตรเย็นพระอุโบสถจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปชมได้ แต่ถ้าในกรณีที่มี

นักท่องเที่ยวต้องการมาชมเป็นหมู่คณะให้ติดต่อทางวัดล่วงหน้าก่อนเช่นกัน  

 จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ผู้ดูแลวัดในกลุ่มดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบางวัดเปิดให้เข้า

ชมทุกจุด  บางวัดไม่เปิดให้เข้าชม ต้องมีการติดต่อล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่าบางวัดในกลุ่มนี้อาจยังไม่

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามในสมัยโบราณ วัดเป็นสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรม

และศึกษาพระธรรมวินัยต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ มิได้สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง 

งานศิลปกรรมภายในวัดสร้างเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

และแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างโบราณ ดังนั้นนักท่องเที่ยวในฐานะผู้มาเยี่ยมเยือนและชมงาน

ศิลปกรรมควรท าความเข้าใจในระเบียบของสถานที่และชุมชนร่วมกัน ในกรณีที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยว

และได้ท าการติดต่อล่วงหน้า ทางวัดพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า 

ทางวัดมีการจัดการที่ดี แต่สาเหตุที่ไม่สามารถเปิดพระวิหารหรือพระอุโบสถได้ตลอดนั้น เป็นการ

ป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางวัด  

 นอกจากปัจจัยอ่ืน ๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์ ความพร้อมของผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์จึงเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่

ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความงามในการชมศิลปกรรมต่าง ๆ  

 ค าว่า “มัคคุเทศก์” ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติผู้น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ได้

ให้ความหมายว่า มัคคุเทศก์ คือ ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน าเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดย

ให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หมายถึง ผู้น าทางหรือ

ชี้ทางแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนต่างถิ่นให้ได้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว28  

 ในการปฏิบัติงานหน้าที่ของมัคคุเทศก์นั้น ท าให้ต้องเดินทางไปท างานตามสถานที่ท่องเที่ยวที่

ได้รับมอบหมายและอาจมีหลายงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการ

เดินทาง อาจท าให้มัคคุเทศก์ไม่ได้เพ่ิมทักษะความรู้เพ่ิมเติมทางด้านศิลปกรรม จึงท าให้ขาดความรู้

ความเข้าใจทางศิลปกรรม ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกไม่ทราบถึง
                                                           

 28 นิศศา ศิลปเศรษฐ, อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2561), 277. 
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ที่มาและความส าคัญของศาสนสถาน โบราณสถานที่ไปชมว่าควรชมสิ่งใดบ้าง สิ่งใดเป็นจุดที่ควรชม

ภายในวัด บางครั้งมัคคุเทศก์อาจหาความรู้จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือ

จากเว็บเพจต่าง ๆ ที่มีข้อมูลผิด  ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน

ศิลปกรรมให้แก่มัคคุเทศก์ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ของมัคคุเทศก์ให้สามารถบรรยายถึงความส าคัญ 

รูปแบบของสถาปัตยกรรม ประติมากรรมต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าใน

โบราณสถานและศาสนสถานได้  

 สรุปผลการศึกษาในบทนี้ ปัญหาสถานการณ์การท่องเที่ยวบริเวณนิวาสสถานตระกูลบุนนาค 

ยังขาดสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารสนเทศ เช่น ขาดป้ายสื่อสารสนเทศภายในวัด ป้ายสารสนเทศมี

ข้อมูลไม่ครบถ้วนและบางจุดขาดหายไปอีกทั้งบางจุดยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่า ควร

ท าสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารสนเทศให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในรูปแบบดังต่อไปนี้  

1.แผ่นพับข้อมูลแนะน าโบราณสถาน  

2.ป้ายข้อมูลโบราณสถาน  

3.เว็บไซต์ข้อมูลงานศิลปกรรม  

 การที่มีสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวและการมีประชาสัมพันธ์

เพ่ิมเติม อาจท าให้วัดในบริเวณนิวาสสถานตระกูลบุนนาคนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น

เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยวบริเวณนี้  อันจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อคุณค่าในแหล่ง

ท่องเที่ยว โบราณสถานและอาจเป็นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น ท าให้เกิดการกระจาย

รายได้ต่อชุมชนต่อไปในอนาคต  
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บทที่ 4  

กำรจัดกำรท่องเที่ยวทำงศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนำคย่ำนฝั่งธนบุรี 

  

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายสู่ธุรกิจทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมรวมถึงประชาชน ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพมากมาย นอกจากนี้การท่องเที่ยว

ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 

สร้างความเข้าใจอันดีต่อมนุษย์ต่างสังคมและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการพักผ่อน เที่ยวชม เพลิดเพลินหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่ใช่การประกอบ

อาชีพ29 สามารถแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1.การท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง เช่น การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว

ภายในประเทศ  

2.การท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน การท่องเที่ยว

ก่อนการไปติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ  

3.การท่องเที่ยวตามลักษณะการเดินทาง เช่น การท่องเที่ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย การท่องเที่ยวแบบ

อิสระ   

4.การท่องเที่ยวตามการตลาด เช่น การท่องเที่ยวตามตลาดหรูหรา การท่องเที่ยวตามตลาดมวลชน 

5.การท่องเที่ยวตามกาจัดการ เช่น การท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม30 

 นอกจากนี้ส่วนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยว คือ องค์ประกอบของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย  

- ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจ  

- ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึง  

- ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

                                                           

 29 ฉันทัช วรรณถนอม, อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ: สามลดา 2552), 59. 
 30 บุญเลิศ จติตั้งวัฒนา, อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2548), 15-17. 
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    ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจาก

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเลือก

เดินทางเข้ามา สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

2.ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

3.ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม31 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ

โบราณวัตถุเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย อัน

แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ สภาพสังคม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาการสร้างสรรค์

ผลงานของงานช่างโบราณ เป็นรูปแบบของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์และสร้างความรู้ ความ

เข้าใจอันดีแก่นักท่องเที่ยว ควรที่จะท าการศึกษาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับคน

ไทยต่อไป  

 การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้คล้ายกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที่มุ่งเน้นเสนอลักษณะ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น32 แต่อาจมีความแตกต่างกัน

ในรายละเอียดบ้าง  

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขออธิบายความหมายของค าว่า “การท่องเที่ยวทาง

ศิลปกรรม” และความหมายของ “การจัดการท่องเที่ยวทางศิลปกรรม” ดังนี้  

 ค าว่า ศิลปกรรม มีความหมายถึง สิ่งที่เป็นศิลปะ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ เช่น งาน

ประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม33 การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการท่องเที่ยวและ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมีการจัดการบริหาร งานบุคคล การอ านวยการและควบคุมอย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้34 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยจึงขอนิยามการจัดการท่องเที่ยว

ทางศิลปกรรม หมายความว่า เป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัดการวางแผนเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มาชม สามารถเข้าใจในรูปแบบ คติการสร้าง ความหมาย ศิลปะของ

                                                           

 31 เรื่องเดียวกัน, 46-49. 
 32 เรื่องเดียวกัน, 16. 
 33 เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://www.orst.go.th.com 
 34 บุญเลิศ จติตั้งวัฒนา, อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว, 87.  
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สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในภูมิปัญญามรดกไทย  

 จากการศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยววัดประจ าตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน 

พบว่าวัดในกลุ่มดังกล่าวนั้น บางวัดมีสื่อสารสนเทศข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ วีดีทัศน์ เว็บไซต์ 

ป้ายข้อมูล บางวัดมีเพียงป้ายข้อมูลของทางกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าบางวัดในกลุ่มนี้ยังมี

สื่อสารสนเทศบ้างแล้ว แต่มีข้อมูลทางศิลปกรรมที่อาจยังไม่เพียงพอต่อการท าความรู้ความเข้าใจใน

เชิงลึก ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลทางศิลปกรรม 

โดยได้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากนักวิชาการที่ได้ท าการศึกษาไว้แล้ว จากหนังสือพระอารามหลวงใน

กรุงเทพมหานครเล่ม 1 และเล่ม 2 ซ่ึงมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัย

ภายในหนังสือเล่มนี้  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดท าเส้นทางการเดินชมภายในวัด จุดที่ควรชมภายในวัดส าหรับผู้ที่มาชม

สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาและชมจุดที่มีงานศิลปกรรมที่น่าสนใจ เพ่ือที่จะได้สามารถชม

จุดส าคัญได้อย่างครบถ้วน สร้างความตระหนักรู้คุณค่าในงานศิลปกรรมและประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงให้กับนักท่องเที่ยว  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้ 2 ประการ ได้แก่ 

  1.การประเมินคุณค่าของโบราณสถาน  

 2.การประเมินจุดส าคัญท่ีควรชม  

1. หลักเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำโบรำณสถำน 

สุนทรียภาพและความงามของงานศิลปกรรม  

 คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ ความงามของงานศิลปกรรม การวางผัง ศิลปกรรมการตกแต่ง 

ความมีเอกลักษณ์ในเชิงช่างหรืออาจเป็นคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ในฐานะที่

เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์  อันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในยุคสมัยนั้น  

เกณฑ์คะแนนน้อย   =  มีความงามของศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์หรือความส าคัญทางประวัติศาสตร์

ค่อนข้างน้อย 

           ปานกลาง  =  มีความงามของศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์หรือความส าคัญทางประวัติศาสตร์

ปานกลาง      

                   มาก =  มีความงามของศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์หรือความส าคัญทางประวัติศาสตร์         

ค่อนข้างมาก 
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จ านวนงานศิลปกรรม 

 จ านวนงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ในวัดแต่ละแห่งที่สามารถชมได้ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ในการศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบของงานศิลปกรรม การเปรียบเทียบรูปแบบของงาน

ศิลปกรรม ท าให้สามารถสังเกตลักษณะที่แตกต่าง ลักษณะร่วม แนวคิด อิทธิพลในการสร้าง 

เกณฑ์คะแนนน้อย         =  มีจุดให้เข้าชม 1-2 จุด 

                 ปานกลาง  =  มีจุดให้เข้าชม 3-4 จุด 

                 มาก         =  มีจุดให้เข้าชมมากกว่า 5 จุดขึ้นไป 

ความสมบูรณ์ของงานศิลปกรรม 

 ความสมบูรณ์ของงานศิลปกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงความสมบูรณ์ของงาน

ศิลปกรรมที่มีมาแต่เดิมหรืออาจเป็นความสมบูรณ์จากการบูรณะที่ถูกต้องตามหลักการของหน่วยงาน

ต่าง ๆ เช่น กรมศิลปากร  

เกณฑ์คะแนนน้อย          = เสียหายค่อนข้างมาก   

                 ปานกลาง   = ค่อนข้างสมบูรณ์   

                 มาก          = สมบูรณ์มาก  

ระดับคะแนนจะแสดงในช่องคะแนนโดยการใช้สัญลักษณ์               

 

 

2. หลักเกณฑ์กำรประเมินจุดส ำคัญท่ีควรชม 

 

ความส าคัญ   
ความน่าสนใจ   

               คะแนน              
 

                     

เกณฑ์             น้อย         ปานกลาง            มาก 
สุนทรียภาพและความ
งามของงานศิลปกรรม 

   

จ านวนงานศิลปกรรม    
ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปกรรม 
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ระดับการประเมินผลจะแสดงโดยการใช้สัญลักษณ์          

5 ดาว = มาก  

4 ดาว = ปานกลาง  

3 ดาว = น้อย 

 

 

ภาพที่  70 ภาพแสดงที่ตั้งวัดประจ าตระกูลบุนนาค  
1.วัดประยุรวงศาวาส 2.วัดพิชยญาติการาม 3.วัดอนงคาราม 4.วัดบุปผาราม 

ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

3. วัดตระกูลบุนนำคย่ำนฝั่งธนบุรี 

3.1 วัดประยุรวงศำวำส (ภาพที่ 70) 

วัดประจ าตระกูลบุนนาคแห่งแรก พระบรมธาตุมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีเสาแกนกลางภายในและมีการ

พบกรุพระพุทธรูปจ านวนมาก ชมงานศิลปกรรมการประดับหน้าบันลายดอกไม้ที่มีการใช้โทนสีตัดกัน 

ที่ตั้ง ใกล้เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
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คะแนนกำรประเมินคุณค่ำของโบรำณสถำน 

            คะแนน 
    

             
 

           

     เกณฑ ์         น้อย        ปานกลาง             มาก 
สุนทรียภาพและความ
งามของงานศิลปกรรม 

    

จ านวนงานศิลปกรรม    
ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปกรรม 

            

 

3.1.1 จุดส ำคัญท่ีควรชม  

พระอุโบสถ (ภาพท่ี 71) 

 เป็นอาคารแบบไทยประเพณี แต่มีโครงสร้างอาคารแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 อาคารมี

ขนาดใหญ่และกว้าง มีเสาพาไลเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ในการรองรับน้ าหนักของชายคาและไม่

มีการประดับบัวหัวเสา หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นประดับกระจกสีเป็นลายดอกโบตั๋น (ภาพที่ 72) 

ลักษณะของการวางลายมีดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยลายใบไม้ ซึ่งลักษณะดังกล่าว

อาจเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่จากลวดลายประเพณีนิยมที่มีมาตั้งแต่ศิลปะอยุธยาตอนปลาย

จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เดิมมักเป็นลายปูนปั้นหรือไม้แกะสลักเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑ 

การปรับเปลี่ยนเป็นลายดอกโบตั๋นนี้คงได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน  

 ผนังตรงกลางระหว่างประตูทั้งสองเจาะเป็นช่องหน้าต่างแปดเหลี่ยม ซุ้มประตูและหน้าต่าง

เป็นลายปูนปั้นพรรณพฤกษาปิดทองหรือลายอย่างเทศ (ภาพที่ 73) เสาภายในพระอุโบสถด้านล่าง

เขียนลายกรุยเชิงในกรอบลายไทยแต่ภายในเป็นลายดอกโบตั๋น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน ทรงเห็นว่าพระอุโบสถมีเสาห่างเกินไป อาจท าให้เกิด

อันตรายจึงได้สร้างเสาเติมอีกข้างละ 2 เสา ท าให้เสาพระอุโบสถดูถ่ี 

 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน หล่อในปี พ.ศ.2371 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย

โลหะปางมารวิชัย (ภาพที่ 74) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้ให้ช่างชาวไทยเป็นผู้หล่อและ

ได้ว่าจ้างช่างลงรักปิดทองมาจากประเทศญี่ปุ่น และถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกท่ีน าช่างฝีมือปิด

ทองชาวต่างชาติมาจากประเทศญี่ปุ่น พระประธานองค์นี้ไม่ได้รับพระราชทานนามในระยะแรก ต่อมา
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ในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธ

ธรรมวิเชฏฐศาสดา”  

 พระพุทธรูปประธานมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เรียกว่าพระ

พักตร์อย่างหุ่น กล่าวคือ พระพักตร์รูปไข่ ค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แย้มสรวลเล็กน้อยแบบเรือประทุน 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระวรกายเพรียวบางได้สัดส่วน ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่

อยู่กึ่งกลางพระวรกาย อันเป็นแบบแผนที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อ่ืน

คือมีชายสังฆาฏิตัดตรง นิ้วพระหัตถ์เรียวยาวปลายนิ้วพระหัตถ์ท้ังสี่ยาวเสมอกัน35 

  

 
 ภาพที ่ 71 พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส 

 

 

ภาพที่  72 ลวดลายประดับหน้าบันพระอุโบสถ 

                                                           

 35 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 416. 
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ภาพที่  73 ช่องหน้าต่างแปดเหลี่ยมประดับด้วยลายอย่างเทศ 
 

 

ภาพที่  74 พระพุทธธรรมวิเชษฏฐศาสดา 
 

 

 

 

 



  65 

พระวิหำร (ภาพท่ี 75) 

 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3  เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณ ี  เป็นวิหาร 5 ห้อง  หลังคาลด 

 2 ชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ที่มีลักษณะพิเศษเป็นนาค 5 เศียร หน้าบันเป็นงาน

ประดับลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี เป็นลายอย่างเทศ คือ ดอกไม้และใบไม้ที่เป็นลายดอกโบตั๋น 

(ภาพที่ 76) มีการเน้นโดยใช้ดอกขนาดใหญ่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยดอกและใบ ความงามของงาน

ประดับนี้เกิดจากการใช้สีที่ตัดกัน เช่น พ้ืนสีน้ าเงินดอกเป็นสีส้มและใบเป็นสีเขียว บานประตูด้านนอก

ของวิหารเป็นงานประดับมุกเป็นลายดอกบุนนาค (ภาพที่ 77) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับชื่อสกุลของสมเด็จ

เจ้าพระยาผู้สร้างวัด  

 ภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีพระนามว่า “พระพุทธนาค

น้อย” (ภาพที่ 78) ชาวจีนมักเรียกนามพระพุทธนาคว่า “ลักเน่ย”หรือ”ลักน้อย” แปลว่ากลีบบัว 6 

ชั้น เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่กับพระศรีศากยมุนี พระประธานในวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม พระพุทธ

นาคน้อยได้รับอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่วิหารวัดประยุรวงศาวาสเมื่อ พ.ศ.2374 

ลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในหมวดใหญ่ สมัยสุโขทัย มีพระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิเล็กยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกเป็นสองชายคล้ายเขี้ยวตะขาบ 

แม้ลักษณะโดยรวมจะคล้ายพระพุทธรูปสุโขทัย แต่สันนิษฐานว่ามีการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน

ลักษณะพระพักตร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังเกตได้จากลักษณะพระขนงและพระโอษฐ์ซึ่งมีลักษณะ

ต่างไปจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย36 เช่น พระโอษฐ์มีลักษณะคล้ายเรือประทุน  

 

 

ภาพที่  75 พระวิหารวัดประยุรวงศาวาส 

                                                           

 36 เรื่องเดียวกัน, 418. 
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ภาพที่  76 หน้าบันพระวิหารประดับด้วยลายดอกโบตั๋น 
 

                  

ภาพที่  77 บานประตูประดับมุกลายดอกบุนนาค 
ภาพที่  78 พระพุทธนาคน้อยพระประธานในพระวิหาร 

 

พระบรมธำตุมหำเจดีย์ (ภาพท่ี 79) 

 เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)  แต่ยังมิทันแล้ว

เสร็จได้ถึงแก่พิราลัยไปก่อน ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างเจดีย์

ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 ใน พ.ศ.2414 พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกสายฟ้าฟาดจนยอดพระเจดีย์หัก ไม่ได้รับการบูรณะเป็น

เวลานานถึง 47 ปี จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2461 จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์ดังเดิม  
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 รูปแบบของพระเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังองค์แรกของ

กรุงเทพฯ มีความสูง 60.525 เมตร37 ประกอบด้วยฐานยกพ้ืนสูงท าเป็นลานประทักษิณ บนลาน

ประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กโดยรอบ 18 องค์ เหนือลานประทักษิณเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังที่เป็นชั้น

มาลัยเถา ชั้นรองรับองค์ระฆังท่ีมีขนาดเล็กสูงเพรียว เหนือองค์ระฆังมีบัลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้อง

ไฉนและปลี ลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังแบบนี้เป็นที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีต้นแบบมาจาก

เจดีย์ทรงระฆังในสมัยอยุธยา แต่รูปแบบเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4 จะมีองค์ระฆังเล็กและสูงเพรียว

มากกว่า เช่น มีการเพ่ิมส่วนฐานให้สูงขึ้นและเพ่ิมชั้นมาลัยเถาให้มีหลายชั้นมากกว่าสมัยอยุธยาซึ่งจะ

มีเพียง 3 ชั้นเท่านั้น38 

 ต่อมาปี พ.ศ.2549 พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ปีนขึ้นไปบนเจดีย์องค์ใหญ่

หลายครั้งจนพบห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งกรุบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์ถึง 2 

กรุ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 และวันที่ 7  พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ทางวัดจึงได้ขอให้ส านักพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ กรมศิลปากร ช่วยจัดท าทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเหล่านั้น ในปี พ.ศ.2553 โครงการ

การอนุรักษ์นี้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม39  

 ในปี พ.ศ.2556 โครงการการบูรณะนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Award of Excellence) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่

ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ ส่วนเกณฑ์ที่ท าให้ได้รับรางวัล ประการแรก คือการรักษาสิ่งที่เป็นมรดกอัน

ทรงคุณค่าเป็นโบราณสถานไว้เป็นอย่างดี ประการที่สอง พระบรมธาตุมหาเจดีย์ได้แสดงถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ความเข้าใจอันลึกซึ้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยการเสริมสร้าง

ความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างภายใน ขณะที่ยังคงรูปแบบเดิมของเจดีย์ที่มีความลาดเอียงไว้ได้ อีกทั้ง

ยังมีการบูรณะซ่อมแซมที่บูรณาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิถีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้ 

เช่น การอนุรักษ์เสาแกนกลางที่มีมาแต่เดิมโดยมิได้ตัดออก (ภาพที่ 80) โดยมีทั้งภาครัฐ ชุมชน 

                                                           

 37 กรมศิลปากร, ประยุรวงศำนุสรณ์โครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์เขำมอวัดประยุรวงศำวำส (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย,์2556), 59. 
 38 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 420. 
 39 กรมศิลปากร, ประยุรวงศำนุสรณ์โครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์เขำมอวัดประยุรวงศำวำส, 60. 
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ช่วยกันบูรณะดูแล ประการที่สาม เมื่อบูรณะเสร็จแล้วยังคงคุณค่าประโยชน์ใช้สอยอย่างสมบูรณ์เป็น

ศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน40  

 

 

ภาพที่  79 พระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
 

 

ภาพที่  80 เสาแกนกลางภายในเจดีย์ 
 

 

 

                                                           

 40 เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2564 เข้าถึงได้จาก https://www.watprayoon.com 



  69 

พรินทรปริยัติธรรมศำลำ พิพิธภัณฑ์พระ “ประยูรภัณฑำคำร” (ภาพท่ี 81) 

 ตั้งอยู่บริเวณมุขด้านหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2428 เจ้าพระยาภาสกร

วงศ ์(พร บุนนาค) มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ก าแพงแก้วและซุ้มสีมารอบพระอุโบสถ สร้างศาลาใหญ่ 

1 หลัง และต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร อุทิศ

แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ผู้เป็นบิดาและนางลูกอินผู้เป็นมารดา  

 รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นอาคารชั้นเดียวสถาปัตยกรรมตะวันตก เหนือขอบหน้าต่างประดับ

กระจกสี ในปี พ.ศ.2459 ได้มีการปรับปรุงอาคารหลังนี้เป็นห้องอ่านหนังสือส าหรับประชาชนในวัด

เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2550 พระพรหมบัณฑิตได้บูรณปฏิสังขรณ์อาคารหลังนี้ เมื่อแล้วเสร็จได้

พัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระ “ประยูรภัณฑาคาร” จัดแสดงพระพุทธรูปและพระพิมพ์ที่ค้นพบจากกรุ

ภายในองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์41 (ภาพท่ี 82) 

 

 

ภาพที่  81 พรินทรปริยัติธรรมศาลา 
 

                                                           

 41 กรมศิลปากร, ประยุรวงศำนุสรณ์โครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์เขำมอวัดประยุรวงศำวำส, 63. 
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ภาพที่  82 พระพุทธรูปและพระพิมพ์ที่ค้นพบจากกรุภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
 

อุทยำนเขำมอ (ภาพท่ี 83) 

 เป็นภูเขาจ าลองขนาดเล็กก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ าบริเวณหน้าวัด บนยอดเขาเป็นที่ตั้ง

พระสถูปเจดีย์ สร้างจากทองเหลืองเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร

วงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สร้างภูเขาจ าลองนี้ โดยได้แนวคิดเค้าโครงภูเขาจ าลองมาจากหยดเทียนขี้ผึ้งที่

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ท่าน หยดเทียนขี้ผึ้งนี้เกิดจากน้ าตาเทียนที่

พระองค์ทรงจุดน้ าตาเทียนทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูปคล้ายภูเขา ภายในอุทยานเขามอมีจุดที่

ควรชม ดังต่อไปนี้  

 

 

ภาพที่  83 อุทยานเขามอ 
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ศำลำสุวพักตร์วิไลยพรรณหรือศำลำฝรั่ง (ภาพท่ี 84)  

 ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขามอ สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 

(พร) บุตรคนสุดท้องของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ต่อมาในปี พ.ศ.2470 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ) ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหลังใหญ่ที่เจ้าพระยา

ภาสกรวงศ์ได้สร้างไว้ โปรดให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์และอักษรพระนาม ศ.ว. บริเวณหน้าบันศาลา  

 รูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลาหลังนี้เป็นแบบตะวันตก เป็นศาลาโถงใหญ่รูปสี่เหลี่ยม  เปิด

โล่ง ก่ออิฐถือปูน หลังคาเป็นทรงแบน ด้านบนเป็นพ้ืนเรียบมีเสาและคานเป็นหิน ประดับลวดลาย

ศิลปะแบบเรอเนซองส์ ฝ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว เสาเซาะร่อง42  

 

 

ภาพที่  84 ศาลาสุวพักตร์วิไลพรรณ (ศาลาฝรั่ง) 
 

อนุสำวรีย์ปืน 3 กระบอก (ภาพท่ี 85) 

 สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เอามาท าเป็นไฟพะเนียงแตกในคราวงานฉลอง

สมโภชพระอารามเมื่อปี พ.ศ.2379 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 คนและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก  

 ขณะนั้นหมอบรัดเลย์ซึ่งอาศัยบ้านเช่าบริเวณใกล้ท่าน้ าวัดประยุรวงศาวาส ซึ่งอยู่ห่างจากจุด

เกิดเหตุประมาณ 250 เมตร สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้ให้คนไปตามหาหมอบรัดเลย์ไป

                                                           

 42 เรื่องเดียวกัน, 98. 



