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กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานวิชาการชิ้นนี้ขออุทิศแด�สิ่งศักด์ิสิทธ�ภายในพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร และดวงพระ
วิญญาณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ-า และเจ-านายสายพระวงศ�วังหน-าในราชวงศ�จักรีทุกพระองค�        
ท่ีมีความเก่ียวข-องกับวัดวงศ�มูลวิหาร ซ่ึงทรงคุณูปการสร-างสรรค�งานศิลปกรรมให-ดํารงและคงอยู� 
โดยเฉพาะกรมขุนธิเบศรบวร และกรมหม่ืนอนันตการฤทธิ์ รวมถึงช�างท้ังในอดีต – ป7จจุบันท่ีมีส�วน
ร�วมและเก่ียวข-องในการสร-าง บูรณะ และปฏิสังขรณ�วัดทุกๆคน  

 



ขอกราบขอบพระคุณเจ-าอาวาส พระอาจารย� พระลูกวัด รวมไปถึงผู-ท่ีเก่ียวข-องกับวัดต�างๆ 
ท่ีไปศึกษาหาข-อมูลในการช�วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในด-านข-อมูลและเนื้อหาทางวิชาการ  
ท้ังท่ีปรากฏและไม�ปรากฏในผลงานชิ้นนี้ 

ขอขอบคุณกรมอู�ทหารเรือ ภายใต-การดูแลของกองทัพเรือโดยเฉพาะ “พ่ีแต-วและวิทยากรใน
พิพิธภัณฑ�” ท่ีกรุณาให-ข-อมูลเบื้องต-นเก่ียวกับวัดและนําชมโบราณสถานภายในกรมอู�ทหารเรือ 
รวมถึงพลเรือโทประพัฒน� จันทวิรัช ซ่ึงเคยศึกษาข-อมูลเก่ียวกับประวัติวัดวงศ�มูลวิหาร เอกสารชิ้นนั้น
แสดงให-เห็นว�าทหารเรือจะดูแลรักษาโบราณสถานของชาติภายใต-ความดูแลได-เป@นอย�างดี 

ขอขอบคุณอาจารย�มหาวิทยาลัยศิลปากรประจําคณะโบราณคดี ท้ังภาควิชาโทประวัติศาสตร� 
และภาควิชาเอกประวัติศาสตร�ศิลปะทุกคนท่ีให-ความรู- ท้ังการจัดลําดับเนื้อหารวมถึงให-ข-อสังเกต   
ในประเด็นต�างๆ โดยเฉพาะ อาจารย�พัสวีสิริ เปรมกุลนันท� อาจารย�ผู-เป@นท่ีปรึกษาของนักศึกษา
ประจําปAการศึกษา 2556 และอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ีคอยให-คําแนะนํา และติชมเนื้อหา        
รวมไปถึง อาจารย�สมคิด จิระทัศนกุล อาจารย�ประจําคณะสถาป7ตยกรรมศาสตร� ท่ีให-คําแนะนําว�า 
“ถ�าอยากจบให�เปลี่ยนเรื่อง แต�ถ�าอยากทําต�องพยายาม” 

ขอบคุณกําลังใจของพ�อ – แม� รวมถึงทุนทรัพย� และภาษีของประชาชนสําหรับการคมนาคม
ชมวัดต�างๆ ขอบคุณ – ขอบใจรุ�นพ่ี รุ�นน-อง และเพ่ือนคณะโบราณคดี และผู-ท่ีมีความเก่ียวข-องกัน
ทางใดทางหนึ่งท้ังมัธยม – มหาวิทยาลัยท่ีให-กําลังใจ และท่ีขาดไม�ได-คือรุ�นพ่ี – รุ�นน-องชมรมดนตรี 

และท-ายท่ีสุดขอบคุณตัวเองท่ีไม�ละท้ิงความพยายาม ขอบคุณตัวเองท่ีด้ินรนทุอย�างเพ่ือให-
ได-มาซ่ึงข-อมูลไม�ก่ีบรรทัด ขอบคุณความโชคดีในโอกาสต�างๆท่ีพบเจอ และคนสุดท-ายท่ีต-องกล�าวถึง 
คือ “คุณ” ใครก็ตามท่ีกําลังอ�านอยู� ผลงานชิ้นนี้คงมีประโยชน�ข้ึน...ถ-าข-าพเจ-าไม�ได-อ�านเพียงคนเดียว
และหวังว�าผลงานชิ้นนี้จะเป@นแรงบันดาลใจในการหาข-อมูลเพ่ือต�อยอดต�อไปในอนาคต 
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บทคัดย�อ 

 รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค� ในการศึกษารูปแบบสถาป�ตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล'าเจ'าอยู)หัว – แบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล'าเจ'าอยู)หัว
เพ่ือวิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางด'านรูปแบบของ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”และตรวจสอบว)ามี
ความสัมพันธ�กับสถาป�ตยกรรมแบบ “สกุลช)างวังหน'า” เนื่องจากวัดวงศ�มูลวิหารนั้นมีประวัติศาสตร� 
ท่ีเก่ียวข'องกับสายพระวงศ�วังหน'า ประกอบกับมีองค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมท่ีมีความคล'ายคลึง
กับท่ีพบในงานศิลปกรรมท่ีกรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาทริเริ่มไว' 

 จากการศึกษาพบว)า“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” มีความสัมพันธ�เชิงประวัติศาสตร�กับ   
“วังหน'า” แต)มีความสัมพันธ�เชิงประวัติศาสตร�ศิลปะกับ “ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
รวมไปถึงศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4” มากกว)าศิลปกรรมแบบสกุลช)างวังหน'า 
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สารบัญ 

บทท่ี           หนา 
  1  บทนํา           1 

- ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหา                            
- ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค�ของการศึกษา       2 
- สมมติฐานของการศึกษา 
- ขอบเขตของการศึกษา         3 
- ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 
- แหล�งข)อมูลท่ีใช)ในการศึกษา 

  2  ประวัติศาสตร�การใชพ้ืนท่ีบริเวณธนบุรี       4 
- สมัยอยุธยา              
- สมัยธนบุร ี          5      
- สมัยรัตนโกสินทร�         7
ประวัติศาสตร�การใช)พ้ืนท่ีบริเวณวัดวงศ�มูลวิหารต้ังแต�อดีต – ป�จจุบัน    8            
- ประวัติพระนิเวศน�เดิม             
- พระนามและพระประวัติเจ)านายท่ีประทับ ณ พระนิเวศน�เดิม    10    
วัดวงศ�มูลวิหาร          15          
- ประวัติวัดวงศ�มูลวิหาร         17          
- อาณาเขตและพ้ืนท่ีของวัดวงศ�มูลวิหาร       21          
- ประวัติผู)สร)างวัด         24      
- มูลเหตุการณ�สร)างวัด         26  
 คติพระอารามประจําวัง        27 
 คติพระอารามอนุสรณ�        34       
- การยุบเลิกวัดวงศ�มูลวิหาร        38      
- การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน         40  

  3 ความสัมพันธ�ทางประวัติศาสตร�กับศิลปกรรมท่ีเก่ียวของกับวัดวงศ�มูลวิหาร   44 
 ประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวข)องกับช�วงเวลาของวัดและความสัมพันธ�   
 ของวังหลวง – วังหน)า       
 รูปแบบศิลปกรรมท่ีสัมพันธ�กับ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”     47  
 รูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล)าเจ)าอยู�หัว 
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  บทท่ี           หนา 
- การวิเคราะห�กลุ�มรูปแบบพระอุโบสถ        48 

   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล)าเจ)าอยู�หัว    
 รูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล)าเจ)าอยู�หัว   52 
 - การวิเคราะห�กลุ�มรูปแบบพระอุโบสถ      
   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล)าเจ)าอยู�หัว     
 รูปแบบสถาป�ตยกรรมสกุลช�างวังหน)า      54   
    4  องค�ประกอบทางสถาป3ตยกรรมของ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”   55 

องค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมของ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”    56      
- องค�ประกอบของแผนผัง             
- องค�ประกอบอาคาร        58 
 ส�วนประกอบภายนอกอาคาร      60 
 ส�วนประกอบภายในอาคาร      61       
- องค�ประกอบรองของอาคาร       62  
การตรวจสอบ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”      63     
“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” กับ “สกุลช�างวังหน)า”    71    
บทวิเคราะห� “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”      78            

    5 สรุป          82 

    6 บรรณานุกรม         83 
___________________________________________________________________ 
 ภาคผนวก         86 
 (1) ประวัติวัดวงศ�มูลวิหารบนแผ�นป=ายทองเหลือง       86  
     หน)าพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร        
 (2) พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล)าเจ)าอยู�หัว   88 
     ท่ีเก่ียวข)องกับกรมขุนธิเบศรบวร       
 (3) ทะเบียนโบราณสถานของโบราณสถานในกรมอู�ทหารเรือ    96      
 (4) เอกสารหอจดหมายเหตุ “ท่ีบ)านเถ)าแก�ปริกตอนท)ายกรมทหารเรือซ้ือ”  98  
 (5) เอกสารหอจดหมายเหตุ “ถอนพระสงฆ�ออกจากวัดวงษมูลวิหาร   118 
     ไปสมทบวัดอ่ืนมอบวัดให)กระทรวงทหารเรือรักษา” 
____________________________________________________________________ 
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สารบัญรูปภาพ 

ภาพท่ี                   หน�า     
1 ภาพถ�ายทางอากาศพ้ืนท่ีระหว�างคลองวัดระฆัง – คลองมอญ    11 
 แสดงแนวกําแพงโบราณ                
2 แนวกําแพงโบราณหมายเลข 1       12     
3 ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 1       
4  ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 2        
5 ขอบแนวกําแพงโบราณหมายเลข 3            
6 แนวกําแพงโบราณหมายเลข 3           
7 ลักษณะกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 3            
8 ซุ.มประตูฝ23งซ.ายของกําแพงโบราณหมายเลข 4     13          
9 ซุ.มประตูฝ23งขวาของกําแพงโบราณหมายเลข 4          
10 ลักษณะเสาของซุ.มประตูบริเวณกําแพงโบราณหมายเลข 4         
11 ซุ.มประตูกลางของกําแพงโบราณหมายเลข 4          
12 แนวกําแพงโบราณหมายเลข 5            
13 ซุ.มประตูของแนวกําแพงโบราณหมายเลข 5           
14 พระสมเด็จแหวกม�านวัดทรงประมูล      16      
15 ภาพพระอุโบสถวัดวงศ8มูลวิหาร (พ.ศ.2458)     22      
16 ภาพพระอุโบสถวัดวงศ8มูลวิหารป2จจุบัน (พ.ศ.2556)          
17 แผนผังเปรียบเทียบผังเมืองนครธมกับผังเมืองสุโขทัย     27      
18 พระวิหารวัดพระศรีสรรเพชญ8       28      
19 แนวโบราณสถานท่ีพบจากการขุดแต�งพระราชวังจันทน8    29      
20 พระราชวังจันทรเกษมและวัดเสนาสนาราม      31      
21 ตึกพระเจ.าเหาป2จจุบัน (พ.ศ.2556)       32      
22 พระองค8เจ.ายุคันธร กรมหม่ืนอนันตการฤทธิ์     37      
23 พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม        48       
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของป�ญหา 

 สถาป�ตยกรรมในพระพุทธศาสนา เกิดจากวัตถุประสงค'ด้ังเดิมที่ชาวพุทธถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ภายใต-คติความเช่ือ ทั้งน้ีเพื่อเป.นการสร-างเสนาสนะและสถานที่พักพิงแก/พระภิกษุสงฆ' รวมถึงเป.น
ศูนย'กลางในการเผยแผ/ศาสนา ซึ่งการสร-างสรรค'สถาป�ตยกรรมของพระอารามหลวงในช/วงสมัย
รัตนโกสินทร'ตอนต-นน้ัน ส/วนใหญ/ยังคงเป.นแบบอย/างท่ีสืบทอดตามคตินิยมแบบเดิมคือสมัยอยุธยา     
โดยเฉพาะสองรัชกาลแรก ซึ่งจะเป.นการสถาปนาพระอารามเก/าที่มีมาแต/เดิมและไม/ค/อยมีการสร-างใหม/     
ด-วยเป.นช/วงเวลาของการฟ:;นฟูสภาพบ-านเมืองหลังสงคราม1  

 ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล-าเจ-าอยู/หัว บ-านเมืองเข-าสู/สภาวะปกติ การศึกสงครามลดลง 
บ-านเมืองมีเศรษฐกิจดีขึ้นกว/าในยุคก/อน ประกอบกับพระองค'ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และมุ/งม่ันในการเสริมสร-างพระศาสนาด-วยพระราชประสงค'ให-เป.นศูนย'รวมจิตใจของเหล/าประชาราษฎร'    
จึงทรงสร-าง สถาปนา บูรณปฏิสังขรณ'พระอารามต/างๆขึ้นอย/างมากมายท้ังภายในและภายนอกพระนคร 
ตลอดจนชักชวนเหล/าข-าราชบริพาร พ/อค-า ขุนนาง และเศรษฐีท้ังชาวไทยและชาวจีนให-ช/วยกันส/งเสริม
พระศาสนาจนเกิดขึ้นเป.นความนิยมกันในสมัยน้ัน2 

 แต/ด-วยพื้นฐานการสร-างสรรค'งานสถาป�ตยกรรมหลวงตามแบบประเพณีที่นิยมถือปฏิบัติกันมา  
ที่แม-ว/าจะได-รับการก/อสร-างขึ้นโดยถือตามคตินิยมอันสืบทอดมาแต/สมัยอยุธยา ก็ยังมีการออกแบบสร-าง
สถาป�ตยกรรมหลวงที่แตกต/างกันออกไปตาม “ฐานันดรศักด์ิ” ของผู-สร-างที่ปฏิบัติต/อกันมาเป.นประเพณี 
ด-วยเหตุผลทางความเช่ือเรื่องบุญบารมีของบุคคล 

  งานสถาป�ตยกรรมจึงมีความสําคัญในสังคมศักดินาในฐานะที่เป.นเครื่องแสดงยศ ศักด์ิ อํานาจ
และบุญกุศลของผู-ครอบครองในทํานองเดียวกับเครื่องประกอบยศศักด์ิ เห็นได-จากงาน “สกุลช/างวังหน-า” 
ซึ่งเป.นการแสดงถึงฐานานุศักด์ิทางสถาป�ตยกรรมท่ีแตกต/างจากสกุลช/างวังหลวง3  

 

                                                           
1 หม/อมราชวงศ'หญิง แน/งน-อย ศักด์ิศรี, มรดกสถาป�ตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร' เล/ม 1 (กรงุเทพฯ: โรงพิมพ'กรุงเทพ, 2537), 

74. 
2
 วอลเตอร' ฟรานซิส เวลลา, แผ/นดินพระน่ังเกล-า, แปลโดย พันเอกนิจ ทองโสภิต, พิมพ'ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2530), 115. 
3
 ณัฏฐภัทร จันทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม (ศิลปกรรมสกุลช/างวังหน-า 

สมัยรัตนโกสินทร') (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 5. 
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2 
 

 “วัดวงศ'มูลวิหาร” พระอารามท่ีกรมขุนธิเบศรบวร (พระโอรสในสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ 
มหาเสนานุรักษ') ทรงสร-างขึ้นในบริเวณพระนิเวศน'เดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลก  
ด-วยหลักฐานทางเอกสารในป�จจุบันยังไม/สามารถยืนยันช/วงเวลาการก/อสร-างได-อย/างชัดเจน ประกอบกับ
รูปแบบทางสถาป�ตยกรรมที่มีความหลากหลายทางศิลปกรรม ทั้งแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล-าเจ-าอยู/หัว รัชกาลท่ี 3 ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล-าเจ-าอยู/หัว 
รัชกาลที่ 4 รวมไปถึงศิลปกรรมแบบตะวันตก แต/ด-วยฐานันดรศักด์ิของผู-สร-างท่ีเป.นถึงพระราชวงศ'ช้ัน
ผู-ใหญ/ในสายพระวงศ'วังหน-า จึงเป.นที่มาของการศึกษาและตรวจสอบวัดวงศ'มูลวิหาร โดยใช-หลักฐานทาง
งานสถาป�ตยกรรม (พระอุโบสถ) ว/าปรากฏลักษณะที่จะสามารถเรียกได-ว/ าเป.นรูปแบบของ 
“สถาป�ตยกรรมเน่ืองในสกุลช/างวังหน-า” ได-หรือไม/ 

ความมุ/งหมายและวัตถุประสงค'ของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุ/งหมายและวัตถุประสงค'ดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาออกแบบสถาป�ตยกรรมของพระอารามหลวงในแต/ละรัชสมัย 

  2. เพื่อศึกษารูปแบบสถาป�ตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล-าเจ-าอยู/หัว – 
แบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล-าเจ-าอยู/หัว 

 3. เพื่อวิเคราะห'ความสัมพันธ'ทางด-านรูปแบบของ “พระอุโบสถวัดวงศ'มูลวิหาร” เปรียบเทียบ
กับงานศิลปกรรมร/วมสมัย 

  4. เพื่อตรวจสอบ “พระอุโบสถวัดวงศ'มูลวิหาร” ว/าจัดเป.นสถาป�ตยกรรมแบบ “สกุลช/างวังหน-า” 
หรือไม/ 

สมมติฐานของการศึกษา 

 จากหลักฐานงานสถาป�ตยกรรม “พระอุโบสถวัดวงศ'มูลวิหาร” ประกอบกับฐานานุศักด์ิแล-ว 
สันนิษฐานได-ว/าสถาป�ตยกรรมน้ีน/าจะมีลักษณะเป.นแบบสกุลช/างวังหน-า ท่ีมีการผสมผสานกับศิลปกรรม
แบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล-าเจ-าอยู/หัว เน่ืองจากรูปแบบทางสถาป�ตยกรรมของพระ
อุโบสถวัดวงศ'มูลวิหาร ซึ่งแม-ว/าจะไม/ปรากฏหลักฐานทางด-านเอกสารที่ระบุถึงการก/อสร-างวัด ประกอบ
กับฐานันดรศักด์ิของผู-สร-างท่ีมีความสัมพันธ'โดยตรงกับวังหน-า จึงเป.นที่มาของการสันนิษฐานว/าพระ
อุโบสถวัดวงศ'มูลวิหารเป.นสถาป�ตยกรรมสกุลช/างวังหน-าที่มีศิลปกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตน้ันผู-ศึกษาจะทําการศึกษาพระอารามท่ีมีการออกแบบ และสร-างตามลักษณะของ
สถาป�ตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล-าเจ-าอยู/หัว (รัชกาลที่ 3) โดยเฉพาะอุโบสถ 
และพระอารามที่มีการออกแบบสร-างหรือบูรณะข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล-าเจ-าอยู/หัว  
(รัชกาลท่ี 4) รวมถึงพระอารามที่สร-างโดยเจ-านายวังหน-าท่ีสร-างร/วมสมัยกับวัดวงศ'มูลวิหาร ด-วยเหตุท่ีว/า
ช/วงเวลาดังกล/าวมีการสร-างสถาป�ตยกรรมที่ต/อเน่ืองกัน 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 1. ค-นคว-าและรวบรวมข-อมูลจากหลักฐานเอกสารต/างๆท่ีเก่ียวข-องและมีประโยชน'ต/อการศึกษา 
เช/น หนังสือ บทความ ข-อมูลจากพระราชพงศาวดาร ภาพถ/ายเก/า รวมถึงผลงานการศึกษาวิจัยต/างๆท่ีมี
ความเก่ียวข-องและมีประโยชน'ต/อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

 2. เก็บข-อมูลจากการสํารวจภาคสนาม และถ/ายภาพงานศิลปกรรมที่มีความเก่ียวข-องเพื่อนํา
ข-อมูลเหล/าน้ีมาศึกษาวิเคราะห'ร/วมกันต/อไป 

 3. วิเคราะห'ข-อมูลโดยใช-หลักฐานท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมประกอบกับหลักฐานทางด-านเอกสาร 
และพิจารณาความสัมพันธ'กันในแง/รูปแบบและประวัติศาสตร'ซึ่งอาจเก่ียวข-องหรือขัดแย-งกันมาใช-ในการ
วิเคราะห'ร/วมด-วย   