  72 

รักษาผู้บาดเจ็บ มีพระรูปหนึ่งกระดูกแขนแตก หมอบรัดเลย์จ าต้องตัดแขนพระรูปนั้น การผ่าตัด

ประสบผลส าเร็จบาดแผลหายสนิทในเวลาไม่นานนัก การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดในครั้งนั้น นับเป็นการ

รักษาด้วยการผ่าตัดอวัยวะครั้งแรกในสยาม 

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก แท่นฐานท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีปืน

ใหญ่สามกระบอกปักลงไปในแท่น หัวท้ายของแท่นประดับปูนปั้นเป็นรูปหัวสิงโตยื่นออกมา หน้าแท่น

มีแผ่นจารึกข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น43  

 

 

ภาพที่  85 อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก 
 

พระมณฑปทรงโกธิค (ภาพที่ 86) 

 ตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของเขามอ พระมณฑปทรงโกธิค เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก 

สันนิษฐานว่าอาจออกแบบโดยนายโจอาคิโน หรือโจอาคิม แกรซี (Gioachino/Joachim) ซึ่งเป็น

ผู้รับเหมาก่อสร้างและเป็นสถาปนิกชาวตะวันตก  

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบตะวันตกทรงสูงคล้ายกับโบสถ์ในคริสต์ศาสนา ตัว

อาคารมีความโดดเด่นในเรื่องของเสาโกธิคไม่ทึบตัน มีหลังคาเป็นโดมกระเบื้องสีแดง ด้านหน้ามีบันได

ทางเข้าสักการะพระพุทธรูป เมื่อ ปี พ.ศ.2470 เจ้าจอมเลียมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้ชักชวนญาติพ่ีน้องในตระกูลบุนนาคสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์หุ้มรูปหล่อสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ผู้เป็นคุณทวดของท่าน แล้วประดิษฐานในมณฑปทรงโกธิค เนื่องจาก

                                                           

 43 เรื่องเดียวกัน, 105. 
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พระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปคันธาระของอินเดีย ชาวบ้านจึงเรียก

พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อแขก”44 (ภาพท่ี 87) 

 

                         

ภาพที่  86 พระมณฑปทรงโกธิค 
ภาพที่  87 หลวงพ่อแขก 

 

พระมณฑปทรงโกธิคจ ำลอง (ภาพท่ี 88) 

 เป็นพระมณฑปทรงโกธิคที่มีขนาดเล็กกว่าพระมณฑปทรงโกธิคที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก  

สันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นพร้อมกับพระมณฑปโกธิคที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขกเมื่อปี พ.ศ.2428 หรือ

อาจสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการผู้จัดการแบ่งทรัพย์มรดกของท่านผู้หญิงพัน ภริยาสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในคราวเดียวกับการสร้างพรรณาคาร เมื่อปี พ.ศ.2439 ซึ่งเป็น

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคเช่นเดียวกัน  

 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมณฑปทรงโกธิคจ าลอง คล้ายกับโบสถ์ในคริสตศาสนาเป็น

อาคารแบบตะวันตกทรงสูงมียอด 8 ยอด ตั้งอยู่บนภูเขาจ าลอง ฐานชั้นแรกเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมตามผัง

สถาปัตยกรรมโกธิค ฐานชั้นที่สอง เจาะเป็นซุ้มส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป45  

                                                           

 44 เรื่องเดียวกัน, 101. 
 45 เรื่องเดียวกัน, 102. 
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ภาพที่  88 พระมณฑปทรงโกธิคจ าลอง 
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3.1.2 เส้นทำงกำรชมวัดประยุรวงศำวำส (ภาพที่ 89) 

เวลาในการชม 45 นาที 

 

 
ภาพที่  89 ภาพแผนผังแสดงจุดชมงานศิลปกรรมที่ส าคัญภายในวัดประยุรวงศาวาส 

    1.พระวิหาร 2.พระอุโบสถ 3.พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร 4.พระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

    5.อุทยานเขามอ           

ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

จุดที่ 1 พระวิหำร  

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  
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 เริ่มจากประตูทางเข้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า แนะน า

ให้เริ่มชมพระวิหาร ชมด้านหน้าพระวิหารบริเวณหน้าบัน ชมงานลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสีซึ่ง

นับว่าเป็นการประดับที่งดงามและโดดเด่นของวัดแห่งนี้ และชมเจดีย์ทรงปรางค์ที่มุมพระวิหาร ซึ่ง

เป็นระเบียบแผนผังอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นพระราชนิยมของวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 346  

  จากนั้นเดินเข้าไปชมในพระวิหาร ก่อนเข้าพระวิหารให้สังเกต การประดับกรอบประตูด้วย

ลายอย่างเทศ เมื่อเดินเข้าไปภายในพระวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธนาคน้อย พระประธานภายใน

พระวิหาร สังเกตจุดที่พระพุทธนาคน้อยแตกต่างจากพระพุทธรูปสุโขทัยองค์อ่ืน คือบริเวณพระขนง

และพระโอษฐ์ ก่อนออกจากพระวิหารให้สังเกตบริเวณบานประตูด้านนอก ชมงานประตูประดับมุก

ลายดอกบุนนาค  

 

จุดที่ 2 พระอุโบสถ 

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 จากนั้นให้เดินไปทางด้านซ้ายมือจะพบพระอุโบสถ ซึ่งตั้งเรียงขนานกับพระวิหาร บริเวณ

ด้านหน้าพระอุโบสถ ชมหน้าบันพระอุโบสถที่ประดับด้วยลายปูนปั้นประดับกระจกสีลายดอกโบตั๋น 

จากจุดนี้ผู้ชมยังสามารถเปรียบเทียบรูปแบบลายปูนปั้นประดับกระจกสีลายดอกโบตั๋นของพระวิหาร

และพระอุโบสถได้อีกด้วย การประดับตกแต่งหน้าบันพระอุโบสถและพระวิหารถือเป็นงานศิลปกรรม

ที่โดดเด่นของวัดนี้ บริเวณนี้ยังมีก าแพงแก้วซึ่งสามารถชมซุ้มสีมา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องอยู่ติด

กับก าแพงแก้ว ลักษณะของซุ้มสีมาเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 347  

 หลังจากชมบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถแล้ว ให้เดินเข้าไปทางขวามือจะพบผนังตรงกลาง

ระหว่างประตูทั้งสองเจาะเป็นช่องหน้าต่างแปดเหลี่ยม ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของ

การประดับตกแต่งด้วยลายอย่างเทศของซุ้มประตูและหน้าต่าง เมื่อมองจากช่องรูปแปดเหลี่ยม จะ

เห็นภาพคล้ายพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในกรอบรูป ภายในพระอุโบสถมีจุดส าคัญที่ควรชม คือ พระ

ประธานในพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังบริเวณผนังสกัดหลังพระประธาน ซึ่งเป็นจุดที่จิตรกรรม

ฝาผนังรูปแบบเดิมยังคงเหลืออยู่ ส่วนผนังด้านอ่ืนนั้นได้มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังขึ้นใหม่ ชมเสา

                                                           

 46 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 412. 
 47 เรื่องเดียวกัน, 414. 
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พระอุโบสถที่มีการตั้งเสาค่อนข้างถี่มากถึง 6 เสา เป็นเสาที่มีการสร้างเพ่ิมเติมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

เพ่ือรับน้ าหนักของอาคาร ซึ่งท าให้ภายในพระอุโบสถดูแปลกตาจากแห่งอ่ืน 

 

จุดที่ 3 พรินทรปริยัติธรรมศำลำและพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑำคำร 

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  

 

 จากนั้นแนะน าให้นักท่องเที่ยว เดินไปยังพรินทรปริยัติธรรมศาลาและพิพิธภัณฑ์พระประยูร

ภัณฑาคาร อาคารแห่งนี้เคยเป็นห้องอ่านหนังสือส าหรับประชาชนในวัดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

สามารถชมสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารได้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก บริเวณประตูทางเข้า

พิพิธภัณฑ์ สามารถชมแผ่นจารึกโคลงที่ผนังทางเข้าการก่อสร้างอาคารหลังนี้เมื่อปี พ.ศ.2428  

หลังจากนั้นให้เดินเข้าไปในอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบในพระบรมธาตุมหา

เจดีย์และมีภาพถ่ายเก่าพรรณาคาร เป็นอาคารศิลปะโกธิคภายในวัดประยุรวงศาวาส (ภาพที่ 90) ที่

ได้ถูกท าลายด้วยระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  

 

จุดที่ 4 พระบรมธำตุมหำเจดีย์ 

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  

 

 เมื่อเปิดประตูด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สามารถเดินเข้าไปยังพระบรมธาตุมหาเจดีย์ได้ โดย

สามารถขึ้นไปชมลานประทักษิณด้านบน (ภาพที่ 91) โดยรอบได้ด้วยการขึ้นบันไดทางด้านซ้ายมือ 

จากนั้นให้เดินเลี้ยวซ้ายเดินตรงไป จากจุดนี้สามารถชมพระวิหารและพระอุโบสถในมุมสูงได้ (ภาพที่  

92) การชมจุดนี้จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจระบบการวางแผนผังการก่อสร้างของวัดได้ เป็น

รูปแบบแผนผังที่ต่างไปจากแบบประเพณีนิยมที่มีก่อนหน้านี้ โดยมีพระวิหารคู่กับพระอุโบสถและมี

เจดีย์ทรงระฆังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ48 ซึ่งแตกต่างไปจากแผนผังแบบเดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ 

                                                           

 48 เรื่องเดียวกัน, 412. 
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จากนั้นให้เดินลงมาทางเดิม มองไปที่ฝั่งตรงข้ามทางลง จะมีทางขึ้นไปสู่องค์เจดีย์ ให้เดินขึ้นบันได

ทางด้านซ้ายมือเพ่ือชมด้านในขององค์เจดีย์ เมื่อเข้าไปด้านในจะพบโครงสร้าง ซึ่งเป็นเสาแกนกลาง

โบราณของเจดีย์ที่ได้ท าการบูรณะแล้ว  

 

ภาพที่  90 พรรณาคาร อาคารศิลปะโกธิค 
ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://www.bunnag.in.th/story. 

 

 

ภาพที่  91 เจดีย์รายบริเวณลานประทักษิณพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
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ภาพที่  92 ลานประทักษิณด้านบนพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 
 

จุดที่ 5 อุทยำนเขำมอ 

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  

 

 หลังจากชมเจดีย์เสร็จ ให้เดินตรงไปที่อุทยานเขามอเดินเข้าประตูทางด้านทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ของเขามอ จุดนี้จะพบกับศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณหรือศาลาฝรั่ง สามารถชมสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามย่อของผู้บูรณะศาลาแห่งนี้ ศาลาแห่งนี้ยังมีเขามอจ าลองในอัตราย่อส่วนสามารถชมจุด

นี้เพื่อท าความเข้าใจแผนผังภาพรวมของเขามอ  

 บริเวณด้านหน้าของศาลาฝรั่ง สามารถชมอนุสาวรีย์ปืนโบราณ   เมื่อมองไปยังด้านล่างของ

แท่นจะมีแผ่นป้ายจารึกเหตุการณ์ในงานมหกรรมฉลองพระอารามและที่ปลายแท่นให้สังเกตรูปปั้น

สิงโต ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีในป่าธรรมชาติของไทยจึงนับเป็นสิ่งที่แปลกตาส าหรับคนในยุคสมัยนั้น จากนั้น

ให้เดินไปทางด้านซ้ายของอนุสาวรีย์ปืน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมรอบเขามอได้ ระหว่างทางที่เดิน

ให้สังเกตบริเวณเขามอจะเห็นเก๋งจีน ศาลาราย เจดีย์จ าลอง พระวิหารจ าลอง พระพุทธปรางค์ที่ตั้งอยู่

บนยอดเขา พระพุทธฉาย ถ้ าพระพุทธไสยาสน์ (ปัจจุบันไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวข้ามเข้าไปภายในถ้ าที่

อยู่กลางน้ า)   

 จากนั้นแนะน าให้เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขามอ     จะพบกับพระมณฑป

รูปแบบศิลปะโกธิคจ าลอง ระหว่างทางที่เดินรอบเขามอให้สังเกตรั้ วที่ล้อมรอบเขามอ เป็นรั้วเหล็กสี
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แดงที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้น าเข้ามาจากอังกฤษเพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์ไม่โปรดต่อมาจึงได้น าน้ าตาลทรายไปแลกเท่ากับน้ าหนักเหล็กและน ามา

สร้างเป็นรั้ววัด  จึงเป็นที่มาของชื่อวัดที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก เมื่อเดินต่อมาทางด้านทิศใต้ของ

เขามอจะพบกับมณฑปสถาปัตยกรรมโกธิคอีกแห่งหนึ่ง ภายในอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปคล้ายศิลปะคันธาระ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อแขกซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5  

 บริเวณเขามอได้มีการจัดบรรยากาศให้มีความร่มรื่น มีการปลูกต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย การ

เดินชมรอบเขามอนี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับการเดินชมงาน

ศิลปกรรม การผสมผสานรูปแบบศิลปะไทยศิลปะจีนและศิลปะตะวันตก สระน้ าที่ล้อมรอบเขามอที่

เต็มไปด้วยเต่า ตะพาบน้ า นักท่องเที่ยวยังสามารถให้อาหารเต่าที่มีเป็นจ านวนมากและสามารถนั่ง

พักผ่อนหลังจากชมความงามศิลปกรรมของวัดได้อีกด้วย   

 การจัดการเส้นทางการชมในลักษณะนี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถชมงานศิลปกรรม

ภายในวัดได้อย่างครบถ้วน บางจุดท าให้ผู้มาเยือนได้สังเกตลักษณะร่วมของงานศิลปกรรมหรือความ

แตกต่างของงานศิลปกรรม จุดเด่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของวัด และบางจุดที่นักท่องเที่ยวอาจมิได้สนใจ 

การแนะน าให้ชมจุดต่าง ๆ และบางจุดที่อาจไม่ทราบว่ามีงานศิลปกรรมที่สามารถเดินชมได้  จะท าให้

นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความส าคัญและรับรู้ในความงานของศิลปกรรมที่แท้จริง 

 

3.2 วัดพิชยญำติกำรำม  

มณฑปจัตุรมุขยอดปรางค์โดยมีคติการสร้างเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์  

ที่ตั้ง ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  

กำรประเมินคุณค่ำของโบรำณสถำน  

 

            คะแนน      
    เกณฑ์            น้อย         ปานกลาง            มาก  
สุนทรียภาพและความ
งามของศิลปกรรม  

   

จ านวนศิลปกรรม    
ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปกรรม 
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3.2.1 จุดส ำคัญท่ีควรชม 

พระอุโบสถ (ภาพที่ 93)  

 รูปแบบของพระอุโบสถจัดเป็นงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือเป็น

อาคารที่มีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาผสม หลังคาท าเป็นหน้าบันแบบเก๋งจีนสร้างด้วยปูนปั้นทั้งหมด 

และประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลายอย่างจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์  

 หน้าบันพระอุโบสถ เป็นปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบที่ท ามาจากจีน ลวดลายเป็นรูป

แจกันดอกไม้อยู่ตรงกลาง สองข้างเป็นรูปน้ าเต้า ที่มุมฐานสามเหลี่ยมเป็นลายปลา ส่วนยอดเป็นลาย

หงส์คู่หันหัวลงมายังแจกันดอกไม้ในลักษณะสมดุลกันทั้งสองข้างและลวดลายเป็นรูปแบบศิลปะจีน

อย่างแท้จริง (ภาพท่ี 94) 

 พระประธานภายในพระอุโบสถมีนามว่า“พระสิทธารถ” ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อ

สมปรารถนา หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร ได้รับการอัญเชิญมาจากวัดพระวิหารหลวง จ.

พิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปโบราณรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์และมีเค้าพระพักตร์

แบบเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ (ภาพท่ี 95) 

 พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ค่อนข้าง

อวบอ้วน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ าแสดงถึงความสงบ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์ยิ้มและริม

พระโอษฐ์หยักคล้ายลูกคลื่น ซึ่งถือเป็นพระโอษฐ์แบบสุโขทัยโดยเฉพาะ ขมวดพระเกศาค่อนข้างเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกายงดงามได้สัดส่วน พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิเป็นแผ่นเล็ก

ยาวจรดพระนาภี พระเพลากว้าง จากพุทธลักษณะนี้มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในหมวดพระ

พุทธชินราช เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา ต่างกันแต่เพียงนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ ไม่

ยาวเสมอกันเหมือนกับหมวดพระพุทธชินราช อย่างไรก็ตามพระสิทธารถคงสร้างขึ้นในระยะเวลา

เดียวกันกับพระพุทธชินราช กล่าวคือในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20  

 พระพุทธรูปองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จมานมัสการ

และตรัสชมว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามมาก จึงได้พระราชทานเศวตฉัตร 5 ชั้นมาถวายเป็นพระราช

สักการะด้วย  

 ข้างหน้าพระประธาน มีพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า “พระวรวินายก” หน้าตักกว้าง 0.60 

เมตร สูง 0.75 เมตร  (ภาพที่ 96) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงหล่อเมื่อ พ.ศ.2465 

พระองค์ทรงมีเชื้อสายสกุลบุนนาคทางพระราชมารดา (พระมารดา คือ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาล

มารศรี พระอัครราชเทวี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาส าลี เป็นธิดาของ
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สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ผู้สร้างวัดพิชยญาติการาม) จึงได้เสด็จมาหล่อพระวรวินายกไว้ที่

วัดพิชยญาติการามด้วย  

 พระพุทธรูปองค์นี้นั่งขัดสมาธิเพชรนับเป็นตัวอย่างที่ส าคัญองค์หนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วง

กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัย ล้านนาและอยุธยา แต่มีลักษณะ

ใหม่ที่ปรากฏขึ้นและน่าจะเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ คือ ชายสังฆาฏิที่ท าเป็นลายหยักโค้งแบบ

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพระราชนิยมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา49 

 

 

ภาพที่  93 พระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม 
 

 

                                                           

 49 เรื่องเดียวกัน, 431. 
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ภาพที่  94 หน้าบันพระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม 
 

 

ภาพที่  95 พระประธาน พระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม 
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ภาพที่  96 พระวรวินายกภายในพระอุโบสถ 
 

ประติมำกรรมนูนต่ ำ “สำมก๊ก” ประดับพำไลพระอุโบสถ (ภาพท่ี 97,98)  

 บริเวณพาไลของพระอุโบสถประดับด้วยเสากลมขนาดเล็ก สั่งท ามาจากเมืองจีนผิดกับส่วน

ของอาคาร ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เสาเป็นจ านวนมาก บริเวณพาไลของพระอุโบสถนี้มีการประดับด้วย

ประติมากรรมนูนต่ าเรื่องสามก๊ก และอาจเป็นแห่งเดียวที่มีการประดับงานประติมากรรมเรื่องนี้ จาก

ขนาดของภาพในแต่ละตอนอยู่ในช่วงห่างแต่ละห้องของพาไลพอดี แสดงให้เห็นว่าคงเป็นการสั่งไปท า

ยังเมืองจีน โดยการวัดขนาดและสัดส่วนส่งไป อย่างไรก็ตาม การประดับภาพไม่ได้เรียงตามล าดับ

เรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊ก มีจ านวนทั้งสิ้น 22 ภาพ และเป็นที่น่าเสียดายว่ามีหลายตอนที่ช ารุด

เสียหายเกือบหมดหรือบางตอนก็ลบเลือนไปอย่างมาก50 ในปัจจุบันมีภาพที่สามารถตีความได้ 15 

ภาพ ดังนี้  

ห้องท่ี 1 โจโฉท ากิริยาอาจเอ้ือมต่อพระเจ้าเหี้ยนเต้  

ห้องท่ี 2 ม้าเฉียวแตกทัพ   

ห้องท่ี 3 บังทองช าระคดีความ    

ห้องท่ี 4 เล่าปี่ กวนอูเตียวหุยรบลิโป้ (ภาพที่ 28)   

ห้องท่ี 5 จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า (ภาพท่ี  29)   

ห้องท่ี 6 ลิโป้ห้ามทัพอ้วนสุด   

ห้องท่ี 8 กวนอูปล่อยโจโฉ             

ห้องท่ี 9 ลิโป้กับตั๋งโต๊ะผิดใจเพราะนางเตียวเสี้ยน 

                                                           

 50 เรื่องเดียวกัน, 433. 
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ห้องท่ี 11 ม้าเฉียวไล่ล่าโจโฉ เคาทูอุ้มโจโฉหนีลงเรือ  

ห้องท่ี 14 โจโฉขอชีวิตกวนอู   

ห้องท่ี 15 แฮหัวตุ้นมัดตัวยอมรับผิดต่อโจโฉ   

ห้องที่ 17 ขงเบ้งดีดพิณลวงสุมาอ้ี   

ห้องท่ี 18 เล่าปี่พาซุนฮูหยินหนี                          

ห้องท่ี 21 โจโฉมอบม้าเซ็กเธาว์ให้กวนอู  

ห้องท่ี 22 จิวยี่ท าอุบายเฆี่ยนอุยกาย51  

 

 

ภาพที่  97 ประติมากรรมนูนต่ าสามก๊ก ห้องที่ 4 ตอนเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยรบลิโป้ 
 

 

ภาพที่  98 ประติมากรรมนูนต่ าสามก๊ก ห้องที่ 5 ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า 
 

 

                                                           

 51 ศานติ ภักดีค าและนวรัตน์ ภักดคี า, สำมก๊กศลิปกรรมจนีวัดไทยในบำงกอก (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2549), 73. 
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วิหำรคด (ภาพที่ 99)  

 ปกติวัดในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะนิยมท าเป็นระเบียงคดล้อมรอบ ที่วัดนี้จะมี

ลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อย คือ ส่วนของระเบียงคดไม่ยาวต่อเนื่องกัน แต่เป็นอาคารยาวติดกับ

ก าแพงและเว้นจังหวะห่างเป็นช่วง เรียกว่า “วิหารคด” โดยผนังด้านในติดก าแพง ส่วนอาคารด้าน

นอกจะมีเสาหรือช่องโค้งรับน้ าหนัก ความส าคัญของวิหารคด คือ ภายในประดิษฐานพระอสีติ

มหาสาวก 80 องค์ ซึ่งถือเป็นคติที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยทั้งในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ ตาม

ประเพณีเดิมโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์มักประดิษฐานพระพุทธรูปไว้

โดยรอบ   

 รูปแบบพระอสีติมหาสาวก (ภาพที่ 100) เป็นประติมากรรมปูนปั้นลงรักปิดทอง ประทับ

นั่งขัดสมาธิเหนือฐานบัว พระเศียรปรากฏเฉพาะขมวดเกศาไม่มีพระรัศมี ซึ่งหมายถึงพระสาวก  

รูปแบบพระสาวกคงท าข้ึนในคราวเดียวกันทั้งหมด พร้อมทั้งการสร้างวัดและพระพุทธรูปองค์อ่ืน ๆ 52  

 

 

ภาพที ่ 99 วิหารคดวัดพิชยญาติการาม 
 

                                                           

 52 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 434-435. 
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ภาพที่  100 พระอสีติสาวกภายในวิหารคด 
 

พระปรำงค์ (ภาพท่ี 101)  

 พระปรางค์วัดพิชยญาติการาม หรืออาจเรียกว่า “พุทธปรางค์” อาจมีที่มาจากเป็นปรางค์ที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในนั่นเอง ประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์ ปรางค์ประธานองค์ใหญ่อยู่

ตรงกลาง และมีปีกปรางค์ 2 ข้าง คติการสร้างพระปรางค์ของวัดพิชยญาติการามมีความแตกต่างจาก

คติความเชื่อที่ เคยมีมาแต่เดิม แสดงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้  อัน

ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว 4 พระองค์และอนาคตพุทธเจ้าอีก 1 พระองค์ คือ พระศรีอาริย

เมตไตรย 

 ปรางค์ประธานองค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 พระองค์ หันหลังชนกัน

ประกอบด้วยพระพุทธกกุสันโธ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระโกนาคมหันพระพักตร์ไปทางทิศ

ตะวันตก พระกัสสปะหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระสมณโคดมหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกรับ

กับปรางค์ทิศตะวันออก ซึ่งประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยหันหน้ามายังพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ 

ส่วนปรางค์ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอยวางในต าแหน่งเดียวกันซึ่งหมายถึงรอยพระ

พุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ท่ีตรัสรู้แล้วโดยเรียงตามล าดับขนาด53 

พระปรำงค์ประธำน  

  ลักษณะของปรางค์ประธานพิจารณาจากรูปแบบอาจเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ หรือ

เป็นมณฑปจัตุรมุขยอดปรางค์ กล่าวคือ ตัวอาคารเป็นห้องสี่เหลี่ยมและมีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ที่

                                                           

 53 เรื่องเดียวกัน, 436. 
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มุขมีหลังคามุงกระเบื้องซ้อนกัน 3 ชั้น ส่วนยอดเหนือหลังคาจึงเป็นส่วนของพระปรางค์ ลักษณะของ

อาคารจัตุรมุขยอดปรางค์นี้ปรากฏอีกแห่งหนึ่งคือ ปราสาทเทพบิดรในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม  

 หากศึกษาจากวัตถุประสงค์เดิมเมื่อแรกสร้าง ดังปรากฏในจารึกที่เกี่ยวกับการสร้างวัดว่า 

“เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ สร้างวัดมหาพิไชยญาติ วัดหนึ่ง สร้างปรางค์สูง 11 เส้น 5 วา ดังนั้น

วัตถุประสงค์เดิมเม่ือแรกสร้างคงต้องการให้เป็นปรางค์54 

องค์ประกอบพระปรำงค์ประธำน  

ส่วนล่าง ปรางค์ทั้ง 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ประกอบด้วยชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 ชุด รองรับ

ลานประทักษิณซึ่งสามารถเดินได้รอบปรางค์ทั้ง 3 องค์  

ส่วนกลาง เหนือลานประทักษิณเป็นส่วนของเรือนธาตุ ซึ่งในที่นี้ท าเป็นอาคารแบบมณฑปจัตุรมุข 

ประกอบด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับตัวอาคารจัตุรมุข เหนือฐานบัว ประกอบด้วยชั้นยักษ์แบก 

ส่วนล่างประดับด้วยลายกาบพรหมศร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ หลังคา

จัตุรมุขท าซ้อนกัน 3 ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นหลังคาหน้าจั่วมุงกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ (ลักษณะผสมระหว่างปากเป็นนกและหงอนเป็นนาค บางครั้งเรียกว่า “นกเจ่า”) ภายใน

กรอบหน้าบันประดับลวดลายพันธุ์พฤกษามีชั้นเทพนมรองรับส่วนหน้าบัน 

ส่วนยอด  ส่วนนี้คือส่วนปรางค์หรือปราสาทเหนือหลังคาจัตุรมุขประกอบด้วย ชั้นฐานยักษ์แบกสลับ

กับชั้นเทพนมรองรับชั้นปราสาทที่ท าซ้อนกันเป็นชั้น ๆ 6 ชั้น แต่ละชั้นประดับบันแถลงหรือกลีบขนุน

ปรางค์ ลักษณะทรงกลีบขนุนปรางค์ท าแนบชิดกับองค์ปรางค์แล้ว ซึ่งเป็นวิวัฒนาการสืบทอดต่อมา

จากอยุธยาและมีลวดลายประดับ ส่วนเรื่องของยักษ์แบกเทพนม คงเปรียบเทียบได้กับพระปรางค์วัด

ระฆังและวัดอรุณราชวราราม อันมีคติเรื่องของพระปรางค์จ าลองมาจากเขาพระสุเมรุในคติของพุทธ

ศาสนา จะพบว่าปรางค์ที่สร้างในรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะมีชั้นซ้อนของปราสาท 6 ชั้นเสมอ อาจ

หมายถึงสวรรค์ชั้นต่าง ๆ นั่นเอง ส่วนยอดของปรางค์ประดับด้วยนพศูลซึ่งพบอยู่ท่ัวไปของพระปรางค์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น55  

 ความส าคัญของปรางค์ประธาน คือ ภายในประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางสมาธิ 4 พระองค์ ซึ่ง

หมายถึงอดีตพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน นอกจากนี้บริเวณภายในอาคารเป็นที่บรรจุอัฐิของ

                                                           

 54 เรื่องเดียวกัน, 436-437. 
 55 เรื่องเดียวกัน, 437. 
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ตระกูลบุนนาค (ภาพที่ 102,103) ที่ส าคัญคือ อัฐิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (สมเด็จองค์

ใหญ่) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (สมเด็จองค์น้อย ผู้สร้างวัดพิชัยญาติ)56  

 

 

ภาพที่  101 พระปรางค์วัดพิชยญาติการาม 
 

 

ภาพที่  102 ช่องบรรจุอัฐิบรรพชนตระกูลบุนนาค 

                                                           

 56 เรื่องเดียวกัน, 437. 
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ภาพที่  103 ช่องบรรจุอัฐิบรรพชนตระกูลบุนนาค 
 

พระพุทธเจ้ำสี่พระองค์ (ภาพท่ี 104) 

 ประดิษฐานภายในพระปรางค์ประธาน แสดงปางสมาธิมีรูปแบบเหมือนกันทั้ง 4 องค์ 

พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือฐานบัวแข้งสิงห์ ส่วนบัวหงายมีลายกลีบบัว มีผ้าทิพย์ประดับด้านหน้า 

พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรค่อนข้างเล็กและเหลือบลงต่ า  พระโอษฐ์เล็ก ขมวด

พระเกศาเป็นเม็ดเล็ก ๆ พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระวรกายเพรียวบาง ลักษณะดังกล่าวเป็นแบบ

เฉพาะที่เกิดขึ้นในงานประติมากรรมสมัยรัชกาลที่ 3  

 คติการสร้างพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ประดิษฐานในอาคาร ลักษณะหันหลังชนกันนี้ได้รับความ

นิยมในศิลปะพุกามของพม่า ซึ่งจะประดิษฐานไว้ในวิหารขนาดใหญ่ ในประเทศไทยมีพบอยู่บางแห่งที่

เป็นวัดของชุมชนชาวมอญ ที่เหลือหลักฐานสมบูรณ์คือที่วัดพิชยญาติการามแห่งนี้ จากคติเรื่องรอย

พระพุทธบาทสี่รอยและเรื่องของอนาคตพระพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนกับที่อ่ืน ๆ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 

แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในวัดนี้นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กันโดย

ไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานศิลปกรรมไทย57  

 

                                                           

 57 เรื่องเดียวกัน, 439. 
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ภาพที่  104 พระพุทธเจ้าสี่พระองค์ประดิษฐานในปรางค์ประธานวัดพิชยญาติการาม 
 

ปรำงค์ปีกท้ัง 2 องค์ (ภาพที่ 105,106) 

 ต้ังอยู่บนลานประทักษิณเดียวกับปรางค์ประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกท้ังสององค์

มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เป็นอาคารจัตุรมุข ประกอบด้วยส่วนฐานสิงห์ ลูกแก้วอกไก่รองรับ

ลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุขลดส่วนลงจากอาคารประธาน มีขนาดเล็กลง ไม่มีชั้นยักษ์แบกและเทพ

พนม หลังคาจัตุรมุขเหลือเพียง 2 ชั้นไม่ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

 รูปแบบของพระปรางค์ปีกทั้ง 2 องค์ สร้างผิดรูปแบบประเพณีที่มีมาแต่เดิมและอาจเกิดขึ้น

แห่งเดียวที่นี่ คือ เป็นการท าชั้นแบบง่าย ๆ ตัวองค์ปรางค์อยู่ในผังกลมไม่ได้เพ่ิมมุมตามระเบียบของ

ปรางค์และประดับด้วยลายกลีบขนุนหรือกลีบบัวขนาดใหญ่ติดอยู่โดยรอบซึ่งไม่ใช่ระเบียบของปรางค์ 

ความส าคัญของปรางค์ปีกทั้งสององค์ คือ องค์ทางทิศตะวันออกประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย 

องค์ทิศตะวันตกประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอย58  

 

                                                           

 58 เรื่องเดียวกัน, 438. 
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ภาพที่  105 ปรางค์ปีกทิศตะวันออก 
ภาพที่  106 ปรางค์ปีกทิศตะวันตก 

 

พระศรีอำริยเมตไตรย (ภาพท่ี 107) 

 พระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอารย์เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ตามความเชื่อในพุทธศาสนา พระศรีอาริยเมตไตรยประดิษฐานในปรางค์ปีกด้านทิศตะวันออก เป็น

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิประทับนั่งหันพระพักตร์ไปยังพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ซึ่ง

ประดิษฐานในพระปรางค์ประธาน รับกับคติที่ว่าพระศรีอาริยเมตไตรยคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปใน

ภัทรกัปป์นี้   

 พุทธลักษณะของพระศรีอาริยเมตไตรย แสดงด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ

นั่งขัดสมาธิราบ เครื่องทรงอย่างเทวดาตามคติที่กล่าวว่าพระศรีอาริยเมตไตรยคือพระโพธิสัตว์ที่หลุด

พ้นแล้ว ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพ่ือรอที่จะเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป พระพักตร์มี

ลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ สวมมงกุฏยอดแหลมทรงสูง ประดับกรรเจียก สิ่งที่น่าสนใจอีก

ประการหนึ่ง คือ การครองจีวร สังฆาฏิปรากฏลวดลายที่ขอบผ้าพร้อมกับการแสดงเครื่องทรงอ่ืน ๆ 

ได้แก่ กรองศอ สังวาล 2 สายไขว้กันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พาหุรัด ทองพระกรและพระธ ามรงค์ 

ส่วนสบงแสดงลวดลายบนผ้าเป็นลายยกดอกซ่ึงเป็นที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 359  

                                                           

 59 เรื่องเดียวกัน, 440. 
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ภาพที่  107 พระศรีอาริยเมตไตรยประดิษฐานในปรางค์ทิศตะวันออก 
 

พระพุทธบำทสี่รอย (ภาพที่ 108)  

 พระพุทธบาทสี่รอยนิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้พบที่วัดพิชยญาติการามด้วยแต่มี

ลักษณะแปลกไปจากที่เคยพบเห็นกันมา60 รูปแบบพระพุทธบาทเป็นลักษณะพระพุทธบาทเรียงกันสี่

พระบาท ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์  

 

 

ภาพที่  108 พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานในปรางค์ทิศตะวันตก 
 

พระปรำงค์องค์เล็กหลังพระประธำน (ภาพท่ี 109) 

 พระปรางค์องค์นี้มีขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านหลังพระปรางค์ประธาน อาจสร้างต่อเติมข้ึนภายหลัง 

เพราะทั้งรูปแบบและแนวความคิดในการสร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระปรางค์หลักทั้ง 3 องค์เลย 

                                                           

 60 เรื่องเดียวกัน, 440. 
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 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของพระปรางค์องค์นี้กลับรักษาระเบียบของปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 

ได้เป็นอย่างดี ส่วนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ เพ่ิมมุมไม้ยี่สิบ รองรับฐานสิงห์เพ่ิมมุมซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ 

เหนือขึ้นไปเป็นส่วนเรือนธาตุประดับซุ้มจระน าทั้ง  4 ทิศ ส่วนยอดเป็นปรางค์ซึ่งมีขนาดเล็กเพรียว

และสูงชะลูด สามารถเปรียบเทียบได้กับพระปรางค์ 8 องค์ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างในสมัย

รัชกาลที่ 361  

 

 

ภาพที่  109 พระปรางค์องค์เล็กด้านหลังปรางค์ประธาน 
 

เจดีย์คู่ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ (ภาพที่ 110,111,112,113) 

 ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 2 องค์ สูง 23 เมตร พระเจดีย์คู่ทั้งสององค์นี้สันนิษฐานว่า เป็น

เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4 เพราะพระองค์มีพระราชนิยมเจดีย์ทรงระฆังของวัด ดังปรากฏ

หลักฐานวัดส าคัญที่สร้างในรัชกาลนี้มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานแทบทั้งสิ้น เช่น เจดีย์วัดโสมนัส 

เจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศ เจดีย์วัดปทุมวนาราม 

 ลักษณะของเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานเป็นอาคารที่มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้านมีประตูเข้าไป

ภายในและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่หน้าบันหลังคามุขประกอบด้วยหน้าจั่วอย่างจีน ประดับ

ลวดลายดอกไม้ เหนือส่วนอาคารเป็นลานประทักษิณแล้วจึงถึงส่วนฐานของเจดีย์ทรงระฆังซึ่งชั้นแรก

มีคูหาประดับโดยรอบ เหนือขึ้นไปจึงเป็นชั้นมาลัยเถารองรับองค์ระฆังมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมและแปด

เหลี่ยมรองรับส่วนยอดท่ีเป็นปล้องไฉนและปลียอดตามล าดับ 

                                                           

 61 เรื่องเดียวกัน, 441. 



  95 

 เจดีย์ทั้งสององค์มีลักษณะเกือบจะเหมือนกันทุกประการ จะแตกต่างบ้างบางส่วนเท่านั้น 

เช่น องค์ทางทิศตะวันตกมีบัลลังก์แปดเหลี่ยมและมีมาลัยเถา เป็นมาลัยลูกแก้วอกไก่ 3 ชั้น (ภาพที่ 

110,111) ส่วนองค์ทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 112,113)  มีบัลลังก์เป็นสี่เหลี่ยมและมีมาลัยเถาเป็น

มาลัยลูกแก้ว 2 ชั้น ลักษณะพิเศษของเจดีย์ทั้งสององค์ คือ ที่บัวฝาระมีเหนือบัลลังก์มีลักษณะคล้าย

มงกุฎและมีบัวคลุมรองรับปล้องไฉน ส่วนปลียอดมีลักษณะคล้ายกับการจ าลองเจดีย์ไปประดับอีกครั้ง

หนึ่ง62 อาคารชั้นล่างสุดของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพ่อทองและหลวงพ่อเงิน 

 

                      

ภาพที่  110 พระเจดีย์ทิศตะวันตก 
ภาพที่  111 พระเจดีย์ทิศตะวันตก 

 

                                                           

 62 เรื่องเดียวกัน, 442. 
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ภาพที่  112 พระเจดีย์ทิศตะวันออก 
ภาพที่  113 พระเจดีย์ทิศตะวันออก 

 

ตึกสุขุมำลลัย (ภาพท่ี 114) 

 อาคารแห่งนี้สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างถวายวัดพิชยญาติการาม เพ่ือเป็นที่เรียนของพระภิกษุสามเณร ต่อมา

ได้ใช้เป็นโรงเรียนสุขุมาลลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชาย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเขต

คลองสาน ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานศึกษาของสงฆ์  

 รูปแบบของอาคารเป็นอาคารแบบยุโรป ได้แก่ ลักษณะของหน้าบันและกรอบหน้าต่างที่ท า

เป็นวงโค้ง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 563 

 

                                                           

 63 เรื่องเดียวกัน, 442. 
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ภาพที่  114 ตึกสุขุมาลลัย 
 

กุฏิทรงช่วย (ภาพท่ี 115,116) 

 เป็นอาคารที่ใช้เป็นห้องสมุดส าหรับพระสงฆ์ กุฏิหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเพ่ือร่วมสร้าง จึงได้รับ พระราชทานนามว่า “กุฏิ

ทรงช่วย” สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2440 พร้อมตึกสุขุมาลลัยและเป็นอาคารแบบยุโรปเช่นเดียวกัน64  

 

 

 

                                                           

 64 เรื่องเดียวกัน, 443. 
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ภาพที่  115 กุฏิทรงช่วย 
 

 

ภาพที่  116 หน้าบันกุฏิทรงช่วย 
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3.2.2 เส้นทำงกำรชมวัดพิชยญำติกำรำม (ภาพที่ 117) 

เวลาในการชม 50 นาที 

 

 
ภาพที่  117 ภาพแสดงแผนผังงานศิลปกรรมที่ส าคัญภายในวัดพิชยญาติการาม 

1.อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 2.จุดชมแผนผังการสร้างวัด 3.พระอุโบสถ  

4.วิหารคด 5.พระปรางค์ประธานและพระปรางค์ปีก 6.พระเจดีย์คู่ 7.ตึกสุขุมาลลัย 8.กุฏิทรงช่วย 

ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 วัดพิชยญาติการามเป็นวัดที่มีแหล่งงานศิลปกรรมที่สามารถเข้าชมได้หลายจุด ดังนั้นการ

จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถชม

จุดที่ส าคัญได้อย่างครบถ้วน การจัดการเส้นทางการชมวัดพิชยญาติการามนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกจุดที่

ส าคัญและน่าสนใจในการชมให้แก่นักท่องเที่ยวตามล าดับความส าคัญของสถานที่ เนื่องจากถ้าเดินชม

โดยไม่มีการจัดการท่องเที่ยว อาจท าให้นักท่องเที่ยวใช้เวลากับการชมจุดเล็ก ๆ นานเกินไปและเมื่อถึง

จุดที่มีความส าคัญอาจท าให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินชม หรืออาจมีเวลาไม่เพียงพอท าให้พลาดการ

ชมจุดส าคัญได้  



  100 

จุดที่ 1 อนุสำวรียส์มเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ  

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เริ่มจากทางเข้าวัดพิชยญาติการามจากฝั่งถนนสมเด็จเจ้าพระยาข้ามสะพานสาธารณอุทิศ 

ก่อนเข้าวัดบริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา จะพบกับอนุสาวรีย์รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

พิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ผู้สร้างวัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 118) บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยว

สามารถสังเกตลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์โดยรอบของวัดได้ โดยที่วัดแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทาง

ทิศเหนือ ตั้งอยู่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาตามเส้นทางการสัญจรทางน้ า  ซึ่งเป็นคติการสร้างวัดในสมัย

โบราณอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากปกติที่นิยมสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  นอกจากนี้เรายัง

สามารถเห็นอาณาบริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ดินในครอบครองของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติที่

สามารถสร้างวัดได้ถึงสองแห่ง คือวัดพิชยญาติการามและวัดอนงคารามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ ซึ่งเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงฐานะอันมั่งคั่งของสมเด็จเจ้าพระยา  

 การชมงานศิลปกรรมของวัดยังท าให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงคุณค่า ความส าคัญ ความเชื่อมโยง

ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจในสมัยนั้นได้อีกประการหนึ่ง  

 

 

ภาพที่  118 อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 
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จุดที่ 2 จุดชมรูปแบบกำรวำงแผนผังวัด  

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เมื่อเดินเข้ามาในประตูวัดทางด้านทิศเหนือ ก่อนเข้าพระอุโบสถนักท่องเที่ยวสามารถสังเกต

การออกแบบและการวางผังของวัดพิชยญาติการามที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม (ภาพที่ 119) โดยได้มี

การเลือกพระปรางค์สามองค์เป็นประธานหลักของวัด โดยสร้างปรางค์ประธานไว้ด้านในสุดของพ้ืนที่

วัด ด้านหน้ามีชานชาลา พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าของพระปรางค์ มีขนาดค่อนข้างเล็กและไม่สูงมาก

นักแสดงให้เห็นถึงการออกแบบและการวางผัง มุมมองของผู้ออกแบบวัดที่ไม่ต้องการให้บดบังความ

สง่างามของพระปรางค์65 จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมองค์ประกอบโดยรวม ทัศนียภาพ ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงสุนทรียศาสตร์ในการก่อสร้างวัด เป็นการท าความเข้าใจการวางแผนผังของวัดก่อนที่จะเดินเข้า

ไปชมยังจุดอ่ืน ซึ่งจุดนี้อาจเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่สนใจและเดินผ่านไป แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า

เป็นจุดที่มีความส าคัญมากอีกจุดหนึ่ง เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ออกแบบวัด เจตนารมย์ของ

การสร้างวัดที่ใช้ความประณีต ความสามารถเชิงช่าง ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มาเยือนได้เตรียมตัวรับความสงบ

ทางจิตใจก่อนที่เข้าไปยังจุดอื่น 

 

 

ภาพที่  119 จุดชมแผนผังการสร้างวัดพิชยญาติการาม 
 

                                                           

 65 เรื่องเดียวกัน., 426. 
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จุดที่ 3 พระอุโบสถ  

ควำมส ำคัญ   
ควำมน่ำสนใจ  

 

  จุดนี้ ให้นักท่องเที่ยวเดินไปยังพระอุโบสถ ก่อนเข้าไปด้านในสามารถชมรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 หน้าบันพระอุโบสถซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน 

ก่อนเดินเข้าไปข้างในพระอุโบสถให้สังเกตบริเวณประตูทางเข้า  จะพบเสาด้านหน้าพระอุโบสถ

ประดับลวดลายแบบจีน ลวดลายมังกร (ภาพที่ 120,121) แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่าง

ศิลปะไทยและศิลปะจีนได้อย่างลงตัว  

 

                                  

ภาพที่  120 เสาประดับลวดลายมังกรบริเวณทางเข้าพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม 
ภาพที่  121 เสาประดับลวดลายมังกรบริเวณทางเข้าพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม 

 

 จุดต่อไปแนะน าให้เดินเข้าที่ประตูท่ีอยู่ตรงกลาง ให้สังเกตท่ีประตูทางเข้า ที่บานประตูท าเป็น