4. สรุปผลการศึกษาท่ีผ/านการวิเคราะห'ข-อมูลและนําเสนอโดยการจัดพิมพ'เป.นรูปเล/ม 

แหล/งข-อมูลที่ใช-ในการศึกษา 

 1. หอสมุดแห/งชาติ         
 2. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท/าพระ      
 3. ห-องสมุด ศาสตราจารย' หม/อมเจ-าสุภัทรดิศ ดิศกุล     
 4. ห-องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท/าพระ      
 5. แหล/งข-อมูลสํารวจภาคสนามวัดวงศ'มูลวิหาร (กรมอู/ทหารเรือ) และท่ีอ่ืนๆที่เก่ียวข-อง 
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บทที่ 2 
วัดวงศ�มูลวิหารกับประวัติศาสตร�การใช�พ้ืนที่บริเวณธนบุรี 

 พระราชฐานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก (คร้ังรับราชการในกรุงธนบุรี)    
ซึ่งต้ังอยู3ฝ56งธนบุรีทางใต�วัดระฆังโฆสิตารามในบริเวณท่ีเป8นกรมอู3ทหารเรือทุกวันน้ี ป5จจุบันยังมีพระอุโบสถ
ต้ังอยู3ทางทิศตะวันตกของอู3หมายเลข 2 ท3ามกลางอาคารและโรงงานต3างๆ เป8นการแสดงว3าท่ีดินส3วนหน่ึง
บริเวณกรมอู3ทหารเรือน้ีเดิมเคยเป8นท่ีวัดมาก3อน ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของพื้นท่ีท่ีมีการใช�งาน
อย3างต3อเน่ือง จึงได�สรุปความสําคัญของการใช�พื้นที่บริเวณธนบุรีซึ่งเป8นท่ีต้ังของวัดแบ3งตามยุคสมัยได�ดังน้ี 

สมัยอยุธยา 

 เมืองธนบุรี เป8นเมืองท3าและเมืองหน�าด3านทางทะเลใกล�ปากอ3าวสยาม ปรากฏช่ือในพงศาวดาร
ราวปAพ.ศ.1976 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จเจ�าสามพระยา ซ่ึงระบุว3าทรงต้ังตําแหน3ง “นายพระขนอนทณบุรี” 
เพื่อเก็บภาษีและดูแลการผ3านเข�าออกของเรือสินค�าแถบน้ี4 และได�มีฐานะข้ึนเป8น “ทณบุรีศรีมหาสมุทร” 
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังการขุดลัดแม3นํ้าเจ�าพระยาราวปAพ.ศ.2065 โดยเช่ือมระหว3าง
คลองบางกอกน�อยและบางกอกใหญ3เพื่อใช�ย3นระยะทางการสัญจรจากปากนํ้าสู3อยุธยา   

ลักษณะบ�านเรือนส3วนใหญ3ล�วนเกาะขนานเป8นแนวยาวไปกับลํานํ้าลักษณะเดียวกับบ�านเรือน
ทั่วไปท่ีต้ังอยู3ริมนํ้า ส3วนการกําหนดตําแหน3งของตัวเมืองไว�ท่ีปากคลองบางกอกใหญ3น้ัน อธิบายได�ด�วย
เหตุผลทางภูมิศาสตร�คือทางฝ56งตะวันตกเป8นท่ีดอนมากกว3า ส3วนเหตุผลทางยุทธศาสตร�คือตําแหน3ง
ดังกล3าวเป8นจุดแรกที่สามารถควบคุมเส�นทางเดินเรือขนาดใหญ3จากภายนอกที่มุ3งเข�าสู3อยุธยาได� 

ซึ่งภายหลังการยกฐานะขึ้นเป8นเมืองได�ราวร�อยปA ได�ปรากฏบันทึกของพ3อค�าต3างชาติเก่ียวกับ
เมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระเจ�าทรงธรรม โดยบันทึกไว�ว3า เมืองธนบุรีเป8นด3านภาษีแห3งแรกของอยุธยา 
ตัวเมืองมีกําแพงล�อมรอบซึ่งต้ังอยู3ทางฟากตะวันตกของแม3นํ้าเจ�าพระยา สองฝ56งแม3นํ้ามีป+อมปNนใหญ3 
รวมถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ�น้ัน ยังปรากฏหลักฐานเป8นบันทึกของคณะราชทูตพระเจ�าหลุยส�ท่ี 14
ได�กล3าวถึงความต�องการควบคุมเส�นทางการค�าโดยส3งทหารช3างเข�ามาสร�างป+อมเมืองธนบุรีท้ังสองฝ56งขึ้น 
โดยเฉพาะป+อมฝ56งตะวันออกของแม3นํ้าเจ�าพระยาน้ัน ฝร่ังเศสวางแผนไว�ว3าจะสร�างให�เป8นป+อมขนาดใหญ3 
เพื่อใช�เป8นที่ประจําการของกองทัพฝรั่งเศส5 (แผนที่ 1 – 2) 

                                                           
4 สุรินทร� มุขศรี, “กรุงธนบุรีในแผนท่ีพม3า,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 9 (กรกฎาคม 2543): 64.  
5 ธนบุรี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�สารคดี, 2542), 77 – 79. 
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สมัยธนบุรี 

หลักฐานเก่ียวกับธนบุรีปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาในฐานะ “ราชธานีใหม3”
ซ่ึงใน ไทยรบพม�า ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีทรงได�วิเคราะห�ถึงการที่พระเจ�ากรุงธนบุรี
ทรงเลือก “ธนบุรี” ระบุว3า6 ป5จจัยแรก คือ ป5จจัยทางยุทธศาสตร� เน่ืองจากอยุธยามีขนาดใหญ3เกินกําลัง
ของพระองค�จะรักษาไว�ได� อีกท้ังเป8นสมรภูมิที่ยังไม3สงบ ข�าศึกสามารถยกทัพกลับมาประชิดเมืองได�   
ส3วนธนบุรีเป8นเมืองขนาดย3อม มีป+อมปราการม่ันคงและอยู3ไม3ห3างจากอยุธยามากนัก อีกท้ังยังอยู3ใกล�ทะเล   
และอีกป5จจัยคือ ป5จจัยทางการเมือง เน่ืองจากมีที่ต้ังปWดปากนํ้าซึ่งเป8นเส�นทางติดต3อระหว3างต3างประเทศ 
ดังน้ันจึงเป8นการป+องกันไม3ให�เมืองต3างๆซ้ือหาอาวุธได�โดยตรง 

                                                           
6 ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ไทยรบพม3า (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร), 313. 

แผนที่ 1 (ซ�าย) : A Map of Bangkok หรือ แผนที่บางกอก ทําข้ึนเม่ือพ.ศ.2230 โดย เดอ ลาลูแบร� แนวส่ีเหล่ียม
ด�านซ�ายของภาพคือกําแพงเมืองธนบุรี ส3วนด�านขวาคือป+อมเมืองธนบุรีฝ56งตะวันออก แม3น้ํากลางภาพคือแม3น้ํา
เจ�าพระยา มีคลองบางกอกใหญ3แยกออกไปทางด�านซ�ายมือตอนล3าง (ภาพจาก ธนบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี, 2542)
แผนที่ 2 (ขวา) : แผนที่ป"อมเมืองธนบุรีครั้งรบฝรั่งเศสต*นแผ�นดินสมเด็จพระเพทราชาเมื่อพ.ศ.2231 ท่ี มองซิเออร�
วอลลันด�เดส เวอร�เกนส� นายทหารช3างฝรั่งเศสทําไว� แสดงให�เห็นถึงป+อมทั้งสองฝ56งแม3น้ํา โดยเฉพาะป+อมรูปดาวฝ56ง
ตะวันออก มีขนาดใหญ3กว3าป+อมส่ีเหล่ียมฝ56งตะวันตกหลายสิบเท3า (ภาพจาก ธนบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี, 2542) 
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นอกจากภาพรวมของเมืองดังกล3าวแล�ว ยังไม3ปรากฏหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงลักษณะของผังเมือง
และการใช�ที่ดินภายในกําแพงเมืองธนบุรีได�อย3างชัดเจน แต3จากบันทึกบางฉบับรวมท้ังประวัติของสถานท่ี
ในย3านน้ันและคําบอกเล3าจากคนเก3าแก3ในชุมชนใกล�เคียง ทําให�พอสรุปโครงร3างบางประการได�ดังน้ี 

 เขตพระราชวัง คือพื้นท่ีในกําแพงเมืองเดิมท้ังหมดรวมถึงมีป+อมรักษาวัง โดยมีป+อมสําคัญ คือ 
ป+อมวิชัยประสิทธ์ิท่ีซ3อมแซมข้ึนใหม3จากป+อมวิชัยเยนทร�เดิม ภายในพระราชวังประกอบด�วยพระตําหนัก
และพระท่ีน่ังต3างๆ ซ่ึงป5จจุบันส่ิงปลูกสร�างท่ีถือว3าเป8นหลักฐานสําคัญของสถาป5ตยกรรมสมัยกรุงธนบุรี   
ที่ยังเหลืออยู3คือ ท�องพระโรงในพระราชวังกรุงธนบุรี แต3นอกจากโครงสร�างภายนอกแล�ว ก็ไม3ปรากฏ
หลักฐานว3าแต3เดิมน้ันมีลักษณะอย3างไร เน่ืองจากท�องพระโรงได�ถูกบูรณะต3อมาตามพระประสงค�ของ
เจ�านายหลายพระองค�ท่ีเคยประทับที่วังแห3งน้ี 

บ*านเรือนขุนนาง อยู3บริเวณใกล�เคียงกับเขตพระราชวัง โดยทางฝ56งตะวันตกเป8นบ�านข�าราชการ
กรมเมือง ต้ังอยู3ริมคุกเหนือคลองนครบาล ถัดไปเป8นบ�านของพระยาจักรีและบ�านพระยาธรรมา 
ข�าราชการกรมวังซึ่งต้ังอยู3ติดคลองมอญ รวมถึงบ�านของพระยาสุริยอภัย ซ่ึงต้ังอยู3ระหว3างวัดบางหว�าน�อย
จนถึงวัดบางหว�าใหญ3 ส3วนทางฝ56งตะวันออกมีบ�านของเจ�าพระยาสุรสีห�อยู3ท่ีบริเวณเหนือกําแพงพระนคร 

ส3วน บ*านเรือนราษฎร ต้ังกระจายอยู3ท้ังในและนอกกําแพงเมือง ในกําแพงฝ56งตะวันออกต้ังแต3  
วัดสลักถึงวัดเลียบเป8นชุมชนชาวจีนและญวนแห3งใหญ3 ส3วนทางตะวันตกมีบันทึกถึงหมู3บ�านเพียงแห3งเดียว
คือ บ�านปูน ซ่ึงน3าจะเป8นหมู3บ�านเผาปูนแดงกินกับหมากอยู3ทางใต�ของวัดบางหว�าน�อย 

ต3อมาได�มีการย�ายเมืองมาอยู3ฝ56 งตะวันออกของแม3 นํ้าเจ�าพระยาในสมัยรัตนโกสินทร� ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลกเห็นว3า ธนบุรีมีแม3นํ้าใหญ3อยู3กลางเมืองลักษณะเป8นเมืองอกแตก 
ทําให�ป+องกันข�าศึกได�ยาก รวมไปถึงเมืองฝ56งตะวันตกน้ันต้ังอยู3บนท�องคุ�งนํ้า ซึ่งเซาะดินทรุดพังอยู3เสมอ
ประกอบกับพระราชวังก็ยังต้ังอยู3ระหว3างวัดแจ�งและวัดท�ายตลาด ไม3สามารถขยายพื้นท่ีออกไปได�อีก 
แตกต3างจากฝ56งตะวันออก เพราะแม�ว3าจะเป8นพื้นท่ีลุ3มกว3าแต3ก็เป8นหัวแหลมท่ีมีแม3นํ้าเป8นปราการอยู3แล�ว 
ส3วนนอกกําแพงเมืองอีกด�านเป8นทะเลตม ซึ่งถือว3าเป8นชัยภูมิที่ดีสําหรับป+องกันข�าศึก7 

 

 

                                                           
7 ธนบุรี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�สารคดี, 2542), 85. 
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สมัยรัตนโกสินทร� 

การสร�างพระนครในตอนต�นนับว3ามีความสําคัญ
โดยเฉพาะการเฉลิมพระยศแก3พระญาติและผู�มีความชอบ
คราวผลัดแผ3นดินรวม 13 พระองค� ซ่ึงทรงโปรดเกล�าฯ      
ให�สร�างวังพระราชทานแก3เจ�านายทั้งส้ิน 8 แห3ง โดย 5 แห3ง 
ถูกสร�างอยู3ในกําแพงเมืองเดิมฝ56งธนบุรี ส3วนในกําแพงเมือง 
ถูกกันเป8นเขตที่ประทับและสถานที่ราชการ ซึ่งการสร�างวัง
เจ�านายและพระราชทานท่ีดินปลูกบ�านให�ขุนนางน้ัน ส3วน
ใหญ3ได�ผู�รับพระราชทานจะเป8นผู�ที่อาศัยอยู3มาแต3เดิม8 ส3วน
ท่ีต้ังวังและบ�านในยุคน้ันเท3าท่ีปรากฏหลักฐานคือ 

 

 

 

- วังสวนล้ินจ่ี  พระราชทานเจ�าฟ+ากรมหลวงอนุรักษ�เทเวศร�   
 - วังสวนมังคุด  พระราชทานเจ�าฟ+ากรมหลวงนรินทรรณเรศร�   
 - วังบ�านปูน  พระราชทานพระองค�เจ�าขุนเณร     
 - พระนิเวศน�เดิม พระราชทานเจ�าฟ�ากรมหลวงอิศรสุนทร (ต%อมาคือรัชกาลที่ 2) 
 - พระราชวังเดิม  พระราชทานเจ�าฟ+ากรมหลวงธิเบศร�บดินทร     
 - บ�านเจ�าพระยาธรรมาธิกรณ�       
 - บ�านพระยาสมบัติยาธิบาล       
 - กุฎีเจ�าเซ็น และบ�านพระยาจุฬาราชมนตรี 

การเปล่ียนแปลงในย3านธนบุรีเกิดขึ้นด�วยสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือการหมดเจ�านายทรงกรม
อย3างท่ีเกิดขึ้นที่พระราชวังหลังซ่ึงส้ินเจ�าทรงกรมเม่ือ พ.ศ.2377 (ประกอบกับการหาพื้นท่ีเพื่อสร�าง
โรงพยาบาลศิริราชซ่ึงวังหลังส3วนหน่ึงราชการได�นําไปใช� จึงได�ถูกระบุว3าเป8น “ท่ีหลวงร�าง”) รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ซ่ึงรัชกาลที่ 5 ทรงดึงอํานาจจากเจ�านายและขุนนางมาใช�ผ3านกระทรวงต3างๆ  

                                                           
8 ธนบุรี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�สารคดี, 2542), 88. 

แผนที่  3  : แผนที่ แสดงพระราชวัง  วั ง เจ� านาย และบ� าน ขุนนาง             
สมัยต�นรัตนโกสินทร� (ภาพจาก ธนบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี, 2542.) 
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ประวัติศาสตร�การใช�พื้นที่บริเวณวัดวงศ�มูลวิหารต้ังแต%อดีต – ป0จจุบัน 

 

 
  

บ*านพระยาจักรี หรือ พระนิเวศน�เดิมต้ังอยู3ที่ปากคลองมอญ ฝ56งธนบุรี อาณาเขตเดิมไม3ปรากฏ  
หลักฐานชัดเจน แต3เท3าท่ีมีหลักฐานพอจะอนุมานได�ว3า พระนิเวศน�เดิมมีอาณาเขตดังน้ี9 

ด�านทิศตะวันออก  จรดแม3นํ้าเจ�าพระยา    
 ด�านทิศเหนือ   ติดกับเขตวัดบางหว�าใหญ3 (วัดระฆังโฆสิตาราม)   
 ด�านทิศตะวันตก   จรดถนนบ�านขมิ้น (ถนนอรุณอมรินทร�)   
 ด�านทิศใต�   ติดกับเขตวัดแจ�ง (วัดอรุณราชวราราม) 

ประวัติพระนิเวศน�เดิม 

 สมเด็จเจ*าพระยามหากษัตริย:ศึก ได�ย�ายนิวาสสถานจากบ�านเดิมท่ีอัมพวา มาต้ังจวนที่ประทับ
บริเวณปากคลองมอญ ฝ56งธนบุรี เมื่อปAพ.ศ.2311 ต3อมาเมื่อได�ปราบดาภิเษกสถาปนาพระราชวงศ�จักรีแล�ว 
ได�เสด็จมาประทับที่พระราชวัง ฝ56งกรุงเทพฯ พระราชนิเวศน�เดิมน้ีจึงเรียกว3า จวนเดิม10   

ต3อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลกได�โปรดฯให�สร�างที่ประทับสําหรับพระราชทาน
เจ�านายเพื่อรักษาพระนคร พระนิเวศน�เดิมซึ่งมีลักษณะเป8นบ�านหลวงที่พระราชทานให�เจ�านายองค�สําคัญ 
จึงได�โปรดฯให�เป8นท่ีประทับของพระราชโอรส คือ สมเด็จฯเจ*าฟ"ากรมหลวงอิศรสุนทร  

                                                           
9 ม.ร.ว. แน3งน�อย ศักด์ิศรี ณพิศร กฤตติกากุล และ ดรุณี แก�วม3วง, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-2525), 

(กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจโครงการวิจัยฯ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 194. 
10 ประชุมพงศาวดาร เล3ม 15 (ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 – 27) (กรงุเทพฯ: องค�การค�าของคุรุสภา, 2507), 87. 

แผนที่ 4 : แผนที่ธนบุรีฝAมือสายลับพม3าซึ่งบรรยายเป8นภาษาพม3าว3า บ*านพระยาจักรี น3าจะหมายถึงที่ประทับเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก (ภาพจาก กรุงเทพฯมาจากไหน, กรุงเทพฯ: มติชน, 2548.) 
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จนกระทั่งปA พ.ศ.2328 สมเด็จฯเจ�าฟ+ากรมหลวงอิศรสุนทรได�ย�ายไปประทับยังพระราชวังเดิม 
เมื่อพระนิเวศน�ว3างลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลกจึงได�โปรดฯให�พระราชโอรสอีกพระองค� 
คือ สมเด็จฯเจ*าฟ"ากรมหลวงเสนานุรักษ: เสด็จประทับต3อมา  

จนถึงในปA พ.ศ.2352 สมเด็จฯเจ�าฟ+ากรมหลวงอิศรสุนทรเสด็จขึ้นครองราชย�เป8นรัชกาลท่ี 2  
และสมเด็จฯเจ�าฟ+ากรมหลวงเสนานุรักษ� ได�รับอุปราชาภิเษกเป8นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลองค�ท่ี 3 
ได�เสด็จไปประทับท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล  

กรมขุนธิเบศรบวร พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรฯ มหาเสนานุรักษ�จึงได�ประทับต3อมาจน
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 พระองค�จึงโปรดฯให� กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ พระอนุชาในกรมขุนธิเบศรบวร
และพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ�ประทับต3อมาจนส้ินพระชนม�ในปA พ.ศ.2423  
หลังจากน้ันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวได�พระราชทานพื้นท่ีน้ีเป8นท่ีทําการของทหารเรือ 
พร�อมกันน้ันโปรดฯให�สร�างกําแพง มีใบเสมาไว�เป8นเครื่องหมายให�ปรากฏว3าเป8นที่ต้ังของพระนิเวศน�เดิม11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ตํานานวังเก3า (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553), 19 – 22.    

ลําดับพระบรมวงศานุวงศ�ที่เคยประทับ ณ พระนิเวศน�เดิม 

 สมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินี 
พระบาทสมเด็จ                            

พระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก 

พระบาทสมเด็จ                           
พระพุทธเลิศหล�านภาลัย 

สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ                  
เจ�าฟ+ากรมหลวงเสนานุรักษ� 

เจ�าจอมมารดาน3วม เจ�าจอมมารดาน�อยเล็ก 

พระองค�เจ�าประยงค� 
กรมขุนธิเบศรบวร 

พระองค�เจ�ายุคันธร   
กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ 
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พระนามและพระประวัติของเจ�านายท่ีประทับ ณ พระนิเวศน�เดิม12 

1. สมเด็จฯ เจ*าฟ"ากรมหลวงอิศรสุนทร พระนามเดิม ฉิม พระราชโอรสองค� ท่ี  4 ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลกและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ประสูติในปA พ.ศ.2310  
ต3อมาทรงได�รับการสถาปนาเป8นสมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ+ากรมหลวงอิศรสุนทรในปA พ.ศ.2325 และ
ได�พระราชทานอุปราชาภิเษกเป8นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต้ังแต3ปAพ.ศ.2349 ตลอดรัชกาลท่ี 1 
ต3อมาได�เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป8นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย อยู3ในสิริราชสมบัติ 16 ปA 
เสด็จสวรรคตในปA พ.ศ.2367 พระชนมพรรษา 58 ปA 

2. สมเด็จฯ เจ*าฟ"ากรมหลวงเสนานุรักษ: พระนามเดิม จุ�ย พระราชโอรสองค� ท่ี  7 ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ประสูติในปA พ.ศ.2316 
พระบรมราชชนกได�สถาปนาเป8นสมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ+ากรมขุนเสนานุรักษ�เมื่อ พ.ศ.2325     
และได�เล่ือนกรมขึ้นเป8นกรมหลวง และพระบัณฑูรน�อยตามลําดับเม่ือปAพ.ศ.2350 ต3อมาในรัชกาลท่ี 2   
ได�รับพระราชทานอุปราชาภิเษกเป8นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในปA พ.ศ.2352 ทรงดํารงพระยศ 8 ปA 
ทิวงคตเม่ือปA พ.ศ.2360 พระชนมายุ 37 ปA 

3. พระเจ*าวรวงศ:เธอ กรมขุนธิเบศรบวร พระนามเดิม พระองค�เจ�าชายประยงค� พระราชโอรส
องค�ที่ 1 ของสมเด็จฯกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ� กับเจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเมื่อ พ.ศ.2334 
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลที่ 4 ราวปAพ.ศ.2400 พระชันษา 66 ปA ทรงเป8นต�นสกุล บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา 

4. พระเจ*าวรวงศ:เธอ กรมหม่ืนอนันตการฤทธ์ิ พระนามเดิม พระองค�เจ�าชายยุคันธร พระราช
โอรสองค�ที่ 32 ของสมเด็จฯกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ� กับเจ�าจอมมารดาน�อยเล็ก ประสูติเม่ือ    
พ.ศ.2355 ส้ินพระชนม�ในรัชกาลที่ 5 ปAพ.ศ.2423 พระชันษา 69 ปA ทรงเป8นต�นสกุล ยุคันธร ณ อยุธยา 

ในระหว3างที่กรมขุนธิเบศรบวรเสด็จประทับอยู3น้ัน สมเด็จฯกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ� 
ได�โปรดฯให�สร�างวังที่ริมพระนิเวศน�เดิม 3 วัง พระราชทานพระราชโอรส 3 พระองค�ที่ร3วมเจ�าจอมมารดา
เดียวกับกรมขุนธิเบศรบวร รายละเอียดของวังริมพระนิเวศน�เดิมมีดังต3อไปน้ี  

 

                                                           
12 ม.ร.ว. แน3งน�อย ศักด์ิศรี ณพิศร กฤตติกากุล และ ดรุณี แก�วม3วง, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-2525), 

(กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัยฯ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 194. 



 

วังริมพระนิเวศน�เดิม
สร�างพระราชทาน กรมหม่ืนอมรมนตรี
ต3อมาจนถึงรัชกาลที่ 5 ส3วน
กรมพระราชวังบวรฯ สร�างพระราชทาน
หม3อมเจ�าในกรมอยู3ต3อมาจนถึงรัชกาลท่ี 
พระนิเวศน�เดิมติดวังท่ี 2 กรมพระราชวังบวรฯ สร�างพระราชทาน
รัชกาลที่ 3 ( สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว3า
ต3อมาในรัชกาลที่ 5 จึงพระราชทานพื้นท่ี

                                                          
13 พระองค�เจ�าชายปาน โอรสองค�ท่ี 
14 โอรสองค�ท่ี 4 ท่ีประสูติแต3เจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเม่ือ พ
15 โอรสองค�ท่ี 5 ท่ีประสูติแต3เจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเม่ือ พ

2

1 

วังริมพระนิเวศน�เดิมวังท่ี 1 สันนิษฐานว3าอยู3ตอนใต�ของพระนิเวศน�เดิม กรมพระราชวังบวรฯ 
กรมหมื่นอมรมนตรี13 ประทับจนส้ินพระชนม�ในสมัยรัชกาลท่ี 

ส3วนวังริมพระนิเวศน�เดิมวังท่ี 2 สันนิษฐานว3าอยู3ด�านหลังของพระนิเวศน�เดิม 
กรมพระราชวังบวรฯ สร�างพระราชทาน พระองค:เจ*าเสือ14 ประทับจนส้ินพระชนม�ในรัชกาลที่ 

จนถึงรัชกาลท่ี 5 และวังริมพระนิเวศน�เดิมวังที่ 3 สันนิษฐานว3าอยู3ด�านหลังของ
กรมพระราชวังบวรฯ สร�างพระราชทาน พระองค:เจ*ากระต�าย

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว3าภายหลัง
จึงพระราชทานพื้นท่ีทั้ง 3 วังเป8นท่ีกรมทหารเรือ  

 
                   

พระองค�เจ�าชายปาน โอรสองค�ท่ี 2 ท่ีประสูติแต3เจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเม่ือ พ.ศ.2337 
ท่ีประสูติแต3เจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเม่ือ พ.ศ.2349 ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 
ท่ีประสูติแต3เจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2350 ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 

1 

3 

4 

ภาพท่ี 1 : ภาพถ3ายทางอากาศ
คลองวัดระฆัง 
กําแพงโบราณ สันนิษฐานว3าเป8นกําแพงวัง
บริเวณวังริมพระนิเวศน�เดิม 

4 5 

11 

สันนิษฐานว3าอยู3ตอนใต�ของพระนิเวศน�เดิม กรมพระราชวังบวรฯ 
จนส้ินพระชนม�ในสมัยรัชกาลที่ 4 หม3อมเจ�าในกรมอยู3

สันนิษฐานว3าอยู3ด�านหลังของพระนิเวศน�เดิม  
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 แล�ว

สันนิษฐานว3าอยู3ด�านหลังของ
พระองค:เจ*ากระต�าย15 ประทับจนถึง

ภายหลังวังน้ีคงจะรวมกับวังท่ี 2 ) 

2337 ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 (พยัคฆเสนา ณ อยุธยา) 
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 3  

5 

ภาพถ3ายทางอากาศพ้ืนที่ระหว3าง
คลองวัดระฆัง – คลองมอญ แสดงแนว
กําแพงโบราณ สันนิษฐานว3าเป8นกําแพงวัง
บริเวณวังริมพระนิเวศน�เดิม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 (ซ�าย) : แนวกําแพงโบราณหมายเลข 
ของโรงงานภายในบริเวณกรมอู3ทหารเรือ
ภาพที่ 3 (กลาง) : ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 
ภาพที่ 4 (ขวา) : ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 
ตรงกับสถาป5ตยกรรมสําหรับพระราชวงศ�ช้ันพระองค�เจ�า 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�กรุงเทพ

ภาพที่ 5 (ซ�าย) : ขอบกําแพงโบราณหมายเลข 
แนวกําแพงนี้ เป8นแนวแบ3ง
ภาพที่ 6 (กลาง) : แนวกําแพงโบราณหมายเลข 
ภาพที่ 7 (ขวา) : ลักษณะกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 
น3าจะเป8นแนวกําแพงที่สร�างร3วมสมัยในช3วงรัตนโกสินทร�ตอนต�น 

แนวกําแพงโบราณหมายเลข 1 ตั้งอยู3บริเวณริมคลองวัดระฆัง ป5จจุบัน
ของโรงงานภายในบริเวณกรมอู3ทหารเรือ (25 พฤศจิกายน 2556)   

ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 1  
ลักษณะเสาประดับกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 2 มีลักษณะเป8น

ตรงกับสถาป5ตยกรรมสําหรับพระราชวงศ�ช้ันพระองค�เจ�า (ดูเพ่ิมเติมใน มรดกสถาป5ตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร�
โรงพิมพ�กรุงเทพ, 2537)  สันนิษฐานว3าบริเวณแนวกําแพงโบราณสถาน 1 และ 

กําแพงโบราณหมายเลข 3 แบ3งเป8น 2 ระยะ ตั้งอยู3บริเวณประตูนํ้าริม
แนวแบ3งระหว3างกรมพลาธิการกับโรงพยาบาลกรุงเทพทหารเรือ           
แนวกําแพงโบราณหมายเลข 3                     

ลักษณะกําแพงบริเวณแนวกําแพงโบราณหมายเลข 3 สันนิษฐานว3าแนวกําแพงโบราณทั้ง 
น3าจะเป8นแนวกําแพงที่สร�างร3วมสมัยในช3วงรัตนโกสินทร�ตอนต�น (25 พฤศจิกายน 2556

12 

 

 

ตั้งอยู3บริเวณริมคลองวัดระฆัง ป5จจุบันแนวกําแพงนี้ เป8นส3วนหนึ่ง
                          

               
มีลักษณะเป8นแบบบัวหลังเจียด 

ดูเพ่ิมเติมใน มรดกสถาป5ตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร�, 
และ 2 เป8นแนวเดียวกัน 

บริเวณประตูน้ําริมคลองมอญ ป5จจุบัน
                           

                         
สันนิษฐานว3าแนวกําแพงโบราณทั้ง 3 แนว

2556) 



 

 

 

    

 

ภาพที่ 12 (ซ�าย) : แนว
ภาพที่ 13 (ขวา) : ซุ�มประตูของแนวกําแพงโบราณหมายเลข 
(25 พฤศจิกายน 2556) 

ภาพที่ 8 – 9 (ซ�าย – กลาง
ซ�าย – ขวาของกําแพงโบราณหมายเลข 
ภาพที่ 10 (ขวา) : ลักษณะเสาของซุ�มประตู
ภาพที่ 11 (ล3าง) : ซุ�มประตูกลางกําแพง
โบราณหมายเลข 4 สันนิษฐานว3าน3าจะ
สร�างในสมัยรัชกาลที่ 5 
ตราสัญลักษณ�ของทหารเรือบริเวณเหนือซุ�ม
(25 พฤศจิกายน 2556) 

        

แนวกําแพงโบราณหมายเลข 5 ตั้งอยู3ในบริเวณกองเรือลําน้ําสร�างในสมัยรัชกาลที่ 
ซุ�มประตูของแนวกําแพงโบราณหมายเลข 5 ซ่ึงด�านหน�าระบุว3า 

 

กลาง) : ซุ�มประตูฝ56ง
กําแพงโบราณหมายเลข 4 

ลักษณะเสาของซุ�มประตู
ซุ�มประตูกลางกําแพง

สันนิษฐานว3าน3าจะ
5 เนื่องจากปรากฏ

ตราสัญลักษณ�ของทหารเรือบริเวณเหนือซุ�ม 
 

13 

ในบริเวณกองเรือลําน้ําสร�างในสมัยรัชกาลที่ 5   
ซึ่งด�านหน�าระบุว3า “พระนิเวศน�เดิม”           
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปรายพระนามและช%วงเวลาตามรัชสมัยของเจ�านายที่เคยประทับ ณ พระนิเวศน�เดิม 

สมัยธนบุรี 
สมเด็จพระเจ�ากรุงธนบุรี 

พ.ศ.2310 – 2325  

 
สมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย�ศึก 

 

 
พ.ศ.2310 – 2325 

 
รัชสมัย รายพระนามเจ�านายที่เคยประทับ ณ พระนิเวศน�เดิม ระยะเวลาที่ประทับ  

สมัยรัตนโกสินทร: 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก 

พ.ศ.2325 – 2352  

สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ�ากรมหลวงอิศรสุนทร พ.ศ.2325 – 2328  
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ�ากรมหลวงเสนานุรักษ� 

(กรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ�) 
พ.ศ.2328 – 2352  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย 
พ.ศ.2352 – 2367  

 

พระองค�เจ�าประยงค� กรมขุนธิเบศรบวร 
(ต�นสกุล บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา) 

 วังริมพระนิเวศน�เดิมวังที่ 1 : พระองค�เจ�าชายปาน 
 วังริมพระนิเวศน�เดิมวังที่ 2 : พระองค�เจ�าชายเสือ 
 วังริมพระนิเวศน�เดิมวังที่ 3 : พระองค�เจ�าชายกระต3าย 
 

 

พ.ศ.2352 – 2400  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู%หัว 
พ.ศ.2367 – 2394  

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู%หัว 

พ.ศ.2394 – 2411  
 

 

พระองค�เจ�ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ 
(ต�นสกุล ยุคันธร ณ อยุธยา) 

 

 

พ.ศ.2400 – 2423  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู%หัว 
พ.ศ.2411 – 2453  กรมอู%ทหารเรือ (กองทัพเรือ) พ.ศ.2426 – ป5จจุบัน 
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วัดวงศ�มูลวิหาร 

 คําว3า วงศ� พจนานุกรม (อักขราภิธานศรับท�) ฉบับของหมอบรัดเลที่ทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 น้ัน 
ปรากฏเพียงคําว3า วงษ โดยได�ให�ความหมายไว�ว3า คือพงษเผ�าพันธุเครือญาติ, บันดาคนเปDนญาติกันเจ็ดช่ัว
เจ็ดต�อน้ัน, ว�าพงษา16 ส3วนพจนานุกรมฉบับของหมอคาสเวลที่ทําข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เช3นกันน้ัน 
ปรากฏคําว3า วงษา ซึ่งได�ให�ความหมายไว�ว3า น้ันความเหมือนกับพงษาเหมือนกัน17 สําหรับพจนานุกรม
สมัยใหม3อย3างฉบับมติชนได�ให�ความหมายของคําว3า วงศ: ไว�ว3า เช้ือสาย, เหล�ากอ, ตระกูล18 สอดคล�องกับ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ท่ีระบุถึงคําว3า วงศ-, วงศ: [วงสะ, วง] ซึ่งมีความหมายว3า 
เช้ือสาย, เหล�ากอ, ตระกูล19 เช3นกัน ส3วนคําว3า มูล พจนานุกรม (อักขราภิธานศรับท�) ฉบับของหมอบ
รัดเล ปรากฏคําว3า มูล โดยให�ความหมายไว�ว3า ต*น, ราก, คือต*นราก, เหมือนรากไม*ฤาโคนไม*น้ัน, มูลน้ีเปน
สับท:แปลว�ารากว�าโคน20 ส3วนพจนานุกรมฉบับของหมอคาสเวลปรากฏเพียงคําว3า มูละ โดยได�ให�
ความหมายว3า น้ันคือต*นก็ว�า, รากก็ว�า (ตามบาฬี)21 สําหรับพจนานุกรมฉบับมติชนได�ให�ความหมายของ
คําว3า มูล[มูน]1  ไว�ว3า โคน;ราก, เค*า, ต*น, ที่ต้ัง, เดิม22 ส3วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 น้ันได�อธิบายถึง มูล1, มูล- [มูน, มูนละ] ไว�ว3า โคน เช�น รุกขมูล; ราก, รากเหง*า, เช�น มีโทสะเปDน
มูล, เค*า เช�น คดีมีมูล, ต*น เช�น ช้ันมูล 23 

ดังน้ันเมื่อนําคําว3า วงศ� (วง) กับคําว3า มูล (มูน) มารวมกันเป8นช่ือของวัดท่ีมีนามว3า “วัดวงศ�มูล”  
จึงน3าจะมีความหมายว3า “พระอารามอันเปGนที่ต้ังด้ังเดิมของวงศ�ตระกูล” โดยช่ือน้ีปรากฏข้ึนคร้ังแรกใน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร: รัชกาลท่ี 4 ฉบับเจ*าพระยาทิพากรวงศ:ฯ (ขํา บุนนาค) ใน เบ็ดเตล็ด 
ว3าด�วยเรื่อง สร*างและปฏิสังขรณ:พระอารามในกรุง ความว3า 

                                                           
16 Dan Beach Bradley, อักขราภิธานศรับท�ของหมอปรัดเล พ, ศ, 2416 (กรุงเทพฯ: องค�การค�าของคุรุสภา, 2514), 670. 
17 J.Caswell copied and enlarged by J.H.Chandler, A Dictionary of the Siamese Language (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ�แห3งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2544), 706.  
18 พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 798. 
19 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ{คพับลิเคช่ันส�, 2546), 1052. 
20 Dan Beach Bradley, อักขราภิธานศรับท�ของหมอปรัดเล พ, ศ, 2416 (กรุงเทพฯ: องค�การค�าของคุรุสภา, 2514), 524. 
21 J.Caswell copied and enlarged by J.H.Chandler, A Dictionary of the Siamese Language (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ�แห3งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2544), 583. 
22 พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 687. 
23 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ{คพับลิเคช่ันส�, 2546), 870. 
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“…กรมขุนธิเบศรบวรสร*างขึ้นที่หลังวังวัดหน่ึงก็ค*างอยู� โปรดให*บุรณะปฏิสังขรณ:ต�อไป กรมหมื่น
อนันตการฤทธ์ิเปDนแม�กองทํา พระราชทานช่ือวัดวงศ�มูล…”24 

ดังน้ันการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว รัชกาลท่ี 4 พระราชทานช่ือน้ีให�แก3วัดน้ัน
สันนิษฐานได�ว3าอาจมีพระราชประสงค�จะให�วัดน้ีเป8นที่ระลึกถึง “ต�นตระกูล” ของพระองค�ก็เป8นได�    

ซ่ึงนอกจากน้ีช่ือของ “วัดวงศ�มูล” ยังมีลักษณะการเขียนที่ต3างกันไปในส3วนของหลักฐานต3างๆ 
ตัวอย3างเช3น วัดวงษ�มูล, วัดวงศมูล, วัดวงษมูล, วัดวงษประมูล รวมไปถึง วัดทรงประมูล25 เป8นต�น 

  

 

 

 

 

 
                                                           

24 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร� รัชกาลท่ี 4 ของเจ�าพระยาทิพากรวงศ� (พระนคร: องค�การค�าของคุรุสภา, 2504), 200. 
25 วัดทรงประมูล เป8นช่ือท่ีชาวบ�านเรียกกัน ต3อมามีการขุดพบพระพิมพ�ซึ่งเป8นรูปส่ีเหล่ียมแบบสมเด็จวัดระฆัง เป8นพุทธ

ลักษณะแบบปางสมาธิ สองข�างซุ�มมีผ�าม3านห�อยอยู3 ไม3ปรากฏหลักฐานว3าขุดได�จากส3วนใด โดยผู�แสวงหาระบุช่ือพระพิมพ�น้ีว3า       
พระสมเด็จแหวกม�านวัดทรงประมูล หรือ พระสมเด็จวัดทรงประมูล เป8นต�น (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน กรมอู3ทหารเรือ, 100 ปA กรมอู3
ทหารเรือ 9 มกราคม 2533 (กรุงเทพฯ: กรม, 2533), 258.  