ลายลงรักปิดทอง และบริเวณขอบผนังประตูประดับด้วยลายลงรักปิดทอง เป็นภาพมักกะลีผลซึ่งก าลัง

ออกผลเป็นนารี มีเหล่าวิทยาธรคนธรรพ์มาแย่งชิงและเกิดการรบกัน (ภาพที่ 122) ภาพดังกล่าวอาจ

สื่อให้ผู้ที่ก าลังจะเดินเข้าพระอุโบสถเกิดความสงบทางจิตใจก่อนที่จะเข้าสู่แดนพุทธภูมิ  
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 จากนั้นให้เข้าไปนั่งในพระอุโบสถ นักท่องเที่ยวสามารถกราบสักการะพระประธาน “พระ

สิทธารถ” ชมพุทธลักษณะของพระประธานที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราช 

เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา บริเวณด้านหลังพระประธานให้สังเกต

จิตรกรรมซุ้มเรือนแก้ว เปรียบเสมือนลักษณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในอาคารทรงปราสาท  

 นอกจากนี้ด้านหน้าของพระประธานยังมีพระพุทธรูปที่ส าคัญอีกองค์หนึ่ง คือ “พระวรวิ

นายก” ชมพุทธลักษณะของพระพุทธรูปซึ่งเป็นลักษณะใหม่ที่ปรากฏในศิลปะรัตนโกสินทร์ ชาย

สังฆาฏิที่ท าเป็นลายหยักโค้งแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นพระราชนิยมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และ

รัชกาลที่ 5  

 

 

ภาพที่  122 ลายลงรักปิดทองมักกะลีผลซึ่งก าลังออกผลเป็นนารี มีเหล่าวิทยาธรคนธรรพ์มาแย่งชิง
และเกิดการรบกัน บริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถ  
 

 ภายในพระอุโบสถ ยังสามารถชมจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นลายดอกไม้เต็มพ้ืนที่ คล้ายพุ่มข้าว

บิณฑ์ สังเกตที่สีของผนังและลวดลายประดับช่วยสร้างบรรยากาศให้ภายในพระอุโบสถเกิดความสงบ

อย่างแท้จริง66 (ภาพที่ 123) จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสังเกตความแตกต่างจากวัดอ่ืนที่จิตรกรรมฝาผนัง

มักเป็นเรื่องเก่ียวกับพุทธประวัติ ชาดก  

                                                           

 66 เรื่องเดียวกัน, 429. 
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ภาพที่  123 จิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้ภายในพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม 
 

 เมื่อออกจากพระอุโบสถ ให้สังเกตว่ามีอาคารที่เชื่อมต่อพระอุโบสถในภายหลัง คือ ศาลาเก๋ง

จีน มุขด้านหน้าพระอุโบสถ จะพบเตียงนอนจ าหลักลายซึ่งมีลวดลายอย่างเทศท่ีงดงามมาก เช่น ลาย

หงส์ ลายใบไม้และเสลี่ยงคานหามท าด้วยไม้และงาช้าง ปิดทองประดับกระจก ซึ่งเดิมเป็นเตียงนอน

ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ได้ถวายให้เป็นธรรมาสน์แสดงธรรมและธรรมาสน์พระปาฏิ

โมกข์ อันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะจีนในสมัยรัชกาลที่ 3  

 บริเวณใกล้กันนั้น ยังมีซุ้มสีมาประดิษฐานภายในอาคาร เมื่อมีการสร้างศาลาเก๋งจีน มุข

ด้านหน้าพระอุโบสถเพ่ิมเติม จึงท าให้ซุ้มสีมานี้อยู่ภายในของอาคาร ซึ่งชวนให้จินตนาการว่าในอดีต

เมื่อแรกสร้างวัดไม่มีศาลาเก๋งจีนที่สร้างเพ่ิมเติมขึ้นแผนผังการสร้างวัดจะงดงามเพียงใด หาก

นักท่องเที่ยวอยากชมซุ้มใบสีมาแนะน าให้ชมบริเวณด้านนอกอาคาร ซึ่งจะท าให้สามารถชมได้ชัดเจน 

 อีกจุดหนึ่งที่ชี้ชวนให้ชมซึ่งดูแปลกตากว่าวัดอ่ืน คือ รูปแบบของซุ้มสีมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง

ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยประเพณี แต่ที่วัดแห่งนี้มีส่วนยอดของซุ้มสีมายอดปรางค์ ซึ่งอาจ

สัมพันธ์กับปรางค์ประธานของวัด นับเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบซุ้มใบสีมาที่แตกต่างไปจากเดิม (ภาพ

ที่ 124) 
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ภาพที่  124 ซุ้มใบสีมายอดปรางค์ วัดพิชยญาติการาม 
 

 เมื่อชมจุดนี้เสร็จแล้ว จุดต่อไปที่น่าสนใจ คือ บริเวณพาไลของพระอุโบสถ (ภาพท่ี 125) 

แนะน านักท่องท่องเที่ยวยังไม่ต้องสวมรองเท้า เนื่องจากบริเวณนี้ทางวัดได้ติดป้ายไว้ว่าเป็นเขตของ

พระอุโบสถ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้า หากนักท่องเที่ยวมิได้สังเกตป้ายที่ติดอยู่ แล้วขึ้นไปชมบริเวณนี้

อาจท าให้เสียเวลาต้องถอดรองเท้าอีกครั้ง  

 

 

ภาพที่  125 บริเวณพาไลของพระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม 
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 เมื่อเดินออกจากพระอุโบสถให้เดินมายังด้านขวามือ ออกมายังบริเวณด้านข้างของพระ

อุโบสถ บริเวณพาไลด้านนอกเพ่ือชมประติมากรรมนูนต่ าเรื่อง “สามก๊ก” โดยปกติทั่วไปที่พบมักเป็น

ภาพจิตรกรรมสามก๊กในอุโบสถหรือวิหาร เช่น วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดบวรนิเวศ ดังนั้นการประดับ

ประติมากรรม “สามก๊ก”บริเวณพาไลลักษณะนี้อาจเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย โดยภาพห้องที่ 1 

จะเริ่มตั้งแต่ทางเข้าของพระอุโบสถ แตบ่ริเวณนี้อาจเป็นจุดที่ไม่สามารถชมได้ถนัดตา เนื่องจากมีเตียง

นอนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติตั้งบดบังประติมากรรม  ส่วนประติมากรรมห้องที่ 2 และ

ภาพต่อไปจะอยู่ด้านนอกพระอุโบสถและเรียงต่อกันตามล าดับ   

 อย่างไรก็ตาม ภาพประติมากรรมนูนต่ านี้มีมากถึง 22 ตอน (ภาพท่ี 126) ดังนั้นจึงขอน าเสนอ

ให้ชมตอนที่ส าคัญ คือ ห้องที่  4 ตอน เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยรบลิโป้ ห้องที่ 5 ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า 

ห้องที่ 9 ลิโป้ ตั๋งโต๊ะผิดใจกันเพราะนางเตียวเสี้ยน และหากนักท่องเที่ยวมีเวลามากพอ แนะน าให้ชม

ประติมากรรมทางฝั่งทิศตะวันตก ห้องที่ 17 ตอนขงเบ้งดีดพิณลวงสุมาอ้ี ซึ่งตอนนี้ภาพค่อนข้าง

สมบูรณ์และเป็นตอนส าคัญอีกตอนหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กท่ีคนทั่วไปรู้จักค่อนข้างมาก  

 

 

ภาพที่  126 แผนผังประติมากรรมสามก๊ก 
ที่มา: พระมหาปกรณ์ กิตติธโร, วัดพิชยญำติกำรำมวรวิหำร, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ

ลิชชิ่ง, 2559) ,153. 
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จุดที่ 4 วิหำรคด  

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ   

 

 บริเวณด้านข้างของพระอุโบสถ ให้สังเกตวิหารคดของวัดที่แตกต่างจากวัดอ่ืน โดยจะมีส่วน

ของระเบียงคดที่ยาวไม่ต่อเนื่องกัน เว้นจังหวะเป็นช่วง ๆ โดยผนังด้านในติดกับก าแพง ส่วนอาคาร

ด้านนอกจะมีเสาหรือช่องโค้งรับน้ าหนัก ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค ์ซึ่งเป็น

คติท่ีไม่เคยพบมาก่อน 

  

จุดที่ 5 พระปรำงค์ประธำน 

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เมื่อออกจากพระอุโบสถ ให้เดินตรงมุ่งหน้าไปยังพระปรางค์ซึ่งอยู่พ้ืนที่ด้านในสุดของวัด ก่อน

ขึ้นให้สังเกตรูปแบบของพระปรางค์ประธานและพระปรางค์ปีกทั้ง 2 องค์ จากนั้นให้เดินขึ้นไปยัง

ปรางค์ประธานโดยใช้บันไดด้านหน้า เดินเข้าไปยังองค์ปรางค์ประธาน จะพบกับพระพุทธเจ้า 4 

พระองค์ สังเกตพุทธลักษณะของพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 และคติการสร้าง

พระพุทธเจ้า 4 องค์ หันหน้าเข้าหาองค์พระพุทธรูป โดยเริ่มจากทิศเหนือพระกกุสันโธ จากนั้นให้เดิน

วนไปทางด้านขวามือของตัวเอง ทิศตะวันตกประดิษฐานพระโกนาคม พระกัสสปะทางทิศใต้และพระ

สมณโคดมทางทิศตะวันออก ซึ่งจุดนี้ทางวัดได้ติดป้ายบริเวณใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นพระโกนาคม แต่

จากการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์นั้นพบว่าคติพระศรีอาริยเมตไตรยที่ประดิษฐาน

ในปรางค์ปีกทิศตะวันออกควรจะสัมพันธ์กับนามของพระอดีตพุทธเจ้า ดังนั้นนามของพระพุทธรูปใน

ทิศตะวันออกนี้จึงควรเป็นพระสมณโคดม67 จากนั้นให้มองไปที่ผนังขององค์พระปรางค์ จะเห็นช่อง

บรรจุอัฐิบุคคลส าคัญในตระกูลบุนนาค เช่น เจ้าพระยาอรรคเสนา (บุนนาค) ผู้เป็นต้นตระกูลสกุล

บุนนาค อัฐิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ผู้สร้างวัดพิชยญาติการามและช่องบรรจุอัฐิบรรพชน

สายสกุลบุนนาคท่านอ่ืน ๆ  

                                                           

 67 ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์พัฒนำกำรของงำนช่ำงและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2556), 318. 
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  นอกจากการชมปรางค์ประธานแล้ว บริเวณนี้ยังสามารถชมแผนผังวัดจากมุมสูงเป็นการมอง

จากทางทิศใต้ซึ่งอยู่ด้านในสุดของวัด  เป็นมุมมองใหม่ในการชมแผนผังที่แตกต่างจากการชมก่อนเข้า

วัด การชมแผนผังวัดจากมุมสูงในลักษณะนี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจแผนผังของการสร้างวัดมาก

ยิ่งขึ้น ก่อนออกจากพระปรางค์ประธาน ให้สังเกตทางทิศใต้จะพบกับพระปรางค์องค์เล็กด้านหลัง

ปรางค์ประธาน จุดนี้สามารถชมรูปแบบของปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องเดินลงไป

ด้านล่าง 

 จากนั้นให้เดินไปยังพระปรางค์ปีกทิศตะวันออก ซึ่งประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย สังเกต

ลักษณะเครื่องทรงอย่างเทวดา  มงกุฎยอดแหลมทรงสูงประดับกรรเจียก    และสบงแสดงลวดลายผ้า 

ยกดอก ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ให้สังเกตทิศที่พระพักตร์หันหน้าไปยัง

พระพุทธเจ้า 4 พระองค์อันแสดงถึงคติที่ว่าพระองค์ คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัปป์นี้  

 จากนั้นเดินไปยังพระปรางค์ปีกทางทิศตะวันตก ชมพระพุทธบาทสี่รอยของพระพุทธเจ้าที่

ตรัสรู้แล้ว โดยเรียงตามขนาด  

 การเดินชมตามเส้นทางที่แนะน าของจุดชมพระปรางค์ทั้ง 3 องค์นี้ จะท าให้นักท่องเที่ยว

เข้าใจเกี่ยวกับคติการสร้างที่สัมพันธ์กันของปรางค์ทั้ง  3 องค์ เป็นล าดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น ไม่ท าให้

นักท่องเที่ยวเดินผิดจุดจนอาจเกิดความสับสน 

 

จุดที่ 6 พระเจดีย์คู่ 

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เมื่อชมจุดที่ 5 เสร็จแล้วให้นักท่องเที่ยวเดินออกมาทางเดิม บริเวณหน้าวัด ชมพระเจดีย์คู่ 

สังเกตรูปแบบของเจดีย์คู่ที่แตกต่างกัน ทางด้านทิศตะวันออก เจดีย์มีบัลลังก์แปดเหลี่ยมและมีมาลัย

เถา เป็นมาลัยลูกแก้วอกไก่ 3 ชั้น ส่วนองค์ทางทิศตะวันตก เป็นเจดีย์มีบัลลังก์เป็นสี่เหลี่ยมและมี

มาลัยเถาเป็นมาลัยลูกแก้ว 2 ชั้น ลักษณะพิเศษของเจดีย์ทั้งสององค์ คือ ที่บัวฝาระมีเหนือบัลลังก์มี

ลักษณะคล้ายมงกุฎและมีบัวคลุมรองรับปล้องไฉน ส่วนปลียอดมีลักษณะคล้ายกับการจ าลองเจดีย์ไป

ประดับอีกครั้งหนึ่ง  
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จุดที่ 7 ตึกสุขุมำลลัย 

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เมื่อชมบริเวณภายในวัดเสร็จแล้ว ให้เดินออกและเดินไปทางด้านซ้ายมือ จะพบอาคารแบบ

ยุโรปที่อยู่นอกเขตก าแพงแก้วของวัด สังเกตอาคารสีครีม 2 ชั้น ตึกสุขุมาลลัย ซึ่งอาคารหลังนี้เคยใช้

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายแห่งแรกในเขตคลองสาน ให้สังเกตบริเวณหน้าบันของอาคาร “โรงเรียน

สุขุมาลลัย” ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างโดยสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระนามของพระองค์ปรากฏที่หน้าบันและปรากฏปีที่

สร้าง คือ ปี พ.ศ.2440  

จุดที่ 8 กุฏิทรงช่วย 

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 จากนั้นให้มองไปที่บริเวณด้านขวาของตึกสุขุมาลลัยจะพบอาคารแบบยุโรปอีกหลังหนึ่ง คือ

กุฏิทรงช่วย อาคารหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์จ านวน

หนึ่งในการก่อสร้างจึงได้นามว่า กุฏิทรงช่วย อาคารหลังนี้แนะน าให้นักท่องเที่ยวสังเกตบริเวณหน้าบัน

ที่เป็นรูปคล้ายสมุดและปากกา  จุดนี้เป็นจุดที่มักไม่มีนักท่องเที่ยวสนใจมาชม อาจเพราะคิดว่าเป็น

อาคารธรรมดา แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นอาคารแบบยุโรปสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2440  

 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถชมได้แต่ด้านนอกของอาคารเท่านั้น เนื่องจากกุฏิทรงช่วยอยู่

ในเขตสังฆาวาส จึงไม่สามารถเดินเข้าไปชมภายในอาคารได้ 
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3.3 วัดอนงคำรำม  

บานประตู หน้าต่าง ลายปราสาทสามยอดอันงดงาม  

ที่ตั้ง ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  

กำรประเมินคุณค่ำของโบรำณสถำน 

 

3.3.1 จุดส ำคัญท่ีควรชม  

พระอุโบสถ (ภาพที่ 127) 

 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารแบบประเพณีนิยม อาคารยกพ้ืนสูง ก่ออิฐถือปูนหลังคา

ลด 2 ชั้น ไขราประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นงานไม้แกะสลักประดับลวดลายอย่างไทย

เป็นลายดอกลอย มีเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ไม่มีการประดับบัวหัวเสาและคันทวย แสดงให้เห็นถึง

เทคนิคการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ซุ้มประตูหน้าต่างมีลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจก 

ลายอย่างเทศ คือ เป็นลายดอกไม้ใบไม้จ าพวกลายดอกโบตั๋น ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมเป็นอย่างมากใน

สมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับการยกย่องกันว่ามีความงดงามมาก 

 ภายในพระอุโบสถ เป็นงานตกแต่งที่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้ งหมด งานศิลปกรรมที่โดดเด่น

ภายในพระอุโบสถ ได้แก่ การออกแบบที่เน้นความโปร่งของอาคาร ให้ความส าคัญกับปราสาทที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน แม้ว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก แต่ท าเป็นบุษบกหรือปราสาททรง

สูง ลักษณะของบุษบกมีฐานสิงห์ ยกสูง ตัวเรือนทรงสูงโปร่งทุกด้าน ส่วนหลังคาเป็นทรงปราสาทยอด 

ลักษณะของการประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กในบุษบกเพ่ือเป็นประธานของวัดนี้ (ภาพที่ 128) 

มักพบอยู่ในงานก่อสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 แล้ว  

 พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัยขนาดเล็ก ประดิษฐานอยู่ในบุษบกเหนือฐานชุกชีลง

รักปิดทองประดับกระจกมีลายกระจังแบบไทยประเพณี ท าด้วยโลหะ (ภาพที่ 129) นับว่าเป็น

            คะแนน      
    เกณฑ์            น้อย         ปานกลาง            มาก  
สุนทรียภาพและความ
งามของงานศิลปกรรม 

   

จ านวนศิลปกรรม    
ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปกรรม 
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พระพุทธรูปที่ยังคงเค้าพระพักตร์แบบพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที 3 คือ มีพระพักตร์อย่างหุ่น 

นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ชายสังฆาฏิอยู่กึ่งกลางพระวรกาย สองข้างของพระพุทธรูปประธานยังมี

พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน 2 องค์ หล่อด้วยโลหะปิดทองประดิษฐานอยู่บริเวณด้านข้างของ

บุษบก ข้างละองค์  ลักษณะของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์มีความงดงามมากเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง

อย่างจักรพรรดิราช ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 368 

 

 

ภาพที่  127 พระอุโบสถวัดอนงคาราม 
 

 

ภาพที่  128 พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดอนงคาราม 

                                                           

 68 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 1, 447-448. 
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ภาพที่  129 กระจังประดับบุษบก 
 

พระวิหำร (ภาพท่ี 130) 

 มีรูปแบบไทยประเพณี กล่าวคือ มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาลดชั้น ไม่มีมุขด้านหน้าและ

ด้านหลัง ไขรามีนาคล ายอง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับลวดลายดอกไม้ใช้เทคนิค

ของการประดับกระจกสีเป็นดอกและใบ เสาประดับบัวหัวเสาและมีคันทวยรองรับชายคา นอกจากนี้

ยังมีการประดับสาหร่ายและรวงผึ้ง หน้าบันและซุ้มหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น บานประตูและหน้าต่าง

ปั้นลายเป็นปราสาทสามยอดงดงามมาก เป็นลายไทยผสมลายเทศสอดคล้องกับลายกรอบประตู

หน้าต่างและลายสาหร่ายรวงผึ้ง  

 พระประธานในพระวิหาร พระพุทธจุลนาค ซึ่งถวายพระนามโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์พุทธ

สรณมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง

สมัยสุโขทัยอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย พุทธลักษณะของพระพุทธรูป ได้แก่ พระพักตร์รูปไข่ พระขนง

โก่ง พระนาสิกโด่งงุ้ม พระเนตรเรียวยาว พระโอษฐ์แย้มสรวลเล็กน้อย ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็นเปลว พระอังสากว้างบั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิเป็นเส้นเล็กและยาวลงมาจรดพระนาภี ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวนี้จัดเป็นพระพุทธรูปหมวดใหญ่ในศิลปะสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 (ภาพท่ี 131) 

 ด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นพระพุทธรูปนั่ง หล่อด้วยโลหะขัดเงา 

จ าลองมาจากพระประธานในอุโบสถวัดนางนอง กรุงเทพฯ โดยคณะศิษยานุศิษย์ มีหลวงบริหาร

หิรัญญราชเป็นหัวหน้าสร้างถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรณะมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอนง

คารามขนานพระนามว่า พระพุทธมังคโล69 (ภาพท่ี 132) 

                                                           

 69 เรื่องเดียวกัน, 448-450. 
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ภาพที่  130 วิหารวัดอนงคาราม 
 

 

ภาพที่  131 พระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโล 
 

พระแก้ววัดอนงคำรำม (ภาพที่ 132) 

 ประดิษฐานอยู่ที่ตึกสมเด็จ คณะ 2 เป็นพระแก้วคู่บารมีของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธ

สรณมหาเถระ) ตามประวัติเล่าสืบกันมาว่า ขณะที่เจ้าประคุณสมเด็จสมัยนั้นเป็นพระอันดับ ออกไป

กิจนิมนต์ข้างนอกวัดได้มีชีปะขาวน าพระพุทธรูปปูนปั้นมาฝากไว้กับศิษย์ของท่านซึ่งเฝ้ากุฏิอยู่ จึงได้

ไปน าที่โต๊ะรับแขก ต่อมาปูนได้กะเทาะออกมองเห็นเนื้อแก้วที่อยู่ภายใน จึงได้ทราบว่าเป็นพระแก้ว 

ท่านได้รอให้ผู้น าฝากมารับคืนแต่ก็มิได้มีผู้ใดมารับคืน พระแก้วมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 12 นิ้ว 
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สูงประมาณ 15-18 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพบูชา ซึ่งทาง

วัดจะเปิดให้สักการบูชาเพียงปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มกราคมของทุกปีและวันเข้าพรรษา70 

 แม้ว่า พระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญอีกองค์หนึ่งของวัดอนงคาราม แต่

ปัจจุบันเปิดให้เข้านมัสการเพียงปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  132 พระแก้ววัดอนงคาราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 70 เรื่องเดียวกัน, 451. 
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3.3.2 เส้นทำงกำรชมวัดอนงคำรำม (ภาพท่ี 133) 

เวลาในการชม 30 นาที 

 

 

ภาพที่  133 เส้นทางการเดินชมงานศิลปกรรมในวัดอนงคาราม 
1.พระวิหาร 2.พระอุโบสถ 3.เสาหินโบราณ 

ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

  วัดอนงคาราม มีถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดผ่านจึงท าให้วัดมีอาณาเขตแบ่งเป็น 2 ส่วน 

เส้นทางการชมแนะน าให้เริ่มจากบริเวณเขตพุทธาวาสซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพิชยญาติการาม โดย

ใช้ประตูซึ่งตั้งอยู่ริมคลองวัดอนงคาราม  
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จุดที่ 1 พระวิหำร  

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับพระวิหาร ให้สังเกตลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี 

รูปแบบของเสาย่อมุมไม้สิบสอง (ภาพที่ 134) หน้าบันประดับลวดลายดอกไม้ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัย

รัชกาลที่ 3  เสาประดับบัวหัวเสาและมีคันทวยรองรับชายคา การประดับสาหร่ายและรวงผึ้งที่มีความ

อ่อนช้อยงดงามมาก (ภาพที่ 135) เมื่อเดินขึ้นไปที่พระวิหาร จะพบกับซุ้มประตูปราสาทสามยอด

งดงามมาก เป็นลายไทยผสมลายเทศ (ภาพที่ 136) จากนั้นให้เดินเข้าไปในพระวิหาร  จุดนี้สามารถ

นมัสการพระพุทธจุลนาค พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย ชมพุทธศิลป์ของพระประธานและ

พระพุทธรูปส าคัญอีกองค์หนึ่ง คือ พระพุทธมังคโล ซึ่งจ าลองมาจากพระประธานวัดนางนอง  

 

 