แผนท่ี 5 (ซ�าย) : แผนที่กรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่ 5 ปAพ.ศ.2440 แสดงให�เห็นการใช�คําว3า “วัดวงษประมูล”     
(ภาพจาก สมุดภาพจดหมายเหตุงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร� 200 ปA, กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาการพิมพ�, 2525.)            
แผนที่ 6 (กลาง) : แผนที่กรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่ 5 ปAพ.ศ.2446 แสดงให�เห็นการใช�คําว3า “วัดวงษมูล”          
(ภาพจาก สมุดภาพจดหมายเหตุงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร� 200 ปA, กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาการพิมพ�, 2525.)             
ภาพท่ี 14 (ขวา) : พระสมเด็จแหวกม3านวัดทรงประมูล หลักฐานซึ่งอ�างถึงช่ือที่ชาวบ�านเรียกวัดน้ีว3า “วัดทรง
ประมูล” (ภาพจาก http://www.plazathai.com/show-472322.html เข�าถึงเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556)  
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ประวัติวัดวงศ�มูลวิหาร 

วัดวงศ�มูลวิหารมีช่ือเดิมว3า “วัดใหม3” ปรากฏในหลักฐาน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 ภาคท่ี 3 
ว3าด�วยเรื่อง พระเจดีย:วิหารที่ทรงสถาปนาในรัชกาลท่ี 4 หัวข�อย3อย พระอารามหลวงในกรุงฯ ท่ีได*ทรง
บูรณปฏิสังขรณ: ความว3า 

“19. วัดวงศ:มูลวิหาร…วัดใหม� กรมขุนธิเบศร:บวร ทรงสร*างข้ึนข*างหลังวัง (คือบริเวณท่ีว�าการ
กระทรวงทหารเรือทุกวันน้ี เปDนพระนิเวศน:เดิมของพระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟ"าจุฬาโลก เสด็จ
ประทับเมื่อครั้งกรุงธนบุรี ในรัชกาลท่ี 1 เมื่อโปรดให*พระบาทสมเด็จฯพระพุทธเลิศหล*านภาลัยเสด็จไป
ประทับที่พระราชวังเดิม จึงพระราชทานพระนิเวศน:เดิมให*กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ:ประทับ ถึง
รัชกาลที่ 2 กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ: โปรดให*กรมขุนธิเบศร:บวรซึ่งเปDนลูกเธอพระองค:ใหญ�
ประทับต�อมาจึงได*ทรงสร*างวัดขึ้นข*างหลังวัง) แต�สร*างค*างอยู� พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกล*าเจ*าอยู�หัว 
จึงโปรดให*กรมหมื่นอนันต:การฤทธิ ซึ่งได*ประทับอยู� ท่ีวังน้ันต�อมาเปDนแม�กองสร*างวัดใหม�จนแล*ว 
พระราชทานนามว�าวัดวงศ:มูลวิหาร…”26 

ซึ่งจาก ประกาศกระทรวงธรรมการแผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2458 น้ัน ได�กําหนดหลักเกณฑ�โดยแบ3งพระอารามหลวงออกเป8น 3 ช้ัน คือช้ันเอก ช้ันโท 
และช้ันตรี รวมถึงแบ3งออกเป8นชนิดต3างๆ อย3างชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร 
ชนิดวิหาร และชนิดสามัญน้ัน “วัดวงศ�มูลวิหาร” ได�รับการจัดช้ันเป8น พระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญ 
(มีสถานะเป8นวัดมีเกียรติหรือวัดสามัญ เจ�าอาวาสเป8นพระครูช้ันสูงขึ้นไป) 27 

ส3วนหลักฐานการใช�งานของวัดน้ันส3วนหน่ึงปรากฏอยู3ในราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 ท้ัง 2 ฉบับ 
ภายหลังได�รับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมาแล�วในปAพ.ศ.2418 (ตารางที่ 2) รวมถึงวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน      
มีฐานะเป8นพระอารามหลวงที่อยู3ในพระบรมราชูปถัมภ� มีพระสงฆ�จําพรรษาและเล3าเรียนพระปริยัติธรรม
อยู3เป8นประจํา โดยมีพระสงฆ�ท่ีทรงสมณศักด์ิเป8นเจ�าอาวาส ดังหลักฐานใน เปรียญรัชกาลท่ี 5 ที่ได�พบ
รายช่ือพระภิกษุสามเณรผู�สอบความรู�ได�เป8นเปรียญในรัชกาลท่ี 5 ความบางส3วนว3า 

                                                           
26

 ประชุมพงศาวดาร เล3ม 15 (ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 – 27) (กรงุเทพฯ: องค�การค�าของคุรุสภา, 2507), 16. 
27

 ประมวลพระนิพนธ�สมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เรือ่งการคณะสงฆ� (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ�, 2514), 379. 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงหลักฐานการใช�งานของวัดที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2417 – 2422 และพ.ศ. 2427 – 2432) 

ฉบบั เล%มที่ /จ.ศ. วนัที่ระบุในราชกจิจานเุบกษา หัวข�อ รายละเอยีด 
1 1/1236 (พ.ศ.2417) - - ยังไม3ปรากฏ 

2/1237 (พ.ศ.2418) - - ปAที่ได�รับวิสงุคามสีมา28 
3/1238 (พ.ศ.2419) วันอาทิตย เดือน 11 แรม 5 ค่ํา ปAชวดอัฐศก กฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร พระราชทาน พระบวรวงษเธอ กรมหมื่นอนันตการ

ฤทธิ์…”29 
4/1239 (พ.ศ.2420) วันอาทิตย เดือน 11 แรม 6 ค่ํา ปAฉลูนพศก กะฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร พระราชทาน พระบวรวงษเธอ พระองค�เจ�าพัน…”30 

5 – 6/1240 (พ.ศ.2421) วันอาทิตย เดือน 11 แรม 2 ค่ํา ปAขานสัมฤทธิศก กฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร พระราชทาน กรมหมื่นอนันตการฤทธ…”31 
2 1 – 2/1247 (พ.ศ.2428) วันอาทิตย เดือน 11 แรม 9 ค่ํา ปAรกาสัปตศก กระถินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร 1 พระราชทาน พระวงษเธอพระองคเจ�าขจรจรัศวงษ…”32 

3/1248 (พ.ศ.2429) วันอาทิตย เดือน 8 แรม 10 ค่ํา ปAจออัฐศก พระบรมวงษานุวงษ
เสดจจุดเทียนพรรษา 

“…หม3อมเจ�าแฉ3ในพระเจ�าบวรวงษเธอชั้น 2 กรมหมื่นอนันตการฤทธ ิจุดเทียน
พรรษาวัดวงษมูลวิหาร 1 เล3ม…”33 

วันอาทิตย เดือน 11 ขึ้น13 ค่ํา ปAจออัฐศก กระถินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร 1 พระราชทานพระเจ�าน�องยาเธอ พระองคเจ�าทองแถมถวัล
ยวงษ…”34 

4/1249 (พ.ศ.2430) วันอาทิตย เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํา ปAกุนนพศก ข3าวพระราชทานเพลงิ “…วันศุกร เดือนเจด ขึ้นสิบสามค่ํา ปAกุนนพศก เวลาเช�าชักศพหม3อมเจ�ากันแสง 
ในพระวรวงษเธอ กรมขุนธิเบศรบวร ไปเข�าโรงทึมวัดวงษมูลวิหาร เวลาบ3าย
พระราชทานเพลิง …”35 

                                                           
28หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล3ม 2 (กรุงเทพฯ: ต�นฉบับ, 2540), 249. 
29 หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล3ม 3 (กรุงเทพฯ: ต�นฉบับ, 2540), 29. 
30 หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล3ม 4 (กรุงเทพฯ: ต�นฉบับ, 2540), 33. 
31 หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล3ม 5 – 6 (กรุงเทพฯ: ต�นฉบับ, 2540), 28. 
32 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 1 – 2 (กรงุเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 398. 
33 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 3 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 137. 
34 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 3 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 228. 
35 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 4 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 75. 
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ฉบบั เล%มที่ /จ.ศ. หรือ ร.ศ. วนัที่ระบุในราชกจิจานเุบกษา หัวข�อ รายละเอยีด 
2 
 

 
 

4/1249 (พ.ศ.2430) วันศุกร เดือน 9 แรม 8 ค่ํา ปAกุนนพศก ข3าวพระราชทานเพลงิ “…ณ วันพุฒ เดือนเก�า แรมหกค่ํา ปAกุนนพศก เวลาเช�าให�ยกหีบศพหม3อมเจ�า
พร�อม ในพระบวรวงษเธอ พระองค�เจ�าเสือ ไปเข�าปรําผ�าขาววัดวงษประมูน 
เวลาบ3ายพระราชทานเพลิง …”36 

วันอาทิตย เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ํา ปAกุนนพศก กระฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร พระราชทาน กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ…”37 
5/1250 (พ.ศ.2431) วันเสาร� เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ํา ปAชวดสัมฤทธิศก กระฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูลวิหาร พระราชทาน พระองค�เจ�าขจรจรัศวงษ�…”38 
6/108 (พ.ศ.2432) วันที่ 30 มิถุนายน รัตนโกสินทร�ศก 108 ตั้งตําแหน3งพระสงฆ� “…5 พระปลัดอโสโก (เกษ) เปรียญ 3 ประโยควัดราชบพิธเปน พระครูศิลสังวร 

ไปอยูวัดวงษมูลวิหาร …”39 

วันที่ 7 กรกฎาคม รัตนโกสินทร�ศก 108 พระสงฆ�ขึ้นกุฏีในพระ
อารามต3างๆ 

 “…วันที่ 5 กรกฎาคม เปนสวดมนต�ที่กุฏีวัดวงษมูลวิหาร เวลาเช�าแห3พระครูศีล
สังวร แต3วัดราชบพิธไปอยู3วัดวงษมูลวิหาร”40 

วันที่ 4 สิงหาคม รัตนโกสินทร�ศก 108 ข3าวพระราชทานเพลงิ “…วันที่ 2 สิงหาคม รัตนโกสินทร�ศก 108 เวลาเช�าได�ยกหีบศพหม3อมเจ�าหญิง
จันทน�เทศ ในพระเจ�าบรมวงษ�เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทไปเข�าเมรุวัดวงษ
มูลวิหาร เวลาบ3ายพระราชทานเพลิง …”41 

วันที่ 13 ตุลาคม รัตนโกสินทร�ศก 108 กะฐินพระราชทาน “…วัดวงษมูล พระราชทาน พระวรวงษเธอ พระองค�เจ�าขจรจรัสวงษ…”42 
วันที่ 26 มกราคม รัตนโกสินทร�ศก 108 ตั้งตําแหน3งพระสงฆ� “…2 พระมหาสอนปเรียญ 3 ประโยควัดเทพศิรินธราวาศ เปนพระครูศีลสังวร มี

นิตยภัตรเดือนละ 2 ตําลึง ไปอยู3วัดวงษมูล”43 

                                                           
36 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 4 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 150. 
37 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 4 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 216. 
38 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 5 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 258. 
39 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 6 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 108. 
40 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 6 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 116. 
41 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 6 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 153. 
42 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 6 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 242. 
43 ราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่ 5 เล3ม 6 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต3างประเทศ, 2549), 369. 
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“...พ.ศ.241944 พระอธิการนพ วัดวงศมูลวิหาร สอบได* 3 ประโยค ได*เปDนพระครูศีลสังวร      
แล*วลาสิกขา...พระครูวินัยธรรม เกษ วัดราชบพิธ สอบได* 3 ประโยค ต�อมาเปDน พระครูศีลสังวร            
ครองวัดวงศมูล แล*วลาสิกขา...”45 

“...พ.ศ.2425 พระปลัดสอน วัดเทพศิรินทร: สอบได* 3 ประโยค ต�อมาเปDน พระครูศีลสังวร 
ครองวัดวงศมูล แล*วย*ายไปอยู�วัดเครือวัลย:...”46 

พระครูศีลสังวร จึงเป8นสมณศักด์ิหรือตําแหน3งเจ�าอาวาสของวัดวงศ�มูลวิหาร สอดคล�องกับ   
การจัดช้ันเป8นพระอารามหลวงที่จัดวัดวงศ�มูลวิหารเป8นพระอารามหลวงช้ันตรี เน่ืองจากมีเจ�าอาวาสเป8น
พระครูช้ันสูงขึ้นไป47 สําหรับ “พระปลัดสอน วัดเทพศิรินทร�” ท่ีในปAพ.ศ.2425 สอบได�เปรียญ 3 ประโยค         
ดังกล3าวข�างต�นน้ัน ได�รับพระราชทานสมณศักด์ิและแต3งต้ังเป8นเจ�าอาวาสวัดวงศ�มูลวิหารในปAพ.ศ.2432  
ดังปรากฏหลักฐานใน จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันรัชกาลที่ 5  ซึ่งสอดคล�องกับหลักฐานท่ีปรากฏใน 
ราชกิจจานุเบกษารัชกาลท่ี 5 เล�ม 6 ว3าด�วยเรื่อง ต้ังตําแหน�งพระสงฆ: ซึ่งเจ�าอาวาสของวัดวงศ�มูลวิหาร
คือ พระครูวินัยธรรม เกษ วัดราชบพิธ หรือ พระมหาสอน วัดเทพศิรินทร: ล�วนไปจากวัดในคณะ
ธรรมยุติกนิกายท้ังส้ิน ดังน้ันวัดวงศ�มูลวิหารจึงจัดว3าเป8นวัดในคณะธรรมยุติกนิกายด�วย48 

ต3อมาในปAพ.ศ.2443 (ร.ศ.119) กระทรวงธรรมการ (หรือกระทรวงศึกษาธิการในป5จจุบัน)       
ซึ่งเป8นเจ�าหน�าที่อนุญาตการเผาศพตามวัดต3างๆ ได�ออกประกาศลงวันที่ 6 กรกฎาคม ร.ศ.11949   
กําหนดฤดูกาลท่ีห�ามเผาศพตามวัดต3างๆ (สันนิษฐานว3าเพื่อไม3ให�กล่ินสร�างความรําคาญแก3ชาวบ�าน   
หรือลอยไปสู3พระบรมมหาราชวัง) ปรากฏว3าวัดวงศ�มูลวิหารอยู3ในกลุ3ม วัดท่ีห*ามเผาในฤดูลมตะวันตก 
รวมถึงวัดอ่ืนๆ (วัดราชาธิวาส วัดส�มเกล้ียง วัดเครือวัลย� วัดนาคกลาง วัดพระยาทํา วัดชิโนรสาราม      
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทราราม และวัดดุสิดาราม) 

 

                                                           
44 ในปAพ.ศ.2419 (จุลศักราช 1238) เป8นปAเดียวกับท่ีเจ�าอาวาสพระอธิการนพสอบได�เป8นเปรียญ 3 ประโยค และได�รับ

พระราชทานสมณศักด์ิเป8นพระครูศีลสังวร ซ่ึงสอดคล�องกับหลักฐานท่ีกรมหม่ืนอนันตการฤทธิ์ได�รับพระราชทานผ�าพระกฐินนําไปทอด
ท่ีวัดวงศมูลวิหารเป8นปAแรก (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “วัดวงศมูลวิหารเหลือแต3โบสถ�” นาวิกศาสตร� ปAท่ี 63 เล3ม 1 มกราคม 2523) 

45 หอพระสมุดวชิรญาณฯ, เปรียญรัชกาลท่ี 5 (พระนคร: โรงพิมพ�โสภณพิพรรฒธนากร, 2463), 13. 
46 เรื่องเดียวกัน, 25. 
47 ประมวลพระนิพนธ�สมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เรือ่งการคณะสงฆ� (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ�, 2514), 379. 
48 100 ปA กรมอู3ทหารเรือ 9 มกราคม 2533, กรุงเทพฯ: กรม, 2533, 251. 
49 ประกาศพระราชบัญญัติ และพระราชกําหนดต3างๆ รัชกาลท่ี 5 ร.ศ.119 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�บํารุงนุกูลกิจ), 145. 
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 จากประกาศข�างต�นน้ัน สามารถสันนิษฐานเบ้ืองต�นได�ว3านอกจากกุฏิพระ ศาลาการเปรียญ 
และศาสนสถานอ่ืนๆแล�ว วัดวงศ�มูลวิหารน3าจะมีพื้นท่ีสําหรับต้ังปะรําเผาศพ ตลอดจนส3วนประกอบตาม
ความนิยมในสมัยน้ัน เช3น มีพื้นท่ีว3างสําหรับโรงมหรสพช่ัวคราวหรือท่ีจุดดอกไม�เพลิงด�วย รวมถึงอาจมีท่ี
สําหรับเก็บศพด�วยก็เป8นได� ดังน้ันบริเวณอาณาเขตของวัดวงศ�มูลวิหารจึงน3าจะกว�างขวางกว3าในป5จจุบัน50 

อาณาเขตและพื้นท่ีของวัดวงศ�มูลวิหาร 

ป5จจุบันวัดอยู3ในพื้นท่ีของกรมอู3ทหารเรือ (กองทัพเรือ) เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร� แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน�อย กรุงเทพฯ ต้ังอยู3ติดกับแม3นํ้าเจ�าพระยา ตรงข�ามพระบรมมหาราชวังทางด�านตะวันตก   
โดยมีอาณาเขตติดต3อกับพื้นที่รอบๆดังน้ี 

 

ด�านทิศตะวันออก (ฝ56งแม3นํ้าเจ�าพระยา) สันนิษฐานว3าเป8นท่ีประทับของกรมขุนธิเบศรบวร 
 ด�านทิศเหนือ    ติดกับเขตวัดบางหว�าใหญ3 (วัดระฆังโฆสิตาราม) 
 ด�านทิศตะวันตก    ติดกับเขตวัดพระยาทํา    
 ด�านทิศใต�    ติดกับเขตวัดเครือวัลย� 

                                                           
50 ประพัฒน� จันทวิรัช,“วัดวงศมูลวิหารเหลือแต3โบสถ�,” นาวิกศาสตร� 63, 1 (มกราคม 2523), 67. 

แผนท่ี 7 : แผนท่ีแสดงพื้นทีใ่ช�สอยภายใน
อาณาบรเิวณคลองคูเมืองธนบุรีฝ56งตะวันตก 
สมัยรัชกาลที่ 5 (ปรับปรงุภาพจาก ธนบุรี. 
กรุงเทพฯ: สารคด,ี 2542.) 
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ในส3วนพื้นท่ีของวัดในป5จจุบันน้ันไม3มีหลักฐานชัดเจน เน่ืองจากวัดวงศ�มูลวิหารถูกยุบเลิกไป   
ต3อมากองทัพเรือได�ติดต3อขอท่ีดินของวัดจากกรมการศาสนาเป8นทางราชการ และได�รับอนุญาตแล�วจึง
เหลือเพียง “พระอุโบสถ” แต3เขตท่ีดินของวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน ปรากฏหลักฐานตามประกาศพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวัดวงศมูลวิหาร ใน ราชกิจจานุเบกษา เล3ม 2 จุลศักราช 1237 (พ.ศ. 2418) ความว3า 

“ที่เขตรพระอุโบสถและกุฏิวัดวงศมูล ด*านตะวันออกต้ังแต�มุมออกเหนือมาถึงมุมออกใต*กว*าง  
23 วา ด*านใต*ต้ังแต�มุมออกใต*ถึงมุมตกใต*ยาว 37 วา ต้ังแต�มุมตกใต*ถึงมุมตกเหนือกว*าง 23 วา ต้ังแต�มุม
ตกเหนือถึงมุมออกเหนือบรรจบท่ีเก�ายาว 39 วา ที่กําหนดเท�าน้ี พระบวรวงษ:เธอกรมหม่ืนอนันตการฤทธ์ิ 
ได*กราบบังคมทูลพระกรุณาขอเปDนที่วิสุงคามสีมา พระเจ*าแผ�นดินสยามได*ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล*ว 
โปรดให*กรมพระนครบาลป̂กกําหนดให*ตามประสงค: ทรงพระราชอุทิศที่น้ันให*เปนที่วิสุงคามสีมายกเปน
แผนกหน่ึงต�างหากจากพระราชอาณาเขตร เปนที่วิเสศสําหรับพระสงฆ:มาแต�จาตุทิศทั้งส่ี อาไศรยใช*   
สังฆกรรม มีอุโบสถกรรมเปนต*น พระราชทานต้ังแต� ณ วันจันทร: เดือนสิบสอง ขึ้นสิบแปดค่ํา ป_กุน 
สัปตศก พุทธศาสนกาล 2418 เปDนวันที่ 2552 ในรัชกาลป̂ตยุบันน้ี”51 

 

 

 

ท่ีดินของวัดวงศ�มูลวิหารท่ีได�รับพระราชทานเป8น “ที่วิสุงคามสีมา”52 จึงเป8นรูปส่ีเหล่ียมด�านไม3
เท3าหรือส่ีเหล่ียมคางหมู ยาวด�านละ 23, 37, 23 และ 39 วา หรือ 46, 74, 46 และ 78 เมตร ตามลําดับ 

                                                           

51 หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล3ม 2 (กรุงเทพฯ: ต�นฉบับ, 2540), 249. 
52 วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตท่ีพระมหากษัตริย�พระราชทานแก3พระสงฆ�เพ่ือใช�เป8นท่ีสร�างพระอุโบสถเพ่ือประกอบสังฆกรรม 

ซึ่งการยกท่ีดินเป8นเขตวิสุงคามสีมาถือว3าได�พระราชทานพระบรมราชานุญาติให� ต้ังวัด กําหนดเฉพาะท่ีต้ังอุโบสถเท3า น้ัน                  
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สํานักงานพระพุทธศาสนาแห3งชาติ, วิสุงคามสีมา, เข�าถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=107:-m---m-s&catid=38:2009-03-01-22-04-24&Itemid=157) 

ภาพท่ี 15 (ซ�าย) : ภาพพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร ซึ่งปรากฏทางด�านขวาของภาพการก3อสร�างในกรมอู3ทหารเรือ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2458 (ภาพจาก 100 ปA กรมอู3ทหารเรือ 9 มกราคม 2533, กรุงเทพฯ: กรม, 2533)   
ภาพท่ี 16 (ขวา) : ภาพพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารป5จจุบัน (พ.ศ.2556) (17 มกราคม 2557) 



 

ประกอบกับหลักฐาน
ซึ่งระบุเมื่อเดือนมกราคม ร
ได�มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว ว3าด�วยเรื่อง 
ซึ่งอยู3ติดกรมทหารเรือรวม 
ด*านเหนือติดกับวัดวงศ:มูล
ออฟฟWศทหารเรือ”55 ด�านตะวันตกจรดท่ีดินคุณอ่ิม 
พินัยกรรมถวายเป8นท่ีหลวงด�วย
 ซึ่งในปAเดียวกันพระเจ�าลูกยาเธอ พระองค�เจ�า
อาภากรเกียรติวงศ� (รองผู�บัญชาการกรมทหารเรือ
ลายพระหัตถ�ทูลราชเลขานุการขอให�นําความขึ้นกราบ
บังคมทูลว3า กรมทหารเรือต*องการท่ีดินเหล�าน้ีมานาน
แล*วจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซื้อไว*
เมื่อมีการติดต3อราคารวมถึงการรังวัดท่ีดินท่ีจะขาย
ร3วมกับกระทรวงเมืองแล�ว ลายพระหัตถ�ฉบับน้ี
ท่ีสังเขปบริเวณท่ีดินที่จะขาย 
เสนอขายน้ีคือ ที่ดินของวัดวงศ:
จากพระอุโบสถไปจนถึงถนนอรุณอมรินทร�

 

 

                                                          
53 หอจดหมายเหตุแห3งชาติ

ตอนท�ายกรมทหารเรือซื้อ (1 เมษายน 
54 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 น้ัน การทูลเกล�าฯ 

ผู�ท่ีอยู3ในวัยชรา ต�องการเงินไปเล้ียงชีพและประกอบการกุศลในบ้ันปลายของชีวิต
ของบรรพบุรุษของตนต�องตกไปเป8นของผู�อ่ืน
จากเอกสารท่ีปรากฏอยู3ในหอจดหมายเหตุแห3ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวก็มักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�พระคลังข�างท่ีจัดซื้อไว�ด�วยเงินส3วนพระองค�             
แต3ถ�าเจ�าของท่ีดินเรียกร�องราคาสูงกว3าท่ีซื้อขายกั
พระองค�ก็จะมีพระบรมราชโองการให�หน3วยราชการท่ีเก่ียวข�องพิจารณาว3าจะต�องการไว�ใช�ในราชการหรือไม3 ในกรณีคุณเถ�าแก3ปริกน้ี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล�
เพ่ิมเติมใน หอจดหมายเหตุแห3งชาติ

55 คือถนนระหว3างโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกับกองบังคับการกองเรือลํานํ้าในป5จจุบัน

แผนท่ี 8 : แผนที่บริเวณบ�านเถ�าแก3ปริก
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 
เมษายน 121 – 22 ธันวาคม 

ประกอบกับหลักฐานสมัยรัชกาลท่ี 5 ว3าด�วยเรื่อง ท่ีบ*านเถ*าแก�ปริกตอนท*ายกรมทหารเรือซื้อ
ซ่ึงระบุเมื่อเดือนมกราคม ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ว3าคุณเถ�าแก3ปริก (สกุลบุญยรัตพันธุ�
ได�มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว ว3าด�วยเรื่อง 
ซ่ึงอยู3ติดกรมทหารเรือรวม 2 แปลง แปลงที่หน่ึงด�านตะวันออกติดกับท่ีดินกรมทหารเรือ มีคูนํ้าค่ัน    

มูล แปลงที่สองด�านตะวันออกติดกับที่ดินกรมทหารเรือ ด�านใต�ติดกับ 
ด�านตะวันตกจรดท่ีดินคุณอ่ิม (สกุลเดียวกัน) ท้ังสองแปลง รวมถึงได�มีการทํา

พินัยกรรมถวายเป8นท่ีหลวงด�วย    
ซ่ึงในปAเดียวกันพระเจ�าลูกยาเธอ พระองค�เจ�า

รองผู�บัญชาการกรมทหารเรือ) ได�มี
ลายพระหัตถ�ทูลราชเลขานุการขอให�นําความขึ้นกราบ

กรมทหารเรือต*องการท่ีดินเหล�าน้ีมานาน
แล*วจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ้ือไว* ต3อมา
เมื่อมีการติดต3อราคารวมถึงการรังวัดที่ ดินท่ีจะขาย
ร3วมกับกระทรวงเมืองแล�ว ลายพระหัตถ�ฉบับน้ีได�มีแผน

ขปบริเวณท่ีดินที่จะขาย (แผนที่ 8) แนบมาด�วย ซึ่งเป8นหลักฐานว3าที่ดินท่ีอยู3ทางเหนือติดกับท่ีดินที่
ที่ดินของวัดวงศ:มูลวิหาร ซึ่งยาวไปจนจรดถนนบ�านขม้ิน จึงเป8นหลักฐานว3า 

จากพระอุโบสถไปจนถึงถนนอรุณอมรินทร� 

                   

หอจดหมายเหตุแห3งชาติ. ก ร.5 ค/6 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงธรรมการ เรื่องท่ีบ�านเถ�าแก3ปริก
เมษายน 121 – 22 ธันวาคม 128) 

น้ัน การทูลเกล�าฯ “ขายในทํานองถวาย” ท่ีดินในลักษณะเช3นน้ีเกิดข้ึนอยู3เสมอ โดยผู�ขายส3วนมากเป8น
ยชรา ต�องการเงินไปเล้ียงชีพและประกอบการกุศลในบ้ันปลายของชีวิต ประกอบกับไม3ต�องการให�ท่ีดินซึ่งเป8นมรดกตกทอด

ของบรรพบุรุษของตนต�องตกไปเป8นของผู�อ่ืน จึง “ถวาย” และขอรับพระราชทานเงินชดเชยตมแต3จะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ     
จากเอกสารท่ีปรากฏอยู3ในหอจดหมายเหตุแห3งชาติ หากเป8นท่ีดินท่ีไม3มีเรื่องพิพาทและมีราคาพอสมควร 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวก็มักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�พระคลังข�างท่ีจัดซื้อไว�ด�วยเงินส3วนพระองค�             
แต3ถ�าเจ�าของท่ีดินเรียกร�องราคาสูงกว3าท่ีซื้อขายกันโดยไม3มีเหตุผลสมควร พระองค�ก็จะไม3ทรงรับซื้อไว� หากเป8นท่ีดินท่ีต�องใช�ในราชการ 
พระองค�ก็จะมีพระบรมราชโองการให�หน3วยราชการท่ีเก่ียวข�องพิจารณาว3าจะต�องการไว�ใช�ในราชการหรือไม3 ในกรณีคุณเถ�าแก3ปริกน้ี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�กรมทหารเรือพิจารณาว3าต�องการหรือไม3 
เพ่ิมเติมใน หอจดหมายเหตุแห3งชาติ, กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลท่ี 5 แฟ+มหมายเลข ค.4.1.ข./26) 

คือถนนระหว3างโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกับกองบังคับการกองเรือลํานํ้าในป5จจุบัน 

บริเวณบ�านเถ�าแก3ปริกแสดงให�เห็นท่ีดินของวัด (ทีม่าจาก หอจดหมายเหตุแห3งชาติ
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงธรรมการ เรื่องท่ีบ�านเถ�าแก3ปริกตอนท�ายกรมทหารเรอืซื้อ 

ธันวาคม 128)) 
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ที่บ*านเถ*าแก�ปริกตอนท*ายกรมทหารเรือซ้ือ53 
สกุลบุญยรัตพันธุ�) อายุ 82 ปA           

ได�มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว ว3าด�วยเร่ือง ขอขายที่ดินส�วนตัว54    
ออกติดกับท่ีดินกรมทหารเรือ มีคูนํ้าคั่น    

แปลงที่สองด�านตะวันออกติดกับที่ดินกรมทหารเรือ ด�านใต�ติดกับ “ถนนข�าง
ทั้งสองแปลง รวมถึงได�มีการทํา

แนบมาด�วย ซ่ึงเป8นหลักฐานว3าท่ีดินที่อยู3ทางเหนือติดกับที่ดินท่ี
จึงเป8นหลักฐานว3า วัดน้ีมีท่ีดินต3อ

กระทรวงธรรมการ เรื่องท่ีบ�านเถ�าแก3ปริก

ท่ีดินในลักษณะเช3นน้ีเกิดข้ึนอยู3เสมอ โดยผู�ขายส3วนมากเป8น
ไม3ต�องการให�ท่ีดินซึ่งเป8นมรดกตกทอด

และขอรับพระราชทานเงินชดเชยตมแต3จะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ     
ชาติ หากเป8นท่ีดินท่ีไม3มีเรื่องพิพาทและมีราคาพอสมควร (ตามราคาซื้อขายในเวลาน้ัน) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวก็มักจะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�พระคลังข�างท่ีจัดซื้อไว�ด�วยเงินส3วนพระองค�             
นโดยไม3มีเหตุผลสมควร พระองค�ก็จะไม3ทรงรับซื้อไว� หากเป8นท่ีดินท่ีต�องใช�ในราชการ 

พระองค�ก็จะมีพระบรมราชโองการให�หน3วยราชการท่ีเก่ียวข�องพิจารณาว3าจะต�องการไว�ใช�ในราชการหรือไม3 ในกรณีคุณเถ�าแก3ปริกน้ี 
าฯ ให�กรมทหารเรือพิจารณาว3าต�องการหรือไม3 (ดูรายละเอียด

 

หอจดหมายเหตุแห3งชาติ. ก ร.5 ค/6 
กระทรวงธรรมการ เรื่องท่ีบ�านเถ�าแก3ปริกตอนท�ายกรมทหารเรอืซ้ือ (1 
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ประวัติผู�สร�างวัด 

 กรมขุนธิเบศรบวร พระนามเดิม พระองค�เจ�าชายประยงค� เป8นพระโอรสพระองค�แรกในสมเด็จ
กรมพระราชวังบวร ฯ มหาเสนานุรักษ� (ก3อนอุปราชาภิเษก) กับเจ�าจอมมารดาน3วม ประสูติปAกุนตรีศก  
จุลศักราช 1153 พุทธศักราช 2334 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 
ต3อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ได� ข้ึนกรมขั้น “กรมหม่ืน”       
ได�รับพระสุพรรณบัฏเป8น กรมหม่ืนธิเบศรบวร ต3อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว 
รัชกาลท่ี 4 ได�เล่ือนกรมเป8น กรมขุนธิเบศรบวร เป8นต�นสกุล บรรยงกะเสนา ณ กรุงเทพ (อยุธยา)56 

 ชีวิตส3วนพระองค�ของพระองค�เจ�าชายประยงค�ในวัยเยาว�น้ัน ไม3ปรากฏหลักฐานทางด�านเอกสาร
แต3ด�วยบริบททางการเมืองในสมัยน้ัน ปAที่ประสูติตรงกับปAท่ีกรุงรัตนโกสินทร�ย3างเข�าสู3ปAที่ 9 ซ่ึงพระเจ�า
หลานเธอพระองค�น้ีสันนิษฐานได�ว3าประสูติในพระนิเวศน�เดิม เน่ืองจากในปAที่พระองค�ประสูติตรงกับปAท่ี
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ+ากรมหลวงเสนานุรักษ� (ขณะน้ันมีพระชนมายุได� 19 ชันษา) ได�มาประทับ 
ณ พระนิเวศน�เดิมได� 6 ปA ต3อมาเม่ือสมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ+ากรมหลวงอิศรสุนทร ซ่ึงมีพระยศเป8น 
“กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” ได�เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป8นรัชกาลท่ี 2 ในปA พ.ศ.2352 แล�ว    
จึงสถาปนาแต3งต้ังสมเด็จพระเจ�าน�องยาเธอ เจ�าฟ+ากรมหลวงเสนานุรักษ� เป8นกรมพระราชวังบวร ฯ    
มหาเสนานุรักษ� ส3งผลให�เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน�า) และพระองค�เจ�าชาย
ประยงค�ซึ่งเป8นพระนัดดาได�ขึ้นเป8น กรมหมื่นธิเบศรบวร (ขณะน้ันมีพระชนมายุได� 18 ชันษา) ในฐานะท่ี
พระองค�ทรงเป8นพระโอรสองค�ใหญ3จึงได�ครองพระนิเวศน�ต3อและประทับเรื่อยมา ต3อมาเมื่อรัชกาลท่ี 3 
เสด็จขึ้นครองราชย� กรมหม่ืนธิเบศรบวรขณะน้ันมีพระชนมายุได� 33 ชันษา ซึ่งมีฐานะเป8นพระภาดา      
ได�มีโอกาสรับราชการในสงครามกบฏเจ�าอนุวงศ�ในปAพ.ศ. 2369 (ขณะน้ันมีพระชนมายุราว 35 ชันษา) 
โดยพระองค�ทรงเป8น ยกกระบัตรจเรทัพ อยู3ในทัพของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ57 (ซึ่งมีฐานะ
เป8นพระปWตุลาของพระองค�) จนกระท่ังในปAพ.ศ.2394 รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว
ซึ่งเป8นพระภาดาอีกพระองค�ขึ้นครองราชย� พระองค�มีพระชนมายุ 60 ชันษา และได�เล่ือนกรมขึ้นเป8น       
กรมขุนธิเบศรบวร 

 
                                                           

56 สุนิสา ม่ันคง, วังหน�ารัตนโกสินทร� (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 132. 
57 “...ฝ�ายกรมพระราชวังบวรสถานคงคลเสด็จข้ึนไปต้ังค3ายอยู3ท3าเรือพระพุทธบาท คอยกองทัพหัวเมืองและกองทัพกรุงท่ี

ต�องเกณฑ�ผู�คนยังมิพรักพร�อม ครั้นคนพรักพร�อมแล�วจึงจัดทัพ...กรมหม่ืนรามอิศเรศร กรมหม่ืนธิเบศรบวร เป8นยกกระบัตรจเรทัพ...” 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร�รัชกาลท่ี 1 – 4 เล3ม 2 ฉบับเจ�าพระยาทิพากรวงศ� (ขํา บุนนาค) 
(นนทบุรี: ศรีป5ญญา, 2555), 1038.  
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ลําดับความสัมพันธ�ทางเครือญาติของ กรมขุนธิเบศรบวร ระหว%างวังหลวงและวังหน�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสร�างวัดน้ีขึ้นน้ันสันนิษฐานว3าน3าจะสร�างข้ึนก3อนปA พ.ศ. 2400 เน่ืองจากกรมขุนธิเบศรบวร
ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวทรงมีพระราชนิพนธ�ถึงอาการ
ประชวรของกรมขุนธิเบศรบวรไว�ใน พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ      
พระจอมเกล*าเจ*าอยู�หัว รวมครั้งที่ 5 ฉบับที่ 20 โดยมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยามนตรีสุริยวงศ�       
และเจ�าหมื่นสรรเพธภักดี (ขณะปฏิบัติหน�าที่ราชทูต ณ ประเทศอังกฤษ) ลงวันพฤหัสบดี เดือนอ�าย     
ขึ้น 3 ค่ํา ปAมะเส็ง จุลศักราช 1219 (พ.ศ.2400) เรื่อง ให*ทูตคิดหาสูบดับไฟ เรือไฟ กระบี่ แลข�าว
ส้ินพระชนม:เจ*านายบางพระองค: ความว3า 

 “…กรมขุนธิเบศรบวรก็ประชวรเปนไข*จับเปนประดง พระอาการมากนักอยู�...”58 

                                                           
58 จอมเกล�าเจ�าอยู3หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว เล3ม 3 (พระนคร: 

องค�การค�าของคุรุสภา, 2506), 29. 

พระปฐมบรมราชชนก (ทองด)ี 

พระบาทสมเด็จ              
พระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก 

เจ�าจอมมารดานุ�ยใหญ3 

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

สมเด็จพระอมรินทรา 
พระบรมราชินี 

กรมพระราชวังบวร    
มหาเสนานุรักษ� 

กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ 

พระบาทสมเด็จ              
พระพุทธเลิศหล�านภาลัย 

เจ�าจอมมารดาเรียม 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา

พระบรมราชิน ี

พระบาทสมเด็จ              
พระนั่งเกล�าเจ�าอยู3หัว 

พระบาทสมเด็จ              
พระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว 

กรมขุนธิเบศรบวร พระบาทสมเด็จ              
พระปW6นเกล�าเจ�าอยู3หัว 

พระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว 

กรมพระราชวังบวร        
วิไชยชาญ 
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13 

 รวมถึงยังมีพระราชนิพนธ�ถึงการส้ินพระชนม�ของกรมขุนธิเบศรบวรไว�ใน พระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล*าเจ*าอยู� หัว รวมครั้งที่  5 ฉบับท่ี 27 โดยมี         
พระราชหัตถเลขาถึงพระยามนตรีสุริยวงศ�กับน�องชายและบุตร ลงวันศุกร เดือนสาม แรม 4 คํ่า ปAมะเส็ง 
จุลศักราช 1219 (พ.ศ.2400) เร่ือง สมเด็จเจ*าพระยาองค:น*อยพิราลัย แลกรมขุนธิเบศรบวรส้ินพระชนม: 
ความว3า 

 “…แจ*งความมาให*ทราบอีกน*อยหน่ึงว�ากรมขุนธิเบศรบวรประชวรมาแต�เดือนอ*าย เปนโรคมเร็งไร
ให*คันไปทั้งองค:อาการชักลากมานานแต�ทรุดหนักลงทุกที ส้ินพระชนม:วัน 5 ฯ 3 ค่ํา เวลาบ�าย 3 โมง”59 
(ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2400) 

 อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานเก่ียวกับพินัยกรรมของกรมขุนธิเบศรบวรที่เก่ียวข�องกับวัดวงศ�มูลวิหาร 
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชนิพนธ�ถึงใน พระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล*าเจ*าอยู� หัว รวมครั้งที่  4 ฉบับที่  34 ซึ่งมี                
พระราชหัตถเลขาถึงกรมหม่ืนอมรมนตรี ไม3ลงวัน เดือนปA เรื่อง มรดกของกรมขุนธิเบศรบวร ความว3า 

 “…เมื่อกรมขุนธิเบศรบวรประชวร กระหม�อมฉันได*ให*ท*าวสมศักดิไปเย่ียมประชวรเนืองๆ ท*าวสม
ศักดิกลับมาเล�าให*ฟ^งว�ากไรก็จําไม�ได* เปนแต�ฝากลูกฝากเต*าท�านไป ฤาว�ากะไรบ*างก็ลืมไปเสียแล*ว จําได*
แต�วันกระหม�อมฉันไปเย่ียมประชวรเวลาหน่ึง ท�านส่ังความสองข*อ ข*อหน่ึงว�าวัดท่ีทําค*างอยู�ท่ีหลังวังน้ัน 
ทั้งที่วัดแลของทําค*าง ยกให*เปDนของกระหม�อมฉัน กับส่ังว�าเงินของท�านค*างอยู�ท่ีพระองค:เจ*าดารา๒๐๐
ช�างเสศ ให*กระหม�อมฉันไปทวงเอามาทําวัด…”60 

 จากหลักฐานข�างต�นแสดงให�เห็นว3า ภายหลังจากท่ีกรมขุนธิเบศรบวรส้ินพระชนม�ลง พระองค�
ทรงถวายที่วัดและของที่ทําค�างไว�ให�พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวทรงสร�างต3อ ซึ่งพระองค�ทรง
พระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ เสด็จไปประทับท่ีพระนิเวศน�เดิมและเป8นแม3กองสร�าง
วัดต3อ ซึ่งจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา แสดงให�เห็นว3าหลังจากกรมขุนธิเบศรบวรส้ินพระชนม�แล�วถึง 
18 ปA จึงสร�างวัดวงศ�มูลวิหารเสร็จ และขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2400 – 2418) 

มูลเหตุของการสร�างวัด 

 มูลเหตุแห3งการสร�างวัดของกรมขุนธิเบศบวรน้ันมีข�อสันนิษฐานอยู3หลายกรณี เน่ืองจากบริเวณ
พระนิเวศน�มีพระอารามอยู3ทั้ง 3 ทาง สะดวกแก3การบําเพ็ญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล�ว 
การที่กรมขุนธิเบศรบวรทรงสร�างวัดขึ้นอีกท่ีบริเวณท่ีประทับของพระองค�สามารถสันนิษฐานได�ว3าเกิดจาก 

                                                           
59 จอมเกล�าเจ�าอยู3หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว เล3ม 3 (พระนคร: 