ภาพที่  134 เสาย่อมุมไม้สิบสองพระวิหาร วัดอนงคาราม 
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ภาพที่  135 สาหร่ายและรวงผึ้งพระวิหาร วัดอนงคาราม 
 

 

ภาพที่  136 ซุ้มประตูพระวิหาร ปราสาทสามยอด 
 

จุดที่ 2 พระอุโบสถ  

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  
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 ชมรูปแบบพระอุโบสถแบบไทยประเพณี สังเกตบริเวณเสาของอาคารที่มีความแตกต่างจาก

พระวิหาร ขมบริเวณหน้าบันพระอุโบสถ เป็นงานไม้แกะสลักลายดอกลอย ชมซุ้มประตูที่ประดับด้วย

ลายอย่างเทศ เป็นลายดอกไม้ใบไม้ที่มีความงดงาม (ภาพที่ 137) จากนั้นให้เดินเข้าไปในพระอุโบสถ 

จะเห็นบุษบกที่ประดิษฐานองค์พระประธาน เนื่องจากพระประธานวัดอนงคารามมีขนาดค่อนข้างเล็ก 

ไม่ใหญ่มากนัก จึงมีการท าซุ้มประดิษฐานเพ่ือให้พระประธานดูเด่นมากยิ่งขึ้น จากนั้นชมพุทธลักษณะ

พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานด้านข้างของพระประธาน (ภาพท่ี 138)  

 ข้อควรระมัดระวังการชมในจุดนี้  คือ มีแท่นอาสนะสงฆ์อยู่ด้านหน้าพระประธาน 

นักท่องเที่ยวไม่ควรเหยียบหรือขึ้นไปด้านบนของอาสนะ ควรเดินด้านข้างเพ่ือชมพระพุทธรูปหรือใช้

ประตูด้านหลังพระอุโบสถจะเหมาะสมกว่า บริเวณนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสังเกตการประดับบุษบก

ด้วยกระจังที่มีความงดงามอ่อนช้อยลงตัว  

 

 

ภาพที่  137 ซุ้มประตูพระอุโบสถ วัดอนงคารามประดับด้วยลายอย่างเทศ 
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ภาพที่  138 พระพุทธรูปทรงเครื่องภายในพระอุโบสถ วัดอนงคาราม 
 

จุดที่ 3 เสำหินโบรำณบริเวณหน้ำพระวิหำร  

ควำมส ำคัญ  
ควำมน่ำสนใจ  

 

 ชมเสาหิน 2 ต้นบริเวณหน้าพระวิหาร (ภาพท่ี 139) และชมภาพถ่ายเก่าของเสาหินโบราณ ที่

เคยตั้งบริเวณท่าน้ าหน้าวัดอนงคาราม (ภาพที่ 140) การชมเสาหินนี้อาจบ่งบอกได้ถึงลักษณะทาง

กายภาพของวัดและความสภาพชีวิตในอดีตของผู้คน ความส าคัญของคลองตลาดสมเด็จหรือคลอง

วัดอนงคาราม การสัญจรทางน้ าในอดีตของคนในชุมชน ที่สามารถใช้เส้นทางนี้ไปยังแม่น้ าเจ้าพระยา 

นอกจากนี้บริเวณด้านขวามือ ริมก าแพงวัดอนงคารามยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าหลักเมืองเซี๊ยอ้ึงกง  เป็น

ศาลเจ้าจีนขนาดเล็กแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในชุมชนบริเวณนี้  
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ภาพที่  139 เสาหินโบราณบริเวณหน้าวัดอนงคาราม 
 

 

ภาพที่  140 ภาพถ่ายเก่าเสาหินบริเวณท่าน้ าวัดอนงคาราม 
ที่มา: สุดารา สุจฉายาและคณะ, สมุดภำพรฦกธนบุรี 250 ปี, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะ

พันธุ์, 2563), 147. 
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3.4 วัดบุปผำรำม 

จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตก 

ที่ตั้ง ซ.อรุณอมรินทร์ 5 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

กำรประเมินคุณค่ำของโบรำณสถำน   

 

3.4.1 จุดส ำคัญท่ีควรชม 

พระวิหำร (ภาพท่ี 141) 

 พระวิหารเป็นอาคารขนาดเล็กที่มีความงดงามสมส่วนด้วยการออกแบบและงานประดับ

ตกแต่ง ได้แก่ ลวดลายของประตูและหน้าต่าง อีกทั้งซุ้มและงานประดับตกแต่งบานประตูหน้าต่าง 

โครงสร้างของพระวิหารยังเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลของการสร้างจากสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 

คือ การสร้างอาคารที่มีหน้าบันก่ออิฐถือปูน มีเสาพาไลรองรับชายคา ไม่มีการประดับบัวหัวเสา แต่สิ่ง

ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และต้นรัชกาลที่ 4 คือ การ

ประดับหน้าบันที่มีการน าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นงานกระเบื้องเคลือบ

และมีการปรับเปลี่ยนตัวช่อฟ้าและหางหงส์ที่เป็นตัวนาคมีปากเป็นนก บางครั้งเรียกว่า นกเจ่า ปรากฏ

ที่วัดเฉลิมพระเกียรติและพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการ

ก่อสร้างที่ใกล้เคียงกัน  

 ที่หน้าบันมีตราสุริยมณฑลเป็นรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถเทียมด้วยม้าซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ 

(ภาพที่ 142) อันเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ส่วนที่ช่อง

ประตูมีรูปของพระอาทิตย์แบบศิลปะตะวันตกที่มีหน้าบุคคลและมีแสงสว่างออกมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

พระอาทิตย์ของชาวตะวันตก คล้ายกับที่ปรากฏในพระราชวังแวร์ซายของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปพระอาทิตย์ 

            คะแนน      
    เกณฑ์            น้อย         ปานกลาง            มาก  
สุนทรียภาพและความ
งามของงานศิลปกรรม 

   

จ านวนศิลปกรรม    
ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปกรรม 
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 ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นลายปูนปั้น ปิดทอง ประดับกระจกรูปตราสุริยมณฑลแบบไทยเทิดมหา

มงกุฎ (ภาพที่ 143) บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้สลัก ลวดลายตรงกลางเป็นตราสุริยมณฑ

ลแบบฝรั่ง คือ เป็นตรารูปพระอาทิตย์ (ภาพที่ 144) บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเครื่องโต๊ะ

บูชาแบบจีน (ภาพที่ 145) ด้านนอกพระวิหารมีระเบียงล้อมรอบ ด้านในพระวิหารประดิษฐาน

พระพุทธรูปหมู่  มีพระพุทธชินราชจ าลองเป็นพระประธาน (ภาพที่ 146) ผนังมีภาพจิตรกรรมฝีมือ

ประณีตงดงาม ภาพตอนบนวิหารเป็นของเดิม ถ้าระดับต่ าลงมามีการซ่อมแซมและเขียนใหม่ตามแบบ

ลวดลายเดิม  

 ฝาผนังตอนบนมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ ฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพจิตรกรรม

พระเจ้าสิบชาติ ที่กรอบประตูและกรอบหน้าต่างพระวิหารมีค าโคลงสุภาษิตโลกนิติ 28 บท มีภาพลาย

รดน้ าประกอบ (ภาพท่ี 147,148) 

 งานจิตรกรรมตกแต่งภายในเป็นการผสมผสานกันระหว่างจิตรกรรมแนวแบบไทยประเพณีที่

เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ (ภาพที่ 149) และทศชาติ (ภาพที่ 150) แต่มีการใช้เทคนิคและการ

แสดงออกทางศิลปะแบบตะวันตก(ภาพที่ 151)  

 ผนังเหนือช่องหน้าต่างทุกด้านเขียนเป็นภาพพุทธประวัติที่ต่อเนื่องกันทั้งหมด  โดยบนสุด

เขียนเป็นภาพเทพชุมนุมอยู่ในมุมมองที่ไกลสุดเหมือนอยู่บนท้องฟ้าที่ไกลออกไปและเป็นภาพเล็ก ๆ  

เขียนเป็นแถวแบบเหมือนจริง  ฉากของภาพพุทธประวัติได้คัดเลือกเฉพาะตอนส าคัญ ๆ มาเขียนและ

เขียนต่อเนื่องกันโดยใช้องค์ประกอบของภาพส าคัญเป็นศูนย์กลางในการมองว่าเป็นตอนใด ใช้แนว

ธรรมชาติเป็นตัวแบ่งภาพ ตัวภาพเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพบุคคลยังเขียนแบบแนวประเพณีนิยม 

ส่วนการแสดงออกของฉากธรรมชาติและองค์ประกอบอ่ืน ๆ เขียนในแนวเหมือนจริง เช่น ฉากอาคาร

บ้านเรือนเขียนในแนวสามมิติที่เป็นอิทธิพลตะวันตก ในระยะแรกที่เขียนช่างอาจยังไม่มีความช านาญ

มากนักซึ่งเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร โดยมีช่างคนส าคัญ คือ ขรัวอินโข่งเป็นผู้

เริ่มเขียน ดังนั้นที่พระวิหารแห่งนี้อาจเป็นฝีมือช่างขรัวอินโข่งหรือสกุลช่างขรัวอินโข่งมาร่วมในการ

เขียนด้วย  

 จิตรกรรมที่ประดับตกแต่งอาคารที่เป็นลักษณะเด่น คือ ด้านในของบานประตูและบานแผละ

เขียนภาพจิตรกรรมตะวันตกเป็นรูปเทวดา (คิวปิด) ส่วนบานหน้าต่างเป็นรูปแจกันดอกไม้ โคมไฟ ใน

ศิลปะตะวันตก การใช้โทนสีและหน้าตาของเทวดา แจกัน โคมไฟและดอกไม้ล้วนเป็นแบบตะวันตก
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ทั้งสิ้น ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นงานที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้เริ่มมีการน าศิลปะตะวันตกเข้า

มาใช้ในงานประดับตกแต่งอย่างแท้จริง71  

 

ภาพที่  141 พระวิหารวัดบุปผาราม 
                     

 

ภาพที่  142 หน้าบันพระวิหารตราสุริยมณฑล 

                                                           

 71 คุณหญิงสรุิยา รัตนกุล และคณะ, พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนครเล่ม 2 (นครปฐม :
มหาวิทยาลยัมหิดล ,2550) , 776-780. 
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ภาพที่  143 ซุ้มประตูลายปูนปั้น ปิดทอง ประดับกระจกรูปตราสุริยมณฑลแบบไทยเทิดมหามงกุฎ 
 

 

ภาพที่  144 บานประตูพระวิหารด้านนอก ลวดลายตรงกลางเป็นตราสุริยมณฑลแบบตะวันตก 
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ภาพที่  145 บานหน้าต่างด้านในเขียนภาพเครื่องโต๊ะบูชาแบบจีน 
 

 

ภาพที่  146 พระพุทธชินราชจ าลอง พระประธานในพระวิหารวัดบุปผาราม 
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ภาพที่  147 ลายรดน้ าค าโคลงสุภาษิตโลกนิติบริเวณกรอบหน้าต่างพระวิหาร วัดบุปผาราม 
ภาพที่  148 ลายรดน้ าค าโคลงสุภาษิตโลกนิติบริเวณกรอบหน้าต่างพระวิหาร วัดบุปผาราม 

 

 

ภาพที่  149 ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติภายในพระวิหารวัดบุปผาราม 
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ภาพที่  150 จิตรกรรมชาดกตอนสุวรรณสาม 
 

 

ภาพที่  151 ภาพจิตรกรรมอาคารแบบตะวันตก 
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3.4.2 เส้นทำงกำรชมวัดบุปผำรำม (ภาพท่ี 152) 

เวลาในการชม 40 นาที 

 

 

ภาพที่  152 ภาพแสดงแผนผังจุดชมงานศิลปกรรมที่ส าคัญภายในวัดบุปผาราม 
1.จุดชมแผนผังวัด 2.พระวิหาร 

ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 โดยปกติทั่วไปวัดบุปผาราม เป็นวัดที่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดทั้งวัน จึงควร

ติดต่อขออนุญาตนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปชม  

 

จุดที่ 1 แผนผังกำรสร้ำงวัด  

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  
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  แนะน าให้เข้าประตูวัดทางทิศตะวันตก เมื่อเดินเข้าไปบริเวณนี้จะพบลานจอดรถให้มองไป

ทางด้านซ้ายมือจะพบทางเข้าพระวิหารและพระอุโบสถ แต่เนื่องจากบริเวณนี้คือด้านหลังของพระ

วิหาร จึงแนะน าให้เดินตรงไปทางทิศเหนือ  เดินไปทางด้านหน้าของพระอุโบสถ จุดแรกที่แนะน า คือ 

การชมแผนผังวัดบุปผาราม อันประกอบด้วย พระวิหาร พระอุโบสถ ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

ศรีสุริยวงศ์ โดยที่อาคารทั้งสามตั้งเรียงขนานกันไปในทิศเดียวกัน  

 จุดที่แนะน าให้ชมแผนผังวัด บริเวณหน้าพระวิหารนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานอาคารแบบโกธิค 

ซึ่งต่อมาได้ถูกระเบิดท าลายในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา (ภาพท่ี 153)  

 

 

ภาพที่  153 อาคารแบบโกธิคก่อนถูกท าลายในสงครามมหาเอเชียบูรพา 
ที่มา : สุดารา สุจฉายาและคณะ, สมุดภำพรฦกธนบุรี 250 ปี (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะ

พันธุ์,2563), 147. 

 

จุดที่ 2 พระวิหำร   

ความส าคัญ  
ความน่าสนใจ  

  

 จุดที่น่าสนใจในการเข้าชมวัดนี้มีเพียงแห่งเดียว คือ พระวิหาร เนื่องจากพระอุโบสถเป็น

อาคารที่สร้างขึ้นใหม่แทนพระอุโบสถหลังเดิมที่ถูกระเบิดท าลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  และ

ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สร้างข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2501  
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 ก่อนเข้าไปภายในพระวิหาร แนะน าให้ชมบริเวณด้านหน้าพระวิหาร ชมโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมที่มีการใช้เสาพาไล และช่อฟ้า หางหงส์ด้วยนกเจ่า  สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ประดับตกแต่งหน้าบัน ที่จากเดิมนิยมประดับรูปดอกไม้ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการใช้หน้าบันตราสุริ

ยมณฑล รูปแบบสัญลักษณ์แทนต าแหน่งของขุนนาง ซึ่งแตกต่างจากวัดตระกูลบุนนาคในบริเวณนี้ 

จากนั้นก่อนเดินเข้าพระวิหารให้สังเกตบริเวณซุ้มประตู เป็นลายปูนปั้นปิดทอง ประดับกระจกรูปตรา

สุริยมณฑลแบบไทยเทิดมหามงกุฎ เมื่อเดินผ่านประตูพระวิหารให้สัง เกตการประดับบานประตู 

ประดับลายพันธุ์พฤกษาอย่างใบเทศเต็มพ้ืนที่ ตรงกลางประตูมีตราสุริยมณฑลแบบตะวันตก ลักษณะ

หน้าคล้ายกับรูปบุคคลชาวตะวันตก  

         จากนั้นให้เดินเข้าไปภายในพระวิหาร สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในการชมภายในพระวิหาร คือ การ

ชมจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่เต็มพ้ืนที่ผนังทุกด้าน ซ่ึงเป็นจิตรกรรมที่มีรูปแบบไทยประเพณี แต่มีการใช้

เทคนิคแบบศิลปะตะวันตก การชมจิตรกรรมฝาผนังให้สังเกตภาพโดยรวมของจิตรกรรมฝาผนังก่อน 

จากนั้นจึงชมจุดส าคัญต่าง ๆ ดังนี้  

 ผนังสกัดด้านบนเหนือช่องหน้าต่างทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยเริ่มจากผนัง

สกัดด้านขวาของพระประธาน ภาพด าเนินเรื่องแบบทวนเข็มนาฬิกา ภาพที่โดดเด่น คือ บริเวณผนัง

สกัดด้านหลังพระประธาน เป็นจิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาและตอนเสด็จลงจาก

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทางบันไดแก้ว (ภาพที่ 154)  นอกจากนี้ยังมีภาพที่แนะน าให้ชมเพ่ิมเติม เช่น การ

วาดภาพจิตรกรรมอาคารแบบตะวันตกผสมผสานกับแบบไทยประเพณี (ภาพท่ี 155)  

 

 

ภาพที่  154 จิตรกรรมตอนพระพุทธเจ้าตอนโปรดพุทธมารดาและตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
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ภาพที่  155 ภาพจิตรกรรมอาคารแบบตะวันตก 
  

 ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเป็นเรื่องทศชาติ โดยเริ่มจากด้านขวาของพระประธานใกล้ประตู

ทางเข้าพระวิหาร จะเป็นชาดกตอนพระเตมีย์ และไล่เรียงเป็นล าดับตามเข็มนาฬิกาจนถึงตอนพระ

เวสสันดร ซึ่งจะอยู่ที่ผนังระหว่างบานประตูทั้งสองของพระวิหาร (ภาพท่ี 156) 

 งานจิตรกรรมบริเวณประตู หน้าต่าง เขียนเป็นภาพเครื่องตั้งบูชาแบบจีน แต่สิ่งของที่อยู่บน

โต๊ะมักเป็นเครื่องใช้จากตะวันตก เช่น นาฬิกาตั้งโต๊ะ แจกัน รูปปั้น 
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ภาพที่  156 แผนผังจิตรกรรมพระวิหารวัดบุปผาราม 
หมายเลข 1-10     ภาพจิตรกรรมทศชาติชาดก      หมายเลข 11-36   ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธ

ประวัติ 

หมายเลขท่ี 37-40 ภาพจิตรกรรมเทวดาศิลปะตะวันตก  

สัญลักษณ์สีในแผนผังจิตรกรรม 

          หมายถึง เสาพาไลรอบพระวิหาร        หมายถึง   ประตูพระวิหาร   

          หมายถึง หน้าต่างในพระวิหาร           หมายถึง คอสองบริเวณเสาพาไล 
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1 เตมียชาดก                                          

2 มหาชนกชาดก                                     

3 สุวรรณสามชาดก                                  

4 เนมิราชชาดก                                      

5 มโหสถชาดก                                       

6 ภูริทัตตชาดก                                      

7 จันทกุมารชาดก                                   

8 นารทชาดก                                        

9 วิธุรชาดก                                          

10 พระเวสสันดรชาดก                            

11 เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ                       

12 เจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตทั้งสี่             

13 เจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา                

14 เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลี            

15 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส               

16 พญามารยกทัพมาขัดขวางการตรัสรู้        

17 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา           

18 ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุอรหันต์                

19 พระพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์             

20 พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ทรมานเหล่าพระประยูรญาติที่มีทิฐิ   

21 พระพุทธเจ้าถวายพระเพลิงพระบิดา      

22 พระนางปชาบดีโคตรมีขออุปสมบทเป็นภิกษุณี     

23 คหบดีถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า   

24 พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์      

25 พระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา 

26 พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

27 พระสารีบุตรนิพพาน 

28 พระโมคคัลลานะเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาเข้านิพพาน 

29 พระพุทธเจ้าโปรดชาวเมืองไพสาลี   
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30 พระพุทธเจ้าโปรดเสด็จเรือนนายจุนทะ   

31 พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน      

32 พระอานนท์แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์    

33 พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้า     

34 กองทัพกษัตริย์ยกทัพมาเพ่ือแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ 

35 โทณพราหมณ์ระงับสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ 

36 โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กษัตริย์72                         

37 นางฟ้าถือเครื่องดนตรีศิลปะตะวันตก    

38 กามเทพถือเครื่องดนตรี  

39 กามเทพศิลปะตะวันตก 

40 กามเทพศิลปะตะวันตก                  

        เมื่อชมจิตรกรรมภายวิหารในเรียบร้อยแล้ว อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด คือ บริเวณพาไลด้าน

นอกของพระวิหาร ให้นักท่องเที่ยวเดินไปยังบริเวณหน้าต่างบานที่สาม จากนั้นมองไปที่บริเวณคอสอง

ของพระวิหารจะพบกับ นางฟ้าศิลปะตะวันตก 2 องค์ นางฟ้าแต่งกายด้วยชุดกระโปรงยาวแบบ

ชาวตะวันตก มีปีกบริเวณด้านหลัง บางองค์ถือเครื่องดนตรีฝรั่งคล้ายแตร (ภาพที่ 157) จิตรกรรมรูป

เทวดา (คิวปิด)  ลักษณะกามเทพ บางองค์เป็นเทวดาถือเครื่องดนตรี (ภาพที่ 158) บางองค์เป็นเด็ก

รูปร่างค่อนข้างสมบูรณ์ เปลือยกายมีปีกปรากฏจากส่วนหลังทั้งสองข้าง (ภาพที่ 159) ซึ่งจิตรกรรม

ดังกล่าวอาจได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบศิลปะตะวันตก อันเป็นการแสดงให้เห็นความมีวิสัยทัศน์

อันกว้างไกลของผู้สร้างที่มีการน ารูปแบบศิลปะไทยมาผสมผสานกับศิลปะตะวันตกได้อย่างลงตัว  

            

 

ภาพที่  157 จิตรกรรมนางฟ้าศิลปะตะวันตกบริเวณคอสองพระวิหารวัดบุปผาราม 

                                                           

 72 เข้าถึงเมื่อ 27 กันยายน 2564 เข้าถึงได้จาก https://www.watbuppha.org 
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ภาพที่  158 จิตรกรรมกามเทพศิลปะตะวันตกถือเครื่องดนตรีบริเวณคอสองพระวิหารวัดบุปผาราม 
 

 

ภาพที่  159 จิตรกรรมภาพกามเทพศิลปะตะวันตกบริเวณคอสองพระวิหารวัดบุปผาราม 
 

4. เส้นทำงกำรชมวัดตระกูลบุนนำคย่ำนฝั่งธนบุรี   

 เส้นทางการชมวัดตระกูลบุนนาค สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น การข่ีจักรยาน การใช้

รถยนต์ส่วนตัว การใช้รถประจ าทางสาธารณะ แต่การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอาจไม่ได้รับความ

สะดวกในเรื่องของจุดจอดรถในบางวัด เนื่องจากมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง 

อาจใช้วิธีการเดินเท้าในการชมวัดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเดินชมงานศิลปกรรมเส้นทางนี้ อาจเหมาะ

ส าหรับผู้ทีไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง และมีสุขภาพแข็งแรง  

 จากการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวงานศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี ในที่นี้ผู้วิจัย

จึงขอน าเสนอเส้นทาง 2 เส้นทาง เพ่ือเป็นตัวอย่างการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวเส้นทางในการ

ชมให้นักท่องเที่ยวสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
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เส้นทำงท่ี 1 วัดประยุรวงศำวำส - วัดอนงคำรำม - วัดพิชยญำติกำรำม - วัดบุปผำรำม  

 เส้นทางนี้จะเริ่มจากวัดประยุรวงศาวาส ชมงานศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาคที่สร้างเป็นแห่ง

แรก หากเดินทางมาจากฝั่งธนบุรีบริเวณถนนประชาธิปกหรือถนนอรุณอมรินทร์ วัดนี้อาจไม่เป็นที่

สังเกตมากนัก เนื่องจากมีอาคารของโรงเรียนศึกษานารีบดบังวัด แต่หากเดินทางมาจากฝั่งพระนคร 

เมื่อข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพระปกเกล้า จะสังเกตเห็นเจดีย์ขนาดใหญ่องค์สีขาวทาง

ขวามือได้อย่างชัดเจน  

 วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีใกล้โรงเรียนศึกษานารี เส้นทางการ

เดินจึงแนะน าให้นักท่องเที่ยวเริ่มต้นเดินไปยังด้านหน้าของโรงเรียน (ภาพที่ 160) และเดินเลียบไปใต้

เชิงสะพานพระปกเกล้า จากนั้นให้สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดประยุรวงศาวาส เข้า