องค�การค�าของคุรุสภา, 2506), 72. 
60 จอมเกล�าเจ�าอยู3หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว เล3ม 2 (พระนคร: 

องค�การค�าของคุรุสภา, 2506), 145. 
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ประเด็นที่ 1 สร�างวัดตามคติพระอารามประจําวัง 

 การมีพระอารามหรือศาสนสถานประจําวังน้ันปรากฏหลักฐานครั้งแรกต้ังแต3สมัยสุโขทัย 
สันนิษฐานว3าได�รับอิทธิพลจากเมืองพระนคร โดยพระราชวังสมัยสุโขทัยป5จจุบันพบหลักฐานท่ีวัดสรศักด์ิ61 
คือจารึกหลักท่ี 49 ซึ่งระบุว3า 

“…พระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราช และพระมาตุราชและพระมาตุจฉาเจ*า และท�าน
เสด็จขึ้นมาให*ทาน...พระมาตุจฉาเจ*า ธ มาอยู�ตําหนักหัวสนามเก�า ตะวันตกวัดสรศักด์ิ …”  

 ข�อความในศิลาจารึกที่ยกมากล3าวข�างต�นสรุปได�ว3า พระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราช62 
เสด็จสุโขทัยมาพร�อมกับพระมารดาและพระมาตุจฉา  ซ่ึงการที่ทรงไปพักที่ตําหนักเดิมแสดงว3าท้ังสอง
พระองค�เป8นเจ�าหญิงราชวงศ�สุโขทัยโดยมีพระตําหนักต้ังอยู3ทางตะวันตกของวัด ประกอบกับบริเวณน้ี
ปรากฏศาลตาผาแดง มีลักษณะเป8นปราสาทเขมรจึงสันนิษฐานว3าน3าจะเป8นเทวาลัยประจําราชสํานัก 
โดยมีลักษณะใกล�เคียงกับ ปราสาทพิมานอากาศ   ซ่ึงเป8นศาสนสถานประจําพระราชวังเมืองนครธม63  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 พิเศษ เจียจันทร�พงษ�,“ พระราชวังกษัตริย�สุโขทัย.”พลิกประวัติศาสตร�แคว�นสุโขทัย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2540. 150 – 154. 
62 พระนามนี้ปรากฏอยู3ในพระสุพรรณบัฏทะเบียนโบราณวัตถุที่กท.56 พบในกรุพระปรางค�วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 
63 ดังนั้นที่ดินที่นายอินทสรศักด์ิขอจากออกญาธรรมราชาน3าจะตรงกับท่ีที่เป8น “สนามเก3า” ดังนั้นบริเวณโบราณสถานวัดสรศักด์ิ

แต3เดิมจึงเป8นสนามหรือพระลาน ซ่ึงอยู3ด�านทิศตะวันออกอันเป8นด�านหน�าของพระตําหนักเจ�านายสุโขทัย 

ภาพที่ 17 : แผนผังเปรียบเทียบระหว3างเมืองนครธมกับสุโขทัย แสดงรูปร3างและการวางตําแหน3งสําคัญของเมืองท่ี
มีแนวความคิดคล�ายกัน โดย (๑) คือ ตําแหน3งของปราสาทบายนและวัดมหาธาตุ (๒) คือ ตําแหน3งปราสาทพิมาน
อากาศและศาลตาผาแดงและ (๓) คือ บริเวณสันนิษฐานพระราชวังนครธม และที่คาดว3าจะเป8นบริเวณพระตําหนัก
ของสุโขทัย (ภาพจาก พิเศษ เจียจันทร�พงษ�, พลิกประวัติศาสตร�แคว�นสุโขทัย, กรุงเทพฯ: มติชน, 2540, 150.) 
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ต3อมาในสมัยอยุธยาน้ันนับว3าเป8นช3วงเวลาท่ีมีการสร�างพระราชวังอยู3ตลอดระยะเวลา 417 ปA          
ซ่ึงพระราชวังสมัยอยุธยาที่นับว3าเป8นจุดเริ่มต�นและมีหลักฐานของคติพระอารามประจําวังชัดเจนคือ  

 พระราชวังหลวง (พระราชวังโบราณ) โดยมีการแบ3งพื้นท่ีเป8น 2 ส3วน คือ เขตพระราชวังหลวง 
โดยมีการแบ3งพื้นที่ภายในพระราชวังออกเป8นพระราชวังช้ันนอก ช้ันกลาง และช้ันใน และเขตวัด คือ    
วัดพระศรีสรรเพชญ�64 ซึ่งมีหลักฐานกล3าวไว�ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว3าบริเวณท่ีต้ังเดิมเป8น
สถานที่ท่ีสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สร�างพระราชมณเฑียรข้ึนเม่ือสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป8นราชธานี65 
ต3อมาทรงสร�างวังขึ้นใหม3ในเขตพระราชวังป5จจุบัน และสถาปนาพระราชวังเดิมเป8นวัดพระศรีสรรเพชญ� 
ดังข�อความในพระราชพงศาวดารความว3า 

 “...ศักราช 796 ป_ขาล ฉอศก (พ.ศ.1977) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ*าเสด็จสวรรคต อยู�ในราช
สมบัติ 17 ป_สมเด็จพระราเมศวรเจ*าผู*เปDนพระราชบุตรขึ้นเสวยราชย:ทรงพระนามสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ยกวังทําเป"นวัดพระศรีสรรเพชญ�เสด็จมาอยู�ริมนํ้า...”66 

 

 

 

                                                           
64 วัดแห3งน้ีไม3มีพระสงฆ�จําพรรษา นับเป8นครั้งแรกท่ีวัดเป8นส3วนหน่ึงของพระราชวัง ซึ่งการสร�างวัดในเขตพระราชฐานเป8น

การรวมศูนย�อํานาจท้ังทางอาณาจักรและศาสนจักรไว�ในพระราชอํานาจ ทําให�นอกจากพระราชวังจะเป8นศูนย�กลางการปกครองแล�ว 
ยังเป8นศูนย�กลางของความศักด์ิสิทธิ์อีกด�วย 

65 “พระราชพงศาวดารกรุงเก3า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,” ใน คําให�การชาวกรุงเก3า คําให�การขุนหลวงหาวัด และพระ
ราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ (พระนคร: โรงพิมพ�รุ3งเรืองธรรม, 2510), 450. 

66 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (พระนคร : โรงพิมพ�อักษรบริการ, 2507), 12 – 13. 

ภาพท่ี 18 : ซากโบราณสถาน (วิหาร) ตําแหน3งที่เคยมีพระศรีสรรเพชญดาญาณ ด�านหน�าของวัดพระศรีสรรเพชญ� 
(ภาพจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=shiryu&month=06-2012&date=26&group=7&gblog=11 
เข�าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556) 
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พระราชวังจันทน� ต้ังอยู3ที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระราชวังน้ีไม3ปรากฏ
หลักฐานการก3อสร�างที่ชัดเจน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกล3าวถึงวังจันทน� เมืองพิษณุโลก 
ในสาส:นสมเด็จ67ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2483 ว3า 

 

 

 

 

“...วังจันท น้ันคงสร*างเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นไปประทับอยู� ณ เมือง
พิษณุโลกแลเปDนที่ประทับของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรเม่ือทรงครองเมือง
พิษณุโลกในช้ันหลังต�อมา...”  

                                                           
67 “พระราชวังจันทน� เมืองพิษณุโลก ใน สาส�นสมเด็จ ลายพระหัตถ�สมเด็จฯ เจ�าฟ+ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ� สมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ใน พระราชวังจันทน� “วังพระนเรศวร”ฯ  กรุงเทพฯ: มติชน, 2546, 88. 

ภาพที่ 19 : แนวโบราณสถานท่ีพบจากการขุดแต3งพระราชวังจันทน� (ภาพจาก โครงการอนุรักษ�และพัฒนาพระราขวัง
จันทน� ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก: รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดี (กรงุเทพฯ: ห�างหุ�นส3วนจํากัด 
เหมลักษณ�ก3อสร�าง, 2549)            

แผนที่ 9 : แผนที่เมืองพิษณุโลก (ภาพจาก พระราชวังจันทน� “วังพระนเรศวร”ฯ กรงุเทพฯ: มติชน, 2546) 
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หลักฐานทางโบราณคดี68สามารถตีความได�ว3าในสมัยน้ีมีการแบ3งพื้นที่ใช�งานด�วยแนวกําแพง    
โดยใช�ทิศทางการวางตัวของแนวกําแพงแบ3งพื้นที่และรูปแบบการจัดแบ3งพื้นท่ีเป8นตัวกําหนด  แสดงว3า 
พระราชวังจันทน�น3าจะหันหน�าออกสู3แม3นํ้าน3าน (ทางทิศตะวันออกของพระราชวัง) แต3จากทิศทางการ
วางตัวของพระราชวังจันทน�ในสมัยที่ 2 น้ีจะเห็นได�ว3ามีแนวการวางตัวท่ีสอดคล�องกับวัดวิหารทองและ
วัดศรีสุคตที่อยู3ในบริเวณด�านทิศใต�ของพระราชวัง ซึ่งจากการขุดแต3งวัดวิหารทองพบซากวิหารรวมถึง
พระยืนขนาดใหญ369  และวัดศรีสุคตพบฐานพระเจดีย�และปูนป5�นพุทธสาวกยืนรอบฐาน กําหนดอายุ
โบราณสถานได�ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 หรือสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยอยุธยาตอนต�น จึงเกิดข�อ
สันนิษฐานที่ว3าวัดทั้งสองน3าจะเป8นวัดประจําพระราชวัง เน่ืองจากอยู3ทางทิศใต�ของพระราชวังเช3นเดียวกับ
วัดพระศรีสรรเพชญ� แต3จากการขุดแต3งก็ยังไม3ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนนอกจากทิศทางการวางตัวของ
โบราณสถานทั้งสองแห3งเท3าน้ัน  

 พระราชวังจันทรเกษม (วังใหม%) ซ่ึงสมเด็จฯเจ�าฟ+ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ�ทรงกล3าวถึงที่มา
ของช่ือพระราชวังจันทรเกษม ในสาส:นสมเด็จ70 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2483 ว3า 

 “...วังจันทน�ที่กรุงเก�า คิดว�าสมเด็จพระนเรศวรทรงสร*าง ช่ือน้ันจะเอานามวังท่ีพิษณุโลกมาต้ังได*
อยู� แต�ท่ีช่ือจันทน:น้ันมาแต�ทําวังด*วยไม*จันทน:เปDนแน� เรียกวังจันทน:เท�าน้ันส้ันไป พวกต*องการยาวจึงต�อ
เปDนวังจันทร�เกษม วังจันทรบวรก็เคยได*ยิน เปDนไปในทางต*องการยาวทั้งน้ัน...” 

ซึ่งเรื่องวัดในวังของวังน้ีคําให�การขุนหลวงวัดประดู3ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงระบุความว3า 

 “...ภายในพระราชวังจันทร:บวรน้ันพระอารามแห�งหน่ึงช่ือ วัดขุนแสน มีพระอุโบสถ วิหาร กาน
บุเรียน และพระมหาธาตุและเจดีย:ถานพร*อมบริบูรณ: พระสงฆ:ไม�มีเพราะเปDนวัดในวัง...”71   

แต3 “ตํานานวังหน�า” พระนิพนธ�ในสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพระบุถึงวัดในวังความว3า  

                                                           
68 หลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดแต3งพระราชวังจันทน�พบร3องรอยโบราณสถานท่ีสามารถแบ3งเป8นลําดับสมัยได� 3 สมัย            

โดยพระราชวังจันทน�ในสมัยท่ี 2 มีแบบแผนการวางผังท่ีค3อนข�างชัดเจน กล3าวคือมีการแบ3งพ้ืนท่ีใช�งานด�วยกําแพงก้ันแบ3งพ้ืนท่ี
พระราชวังออกเป8น 3 ส3วน คือ พระราชวังช้ันนอก พระราชวังช้ันกลาง และพระราชวังช้ันในเช3นเดียวกับพระราชวังหลวงท่ีอยุธยา 
(ท่ีมาจาก สํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ�และพัฒนาพระราขวังจันทน� ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก: รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ห�างหุ�นส3วนจํากัด เหมลักษณ�ก3อสร�าง, 2549)) 

69 ถูกอัญเชิญมาไว�ท่ีวัดสระเกศ โดยรัชกาลท่ี 4 เฉลิมพระนามว3า พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร 
70 “พระราชวังจันทน� เมืองพิษณุโลก ใน สาส�นสมเด็จ ลายพระหัตถ�สมเด็จฯ เจ�าฟ+ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ� สมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ใน พระราชวังจันทน� “วังพระนเรศวร” ฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 91. 
71 กรมศิลปากร, คําให�การขุนหลวงวัดประดู3ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร�าว, 2534), 22. 
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“...วัดเสนาสนาราม (แต�ก�อนเรียกว�าวัดเส่ือ) วัดขมิ้น (อยู�ในบริเวณเรือนจําใหม�) 2 วัดน้ีว�าอยู�ใน
เขตวังครั้งกรุงเก�า เปDนวัดไม�มีพระสงฆ:...”72 

จากข�อมูลข�างต�นเมื่อตรวจสอบตําแหน3งที่ต้ังของวัดขุนแสนอยู3ห3างจากพระราชวังจันทรเกษมไป
ทางทิศตะวันตกมาก ประกอบกับกับมีโบราณสถานวัดขม้ินและลําคลองมหาชัยค่ันอยู3 อีกทั้งความยาว
โดยรอบของกําแพงวังจันทร�จึงเป8นไปไม3ได�ท่ีจะครอบคลุมถึงพื้นที่ วัดขุนแสน ส3วนวัดเสนาสนาราม      
ไม3ปรากฏหลักฐานการสร�างชัดเจน มีตําแหน3งที่ต้ังติดต3อกับวังทางด�านทิศใต�เช3นเดียวกับวัดขม้ิน ซึ่งไม3
ปรากฏหลักฐานการสร�างในเอกสารทางประวัติศาสตร� แต3ปรากฏช่ือในเหตุการณ�สําคัญสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาว3า โปรดให�ชาวมอญจากเมืองแครงมาต้ังถิ่นฐาน ณ ตําบลบ�านขมิ้น73 ละแวกวัดขุนแสน74  

 

 

พระราชวังหลวง ลพบุรี (นารายณ�ราชนิเวศน�) พระราชวังน้ีสร�างขึ้นโดยสมเด็จพระนารายณ�  
มีหลักฐานปรากฏในเอกสารคําให�การชาวกรุงเก3าว3า  

 “...เม่ือพระนารายณ:ทรงครองสมบัติได* 10 พรรษา แล*วเสด็จไปสร*างเมืองเก�า คือเมืองลพบุรี 
สร*างพระราชวังและพระที่น่ังทั้งปวงเสร็จแล*ว พระนารายณ:ก็เสด็จไปประทับที่เมืองลพบุรี...”  

                                                           
72 ตํานานวังหน�า, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร� (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 14.  
73 พ้ืนท่ีตําบลบ�านขม้ินน3าจะมาจากช่ือ“วัดขม้ิน”ซึ่งสันนิษฐานว3าเป8นวัดเก3าสร�างมาต้ังแต3สมัยอยุธยาตอนต�น – ตอนกลาง 
74 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ�, 2516), 230. 

ภาพท่ี 20 : พระราชวังจันทรเกษมและวัดเสนาสนาราม (ภาพถ3ายสันนิษฐานว3าราวรัชกาลท่ี 5 โดย John Tomson) 
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 โดยมี ตึกพระเจ�าเหา เป8นสถานท่ีที่ใช�เป8นหอพระประจําวัง ต้ังอยู3ริมกําแพงวังทางด�านทิศใต�   
ในเขตพระราชฐานช้ันนอก สําหรับช่ือตัวอาคารน้ันมีผู�ต้ังข�อสันนิษฐานและให�ความเห็นเกี่ยวกับช่ือเรียก75

ท้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว รัชกาลที่ 4 ทรงแปลความหมายของคําว3า “เหา” น้ีว3า        
อาจมาจากคําในภาษาเขมรที่หมายถึง “เรียกหา” หรือ “เรียกประชุม” หรือ “เหา” อาจมาจาก
ภาษาอังกฤษที่เรียกว3า House ท่ีหมายความว3า สภา รวมถึงเอกสารบันทึกของนิโกลาส แชรแวส ที่ได�
บรรยายถึงอาคารหลังน้ีไว�ว3าเป8น “วัดในพระราชวัง”       

 

 

 

 

 

 ส3วนพระราชวังสมัยธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม ต้ังอยู3ริมฝ56งแม3นํ้าเจ�าพระยาบริเวณปากคลอง
บางกอกใหญ3 เป8นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ�ากรุงธนบุรี สําหรับเป8นท่ีประทับและว3าราชการ        
เมื่อทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป8นราชธานี ได�ยกวัดแจ�งและวัดท�ายตลาด76 เป8นวัดภายในพระราชวัง77     
ซ่ึงผนวกเข�ามาภายหลังการสร�างพระราชวังแล�ว ลักษณะของวัดในวังจึงแบ3งได�เป8น 3 กรณีทั้งสร�างก3อน 
(ผนวกภายหลัง) สร�างพร�อม และสร�างหลังจากการสร�างพระราชวัง (ตารางที่ 3)  

                                                           
75 กิตติกร มีทรัพย�, “ตึกพระเจ�าเหา: อนุสรณ�สถานของการรัฐประหาร – ยึดอํานาจ”, ศิลปวัฒนธรรม, 28, 7 (พฤษภาคม 

2550) : 103. 
76 วัดแจ�ง เดิมช่ือ วัดมะกอก เป8นวัดโบราณมีมาต้ังแต3สมัยอยุธยาเช3นเดียวกับวัดท�ายตลาด โดยเหตุท่ีเรียกว3า วัดท*ายตลาด 

เน่ืองจากอยู3ต3อจากตลาดเมืองธนบุรี ซึ่งในสมัยธนบุรีวัดแห3งน้ีเป8นวัดในเขตพระราชฐาน จึงไม3มีพระสงฆ�จําพรรษาตลอดรัชกาล 
77 สํานักพิมพ�สารคดี, ธนบุรี (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2542), 84. 

แผนท่ี 10 : ตําแหน3งตึกพระเจ�าเหาท่ีปรากฏอยู3ใน Plan Du Palais De Lovvo เขียนโดยชาวฝรั่งเศส (ภาพจาก  
รายงานการดําเนินงานบูรณะ (ระยะที่ 1) พระนารายณ�ราชนิเวศน� ตําบลท3าหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.     
ลพบุรี :  กรมศิลปากร, 2552)                                     

ภาพท่ี 21 : ตึกพระเจ�าเหาป5จจุบัน (ภาพจาก http://www.flickr.com/photos/thanatham/5835922142/   
เข�าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2556) 
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปศาสนสถานประจําพระราชวังตั้งแต%สมัยสุโขทัย – รัตนโกสินทร� 

สมัย พระราชวัง ศาสนสถานประจําวัง การสร�าง หมายเหตุ / ศาสนสถานประจําเมือง 

พระนคร พระราชวังกัมพูชาโบราณ ปราสาทพิมานอากาศ - ปราสาทบายน 
สุโขทัย(ปลาย) – อยุธยา(ต�น)  พระราชวังสุโขทัย (ตําหนักหัวสนามเก3า) ศาลตาผาแดง ก3อน วัดมหาธาตุ สุโขทัย 
สุโขทัย(ปลาย) – อยุธยา(ต�น) พระราชวังจันทน�78 (1) วัดศรีสุคต / วัดวิหารทอง พร�อม? วัดพระศรีรัตนมหาธาตฯุ    

อยุธยา  พระราชวังหลวง79 (1) - - วัดมหาธาต ุอยุธยา 
อยุธยา พระราชวังหลวง (2) (พระราชวังโบราณ) วัดพระศรีสรรเพชญ� พร�อม - 

อยุธยา (ต�น – กลาง)  พระราชวังจันทน� (2) วัดศรีสุคต / วัดวิหารทอง ก3อน - 
อยุธยา พระราชวังจันทรเกษม (วังหน�า อยุธยา) วัดเสื่อ / วัดขมิ้น วัดขุนแสน? ก3อน - 
อยุธยา พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง อยุธยา) วัดสบสวรรค� ก3อน? - 
อยุธยา พระราชวังบางปะอิน80 (1) วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร? พร�อม - 
อยุธยา พระราชวังหลวงลพบุรี  ตึกพระเจ�าเหา พร�อม - 

อยุธยา (ปลาย)  พระราชวังจันทน� (3) - - - 
ธนบุรี พระราชวังธนบุร ี(พระราชวังเดิม) วัดแจ�ง / วัดท�ายตลาด  ก3อน - 

รัตนโกสินทร� พระราชวังหลวง (พระบรมมหาราชวัง) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พร�อม - 
รัตนโกสินทร� พระราชวังบวรสถานมงคล กรงุเทพฯ วัดบวรสถานสุทธาวาส หลัง วัดมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฏิ์ 
รัตนโกสินทร� พระราชวังบวรสถานพิมุข กรุงเทพฯ วัดบางหว�าน�อย? ก3อน - 
รัตนโกสินทร� พระราชวังพระนครคีร ี(เขาวัง) วัดพระแก�วน�อย พร�อม - 
รัตนโกสินทร� พระราชวังบางปะอิน (2) วัดนิเวศธรรมประวัต ิ พร�อม - 
รัตนโกสินทร� พระราชวังดุสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม? พร�อม - 

                                                           
78 ผลการดําเนินงานขุดค�น – ขุดแต3งทางโบราณคดีที่พระราชวังจันทน�พบร3องรอยหลักฐานการใช�งานแต3ละสมัยแบ3งได� 3 สมัยคือ สมัยที่ 1 ไม3สามารถกําหนดขอบเขตได� สมัยที่ 2 

พระราชวังในสมัยนี้มีขนาดกว�างใหญ3หันหน�าออกสู3แม3น้ําน3านทางด�านทิศตะวันออก สมัยที่ 3 เป8นสมัยสุดท�ายที่มีการใช�ประโยชน�ก3อนการทิ้งร�างไปในช3วงสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2  
79 พระราชวังหลวงสมัยที่ 1 คือพื้นที่ตั้งของวัดพระศรีสรรเพชญ� ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงอุทิศถวายเป8นวัดประจําพระราชวังใหม3ที่สร�างขึ้นในเขตพระราชวังโบราณป5จจุบัน 
80 พระราชวังบางปะอินสร�างขึ้นพร�อมการสถาปนาวัดซึ่งเป8นพระนิเวศน�เดิมของพระมารดาของสมเด็จพระเจ�าปราสาททอง สมัยที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวได�บูรณะ - 

ปฏิสังขรณ�พระราชวังพร�อมสร�างวัดนิเวศธรรมประวัติเป8นวัดประจําวัง 
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สําหรับพระราชวังสมัยรัตนโกสินทร� พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลกทรงโปรดเกล�าฯ
ให�สร�างพระราชวังหลวงข้ึนบนท่ีดินแปลงใหญ3ริมแม3นํ้าเจ�าพระยา ต้ังอยู3ระหว3างวัดสลักและวัดโพธาราม 

ซึ่งการสร�างพระราชวังในครั้งน้ี มีพระราชประสงค�จะให�มีความสําคัญเทียบเท3ากับสมัยกรุงศรีอยุธยา    
จึงโปรดเกล�าฯ ให�ยึดรูปแบบแผนผังและรูปแบบอาคารในพระราชวังหลวงแห3งกรุงศรีอยุธยาเป8นหลัก 
รวมถึงการสร�างวัดพระศรีรัตนศาสดารามให�เป8นวัดประจําวังด�วย81 ส3วนพระราชวังบวรสถานมงคล     
น้ันก็มีวัดประจําวังลักษณะเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือ วัดบวรสถานสุทธาวาส โดย      
กรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพโปรดเกล�าฯให�สร�างข้ึนในที่ซึ่งเคยเป8น “วัดหลวงชี” ในรัชกาลท่ี 182 

ส3วนวัดวงศ�มูลวิหารซ่ึงสันนิษฐานว3าสร�างร3วมสมัยกับวัดบวรสถานสุทธาวาส (รัชกาลที่ 3) น้ัน 
ข�างต�นเห็นว3าอาจสร�างไว�สําหรับเป8น “วัดประจําตระกูล” เน่ืองจากคติพระอารามประจําวังต้ังแต3อดีต
เป8นต�นมาได�สร�างหรือมีขึ้นเพื่อประดับบารมีเจ�านายช้ันสูงอย3างพระมหากษัตริย�หรือพระมหาอุปราช 
ประกอบกับคติการสร�างวัดที่ระบุในหนังสือ สาส�นสมเด็จ เล3ม 18 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2483 ความว3า 

“...ข*อสําคัญของการสร*างวัดเน่ืองด*วยต้ังวงศ:สกุลอย�างมีคําพูดกันมาแต�ก�อนว�า “คนโบราณสร*าง
วัดให*ลูกเล�น” ท่ีจริงน้ันคือเมื่อผู*ใดสามารถต้ังวงศ:สกุลได* ก็สร*างวัดไว*เปDนที่รักษาอัฐิธาตุของวงศ:สกุล...”83

 

แต3ป5จจุบันยังไม3พบหลักฐานที่ระบุว3าวัดวงศ�มูลวิหารน้ันเป8นวัดประจําตระกูลของบวรราชสกุลใด 
ทั้ง บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา สกุลของกรมขุนธิเบศรบวรผู�สร�างวัดเป8นต�นสกุล หรือ ยุคันธร ณ อยุธยา 
สกุลของกรมหม่ืนอนันตการฤทธ์ิแม3กองผู�สร�างวัดจนแล�วเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป8นต�นสกุล 

ประเด็นที่ 2 สร�างวัดตามคติพระอารามอนุสรณ� 

 การสร�างพระอารามเพื่อเป8นที่ระลึกถึงน้ัน ปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา ซึ่งแบ3งได�หลายกรณี
เช3น วัดที่สร�างขึ้นเพื่อระลึกถึงนิวาสถานเดิม84 หรือวัดท่ีระลึกถึงบรรพบุรุษ85 เป8นต�น  

                                                           
81 แน3งน�อย ศักด์ิศรี, ม.ร.ว., มรดกสถาป5ตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร� (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2537), 15. 
82 เรื่องเดียวกัน, 133. 
83 สาส�นสมเด็จ เล3ม 18 (กรุงเทพฯ : องค�การค�าคุรุสภา 2505), 125. 
84 ตัวอย3างเช3น วัดพุทไธสวรรย� หรือ วัดอโยธยา ซึ่งอ�างว3าเป8นท่ีต้ังของวัง/พระตําหนักเดิมของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1     

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชุมพลนิกายาราม ซึ่งอ�างว3าเป8นบ�านเดิมของพระมารดาสมเด็จพระเจ�าปราสาททอง วัดบรมพุทธาราม    
ซึ่งอ�างว3าเป8นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระเพทราชา รวมไปถึงวัดโพธ์ิประทับช�าง (พิจิตร) ซึ่งอ�างว3าเป8นท่ีประสูติของพระเจ�าเสือ 

85  ตัวอย3างเช3น วัดพระศรีสรรเพชญ� ซึ่งเป8นท่ีต้ังของพระราชวังเดิมของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1และได�รับการสถาปนา
เป8นวัดในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดวรเชษฐาราม ซึ่งอ�างว3าเป8นสถานท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวร รวมถึงวัดพระราม
และวัดราชบูรณะ ซ่ึงอ�างว3าเป8นสถานท่ีสําหรับถวายพระเพลิงของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 และเจ�าอ�ายพระยา/ยี่พระยา ตามลําดับ 
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 กรณีการตีความพระอารามที่สร�างเพื่อเป8นอนุสรณ�ในที่น้ีจะขอแบ3งกรณีศึกษาเป8นสองกรณีคือ  
กรณีแรกการสร�างอุทิศแก%ผู�ที่มีชีวิต และกรณีท่ีสองการสร�างพระอารามอุทิศแก%ผู�ที่ล%วงลับ ซึ่งกรณีแรก
เน่ืองจากข�อมูลที่เก่ียวกับช3วงเวลาการสร�างวัดน้ันไม3ชัดเจน จึงขอนําเสนอการตีความว3า  

1.1 สร*างอุทิศแก�พระองค:เอง เน่ืองจากกรมขุนธิเบศรบวรประสูติในปAพ.ศ.2334 ในรัชกาลท่ี 1 
รวมถึงได�รับพระราชทานพระนิเวศน�เดิมให�เป8นที่ประทับในรัชกาลท่ี 2 ต3อมาได�เข�ารับราชการทหารร3วม
สงครามตามเสด็จในสงครามเจ�าอนุวงศ�ร3วมกับรัชกาลท่ี 3 พระองค�จึงน3าจะเป8นเจ�านายสายวังหน�าที่เป8น
ที่ยําเกรงในพระราชวงศ�ไม3มากก็น�อย ซ่ึงโดยศักด์ิแล�วพระองค�ก็ถือว3าเป8นลูกพี่ลูกน�องของรัชกาลที่ 3 ด�วย 
ประกอบกับหลักฐานท่ีอ�างว3าพระองค�ส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 4 เม่ือปAพ.ศ.2400 น้ัน จึงสันนิษฐานได�ว3า
แนวคิดการสร�างวัดน3าจะมีมาแล�วต้ังแต3รัชกาลที่ 3 และได�เร่ิมก3อสร�างไปส3วนหน่ึงแล�ว รวมถึงเป8นไปได�ว3า
น3าจะสร�างเน่ืองในโอกาสสําคัญ จึงตีความว3าพระองค�ทรงอุทิศแก3พระองค� ในวาระครบรอบพระชันษา 60 
ปA หรือ 5 รอบนักษัตร  โดยสร�างวัดเพื่อถวายเป8นพุทธบูชา และอาจต้ังใจให�เป8น “วัดประจําตระกูล”     
อีกทั้งยังเป8นวาระท่ีมีพระชันษาเทียบเท3าสมเด็จพระอัยกา (ปู�) กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงนาทอีกด�วย 

1.2 สร*างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล*าเจ*าอยู�หัว จากพระราชหัตถเลขาฯ  ซึ่ง
ระบุถึงเวลาส้ินพระชนม�ของกรมขุนธิเบศรบวรในปAพ.ศ.2400 จึงสันนิษฐานข�างต�นได�ว3าวัดน3าจะสร�างแล�ว
ก3อนปAพ.ศ.2400 ประกอบกับการสันนิษฐานในกรณี 1.1  จึงน3าจะอยู3ในช3วงปAพ.ศ.2394 พอดีกับปAท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งจากหลักฐานท่ีระบุว3าพระองค�ทรง
ได�เล่ือนกรมขึ้นจาก “กรมหมื่นธิเบศรบวร” เป8น “กรมขุนธิเบศรบวร”  รวมถึงพินัยกรรมท่ีทรงมอบวัดให�
หลังจากส้ินพระชนม� วัดน้ีจึงน3าจะมีความเก่ียวข�องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว  

 ส3วนกรณีท่ีสองกรณีการสร�างพระอารามอุทิศแก3ผู�ที่ล3วงลับ ถ�านับว3ากรณีท่ี 1.1 และ 1.2 มีความ
เป8นไปได�แล�ว จึงขอนําเสนอการตีความมูลเหตุของการสร�างวัดในกรณีน้ีว3า 

 2.1 สร*างวัดเปDนที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ"าจุฬาโลก เน่ืองจากหลักฐานระบุว3า
พระองค�ทรงประทับอยู3ในพื้นท่ีพระนิเวศน�เดิมตลอดพระชนม�ชีพ อีกท้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+า
จุฬาโลกซึ่งมีศักด์ิเป8นพระอัยกา (ปู�) สายตรงของพระองค�ทรงเป8นเจ�าของเดิม จึงอาจสร�างวัดไว�เพื่อเป8น
อนุสรณ�แสดงถึงความกตัญ�ูต3อบรรพบุรุษ 
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 2.2 สร*างวัดถวายเปDนพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล*าเจ*าอยู�หัว จากการสันนิษฐาน
ในกรณีแรกน้ัน วัดน้ีก็มีความเป8นไปได�ท่ีจะถวายเป8นพระราชกุศลในรัชกาลที่ 3 เน่ืองจากในปAเดียวกัน 
(พ.ศ.2394) เป8นปAท่ีพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู3หัวสวรรคต ด�วยกรมขุนธิเบศรบวร (พระยศ
ขณะน้ันคือ กรมหมื่นธิเบศรบวร) มีโอกาสร3วมทําสงครามเจ�าอนุวงศ�ในปAพ.ศ.2369 และมีชีวิตส3วนใหญ3
กว3า 30 ปAในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู3หัว   อาจส3งผลให�พระองค�รับอิทธิพลทาง
ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมฯอันจะเห็นหลักฐานทางสถาป5ตยกรรมซึ่งจะอธิบายในบทต3อไป 

 2.3 สร*างวัดถวายเปDนพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแก�พระราชบิดาและสายพระวงศ:วังหน*า 
เน่ืองจากพระองค�เองถือว3าเป8นพระโอรสองค�โตของกรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ� ผนวกกับอาจรับ
แนวคิดแบบจีนเรื่อง “ลูกชายคนโตคือหัวหน�าครอบครัว” จึงสร�างวัด  ไว�สําหรับเป8นพื้นที่ส3วนกลางใน
การพบปะ    พระญาติวงศ�ท้ังระดับพระองค�เจ�าจนถึงช้ันหม3อมเจ�าที่พํานักอยู3ในพระนิเวศน�เดิม ด�วยพื้น
ที่น้ีเป8นสถานที่ประสูติของพระราชบิดาของพระองค� ประกอบกับการได�รับราชการอยู3ในทัพของกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพในสงครามเจ�าอนุวงศ�  วัดน้ีจึงมีความเป8นไปได�ที่จะสร�างเพื่อเป8นท่ีระลึก
และเฉลิมพระเกียรติแก3สายพระวงศ�วังหน�าด�วย 

จากการสันนิษฐานมูลเหตุของการสร�างวัดข�างต�นท้ัง 5 กรณีน้ัน ล�วนเป8นข�อสันนิษฐานที่เกิดขึ้น
จากหลักฐานที่ปรากฏและค�นพบในป5จจุบันเท3าน้ัน อย3างไรก็ตามจากหลักฐานที่กล3าวว3าสามารถสรุปได�ว3า 
การสร�างวัดวงศ�มูลวิหารต�องเริ่มก3อนพ.ศ.2400 ในระหว3างที่กรมขุนธิเบศรบวรยังทรงพระชนม�อยู3 และ
อย3างน�อยจะต�องสร�างพระอุโบสถไปส3วนหน่ึงแล�ว เพราะจากหลักฐานดังจะกล3าวต3อไปน้ัน ได�ระบุว3าเดิม
ได�สร�างพระอุโบสถหันหน�าลงแม3นํ้าและพระประธานในพระอุโบสถหันพระพักตร�ไปทางทิศตะวันออก
เช3นเดียวกับวัดอ่ืนๆท่ีอยู3ริมแม3นํ้า แต3ต3อมาได�มีการแก�ไขดังปรากฏหลักฐานจากลายพระหัตถ�โต�ตอบใน
หนังสือ สาส:นสมเด็จ จากลายพระหัตถ�สมเด็จเจ�าฟ+าฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ� ทูลสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2483 ความว3า 

“...โบสถ:วิหารท่ีเปfดหน*าออกด*านแป มีโบสถ:ท่ีพระปฐมเจดีย:แต�ก�อนเปDนต*น ดูไม�ดีไม�มีความ
สะดวกอยู�เลย เขาว�าโบสถ�วัดวงศ�มูลในกรุงเทพฯก็เปfดหน*าออกทางด*านแป แต�เผอิญไม�เคยไปเห็น...”86 

ต3อมาจึงได�มีจดหมายโต�ตอบจากลายพระหัตถ�สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทูลสมเด็จฯ 
เจ�าฟ+ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ� ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2483 ความว3า 

                                                           
86 สาส�นสมเด็จ เล3ม 18 (กรุงเทพฯ : องค�การค�าคุรุสภา 2505), 125. 
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“...โบสถ:วัดวงศ:มูลที่หันหน*าออกทางด*านแปน้ันเล�ากันมาว�า เมื่อกรมขุนธิเบศร:บวรสร*างวัดวงศ:
มูลก็หันหน*าโบสถ:และพระประธานไปทางตะวันออก เมื่อสร*างวัดแล*วอยู�มา กรมขุนธิเบศร:บวรไม�ทรง
สบายด*วยมักมีอาการประชวรบ�อยๆลงเน้ือเห็นกันว�า เพราะสร*างวัดต้ังพระประธานหันหน*าเข*าไปทาง
ตําหนัก จึงให*ย*ายพระประธานไปต้ังทางด*านแปตามพระประธาน หม�อมฉันเคยได*ยินมาดังน้ี...”87 

หลักฐานข�างต�นแสดงว3ากรมขุนธิเบศรบวรทรงสร�างพระอุโบสถของวัดไปแล�วในระหว3างที่ยังทรง
มีพระชนม�อยู3 ต3อมาได�ดัดแปลงพระอุโบสถให�หันหน�าไปทางทิศเหนือ (ด�านยาวหรือด�านแป) เพราะทรง
เช่ือว3าการสร�างพระอุโบสถหันหน�าลงแม3นํ้าตามความนิยมทั่วๆไป ซ่ึงทําให�พระประธานหันพระพักตร�  
เข�าไปทางพระตําหนัก เป8นเหตุให�พระองค�ประชวรบ3อยๆ88 ต3อมาพระองค�ทรงถวาย ท่ีวัดและของทําค*าง 
ให�พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวทรงสร�างต3อ แสดงว3านอกจากพระอุโบสถแล�ว คงจะได�สร�าง
อาคารอ่ืนๆเช3น กุฏิพระ ศาลาการเปรียญ เสร็จบ�างแล�วแต3ไม3ปรากฏหลักฐานรายละเอียด 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล�าฯให�กรมหม่ืนอนันตการฤทธ์ิ พระอนุชาของกรมขุนธิเบศรบวรเป8น
แม3กองสร�างต3อจนเสร็จแล�วจึงพระราชทานนามวัดว3า “วัดวงศ�มูลวิหาร” 
วัด น้ี จึงต�องมีอาคาร อ่ืนๆ เช3น กุฏิพระ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ           
แต3ไม3ปรากฏว3าได�สร�างอะไรไว�บ�างและสร�างไว�ทางด�านใดของพระ
อุโบสถซ่ึงจากหลักฐานเท3าท่ีทราบคือมีการเผาศพที่วัดน้ี แสดงว3าใน
บริเวณวัดจะต�องมีท่ีว3างพอที่จะต้ังปะรําเผาศพได� บริเวณวัดวงศ�มูล
วิหารจึงต�องมีเน้ือท่ีกว�างขวางพอสมควร เน่ืองจากทางด�านตะวันออก
เป8นวังของกรมขุนธิเบศรบวร ทางด�านเหนือเป8นอู�กําป^gน89  

 

 

 

 

                                                           
87 สาส�นสมเด็จ เล3ม 18 (กรุงเทพฯ : องค�การค�าคุรุสภา 2505), 133. 
88 ตําหนักหรือวังของกรมขุนธิเบศรบวรจึงต�องอยู3ระหว3างพระอุโบสถกับแม3นํ้าเจ�าพระยาคือบริเวณอู3หมายเลข 2 ในป5จจุบัน 
89 ต3อมาคืออู3หมายเลข 1 ของกรมอู3ทหารเรือ 

ภาพท่ี 22 : พระองค�เจ�ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิ (ภาพจาก กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร� 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2556, 160.) 
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จึงสันนิษฐานได�ว3ากุฏิพระ ศาลาการเปรียญ บริเวณท่ีต้ังปะรําเผาศพของวัดวงศ�มูลวิหารจึงควร
อยู3ทางด�านตะวันตกของพระอุโบสถ หรือบริเวณพื้นที่ระหว3างพระอุโบสถกับถนนอรุณอมรินทร�ในป5จจุบัน 
ซึ่งวัดวงศ�มูลวิหารได�ถูกใช�งานเรื่อยมาต้ังแต3ได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชกาลที่ 5 (ตารางที่ 2)     
มีเจ�านายมาทําบุญและได�รับพระราชทานกฐินเรื่อยมา โดยในปAแรกน้ันกรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิได�รับ
พระราชทานผ�าพระกฐิน ปAต3อมาพระบวรวงษ�เธอพระองค�เจ�าพัน90 ได�รับพระราชทานผ�าพระกฐินไปทอด 
ณ วัดวงศ�มูลวิหาร ต3อมาในพ.ศ.2421 กรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิได�รับพระราชทานผ�าพระกฐินวัดน้ีอีก 
แสดงว3าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวน้ันพระราชทานผ�าพระกฐินให�พระราชวงศ�ที่เก่ียวข�อง
กับวัดหรือมีวังอยู3ใกล�วัดเป8นผู�นําไปทอด ต3อมาเมื่อพระราชทานพระนิเวศน�ให�เป8นท่ีทําการกรมทหารเรือ
แล�ว91 ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯพระราชทานผ�าพระกฐินให�ข�าราชการช้ันผู�ใหญ3ในกรมทหารเรือ 
หรือกระทรวงทหารเรือนําไปทอด เช3นในปAพ.ศ.2427, 2431, 2432 และ 2433 พระราชทานพระองค�เจ�า
ขจรจรัสวงษ� พ.ศ.2445 พระราชทานพระบวรวงษ�เธอ พระองค�เจ�าวิบูลยพรรณรังษี พ.ศ.2447 
พระราชทานพระองค�เจ�าอาภากรเกียรติวงศ�เป8นผู�แทนพระองค� ฯลฯ 92 