ชมจุดต่าง ๆ ภายในวัด เช่น พระวิหาร พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และอุทยานเขามอ เมื่อชม

อุทยานเขามอ วัดประยุรวงศาวาสเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เดินตรงออกมาแล้วเลี้ยวขวา ใช้ประตู

ด้านข้างของวัดเพื่อไปยังจุดต่อไป  

 

 

ภาพที่  160 แผนที่เส้นทางการเดินทางไปยังวัดประยุรวงศาวาส 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 
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 จุดหมายต่อไป คือ วัดอนงคารามระยะทางประมาณ 950 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ  

12 นาที เมื่อออกจากประตูวัดประยุรวงศาวาส (ภาพที่ 161) ให้มองตรงไปสุดถนนจะเห็นศาลาท่าน้ า

วัด ให้นักท่องเที่ยวเดินตรงไปยังศาลาท่าน้ าวัดประยุรวงศาวาส ริมแม่น้ าเจ้าพระยา (จุดนี้ควรใช้ความ

ระมัดระวังในการข้ามถนนในซอย แม้เป็นถนนเล็กและแคบแต่มีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ) จุดนี้

นักท่องเที่ยวสามารถแวะพักถ่ายรูปทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาได้ จากศาลานี้หากมองไปยังด้าน

ซ้ายมือจะมองเห็นป้อมวิชัยประสิทธิ์และวัดอรุณราชวราราม ด้านขวามือจะเห็นสะพานพระพุทธยอด

ฟ้า จากนั้นเดินตรงไปตามทาง ผ่านใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าให้สังเกตป้าย

ซอยพญาไม้ทางด้านซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าซอยไปเล็กน้อยให้มองไปยังด้านขวามือ จะมองเห็นคลอง

สมเด็จเจ้าพระยาและพระปรางค์ประธานวัดพิชยญาติการามเป็นฉากเบื้องหลัง จุดนี้นักท่องเที่ยว

สามารถแวะถ่ายภาพวัดพิชยญาติการาม โดยสามารถเปรียบเทียบภาพปัจจุบันที่มองเห็นกับภาพถ่าย

เก่าในอดีตได้ (ภาพที่162,163) จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจินตนาการและเข้าใจได้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนในบริเวณนี้จากอดีตถึงปัจจุบัน จากนั้นให้เดินตรง

ไปเมื่อเจอสี่แยกกลางซอยให้เดินเลี้ยวขวาเดินอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงทางเข้าวัดอนงคาราม 

เมื่อถึงวัดอนงคารามให้ชมจุดที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณพระวิหาร พระอุโบสถ และเสาหินโบราณ 

 

 

ภาพที่  161 เส้นทางการเดินจากวัดประยุรวงศาวาสไปวัดอนงคาราม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 
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ภาพที่  162 ภาพถ่ายเก่าสภาพวิถีชีวิตริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาและวัดพิชยญาติการาม 
ที่มา: www.pinterest.com เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก

https://www.pinterest.com/pin/437060338810750726/ 

 

 

ภาพที่  163 คลองสมเด็จเจ้าพระยาและวัดพิชยญาติการามในปัจจุบัน 
 

 เมื่อชมวัดอนงคารามเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดต่อไป คือ วัดพิชยญาติการาม ระยะทางประมาณ 

200 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 นาที ให้เดินออกไปยัง ถ.สมเด็จเจ้าพระยา (ภาพที่ 164) 
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ข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เลี้ยวขวาจากนั้นเดินตรงไปจะสังเกตเห็นป้ายข้อมูลวัดสีน้ าตาลของทาง

กรุงเทพมหานคร ให้เดินเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานสาธารณอุทิศ เมื่อลงสะพานให้เลี้ยวขวาจะพบจุดแรกใน

การชมวัด คือ อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)  ผู้สร้างวัดพิชยญาติ  กา

ราม จากนั้นเดินเข้าประตูด้านหลังอนุสาวรีย์ เพ่ือชมจุดอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น แผนผังการสร้างวัด พระ

อุโบสถ วิหารคด พระปรางค์ประธาน พระปรางค์ปีก เจดีย์คู่ ตึกสุขุมาลลัยและกุฏิทรงช่วย  

 

 

ภาพที่  164 เส้นทางการเดินทางจากวัดอนงคารามไปวัดพิชยญาติการาม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 จุดต่อไป คือวัดบุปผารามซึ่งเป็นวัดสุดท้ายในการชมของเส้นทางที่ 1 ระยะทางประมาณ 

850 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 11 นาที เมื่อชมจุดสุดท้ายของวัดพิชยญาติการาม ตึกสุขุมาล

ลัยและกุฏิทรงช่วย ให้เดินตรงออกไปยัง ถ.ประชาธิปก (ภาพที่ 165) เลี้ยวซ้ายจากนั้นขึ้นสะพานลอย 

เมื่อลงจากสะพานลอยจะเห็นป้าย ถ.อรุณอมรินทร์ ให้เดินไปยัง ถ.อรุณอมรินทร์ เดินตรงไป อีก

ประมาณ 550  เมตร เมื่อถึงซอยอรุณอมรินทร์ 3 เดินตรงไปตามทางจะสังเกตเห็นป้ายวัดบุปผาราม



  140 

ทางด้านขวามือ จากนั้นให้เลี้ยวขวา   จะเห็นป้ายคลองวัดบุปผารามให้เดินตรงไป จะเห็นทางเข้าวัด

ทางด้านขวามือให้เดินตรงเข้าไปจากนั้นให้เดินผ่านตึกสุพรรณสมบัติ จะพบลานจอดรถ มองไปที่

ประตูทางด้านซ้ายมือ จะพบกับทางเข้าพระวิหารซึ่งเป็นจุดที่ส าคัญที่สุดในการชมวัดบุปผาราม  

 

ภาพที่  165 เส้นทางการเดินทางจากวัดพิชยญาติการามไปวัดบุปผาราม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 การเดินทางไปชมเส้นทางวัดตระกูลบุนนาคนั้น อาจมีบางจุดภายในวัดที่ไม่ได้เปิดตลอดเวลา 

จึงแนะน าให้นักท่องเที่ยวควรติดต่อทางวัดล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง เพ่ือให้เปิดสถานที่ให้เข้าชม 

เช่น พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส พระอุโบสถวัดอนงคาราม พระวิหารวัดบุปผาราม 

 เส้นทางการเดินชมวัดตระกูลบุนนาคนี้ มีระยะทางการเดินระหว่างวัดรวมประมาณ 2000 

เมตรหรือ 2 กิโลเมตร  การจัดการท่องเที่ยวเส้นทางนี้อาจมีระยะทางการเดินระหว่างวัดไกลกว่า

เส้นทางท่ีสองท่ีจะน าเสนอในล าดับถัดไป  

 อย่างไรก็ดี เส้นทางนี้มีจุดเด่นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมงานศิลปกรรมวัด

ตามล าดับยุคสมัยต่าง ๆ ท าให้เห็นพัฒนาการ รูปแบบศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาคได้ชัดเจนอย่างเป็น

ล าดับมากยิ่งข้ึน   
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เส้นทำงท่ี 2 วัดบุปผำรำม – วัดประยุรวงศำวำส – วัดอนงคำรำม – วัดพิชยญำติกำรำม 

 เส้นทางที่ 2 เส้นทางนี้จะเริ่มต้นจากวัดบุปผาราม หากเดินทางมาจากทางถนนประชาธิปก 

เส้นทางนี้จะเริ่มต้นจากบริเวณตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารีฝั่งถนนอรุณอมรินทร์    

 

 

ภาพที่  166 ภาพแสดงแผนที่เส้นทางการเดินจาก ถ.ประชาธิปกไปยังวัดบุปผาราม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 จากถนนประชาธิปก ก่อนถึงโรงเรียนศึกษานารี (ภาพที่ 166) ให้สังเกตจะเห็นป้ายถนนอรุณ

อมรินทร์ ให้เดินเลี้ยวซ้ายไปยังถนนอรุณอมรินทร์ เดินตรงไปอีกประมาณ   550 เมตร ใช้เวลาในการ

เดินประมาณ 7 นาที เมื่อถึงซอยอรุณอมรินทร์ 3 เดินตรงไปตามทางจะสังเกตเห็นป้ายวัดบุปผาราม

ทางด้านขวามือ จากนั้นให้เลี้ยวขวาจะเห็นป้ายคลองวัดบุปผารามให้เดินตรงไป จะเห็นทางเข้าวัด

ทางด้านขวามือให้เดินตรงเข้าไปจากนั้นให้เดินผ่านตึกสุพรรณสมบัติ จะพบลานจอดรถ มองไปที่

ประตูทางด้านซ้ายมือ จะพบกับทางเข้าพระวิหารซึ่งเป็นจุดที่ส าคัญที่สุดในการชมวัดบุปผาราม เมื่อ

ชมเสร็จให้เดินออกประตูทางเดิม เลี้ยวขวาเดินลัดเลาะไปตามก าแพงวัด ระยะทางจากจุดนี้ไปยังวัด

ประยุรวงศาวาสประมาณ 550 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 7 นาที ให้ใช้เส้นทางเดินตรงออกไป

ยังซอยอรุณอมรินทร์ 5 (ภาพท่ี 167)  
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 จากนั้นให้ใช้สะพานลอยข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เดินเข้าซอยอรุณอมรินทร์ 4 แนะน าให้

เดินทางขวามือ เนื่องจากถนนในซอยนี้ค่อนข้างเล็กและมีรถสัญจรไปมาเป็นระยะ ถนนทางฝั่งขวามือ

จะมีทางเดินเท้า และไม่ต้องข้ามถนนเมื่อเดินถึงวัดประยุรวงศาวาส แต่ทางฝั่งซ้ายของซอยนั้นทางเดิน

เท้าอาจขาดระยะบ้างบางจุดไม่มีทางเดินเท้า และเมื่อถึงวัด ถ้าใช้ทางฝั่งนี้จะต้องข้ามถนนอีกครั้ง จะ

เห็นก าแพงวัดสีขาวเป็นแนวยาว จากนั้นจะเห็นซุ้มวัดทางขวามือ เมื่อเดินเข้าไปในวัดประยุรวงศาวาส

ให้ชมจุดต่าง ๆ เช่น พระวิหาร พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ อุทยานเขามอ เมื่อชมอุทยานเขา

มอ เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เดินออกประตูเดิม  

 

 

ภาพที่  167 ภาพแสดงแผนที่การเดินทางจากวัดบุปผารามไปยังวัดประยุรวงศาวาส 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 จุดหมายต่อไป คือ วัดอนงคารามระยะทางประมาณ 950 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ  

12 นาที เมื่อออกจากประตูวัดประยุรวงศาวาส (ภาพที่ 168) ให้มองตรงไปสุดถนนจะเห็นศาลาท่าน้ า 

ให้นักท่องเที่ยวเดินตรงไปยังศาลาท่าน้ าวัดประยุรวงศาวาส ริมแม่น้ าเจ้าพระยา (จุดนี้ควรใช้ความ

ระมัดระวังในการข้ามถนน แม้เป็นถนนเล็กและแคบแต่มีรถสัญจรไปเป็นระยะ) จุดนี้นักท่องเที่ยว

สามารถแวะพักถ่ายรูปทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยาได้ จากศาลานี้หากมองไปยังด้านซ้ายมือจะ

มองเห็นป้อมวิชัยประสิทธิ์และวัดอรุณราชวราราม ด้านขวามือจะเห็นสะพานพระพุทธยอดฟ้า 
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จากนั้นให้ใช้เส้นทางเดินเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาเดินตรงไปตามทาง ผ่านใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าและ

สะพานพระปกเกล้า ให้สังเกตป้ายซอยพญาไม้ทางด้านซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าซอยไปเล็กน้อยให้มองไป

ยังด้านขวามือ จะมองเห็นคลองสมเด็จเจ้าพระยาและพระปรางค์ประธานวัดพิชยญาติการามเป็นฉาก

เบื้องหลัง 

  จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพวัดพิชยญาติการาม โดยสามารถเปรียบเทียบภาพที่

มองเห็นในปัจจุบันกับภาพถ่ายเก่าในอดีตได้ จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจินตนาการและเข้าใจได้ถึง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนในบริเวณนี้จากอดีตถึงปัจจุบัน   จากนั้นให้เดิน

ตรงไปเมื่อเจอสี่แยกกลางซอยให้เดินเลี้ยวขวาเดินตรงไปจะพบวัดทางด้านซ้ายมือ   เมื่อถึงวัด       

อนงคารามให้ชมจุดที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณพระวิหาร พระอุโบสถ และเสาหินโบราณ 

 

 

ภาพที่  168 ภาพแสดงแผนที่การเดินทางจากวัดประยุรวงศาวาสไปยังวัดอนงคาราม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 เมื่อชมวัดอนงคารามเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดต่อไป คือ วัดพิชยญาติการาม ระยะทางประมาณ 

200 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 นาที ให้เดินออกไปยัง ถ.สมเด็จเจ้าพระยา (ภาพที่ 169) 
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ข้ามถนนไปยังฝั่ งตรงข้าม เลี้ยวขวาจากนั้นเดินตรงไปจะสังเกตเห็นป้ายข้อมูลวัดของทาง

กรุงเทพมหานคร ให้เดินเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานสาธารณอุทิศ เมื่อลงสะพานให้เลี้ยวขวาจะพบจุดแรกใน

การชมวัด คือ อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ผู้สร้างวัดพิชยญาติการาม 

จากนั้นเดินเข้าประตูด้านหลังอนุสาวรีย์ เพ่ือชมจุดอ่ืน ต่อไป เช่น แผนผังการสร้างวัด พระ อุโบสถ 

วิหารคด พระปรางค์ประธาน พระปรางค์ปีก เจดีย์คู่ ตึกสุขุมาลลัยและกุฏิทรงช่วย  

 

 

ภาพที่  169 ภาพแสดงแผนที่การเดินทางจากวัดอนงคารามไปวัดพิชยญาติการาม 
ที่มา: Google map เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2564, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/maps 

 

 จากการศึกษาเส้นทางการเดินชมงานศิลปกรรม ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเส้นทางการเดินเท้า

แบบที่ 2 นี้อาจท าให้นักท่องเที่ยวได้ชมงานศิลปกรรมที่มิได้เรียงตามล าดับยุคสมัยการก่อสร้างวัด

ประจ าตระกูลบุนนาค เนื่องจากวัดบุปผารามเป็นวัดที่สร้างเป็นล าดับท้ายสุดในบริเวณนิวาสสถาน

ตระกูลบุนนาค  และหากเดินชมเป็นหมู่คณะเส้นทางจากวัดบุปผารามไปยังวัดประยุรวงศาวาส จะมี

ทางเดินเท้าค่อนข้างเล็กและมีรถผ่านเข้าออกเป็นระยะ จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ

เดินทาง  
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 อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้มีระยะทางในการเดินเท้าระหว่างวัด รวมประมาณ  1700 เมตร ซึ่ง

จะใช้เวลาน้อยกว่าเส้นทางแรกประมาณ 300 เมตร และหากนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถสาธารณะ

หลังจากชมวัดเสร็จเรียบร้อยสามารถเดินทางกลับได้สะดวกกว่าเส้นทางแรกเนื่องจากวัดสุดท้ายใน

เส้นทางนี้ คือ วัดพิชยญาติการามนั้นตั้งอยู่ติดถนนสมเด็จเจ้าพระยาและถนนประชาธิปก  ท าให้

หลังจากชมเสร็จนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยใช้รถสาธารณะได้มากกว่าเส้นทางแรก   

 สรุปการศึกษาในบทนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมวัด

ตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี เช่น การประเมินคุณค่าของโบราณสถาน จุดส าคัญที่ควรชมภายในวัด 

เส้นทางการเดินชมภายในวัด เส้นทางการเดินชมระหว่างวัดต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ

สามารถน ามาปรับใช้เป็นแบบแผนการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะน าเสนอการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการท่องเที่ยวศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี ดังต่อไปนี้  

 1.แผ่นพับข้อมูลและรหัสแบบตอบกลับเร็ว (QR CODE)  

 2.ป้ายข้อมูล 

 3.เว็บไซต์ข้อมูล  
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บทที่ 5  

กำรออกแบบและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์  

  

 ในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหาการจัดการท่องเที่ยวศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาค ดังต่อไปนี้  

 1.แผ่นพับข้อมูล 

 ภายในแผ่นพับ ประกอบไปด้วย ข้อมูล ภาพถ่ายวัด รหัสแบบตอบกลับเร็ว (QR CODE) จะ

น าทางไปยังเว็บไซต์  

 2.ป้ำยข้อมูล 

 ป้ายข้อมูลตัวอย่างที่สามารถติดตั้งภายในวัดจะประกอบไปด้วย ข้อมูลต่างๆ ของวัด ข้อมูล

ทางศิลปกรรมที่ส าคัญ และรหัสแบบตอบกลับเร็ว (QR CODE) ที่จะน าทางไปยังเว็บไซต์  

          3.เว็บไซต์ข้อมูล  

 ภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย ข้อมูลวัดและข้อมูลศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนาค ภาพถ่ายจุด

ต่าง ๆ ที่ควรชม ภาพถ่ายเก่าของสถานที่ต่างๆ แผนที่การเดินทาง การสร้างเว็บไซต์ข้อมูลศิลปกรรม

วัดตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี จะท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูลทาง

ศิลปกรรมก่อนที่จะเดินทางได้ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนในการเดินทางได้อย่างเป็นระบบ

 นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนได้ ผู้

เข้าชมเว็บไซต์สามารถชมได้ตลอดเวลา และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้อ่ืนได ้
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1. แผ่นพับข้อมูล 

1.1 แผ่นพับข้อมูลวัดประยุรวงศำวำส  
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วัดประยุรวงศำวำส 

           สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สร้างวัดนี้ขณะที่ยังด ารง

ต าแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่พระคลังและสมุหพระกลาโหม โดยได้อุทิศที่สวนกาแฟ

เมื่อปี พ.ศ.2371 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ. 2375 ได้รับพระราชทานนาม

วัดว่า วัดประยุรวงศาวาส 

 วัดประยุรวงศาวาสมีช่ือท่ีชาวบ้านท่ัวไปเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เนื่องมาจากบริเวณ

รั้วรอบนอกของวัดมีรั้วเหล็กเป็นรูปอาวุธ หอก ดาบและขวาน ซึ่งเดิมนั้นสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สั่งมาจากประเทศอังกฤษเพื่อทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 3 

แต่พระองค์ไม่ทรงโปรด จึงได้น ารั้วเหล็กนี้มาใช้ที่วัดประยุรวงศาวาสโดยใช้น้ าตาลทราย

แลกเปลี่ยนตามน้ าหนักของรั้วเหล็ก  

พระวิหำร 

 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี หลังคาลด 2 ช้ัน

ประดับช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ที่มีลักษณะพิเศษเป็นนาค  5 เศียร หน้าบันเป็น

งานประดับลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี ดอกไม้และใบไม้ที่เป็นลายดอกโบตั๋น มีการเน้น

โดยใช้ดอกขนาดใหญ่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยดอกและใบ ความงามของงานประดับนี้เกิด

จากการใช้สีที่ตัดกัน เช่น พ้ืนสีน้ าเงินดอกเป็นสีส้มและใบเป็นสีเขียว 

 ภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีพระนามว่า “พระ

พุทธนาคน้อย” ชาวจีนมักเรียกนามพระพุทธนาคว่า “ลักเน่ย”หรือ”ลักน้อย” แปลว่ากลีบบัว 

6 ช้ัน พระพุทธนาคน้อยได้รับอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่วิหารเมื่อ พ.ศ.

2374 ลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในหมวดใหญ่ สมัยสุโขทัย มีพระพักตร์รูปไข่ ขมวด

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิเล็กยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกเป็นสอง

ชายคล้ายเขี้ยวตะขาบ แม้ลักษณะโดยรวมจะคล้ายพระพุทธรูปสุโขทัย แต่สันนิษฐานว่ามีการ

ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนลักษณะพระพักตร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังเกตได้จากลักษณะพระ

ขนงและพระโอษฐ์ซึ่งมีลักษณะต่างไปจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เช่น พระโอษฐ์มีลักษณะ

คล้ายเรือประทุน  
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พระวิหำรวัดประยุรวงศำวำส 

 

   
พระพุทธนำคน้อยพระประธำนในพระวิหำร 
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พระอุโบสถ 

 เป็นอาคารแบบไทยประเพณี แต่มีโครงสร้างอาคารแบบท่ีนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 

อาคารมีขนาด 

 ใหญ่และกว้าง มีเสาพาไลเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ในการรองรับน้ าหนักของชายคา

และไม่มีการประดับบัวหัวเสา หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นประดับกระจกสีเป็นลายดอก

โบตั๋น ลักษณะของการวางลายมีดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยลายใบไม้ ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่จากลวดลายประเพณีนิยมที่มีมาตั้งแต่

ศิลปะอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เดิมมักเป็นลายปูนปั้นหรือไม้

แกะสลักเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑ การปรับเปลี่ยนเป็น ลายดอกโบตั๋นนี้คงได้รับอิทธิพล

จากศิลปะจีน 

 

 
   พระอุโบสถวัดประยุรวงศำวำส 

 ผนังตรงกลางระหว่างประตูทั้งสองเจาะเป็นช่องหน้าต่างแปดเหลี่ยม ซุ้มประตู

และหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นพรรณพฤกษาปิดทองหรือลายอย่างเทศ เสาภายในพระอุโบสถ

ด้านล่างเขียนลายกรุยเชิงในกรอบลายไทยแต่ภายในเป็นลายดอกโบตั๋น ในสมัยรัชกาลที่ 4  

ได้เสด็จมาพระราชฐานผ้าพระกฐินทรงเห็นว่าพระอุโบสถมีเสาห่างเกินไป อาจท าให้เกิด

อันตรายจึงได้สร้างเสาเติมอีกข้างละ 2 เสา ท าให้เสาพระอุโบสถดูถี่ ภายในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระประธานหล่อในปี พ.ศ.2371 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัย 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ได้ให้ช่างชาวไทยเป็นผู้หล่อและได้ว่าจ้างช่างลงรักได้

ว่าจ้างช่างลงรักปิดทองมาจากประเทศญี่ปุ่น และถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่น าช่าง 
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ช่างฝีมือปิดทองชาวต่างชาติมาจากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธธรรมวิเชฏฐศาสดา”   

 

 
พระพุทธธรรมวิเชฏฐศำสดำ พระประธำนในพระอุโบสถ 

 พระพุทธรูปประธานมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 

ที่เรียกว่าพระพักตร์อย่างหุ่น กล่าวคือ พระพักตร์รูปไข่ ค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แย้ม

สรวลเล็กน้อยแบบเรือประทุน ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระวรกาย

เพรียวบางได้สัดส่วน ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่อยู่กึ่งกลางพระวรกาย อันเป็นแบบแผนที่

ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อื่นคือมีชายสังฆาฏิตัดตรง นิ้ว

พระหัตถ์เรียวยาวปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน 

พระบรมธำตุมหำเจดีย์  

 เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)  แต่ยังมิ

ทันแล้วเสร็จได้ถึงแก่พิราลัยไปก่อน ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 

บุนนาค) ได้สร้างเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ใน พ.ศ.2414 พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกสายฟ้าฟาดจนยอดพระเจดีย์หัก ไม่ได้รับการบูรณะ 

จนกระทั่งถงึปี พ.ศ.2461 จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์ดังเดิม  
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 รูปแบบของพระเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจดีย์ทรง

ระฆังองค์แรกของกรุงเทพฯ มีความสูง 60.525 เมตร ประกอบด้วยฐานยกพื้นสูงท าเป็น

ลานประทักษิณ บนลานประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กโดยรอบ 18 องค์ เหนือลาน

ประทักษิณเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังที่เป็นช้ันมาลัยเถา ช้ันรองรับองค์ระฆังที่มีขนาดเล็ก

สูงเพรียว เหนือองค์ระฆังมีบัลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไฉนและปลี ลักษณะของเจดีย์

ทรงระฆังแบบนี้เป็นที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีต้นแบบมาจากเจดีย์ทรงระฆังใน

สมัยอยุธยา แต่รูปแบบเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4 จะมีองค์ระฆังเล็กและสูงเพรียวมากกว่า 

เช่น มีการเพิ่มส่วนฐานให้สูงขึ้นและเพิ่มชั้นมาลัยเถาให้มีหลายชั้นมากกว่าสมัยอยุธยาซึ่ง

จะมีเพียง 3 ช้ันเท่านั้น 

 ต่อมาปี พ.ศ.2549 พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ปีนขึ้นไปบน

เจดีย์องค์ใหญ่หลายครั้งจนพบห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งกรุบรรจุ

พระพุทธรูปและพระพิมพ์ถึง 2 กรุ ต่อมาในปี พ.ศ.2556 โครงการการบูรณะนี้ได้รับการ

ยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO 

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Award of Excellence) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย

ได้รับรางวัลนี้ 

 

 
พระบรมธำตุมหำเจดีย์ 
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พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑำคำร 

อุทยำนเขำมอ 

 เป็นภูเขาจ าลองขนาดเล็กก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ าบริเวณหน้าวัด บนยอดเขา

เป็นที่ตั้งพระสถูปเจดีย์ สร้างจากทองเหลือง เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้สร้างภูเขาจ าลองนี้โดยได้แนวคิดเค้าโครงภูเขาจ าลองมาจาก

หยดเทียนขี้ผึ้ง ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ท่าน หยดเทียนขี้ผึ้งนี้

เกิดจากน้ าตาเทียนที่พระองค์ทรงจุดน้ าตาเทียนทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูปคล้ายภูเขา 

เขามอมีจุดที่ควรชม ดังต่อไปนี้ 

 
อุทยำนเขำมอ 

 

อนุสำวรีย์ปืน 3 กระบอก 

 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เอามาท าเป็นไฟพะเนียงแตกในคราวงาน

ฉลองสมโภชพระอารามเมื่อปี พ.ศ.2379 เป็นเหตุให้มผีู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก 

หมอบรัดเลยไ์ปรักษาผู้บาดเจ็บ จงึมีการรักษาด้วยวิธีผ่าตดัในครั้งน้ัน นับเป็นการรักษาด้วยการ

ผ่าตัดอวัยวะครั้งแรกในสยาม 
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พระมณฑปทรงโกธิค 

 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขามอ สันนิษฐานว่าออกแบบโดยนายโจอาคิม แกรซี ซึ่งเป็น

ผู้รับเหมาก่อสร้างและสถาปนิกชาวตะวันตก ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารแบบ

ตะวันตกทรงสูงคล้ายกับโบสถ์ในคริสต์ศาสนา รูปแบบเป็นอาคารแบบตะวันตกทรงสูงมียอด 8 

ยอดตั้งอยู่บนภูเขาจ าลอง ฐานช้ันท่ีสองเจาะเป็นซุ้มส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  

 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแบบตะวันตกทรงสูงคล้ายกับโบสถ์ในคริสต์

ศาสนา ตัวอาคารมีความโดดเด่นในเรื่องของเสาโกธิคแบบไม่ทึบตัน มีหลังคาเป็นโดมกระเบื้องสี

แดง ด้านหน้ามีบันไดทางเข้าสักการะพระพุทธรูป เมื่อ ปี พ.ศ.2470 เจ้าจอมเลียมใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ชักชวนญาติพี่น้องในตระกูลบุนนาค สร้าง

พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์หุ้มรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ แล้วประดิษฐานใน

มณฑปทรงโกธิค เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปคันธาระ

ของอินเดีย ชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อแขก” 
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พระมณฑปทรงโกธิค 

 

 

หลวงพ่อแขก 

 



  156 

 
 

10 

พระมณฑปทรงโกธิคจ ำลอง  

 สันนิษฐานว่าพระมณฑปทรงโกธิคจ าลองนี้ อาจสร้างขึ้นพร้อมกับพระมณฑปทรง

โกธิค สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขกเมื่อปี พ.ศ.2428 หรืออาจสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการ

ผู้จัดการคุญหญิงพัน (ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) ในคราวเดียวกับการสร้าง

พรรณาคาร เมื่อ พ.ศ.2439  

 สถาปัตยกรรมเป็นอาคารแบบตะวันตกทรงสูง มียอด 8 ยอด ตั้งอยู่บนภูเขาจ าลอง 

ฐานช้ันแรกเป็นสี่เหลี่ยมยุ่อมุม ตามผังสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ฐานช้ันสองเจาะเป็นซุ้มส าหรับ

ประดิษฐานพระพุทธรูป 

 

 

 

พระมณฑปทรงโกธิคจ ำลอง 

พระสถูปเจดีย์จ ำลอง  

 จัดเป็นถาวรวตัถุที่ส าคญัที่สุดในบริเวณอุทยานเขามอ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุบุคคลส าคญั สถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังลักษณะ

เช่นเดียวกับพระบรมธาตุมหาเจดยี์  
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 พระสถูปเจดีย์จ าลองสร้างขึ้นด้วยทองเหลือง ฐานช้ันล่างสุดเป็นฐานเขียงใหญ่รองรับ

องค์เจดีย์ มาลัยเถา บัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์ ก้านฉัตร ปล้องไฉน ปลียอด  

 

ศำลำจ ำลอง (ทิศเหนือ)              

 เป็นศาลาราย เป็นศาลาเปิดโล่ง รปูสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน เสาสี่เหลี่ยมย่อมุม 

หลังคาจั่วปิด ยกคอสองโดยรอบ หน้าบันท าเป็นลวดลายดอกพุดตานอ่อนช้อยงดงาม 
 

พระพุทธฉำย  

 เกิดจากต านานความเช่ือในดินแดนสุวรรณภูมิที่ว่า พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์

เสด็จไปโปรดสัตว์ตามสถานที่ต่ าง ๆ และมีพุทธท านายถึงดินแดนที่จะ ประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาในอนาคตกาลและทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ปรากฏติดไว้เป็นพระ

พุทธฉาย   

 

 

พระพุทธฉำย 
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เก๋งจีน 

 ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ า สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลเจ้าที่ประจ าเขามอ  ซึ่งเป็น

เทพเจ้าที่จะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายดี ลักษณะศาลเจ้าที่แบบจีนภายในประดิษฐาน

รูปเคารพเทพเจ้า “ตี่จู๋เอี้ย”หรือ “โถวตี่กง” 

 

 

 

เก๋งจีน 
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Scan QR Code เพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำก Website 

            

 

 ข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงจำกงำนวิจัย  

   สุริยา รตันกุล, คุณหญิง.และคณะ. พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนคร เล่ม 1.

นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 
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1.2 แผ่นพับวัดพิชยญำติกำรำม  

 

คู่มือน ำชม 
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วัดพิชยญำติกำรำม 

 

 เดิมเป็นวัดร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาพิชัยญาติ    (ทัต บุนนาค) ซึ่งขณะนั้นยังด ารงต าแหน่งเป็น พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา 

เป็นผู้ปฎิสังขรณ์วัดใกล้นิวาสสถานของท่านขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2384 และถวายเป็นพระอาราม

หลวง รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า วัดพระญาติการาม ครั้นถึงสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพิชยญาติการามเพื่อให้พ้องกับพระราช

ทินนามของผู้สร้าง คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ  แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า วัด

พิชัยญาติ 

 

พระอุโบสถ  

 รูปแบบของพระอุโบสถสรา้งจัดเปน็งานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 

3 คือเป็นอาคารที่มีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาผสม หลังคาท าเป็นหน้าบันแบบเก๋งจีนสร้างด้วย

ปูนป้ันท้ังหมดและประดับด้วยกระเบ้ืองเคลอืบเป็นลวดลายอย่างจีน ไมม่ีช่อฟ้า ใบระกาและ

หางหงส์ หน้าบันพระอุโบสถ เป็นปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบที่ท ามาจากจีน ลวดลาย

เป็นรูปแจกันดอกไม้อยูต่รงกลาง สองข้างเป็นรูปน้ าเต้า ที่มุมฐานสามเหลีย่มเป็นลายปลา ส่วน

ยอดเป็นลายหงส์คูห่ันหัวลงมายังแจกันดอกไม้ในลักษณะสมดุลกันทั้งสองข้างและลวดลายเป็น

รูปแบบศิลปะจีนอย่างแท้จริง 
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พระอุโบสถวัดพิชยญำติกำรำม  

 

 พระประธานภายในพระอุโบสถมีนามว่า “พระสิทธารถ”ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่า 

หลวงพ่อสมปรารถนา ได้รับการอัญเชิญมาจากวัดพระวิหารหลวง พิษณุโลก เป็นพระพุทธรูป

โบราณรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์และมีเค้าพระพักตร์แบบเดียวกับพระ

พุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์  

 พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่

ค่อนข้างอวบอ้วน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ าแสดงถึงความสงบ พระนาสิกโด่ง พระ

โอษฐ์ยิ้มและริมพระโอษฐ์หยักคล้ายลูกคลื่นซึ่งถือเป็นพระโอษฐ์แบบสุโขทัยโดยเฉพาะ ขมวด

พระเกศาค่อนข้างเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกายงดงามได้สัดส่วน พระอังสาใหญ่ บั้น

พระองค์เล็ก สังฆาฏิเป็นแผ่นเล็กยาวจรดพระนาภี พระเพลากว้าง จากพุทธลักษณะนี้มีความ

ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในหมวดพระพุทธชินราช เช่น พระพุทธชินพระพุทธชินสีห์ พระศรี

ศาสดา ต่างกันแต่เพียงนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ไม่ยาวเสมอกันเหมือนกับหมวดพระพุทธชินราช 

อย่างไรก็ตามพระสิทธารถคงสร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันกับพระพุทธชินราช กล่าวคือในช่วง

กลางพุทธศตวรรษที่ 20  
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พระสิทธำรถ พระประธำนภำยในพระอุโบสถ  

  

 พระพุทธรูปองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จมา

นมัสการและตรัสชมว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามมาก จึงได้พระราชทานเศวตฉัตร 5 ช้ันมาถวาย

เป็นพระราชสักการะด้วย  

 ข้างหน้าพระประธาน มีพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า “พระวรวินายก”  สมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงหล่อเมื่อ พ.ศ.2465 พระองค์ทรงมีเช้ือสายสกุลบุนนาค

ทางพระราชมารดา (พระมารดาคือ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระ

ราชธิดาในรัชกาลที่ 4 ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาส าลี เป็นธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

พิชัยญาติ ผู้สร้างวัดพิชยญาติการาม) จึงได้เสด็จมาหล่อพระวรวินายกไว้ที่วัดพิชยญาติการาม

ด้วย พระพุทธรูปองค์นี้นั่งขัดสมาธิเพชรนับเป็นตัวอย่างที่ส าคัญองค์หนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มีรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัย ล้านนาและอยุธยา แต่

มีลักษณะใหม่ที่ปรากฏขึ้นและน่าจะเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ คือ ชายสังฆาฏิที่ท าเป็นลาย

หยักโค้งแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นพระราชนิยมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5        

เป็นต้นมา 
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ประติมำกรรมนูนต่ ำ “สำมกก๊” ประดับพำไลพระอุโบสถ  

 บริเวณพาไลของพระอุโบสถประดับด้วยเสากลมขนาดเล็ก สั่งท ามาจากเมืองจีนผิด

กับส่วนของอาคาร ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เสาเป็นจ านวนมาก บริเวณพาไลของพระอุโบสถนี้มี

การประดับด้วยประติมากรรมนูนต่ าเรื่องสามก๊ก และอาจเป็นแห่งเดียวที่มีการประดับงาน

ประติมากรรมเรื่องนี้ จากขนาดของภาพในแต่ละตอนอยู่ในช่วงห่างแต่ละห้องของพาไลพอดี 

แสดงให้เห็นว่าคงเป็นการสั่งไปท ายังเมืองจีน โดยการวัดขนาดและสัดส่วนส่งไป อย่างไรก็ตาม 

การประดับภาพไม่ได้เรียงตามล าดับเรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊ก มีจ านวนทั้งสิ้น 22 ภาพ 

และมีหลายตอนที่ช ารุดเสียหายเกือบหมดหรือบางตอนก็ลบเลือนไปอย่างมาก ในปัจจุบันภาพท่ี

สามารถตีความได้ 15 ภาพ  

 

 

 
ประติมำกรรมนูนต่ ำสำมกก๊ ห้องท่ี 5 ตอนจูล่งฝ่ำทัพรับอำเต๊ำ 
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             แผนผังประติมำกรรมนูนต่ ำ “สำมก๊ก” 

 

วิหำรคด  

 ปกติวัดในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะนิยมท าเป็นระเบียงคดล้อมรอบ ที่

วัดนี้จะมีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อย คือ ส่วนของระเบียงคดไม่ยาวต่อเนื่องกัน แต่เป็น

อาคารยาวติดกับก าแพงและเว้นจังหวะห่างเป็นช่วง เรียกว่า “วิหารคด” โดยผนังด้านในติด

ก าแพง ส่วนอาคารด้านนอกจะมีเสาหรือช่องโค้งรับน้ าหนัก ความส าคัญของวิหารคด คือ ภายใน

ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ซึ่งถือเป็นคติที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยทั้งในสมัยอยุธยา

และต้นรัตนโกสินทร์ ตามประเพณีเดิมโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์

มักประดิษฐานพระพุทธรูปไว้โดยรอบ   

 รูปแบบพระอสีติมหาสาวก เป็นประติมากรรมปูนปั้นลงรักปิดทอง ประทับนั่งขัดสมาธิ

เหนือฐานบัว พระเศียรปรากฏเฉพาะขมวดเกศาไม่มีพระรัศมี ซึ่งหมายถึงพระสาวก รูปแบบพระ

สาวกคงท าข้ึนในคราวเดียวกันทั้งหมด พร้อมทั้งการสร้างวัดและพระพุทธรูปองค์อื่น ๆ  
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วิหำรคด 

พระปรำงค์  

 พระปรางค์วัดพิชยญาติการาม หรืออาจเรียกว่า “พุทธปรางค์” อาจมีที่มาจากเป็น

ปรางค์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในนั่นเอง ประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์ ปรางค์

ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีปีกปรางค์ 2 ข้าง คติการสร้างพระปรางค์ของวัดพิชยญาติ

การามมีความแตกต่างจากคติความเช่ือท่ีเคยมีมาแต่เดิม       แสดงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 

พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันประกอบด้วยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว 4 พระองค์และอนาคตพุทธเจ้า

อีก 1 พระองค์ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย 

 ปรางค์ประธานองค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 พระองค์ หันหลังชนกัน

ประกอบด้วยพระพุทธกกุสันโธ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระโกนาคมหันพระพักตร์ไปทาง

ทิศตะวันตก พระกัสสปะหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระสมณโคดมหันพระพักตร์ไปทางทิศ

ตะวันออกรับกับปรางค์ทิศตะวันออก ซึ่งประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยหันหน้ามายัง

พระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ส่วนปรางค์ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอยวางใน

ต าแหน่งเดียวกันซึ่งหมายถึง รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ตรัสรู้แล้วโดยเรียง

ตามล าดับขนาด 
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พระปรำงค์ประธำน  

  ลักษณะของปรางค์ประธานพิจารณาจากรูปแบบอาจเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ 

หรือเป็นมณฑปจัตุรมุขยอดปรางค์ กล่าวคือ ตัวอาคารเป็นห้องสี่เหลี่ยมและมีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 

ด้าน ที่มุขมีหลังคามุงกระเบื้องซ้อนกัน 3 ช้ัน ส่วนยอดเหนือหลังคาจึงเป็นส่วนของพระปรางค์ 

ลักษณะของอาคารจัตุรมุขยอดปรางค์นี้ปรากฏอีกแห่งหนึ่งคือ ปราสาทเทพบิดรในบริเวณวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม  

 

  
พระปรำงวัดพิชยญำติกำรำม 

องค์ประกอบพระปรำงค์ประธำน  

ส่วนล่ำง ปรางค์ทั้ง 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ประกอบด้วยชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 ชุด 

รองรับลานประทักษิณซึ่งสามารถเดินได้รอบปรางค์ท้ัง 3 องค์  

ส่วนกลำง เหนือลานประทักษิณเป็นส่วนของเรือนธาตุ ซึ่งในที่นี้ท าเป็นอาคารแบบมณฑป

จัตุรมุข ประกอบด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่รองรับตัวอาคารจัตุรมุข เหนือฐานบัว ประกอบด้วยช้ัน

ยักษ์แบก ส่วนล่างประดับด้วยลายกาบพรหมศร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัย

รัตนโกสินทร์ หลังคาจัตุรมุขท าซ้อนกัน 3 ช้ันลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นหลังคาหน้าจั่วมุงกระเบื้อง 

ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ (ลักษณะผสมระหว่างปากเป็นนกและหงอนเป็นนาค 

บางครั้งเรียกว่า “นกเจ่า”) ภายในกรอบหน้าบันประดับลวดลายพันธ์ุพฤกษามีช้ันเทพนมรองรับ

ส่วนหน้าบัน 
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ส่วนยอด ส่วนนี้คือส่วนปรางค์หรือปราสาทเหนือหลังคาจัตุรมุขประกอบด้วย ช้ันฐานยักษ์แบก

สลับกับช้ันเทพนมรองรับชั้นปราสาทท่ีท าซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ 6 ช้ัน แต่ละชั้นประดับบันแถลงหรือ

กลีบขนุนปรางค์ ลักษณะทรงกลีบขนุนปรางค์ท าแนบชิดกับองค์ปรางค์แล้ว ซึ่งเป็นวิวัฒนาการ

สืบทอดต่อมาจากอยุธยาและมีลวดลายประดับ ส่วนเรื่องของยักษ์แบกเทพนม คงเปรียบเทียบได้

กับพระปรางค์วัดระฆังและวัดอรุณราชวราราม อันมีคติเรื่องของพระปรางค์จ าลองมาจากเชา

พระสุเมรุในคติของพุทธศาสนา จะพบว่าปรางค์ที่สร้างในรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะมีชั้นซ้อนของ

ปราสาท 6 ช้ันเสมอ อาจหมายถึงสวรรค์ช้ันต่าง ๆ นั่นเอง ส่วนยอดของปรางค์ประดับด้วยนพ

ศูลซึ่งพบอยู่ทั่วไปของพระปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

  

 ความส าคัญของปรางค์ประธาน คือ ภายในประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางสมาธิ 4 

พระองค์ ซึ่งหมายถึงอดีตพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน นอกจากนี้บริเวณภายในอาคาร

เป็นท่ีบรรจุอัฐิของตระกูลบุนนาค ท่ีส าคัญคือ อัฐิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (สมเด็จ

องค์ใหญ่) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (สมเด็จองค์น้อย ผู้สร้างวัดพิชัยญาติ) 

 

พระพุทธเจ้ำสี่พระองค์  

 ประดิษฐานภายในพระปรางค์ประธาน แสดงปางสมาธิมีรูปแบบเหมือนกันท้ัง 4 องค์ 

พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือฐานบัวแข้งสิงห์ ส่วนบัวหงายมีลายกลีบบัว มีผ้าทิพย์ประดับ

ด้านหน้า พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรค่อนข้างเล็กและเหลือบลงต่ า  พระ

โอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศาเป็นเม็ดเล็ก ๆ พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระวรกายเพรียวบาง ลักษณะ

ดังกล่าวเป็นแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นในงานประติมากรรมสมัยรัชกาลที่ 3  

 คติการสร้างพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ประดิษฐานในอาคาร ที่เหลือหลักฐานสมบูรณ์คือที่

วัดพิชยญาติการามแห่งนี้ จากคติเรื่องรอยพระพุทธบาทสี่รอยและเรื่องของอนาคตพระพุทธเจ้า

ที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ๆ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในวัดนี้

นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กันโดยไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานศิลปกรรมไทย 
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พระพุทธเจ้ำสี่พระองค ์

 

พระปรำงค์ปีก 2 องค์  

 ตั้งอยู่บนลานประทักษิณเดียวกับปรางค์ประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกทั้ง

สององค์มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เป็นอาคารจัตุรมุข ประกอบด้วยส่วนฐานสิงห์ลูกแก้ว

อกไก่รองรับลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุขลดส่วนลงจากอาคารประธาน มีขนาดเล็กลง ไม่มีช้ันยักษ์

แบกและเทพพนม หลังคาจัตุรมุขเหลือเพียง 2 ช้ันไม่ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รูปแบบ

ของพระปรางค์ปีกท้ัง 2 องค์ สร้างผิดรูปแบบประเพณีที่มีมาแต่เดิมและอาจเกิดขึ้นแห่งเดียวท่ีนี่ 

คือ เป็นการท าช้ึนแบบง่าย ๆ ตัวองค์ปรางค์อยู่ในผังกลมไม่ได้เพิ่มมุมตามระเบียบของปรางค์

และประดับด้วยลายกลีบขนุนหรือกลีบบัวขนาดใหญ่ติดอยู่โดยรอบซึ่งไม่ใช่ระเบียบของปรางค์ 

ความส าคัญของปรางค์ปีกทั้งสององค์ คือองค์ทางทิศตะวันออกประดิษฐานพระศรีอาริย

เมตไตรย องค์ทิศตะวันตกประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอย 
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พระปรำงค์ปีก 

 

พระศรีอำริยเมตไตรย  

 หรือพระศรีอารย์เป็นพระโพธิสัตว์ท่ีจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตามความเช่ือใน

พุทธศาสนา พระศรีอาริยเมตไตรยประดิษฐานในปรางค์ปีกด้านทิศตะวันออก เป็นพระพุทธรูป

ทรงเครื่องปางสมาธิประทับนั่งหันพระพักตร์ไปยังพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ซึ่งประดิษฐานใน

พระปรางค์ประธาน รับกับคติที่ว่าพระศรีอาริยเมตไตรยคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัปป์นี้

 พุทธลักษณะของพระศรีอาริยเมตไตรย แสดงด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ

นั่งขัดสมาธิราบ เครื่องทรงอย่างเทวดาตามคติที่กล่าวว่าพระศรีอาริยเมตไตรยคือพระโพธิสัตว์ที่

หลุดพ้นแล้ว ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอที่จะเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป พระ

พักตร์มีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ สวมมงกุฏยอดแหลมทรงสูง ประดับกรรเจียก สิ่งที่

น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การครองจีวร สังฆาฏิปรากฏลวดลายที่ขอบผ้าพร้อมกับการแสดง

เครื่องทรงอื่น ๆ ได้แก่ กรองศอ สังวาล 2 สายไขว้กันท้ังด้านหน้าและด้านหลัง พาหุรัด ทองพระ

กรและพระธ ามรงค์ ส่วนสบงแสดงลวดลายบนผ้าเป็นลายยกดอกซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัย

รัชกาลที่ 3 
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พระศรีอำริยเมตไตรย 

พระพุทธบำทสี่รอย  

 พระพุทธบาทสี่รอยนิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้พบที่วัดพิชยญาติการามด้วยแต่มี

ลักษณะแปลกไปจากที่เคยพบเห็นกันมา รูปแบบพระพุทธบาทเป็นลักษณะพระพุทธบาทเรียงกัน

สี่พระบาท ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์  

 

 
พระพุทธบำทสี่รอย  
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เจดีย์คู่ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ  

 ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 2 องค์  พระเจดีย์คู่ทั้งสององค์นี้สันนิษฐานว่า เป็นเจดีย์ที่

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4 เพราะพระองค์มีพระราชนิยมเจดีย์ทรงระฆัง ลักษณะของเจดีย์ทรง

ระฆัง ส่วนฐานเป็นอาคารที่มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้านมีประตูเข้าไปภายในและเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูป ที่หน้าบันหลังคามุขประกอบด้วยหน้าจั่วอย่างจีนประดับลวดลายดอกไม้ เหนือส่วน

อาคารเป็นลานประทักษิณแล้วจึงถึงส่วนฐานของเจดีย์ทรงระฆังซึ่งช้ันแรกมีคูหาประดับโดยรอบ 

เหนือขึ้นไปจึงเป็นช้ันมาลัยเถารองรับองค์ระฆังมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมรองรับส่วน
ยอดที่เป็นปล้องไฉนและปลียอดตามล าดับ 

 เจดีย์ทั้งสององค์มีลักษณะเกือบจะเหมือนกันทุกประการ จะแตกต่างบ้างบางส่วน

เท่านั้น เช่น องค์ทางทิศตะวันตกมีบัลลังก์แปดเหลี่ยมและมีมาลัยเถา เป็นมาลัยลูกแก้วอกไก่ 3 

ช้ัน ส่วนองค์ทางทิศตะวันออก  มีบัลลังก์เป็นสี่เหลี่ยมและมีมาลัยเถาเป็นมาลัยลูกแก้ว 2 ช้ัน 

ลักษณะพิเศษของเจดีย์ทั้งสององค์ คือ ที่บัวฝาระมีเหนือบัลลังก์มีลักษณะคล้ายมงกุฎและมีบัว

คลุมรองรับปล้องไฉน ส่วนปลียอดมีลักษณะคล้ายกับการจ าลองเจดีย์ไปประดับอีกครั้งหนึ่ง 

อาคารชั้นล่างสุดของเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพ่อทองและหลวงพ่อเงิน 

 

 
เจดีย์คู่ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ  
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ตึกสุขมุำลลัย  

 อาคารแห่งนี้สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างถวายวัดพิชยญาติการาม เพื่อเป็นที่เรียนของพระภิกษุ

สามเณร ต่อมาได้ใช้เป็นโรงเรียนสุขุมาลลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชาย ซึ่งถือเป็น

โรงเรียนแห่งแรกในเขตคลองสาน ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานศึกษาของสงฆ์  

 รูปแบบของอาคารเป็นอาคารแบบยุโรป ได้แก่ ลักษณะของหน้าบันและกรอบหน้าต่าง

ที่ท าเป็นวงโค้ง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 

 

 
ตึกสุขมุำลลัย 
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กุฏิทรงช่วย  

 เป็นอาคารที่ ใ ช้เป็นห้องสมุดส าหรับพระสงฆ์  กุฏิหลังนี้พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้าง จึงได้รับ 

พระราชทานนามว่า “กุฏิทรงช่วย” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2440 พร้อมตึกสุขุมาลลัยและเป็นอาคาร

แบบยุโรปเช่นเดียวกัน 

 

 

 

กุฏิทรงช่วย 
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Scan QR Code เพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำก Website 

 

ข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงจำกงำนวจิัย  

   สุริยา รตันกุล, คุณหญิง.และคณะ. พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนคร เล่ม 1.

นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 
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1.3 แผ่นพับข้อมูลวัดอนงคำรำม 
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วัดอนงคำรำม 

 

 วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยท่านผู้หญิงน้อย ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้สร้างวัดขึ้นบริเวณสวนกาแฟซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองบริเวณ

นิวาสสถานของท่านในปี พ.ศ.2393 เดิมช่ือวัดน้อยข าแถม สันนิษฐานว่าช่ือ “น้อย” คง

เป็นนามท่านผู้หญิงน้อยผู้สร้างวัดนี้ ส่วนค าว่า “ข าแถม” เป็นนามเดิมของท่านเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์มหาโกษาบดี (ข า บุนนาค) ผู้มีส่วนช่วยในการสร้างพระอารามนี้ ต่อมาในสมัย

รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอนงคาราม 

 

พระวิหำร  

 มีรูปแบบไทยประเพณี กล่าวคือ มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาลดช้ัน ไม่มีมุข

ด้านหน้าและด้านหลัง ไขรามีนาคล ายอง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับ

ลวดลายดอกไม้ใช้เทคนิคของการประดับกระจกสีเป็นดอกและใบ เสาประดับบัวหัวเสา

และมีคันทวยรองรับชายคา นอกจากนี้ยังมีการประดับสาหร่ายและรวงผึ้ง หน้าบันและซุ้ม

หน้าต่างเป็นลายปูนปั้น บานประตูและหน้าต่างปั้นลายเป็นปราสาทสามยอดงดงามมาก 

เป็นลายไทยผสมลายเทศสอดคล้องกับลายกรอบประตูหน้าต่างและลายสาหร่ายรวงผึ้ง  
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หน้ำบันลำยดอกไม้ประดับด้วยสำหร่ำยรวงผ้ึง 

 
 พระประธานในพระวิหาร พระพุทธจุลนาค ซึ่งถวายพระนามโดยสมเด็จพระ

พุฒาจารย์พุทธสรณมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองสมัยสุโขทัยอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย พุทธลักษณะของ

พระพุทธรูป ได้แก่ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่งงุ้ม พระเนตรเรียวยาว พระ

โอษฐ์แย้มสรวลเล็กน้อย ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระอังสากว้าง  บั้น

พระองค์เล็ก สังฆาฏิเป็นเส้นเล็กและยาวลงมาจรดพระนาภี ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จัดเป็น

พระพุทธรูปหมวดใหญ่ในศิลปะสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20  
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พระพุทธจุลนำค พระประธำนในพระวิหำร และพระพุทธมังคโล 

พระอุโบสถ  

 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารแบบประเพณีนิยม อาคารยกพื้นสูง ก่ออิฐถือ

ปูนหลังคาลด 2 ช้ัน ไขราประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นงานไม้แกะสลัก

ประดับลวดลายอย่างไทยเป็นลายดอกลอย มีเสาสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ ไม่มีการประดับหัว

เสาและคันทวย แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ซุ้มประตูหน้าต่างมี

ลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจก ลายอย่างเทศ คือ เป็นลายดอกไม้ใบไม้จ าพวก

ลายดอกโบตั๋น ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับการยกย่อง

กันว่ามีความงดงามมาก 

 งานศิลปกรรมที่โดดเด่นภายในพระอุโบสถ ได้แก่ การออกแบบที่เน้นความโปร่ง

ของอาคาร ให้ความส าคัญกับปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน แม้ว่าเป็น

พระพุทธรูปขนาดเล็ก แต่ท าเป็นบุษบกหรือปราสาททรงสูง ลักษณะของบุษบกมีฐานสิงห์ 

ยกสูง ตัวเรือนทรงสูงโปร่งทุกด้าน ส่วนหลังคาเป็นทรงปราสาทยอด ลักษณะของการ

ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กในบุษบกเพื่อเป็นประธานของวัดนี้ มักพบอยู่ในงาน

ก่อสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่ 4  

 

 

 

 

 



  180 

 
 
 

5 

  

 พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัยขนาดเล็ก ประดิษฐานอยู่ในบุษบกเหนือ

ฐานชุกชีลงรักปิดทองประดับกระจกมีลายกระจังแบบไทยประเพณี ท าด้วยโลหะ นับว่า

เป็นพระพุทธรูปท่ียังคงเค้าพระพักตร์แบบพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที 3 คือ มีพระ

พักตร์อย่างหุ่น นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ชายสังฆาฏิอยู่กึ่งกลางพระวรกาย สองข้าง

ของพระพุทธรูปประธานยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน 2 องค์ หล่อด้วยโลหะปิด

ทองประดิษฐานอยู่บริเวณด้านข้างของบุษบก ข้างละองค์  ลักษณะของพระพุทธรูปทั้ง  2 

องค์มีความงดงามมากเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ซึ่งเป็นรูปแบบที่

ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 

 

 
พระอุโบสถวัดอนงคำรำม 
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ซุ้มบุษบกประดิษฐำนพระประธำนในพระอุโบสถ 
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Scan QR Code เพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำก Website 

 

ข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงจำกงำนวจิัย 

สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.และคณะ. พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนคร เล่ม 1.

นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. 
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1.4 แผ่นพับข้อมูลวัดบุปผำรำม  
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วัดบุปผำรำม 

 

 เดิมเป็นวัดโบราณที่อาจสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ช่ือว่า วัดดอกไม้ ใน

สมัยรัชกาลที่ 3 ท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาเอกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ 

บุนนาค) และบุตรของท่าน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขณะที่

ยังด ารงต าแหน่งจมื่นไวยวรนาถกับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค)  ขณะยังด ารง

ต าแหน่งจมื่นราชามาตย์และเมื่อได้ท าการปฎิสังขรณ์เรียบร้อยแล้ว รัชกาลที่ 4 จึงได้

พระราชทานนามว่า วัดบุปผาราม การบูรณะวัดครั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้

นิวาสสถานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของขุนนางใน

ตระกูลบุนนาคที่นิยมการสร้างวัดประจ าตระกูล 

 

พระวิหำร  

 พระวิหารเป็นอาคารขนาดเล็กที่มีความงดงามสมส่วนด้วยการออกแบบและงาน

ประดับตกแต่ง ได้แก่ ลวดลายของประตูและหน้าต่าง อีกทั้งซุ้มและงานประดับตกแต่งบาน

ประตูหน้าต่าง โครงสร้างของพระวิหารยังเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลของการสร้างจาก

สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ การสร้างอาคารที่มีหน้าบันก่ออิฐถือปูน มีเสาพาไล

รองรับชายคา ไม่มีการประดับบัวหัวเสา แต่สิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นงานก่อสร้างที่

เกิดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และต้นรัชกาลที่ 4 คือ การประดับหน้าบันที่มีการน าช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นงานกระเบื้องเคลือบและมีการปรับเปลี่ยนตัว

ช่อฟ้าและหางหงส์ที่เป็นตัวนาคมีปากเป็นนก บางครั้งเรียกว่า นกเจ่า  
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 หน้าบันมีตราสุริยมณฑล เป็นรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถเทียมด้วยม้าซึ่งหมายถึง

พระอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ส่วน

ที่ช่องประตูมีรูปของพระอาทิตย์แบบศิลปะตะวันตกที่มีหน้าบุคคลและมีแสงสว่างออกมา 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระอาทิตย์ของชาวตะวันตก คล้ายกับท่ีปรากฏในพระราชวังแวร์ซายของ

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปพระอาทิตย์  

 ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นลายปูนปั้น ปิดทอง ประดับกระจกรูปตราสุริยมณฑลแบบ

ไทยเทิดมหามงกุฎ บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้ สลักลวดลายตรงกลางเป็นตราสุริ

ยมณฑลแบบตะวันตก คือ เป็นตรารูปพระอาทิตย์ บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพ

เครื่องโต๊ะบูชาแบบจีน  ด้านนอกพระวิหารมีระเบียงล้อมรอบ ด้านในพระวิหารประดิษฐาน

พระพุทธรูปหมู่  มีพระพุทธชินราชจ าลองเป็นพระประธาน ผนังมีภาพจิตรกรรมฝีมือ

ประณีตงดงาม ภาพตอนบนวิหารเป็นของเดิม ถ้าระดับต่ าลงมามีการซ่อมแซมและเขียนใหม่

ตามแบบลวดลายเดิม 
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4 

 

 
บำนประตูประดับพระอำทิตย์แบบศิลปะตะวันตก 

 

 ฝาผนังตอนบนมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ ฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพ

จิตรกรรมพระเจ้าสิบชาติ ที่กรอบประตูและกรอบหน้าต่างพระวิหารมีค าโคลงสุภาษิตโลกนิติ 

28 บท มีภาพลายรดน้ าประกอบ 

 งานจิตรกรรมตกแต่งภายในเป็นการผสมผสานกันระหว่างจิตรกรรมแนวแบบไทย

ประเพณีที่เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติ แต่มีการใช้เทคนิคและการแสดงออกทาง

ศิลปะแบบตะวันตก  
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5 

 

 
จิตรกรรมภำยในพระวิหำร 

 ผนังเหนือช่องหน้าต่างทุกด้านเขียนเป็นภาพพุทธประวัติที่ต่อเนื่องกันท้ังหมด  โดย

บนสุดเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมอยู่ในมุมมองที่ไกลสุดเหมือนอยู่บนท้องฟ้าที่ไกลออกไปและ

เป็นภาพเล็ก ๆ  เขียนเป็นแถวแบบเหมือนจริง ฉากของภาพพุทธประวัติได้คัดเลือกเฉพาะ

ตอนส าคัญ ๆ มาเขียนและเขียนต่อเนื่องกันโดยใช้องค์ประกอบของภาพส าคัญเป็นศูนย์กลาง

ในการมองว่าเป็นตอนใด ใช้แนวธรรมชาติเป็นตัวแบ่งภาพ ตัวภาพเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพ

บุคคลยังเขียนแบบแนวประเพณีนิยม ส่วนการแสดงออกของฉากธรรมชาติและองค์ประกอบ

อื่น ๆ เขียนในแนวเหมือนจริง เช่น ฉากอาคารบ้านเรือนเขียนในแนวสามมิติที่เป็นอิทธิพล

ตะวันตก ในระยะแรกท่ีเขียนช่างอาจยังไม่มีความช านาญมากนักซึ่งเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร โดยมีช่างคนส าคัญ คือ ขรัวอินโข่งเป็นผู้เริ่มเขียน ดังนั้นที่พระวิหาร

แห่งนี้อาจเป็นฝีมือช่างขรัวอินโข่งหรือสกุลช่างขรัวอินโข่งมาร่วมในการเขียนด้วย  

 จิตรกรรมที่ประดับตกแต่งอาคารที่เป็นลักษณะเด่น คือ ด้านในของบานประตูและ

บานแผละเขียนภาพจิตรกรรมตะวันตกเป็นรูปเทวดา (คิวปิด) ส่วนบานหน้าต่างเป็นรูปแจกัน

ดอกไม้ โคมไฟ ในศิลปะตะวันตก การใช้โทนสีและหน้าตาของเทวดา แจกัน โคมไฟและ

ดอกไม้ล้วนเป็นแบบตะวันตกทั้งสิ้น ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นงานท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 

5 ที่ได้เริ่มมีการน าศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้ในงานประดับตกแต่งอย่างแท้จริง 
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6 

 
จิตรกรรมบำนหน้ำต่ำงภำยในพระวิหำร 

 

 
จิตรกรรมภำยในพระวิหำร 

 

 
จิตรกรรมกำมเทพศิลปะตะวันตก 
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7 

 

 

 

 
Scan QR Code เพ่ือรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำก Website 

 

ข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงจำกงำนวจิัย 

สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.และคณะ. พระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนคร เล่ม 2.นครปฐม: 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550. 
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2. ป้ำยข้อมูล 

2.1 ป้ำยข้อมูลวัดประยุรวงศำวำส  
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ป้ายข้อมูลพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส 
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ป้ายข้อมูลพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส 
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ป้ายข้อมูลพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระ “ ประยูรภัณฑาคาร” 
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ป้ายข้อมูลอุทยานเขามอ  
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ป้ายอุทยานเขามอ  
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2.2 ป้ำยข้อมูลวัดพิชยญำติกำรำม  

ป้ายข้อมูลพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลประติมากรรมนูนต่ า “สามก๊ก” 
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ป้ายข้อมูลประติมากรรมนูนต่ า “สามก๊ก” 
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ป้ายข้อมูล วิหารคด วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลพระปรางค์ปีก วัดพิชยญาติการาม  
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ป้ายข้อมูลพระศรีอาริยเมตไตรย วัดพิชยญาติการาม 
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ป้ายข้อมูลพระเจดีย์คู่ วัดพิชยญาติการาม 
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ป้ายข้อมูลตึกสุขุมาลลัย  
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ป้ายข้อมูลกุฏิทรงช่วย  
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2.3 ป้ำยข้อมูลวัดอนงคำรำม 

ป้ายพระวิหาร วัดอนงคาราม 
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ป้ายข้อมูลพระวิหาร วัดอนงคาราม  
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ป้ายข้อมูลพระอุโบสถ วัดอนงคาราม  
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2.4 ป้ำยข้อมูลวัดบุปผำรำม 

ป้ายพระวิหาร วัดบุปผาราม 
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ป้ายข้อมูลพระวิหาร วัดบุปผาราม  
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ป้ายข้อมูลจิตรกรรม วัดบุปผาราม  
 

 
  



  214 

3. เว็บไซต์ข้อมูลศิลปกรรมวัดตระกูลบุนนำค  

หน้าแรก (Homepage) ส่วนที่ 1  

 

 
 
 

 
 

URL: https://aongsiri15.wixsite.com/my-site 

  

https://aongsiri15.wixsite.com/my-site
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หน้าแรก (Homepage) ส่วนที่ 2 
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หน้าแรก (Homepage) ส่วนที่ 3 
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หน้าเพจ วัดประยุรวงศาวาส 
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หน้าเพจวัดประยุรวงศาวาส 
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หน้าเพจวัดประยุรวงศาวาส 

 

 

  



  220 

หน้าเพจพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาส 

 

  



  221 

หน้าเพจพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส 

 

 

  



  222 

หน้าเพจ พระบรมธาตุมหาเจดีย์  
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หน้าเพจพรินทรปริยัติธรรมศาลา พิพิธภัณฑ์พระ “ประยูรภัณฑาคาร” 
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หน้าเพจ อุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 

 

 

  



  228 

หน้าเพจอุทยานเขามอ 

 

 

  



  229 

หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจอุทยานเขามอ 
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หน้าเพจวัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจวัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจวัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม 
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หน้าเพจประติมากรรมนูนต่ า “สามก๊ก”  
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หน้าเพจประติมากรรมนูนต่ า “สามก๊ก”  
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หน้าเพจประติมากรรมนูนต่ า “สามก๊ก”  

 

 

 

  



  241 

หน้าเพจวิหารคด วัดพิชยญาติการาม  

 

 

  



  242 

หน้าเพจพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม 

 

 

  



  244 

หน้าเพจพระปรางค์ วัดพิชญาติการาม 

 

 

  



  245 

หน้าเพจพระปรางค์ปีก วัดพิชยญาติการาม 

 

 

 

  



  246 

หน้าเพจพระเจดีย์คู่ วัดพิชยญาติการาม 

 

  



  247 

หน้าเพจตึกสุขุมาลลัย กุฏิทรงช่วย วัดพิชยญาติการาม  
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หน้าเพจวัดอนงคาราม 
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หน้าเพจวัดอนงคาราม 

 

 

  



  250 

หน้าเพจพระวิหาร วัดอนงคาราม 
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หน้าเพจพระอุโบสถ วัดอนงคาราม  

 

 

  



  252 

หน้าเพจวัดบุปผาราม  

 

 

  



  253 

หน้าเพจพระวิหาร วัดบุปผาราม  

 

 

  



  254 

หน้าเพจจิตรกรรม วัดบุปผาราม  
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หน้าเพจจิตรกรรม วัดบุปผาราม 
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หน้าเพจจิตรกรรม วัดบุปผาราม  
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หน้าเพจบรรณานุกรม  
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บทที่ 6  

สรุปผลกำรศึกษำ 

 

 จากการศึกษาในบทต่าง ๆที่ผ่านมา ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรมวัด

ประจ าตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรี อันประกอบไปด้วย วัดประยุรวงศาวาส   วัดพิชยญาติการาม    

วัดอนงคารามและวัดบุปผาราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าสามารถ

ดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและศึกษางานศิลปกรรมให้เพ่ิมมากข้ึนได้   

 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูล สื่อสารสนเทศต่าง ๆ พบว่าในแต่ละวัดมีการจัดการข้อมูลของ

สถานที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางวัดมีการน าเสนอเป็นข้อมูลด้วยหนังสือ เป็นรูปเล่ม  บางวัดมี

ป้ายติดตั้งข้อมูลสถานที่เพียงบางจุด บางวัดมีการใช้รหัสแบบตอบกลับเร็วติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้

ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเข้าถึงข้อมูลได้แต่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้จริง บางวัดมีรหัสแบบตอบ

กลับเร็วที่นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแต่ป้ายติดตั้งหายไปหรือสลับต าแหน่งติดตั้ง

ผิดจุด ซึ่งอาจท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนหรือเข้าใจข้อมูลผิดพลาด และบางวัดไม่มีข้อมูลที่ให้

รายละเอียดมากนัก มีเพียงป้ายข้อมูลของทางกรุงเทพมหานคร  

 ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไป มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาข้อมูล

ต่าง ๆ ก่อนที่จะเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงความนิยมในการใช้สื่อสารสนเทศที่ต้องการความสะดวก 

รวดเร็วในการหาข้อมูล การที่จะสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สนใจในวัยต่าง ๆ ให้มาชมงาน

ศิลปกรรม การที่มีเพียงป้ายข้อมูลตามสถานที่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการผลิตสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

โดยข้อมูลในสื่อสารสนเทศต่าง ๆ นั้นผู้วิจัยได้น างานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ มาใช้

ในการน าเสนอ สื่อสารสนเทศท่ีน าเสนอมีดังต่อไปนี้  

1.แผ่นพับข้อมูล 

 เป็นการให้ข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในวัดโดยสังเขป สะดวกแก่การพกพาไปตาม

จุดต่าง ๆ แต่เนื่องจากแผ่นพับอาจมีพ้ืนที่จ ากัด หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถใช้รหัสแบบตอบ

กลับเร็วที่สามารถไปยังเว็บไซต์ได้   
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2.ป้ายข้อมูล  

 ป้ายแสดงข้อมูลโดยสังเขปของแต่ละวัด ตั้งตามจุดส าคัญต่าง ๆ ที่ควรชม โดยมีเนื้อหา

ทางด้านศิลปกรรมเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ หากผู้ที่เดินทางมาต้องการหาข้อมูล

เพ่ิมเติมที่มากข้ึนสามารถใช้รหัสแบบตอบกลับเร็วเพ่ือไปยังเว็บไซต์ที่จัดท าไว้ได้  

3.เว็บไซต์  

 ภายในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ของวัดประจ าตระกูลบุนนาคย่านฝั่งธนบุรีทั้ง 4 

วัด เช่น ประวัติวัด จุดที่ควรชมภายในวัด โดยจะน าเสนอข้อมูลงานศิลปกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง

ประกอบไปด้วยภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงภาพถ่ายเก่าที่ได้สืบค้นจากส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติเพ่ือให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถชมรูปแบบงานศิลปกรรมเดิมที่อาจไม่พบในปัจจุบัน ท าให้ผู้

เข้าชมเว็บไซต์สามารถจินตนาการและรับรู้ได้ถึงความงดงามของโบราณสถานมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมี

ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อก่อนการเข้าชมในกรณีที่บางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าชม แผนที่การเดินทางไป

ยังวัด การเดินทางด้วยรถสาธารณะ  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถวางแผนการเดินทางและการชมได้

ล่วงหน้า ไม่เสียเวลาในการเดินทาง  

 เว็บไซต์ได้สร้างรูปแบบการใช้งานให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ท า

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว   

 การจัดท าสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

สะดวก ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมและการมีประชาสัมพันธ์สถานที่ต่าง ๆ เพ่ิมเติม อาจท าให้วัด

ในบริเวณนิวาสสถานตระกูลบุนนาคนี้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีคุณค่า

ทางศิลปกรรมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการ

ท่องเที่ยวโบราณสถานอย่างแท้จริงโดยการน าประวัติศาสตร์ศิลปะมาช่วยอธิบาย  อันจะท าให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจต่อคุณค่าในแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม

ไทยเพ่ือให้ด ารงอยู่คู่คนไทยตลอดไป  
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