การยุบเลิกวัดวงศ�มูลวิหาร 

 วัดวงศ�มูลวิหารมีช่ืออยู3ในบัญชีวัดท่ีได�รับพระราชทานกฐินในพ.ศ.2458 เป8นปAสุดท�าย (ปAเดียวกับ
การประกาศจัดเทียบพระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 6) โดยหม3อมเจ�าอุปพัทธพงศ�เป8นผู�ได�รับพระราชทาน93 
ต3อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลท่ี 6)  ได�ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตยุบเลิกวัดวงศ�มูลวิหารในพ.ศ.2459 เพราะเห็นว3าไม3สามารถพัฒนาวัดน้ี
ให�เจริญข้ึนได� เน่ืองจากถูกกองทัพเรือโอบล�อมอยู3 3 ด�านเว�นด�านถนนบ�านขมิ้น  โดยทรงมีลายพระหัตถ�ท่ี 
2/4 ถึงพระยาธรรมศักด์ิมนตรี ผู�รั้งตําแหน3งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ดังหลักฐานว3าด�วยเรื่อง       
ถอนพระสงฆ:ออกจากวัดวงษมูลวิหารไปสมทบวัดอ่ืน มอบวัดให*กระ(ทรวง)ทหารเรือรักษา 94 ซึ่งระบุเม่ือ
วันที่ 4 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ.2459 ความว3า 

                                                           
90 น3าจะเป8นพระองค�เจ�าหญิงอําพัน พระธิดาองค�ท่ี 12 ในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ� 
91 กรมหม่ืนอนันตการฤทธิ์ได�ประทับท่ีพระนิเวศน�แห3งน้ีตลอดมาจนส้ินพระชนม�ในรัชกาลท่ี 5 เม่ือวันเสาร� เดือน 8 ปAมะโรง 

พ.ศ.2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวมิได�พระราชทานให�เจ�านายพระองค�ใดประทับอยู3อีกต3อไป แต3ทรงโปรดให�เป8น
ท่ีว3าการกรมทหารเรือและขยายต3อออกมาให�พอแก3ราชการ (ป5จจุบันเป8นสถานท่ีต้ังของกองเรือลํานํ้า กองเรือยุทธการ) 

92 100 ปA กรมอู3ทหารเรือ 9 มกราคม 2533, กรุงเทพฯ: กรม, 2533, 252. 
93 ต้ังแต3พ.ศ.2459 เป8นต�นมาไม3ปรากฏช่ือวัดวงศ�มูลวิหารในบัญชีกฐินพระราชทานอีก 
94 หอจดหมายเหตุแห3งชาติ. ก ร.6 ศ/12 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงธรรมการ เรื่องถอนพระสงฆ�ออก

จากวัดวงษมูลวิหารไปสมทบวัดอ่ืน มอบวัดให�กระทหารเรือรักษา (4 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2459)  
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 “เมื่อกุมภาพันธ:หลัง ฉันได*ไปตรวจดูวัดวงศมูลวิหารที่ต้ังอยู�หลังกระทรวงทหารเรือเห็นวัดชํารุด
ทรุดโทรมมาก กระทรวงทหารเรือโอบอยู�สามด*านแล*ว ยังอยู�แต�ด*านหลังวัดออกถนนบ*านขมิ้น และที่ทรง
ในวัดน้ันกระทรวงทหารเรือได*เข*าครองใช*สอยมานานแล*ว เวลาน้ีวัดน้ันไม�ยังประโยชน:ของวัดให*สําเร็จ 
คือไม�ได*เปDนท่ีทําบุญฟ^งเทศนาบวชเรียนอย�างใดอย�างหน่ึงของมหาชนเลย มีพระจําพรรษาราว 7 รูป 8 
รูป เปนอย�างมาก เปนพระมาแต�อ่ืนผู*หาที่สํานักในวัดอ่ืนได*ยาก ถ*าไม�ได*รับความเล้ียงดูของกระทรวง
ทหารเรือด*วยแล*ว น�าจะอยู�ไม�ได*อยู�ก็เปนแต�ผู*เฝ"าวัดไม�ได*ทํากิจอย�างอ่ืนให*สําเร็จประโยชน:แก�ศาสนาฯ 

 วัดน้ีอยู�หลังวังท่ีเปนพระราชฐานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ"าจุฬาโลก แลตกเปน 
พระราชวังเดิมของสมเด็จพระบวรราชเจ*ากรมพระราชวังมหาเสนานุรักษ: แลเปนวังของพระเจ*าราชวงศ:
เธอช้ัน 2 กรมขุนธิเบศรบวร กรมหมื่นอมรมนตรี แลกรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิโดยลําดับ ได*ยินว�ากรมขุน 
ธิเบศรบวรทรงสถาปนาแต�ยังค*าง พระเจ*าวรวงศเธอช้ัน 2 พระองค:เจ*าพัน ทรงปฏิสังขรณ:เสร็จในรัชกาล
ที่ 5 ผู*จะปฏิสังขรณ:ให*เปนปกติไม�แลเห็นตัวแล*วเจ*าอาวาสก็มิใช�เปนผู*กว*างขวางทั้งอยู�ในท่ีไม�เปนสาธารณ
ด*วย ครั้นจะจ�ายพระราชทรัพย:ซ่ึงทรงพระราชอุทิศปฏิสังขรณ:ประจําป_ปฏิสังขรณ:วัดน้ี ก็ไม�มีประโยชน:
ในทางพระศาสนา แลหากว�าวัดน้ันว�างเจ*าอาวาส จะหาพระผู*สมควรเปนเจ*าอาวาสไปอยู�ก็น�าเสียหาย
เพราะบํารุงไม�ขึ้น จะเลือกเอาพระพอดีพอร*าย ก็ไม�สมควรแก�ตําแหน�ง 

 เพราะประการดังกล�าวมาน้ี ฉันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอนพระสงฆ:จากวัดวงศมูล
วิหารไปสมทบวัดอ่ืน ไม�ต้ังอีกต�อไปมอบวัดน้ันให*กระทรวงทหารเรือรักษา แต�ให*คงเปนสมบัติของ
พระพุทธศาสนาอยู�อย�างเดิม เสนาสนะอันจะทิ้งรื้อไปปลูกท่ีวัดอ่ืนได* จักย*ายไป ท่ีรื้อไม�ได*กระทรวง
ทหารเรือจักอาศัยใช*สรอยได*อยู� ดังที่เคยเปนมาแล*ว ส�วนพระอุโบสถจะอาศัยเปDนที่ไหว*พระสวดมนต:แล
ทําพิธีในการพระศาสนาของพวกทหารเรือได*อยู� แต�จะใช*ในที่เสียความเคารพไม�ได*ฯ ฉันได*ทูลสมเด็จพระ
เจ*าน*องยาเธอ เจ*าฟ"ากรมหลวงนครสวรรค:วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือไว*แล*ว” 

 พระยาธรรมศักด์ิมนตรีได�มีหนังสือท่ี 6/161 ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2459 กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู3หัวและได�แนบลายพระหัตถ�ของสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯไปด�วย
โดยพระองค�ทรงมีพระราชหัตถเลขาท่ี 7/97 ลงวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2459 ถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให�เป8นไปตามพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจ�าฯ95 

                                                           
95 หอจดหมายเหตุแห3งชาติ. ก ร.6 ศ/12 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงธรรมการ เรื่องถอนพระสงฆ�ออก

จากวัดวงษมูลวิหารไปสมทบวัดอ่ืน มอบวัดให�กระทหารเรือรักษา (4 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2459) 
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 วัดวงศ�มูลวิหารถูกยุบเลิกไปในปAพ.ศ.2459 ต3อมากองทัพเรือได�ติดต3อขอที่ดินของวัดวงศ�มูลวิหาร
จากกรมการศาสนาเป8นทางราชการและได�รับอนุญาตแล�ว พระสงฆ�ท่ีเคยจําพรรษาที่วัดวงศ�มูลวิหารได�
ย�ายไปอยู3ท่ีวัดเครือวัลย�ฯ96 สอดคล�องกับหลักฐานในปAพ.ศ.2460 ท่ีกระทรวงนครบาลได�ออกประกาศ
เรื่องกําหนดที่ฝากศพ ฝ5งศพและเผาศพในจังหวัดพระนครและธนบุรี ก็ไม3ปรากฏช่ือวัดในประกาศน้ี97 
สันนิษฐานว3าอาจเป8นเพราะกรมทหารเรือและกรมอู3ทหารเรือได�สร�างอาคารในบริเวณติดกับวัดมากข้ึนจน
ไม3สะดวกท่ีจะให�เผาศพที่วัดวงศ�มูลวิหารต3อไปก็เป8นได� ส3วนการเข�าครอบครองที่ดินวัดวงศ�มูลวิหาร
สันนิษฐานว3าเกิดขึ้นภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปAพ.ศ.247598 วัดวงศ�มูลวิหาร พระอาราม
หลวงช้ันตรีชนิดสามัญป5จจุบันจึงเหลือเพียง“พระอุโบสถ”ต้ังอยู3ท3ามกลางอาคารต3างๆของกรมอู3ทหารเรือ 

 ภายหลังการยุบเลิกวัดแล�ว “พระอุโบสถ” ยังคงถูกใช�งานทั้งพิธีอุปสมบทหมู3ของข�าราชการและ
ลูกจ�างในกรมอู3ทหารเรือโดยใช�พระอุโบสถเป8นสถานท่ีประกอบสังฆกรรม รวมถึงพิธีประดับยศทหารและ
ทําบุญในวันคล�ายวันสถาปนากรมอู3ทหารเรือด�วย ป5จจุบันพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารได�รับการอนุญาต
จากกรมอู3ทหารเรือเปWดให�เข�าชมได�ต้ังแต3ต�นปAพ.ศ.2524 เป8นต�นมา 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 

 วัดวงศ�มูลวิหาร พระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญน้ันได�ส้ินสภาพวัดไปแล�ว โดยกองทัพเรือได�เข�า
มาใช�ที่ดินของวัดน้ีเป8นกรมอู3ทหารเรือตลอดมา พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารสร�างมานาน มีอายุกว3า 150 ปA
และแปลกกว3าพระอุโบสถวัดอ่ืนที่อยู3ริมแม3นํ้า เพราะหันด�านข�างลงแม3นํ้าหันด�านหน�าไปทางทิศเหนือ 
และต้ังพระประธานทางด�านยาว พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารเป8นส่ิงก3อสร�างในความดูแลรับผิดชอบของ
กองทัพเรือเช3นเดียวกับท�องพระโรงพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี รวมไปถึงป+อมวิชัยประสิทธ์ิด�วย 

                                                           
96 ประพัฒน� จันทวิรัช,“วัดวงศมูลวิหารเหลือแต3โบสถ�,” นาวิกศาสตร� 63, 1 (มกราคม 2523),74. 
97 เรื่องเดียวกัน, 69. 
98 เน่ืองจากกองทัพเรือได�ขยายกําลัง มีจํานวนเรือรบเพ่ิมมากข้ึนท้ังท่ีส่ังต3อจากญ่ีปุ�นและอิตาลี จึงจําเป8นต�องสร�างอู3แห�งข้ึน

อีกอู3หน่ึงเรียกว3าอู3หมายเลข 2 อยู3ระหว3างแม3นํ้าเจ�าพระยากับพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร 
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“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” จึงได�ถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 119 
ตอนพิเศษ 131 ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2545 ใน ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ข้ึนทะเบียนและ
กําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ความว3า 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ   พ.ศ.2504 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกําหนดเขตท่ีดิน
โบราณสถานในเขตท*องท่ีกรุงเทพมหานคร... 3. โบราณสถานกรมอู�ทหารเรือ (ปล�องควันหม*อนํ้า) แขวง
อรุณอมรินทร: เขตบางกอกน*อย กรุงเทพมหานคร พื้นที่โบราณสถาน พื้นท่ี ก. ประมาณ 2 งาน 72 
ตารางวา...” 

แผนที่ 11 (บน) : แผนท่ีบริเวณกระทรวงทหารเรือ 
สํารวจโดยกองสํารวจแผนที่ทะเลที่ 1 แสดงพ้ืนท่ี
โบสถ�วัดวงศ�มูลวิหารซึ่งถูกล�อมรอบด�วยกลุ3มอาคารท่ี
สร�างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเป8นกระทรวงทหารเรือ                              
จากแผนที่บริเวณกระทรวงทหารเรือ สํารวจโดยกอง
สํารวจแผนที่ทะเลที่ 1 (ภาพจาก ม.ร.ว. แน3งน�อย 
ศักด์ิศรี, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-

2525), กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจ
โครงการวิจัยฯ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525)    ส
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปการสันนิษฐานช%วงเวลาการสร�างวัดตามประวัติศาสตร�แต%ละรัชสมัย 

รัชสมัย ช%วงเวลา (พ.ศ.) ประวัติศาสตร�เกี่ยวกับวัดวงศมูลวิหาร 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู%หัว 

พ.ศ.2367 – 2394 
2394 สันนิษฐานเริ่มการสร*างวัด 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู%หัว     
พ.ศ.2394 – 2411  

2400 กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์เป8นแม3กองสร�างวัดต3อจากกรมขุนธิเบศรบวร 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู%หัว 
พ.ศ.2411 - 2453 

2418 
2419 – 2458 

2443 
 

2445 

กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
วัดวงศ�มูลวิหารอยู3ในบัญชีพระราชทานพระกฐิน 
กระทรวงธรรมการกําหนดฤดูกาลที่ห�ามเผาศพตามวัดต3างๆ โดยวัดวงศ�มูล
วิหารอยู3ในกลุ3มวัดที่ห�ามเผาในฤดูลมตะวันตก 
หลักฐานแผนที่ที่บ�านเถ�าแก3ปริกแสดงให�เห็นพื้นที่ของวัดวงศ�มูลวิหาร 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู%หัว   
พ.ศ.2453 – 2468  

2458 
 

2459 
2460 

ประกาศจัดเทียบพระอารามหลวงโดยวัดวงศ�มูลวิหารได�รับการจัดชั้นเป8น    
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ 
ประกาศยุบวัดวงศ�มูลวิหาร       
กระทรวงนครบาลออกประกาศเรื่องกําหนดที่ฝากศพ ฝ5งศพ และเผาศพ   
ในจังหวัดพระนครและธนบุรีซึ่งไม3ปรากฏชื่อวัดวงศ�มูลวิหารแล�ว  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู%หัว   
พ.ศ.2468 – 2477    

2475 สันนิษฐานว�าคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองเข*ามาใช*พื้นที่วัดวงศ:มูลวิหาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวอานันทมหิดล 
พ.ศ.2477 – 2489  

2483 หลักฐานใน สาส�นสมเด็จ ระบุถึงวัดวงศ�มูลวิหาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พ.ศ.2489 – ป5จจุบัน 

2524 
2545 

“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” ได�รับอนุญาตเปWดเข�าชมโดยกรมอู3ทหารเรือ 
“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” ได�ขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 
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 วัดวงศ�มูลวิหาร พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายช้ันตรีชนิดสามัญน้ัน แม�ว3าป5จจุบันจะถูกยุบเลิก
ไปแล�วต้ังแต3ปAพ.ศ.2459 และอยู3ภายใต�การดูแลของกองทัพเรือ แต3ด�วยความสําคัญทางด�านชัยภูมิที่ต้ังซึ่ง
ต้ังอยู3ในบริเวณพระนิเวศน�เดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ+าจุฬาโลก ตรงข�ามพระบรมมหาราชวัง 
ทั้งยังถูกขนาบด�วยวัดสําคัญทั้งสามทางอย3างวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดพระยาทําวรวิหาร และ
วัดเครือวัลย�วรวิหาร รวมถึงอยู3ในบริเวณซ่ึงเป8นที่ประทับของเจ�านายสายพระวงศ�วังหน�า ซึ่งประวัติวัด
เบื้องต�นระบุว3ากรมขุนธิเบศรบวร พระราชโอรสองค�ใหญ3ในสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ�
เป8นผู�สร�าง ต3อมากรมหม่ืนอนันตการฤทธ์ิ พระอนุชาในกรมขุนธิเบศรบวรเป8นแม3กองใหญ3ในการสร�างต3อ
ร3วมกับกรมหม่ืนอมรมนตรี และพระองค�เจ�าหญิงอําพัน เจ�านายทุกพระองค�ต3างก็ทรงทํานุบํารุงวัดและ
ได�รับพระราชทานผ�าพระกฐินเรื่อยมาต้ังแต3วัดวงศ�มูลวิหารได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปAพ.ศ.2418 

 การสันนิษฐานจากหลักฐานช้ันต�นจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัว
ซึ่งระบุถึงปAท่ีส้ินพระชนม�ของกรมขุนธิเบศรบวร ประกอบกับหลักฐานช้ันรองจากสาส�นสมเด็จ ซ่ึงอ�างถึง
ส่ิงที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพเคยได�ยินมาว3า กรมขุนธิเบศรบวรทรงแปลงพระอุโบสถเพื่อ
แก�เคล็ดให�หันหน�าไปทางทิศเหนือแทนที่จะหันหน�าไปทางพระตําหนักทางทิศตะวันออก ทําให�สามารถ
ระบุเบื้องต�นได�ว3า “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” น3าจะสร�างไปแล�วต้ังแต3สมัยกรมขุนธิเบศรบวร คือก3อน 
ปAพ.ศ.2400 หรืออย3างน�อยท่ีสุดก็สร�างส3วนฐานและส3วนอาคารเสร็จแล�ว ต3อมาหลังจากพระองค�
ส้ินพระชนม�และได�ยกวัดให�แก3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวแล�ว สถาป5ตยกรรมต3างๆภายในวัด
ก็น3าจะได�รับอิทธิพลทางศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวไม3น�อย 
รวมถึงภายในพระอุโบสถยังได�ปรากฏศิลปกรรมแบบตะวันตกเป8นซุ�มพระพุทธรูปทรงโกธิค ซึ่งนิยมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู3หัวอีกด�วย แต3เน่ืองจากบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไปบริเวณโดยรอบ
ถูกใช�ในราชการทหารเรือ ส3งผลให�วัดถูกยุบเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู3หัว และ
สันนิษฐานว3าวัดถูกเข�าใช�พื้นที่ในช3วงเปล่ียนแปลงการปกครองสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู3หัว  

 จึงเหลือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได�เพียง “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”  อันเป8นหลักฐาน
ทางศิลปกรรมที่มีเอกสารยืนยันได�ว3าสร�างไปแล�วบางส3วนในสมัยท่ีกรมขุนธิเบศรบวรยังมีพระชนม�ชีพ    
ซึ่งน3าจะได�รับแนวคิดอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู3หัว 
รวมถึงการแสดงฐานานุศักด์ิสายพระวงศ�วังหน�าในฐานะพระโอรสองค�ใหญ3ในสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ
มหาเสนานุรักษ� โดยจะนําเสนอการศึกษาและการตรวจสอบ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” ในบทต3อๆไป 
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บทที่ 3 
ความสัมพันธ�ทางประวัติศาสตร�กับศิลปกรรมทีเ่กี่ยวข�องกับวัดวงศ�มูลวิหาร  

จากหลักฐานข�างต�นในบทที่ 2 แสดงให�เห็นว(าช(วงเวลาเริ่มต�นของการก(อสร�างวัดจํากัดอยู(ในช(วง
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว – รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว 
ประกอบกับผู�สร�างวัดมีฐานานุศักด์ิเก่ียวข�องกับสายพระวงศ�ฝ0ายวังหน�า ดังน้ันความสัมพันธ�ระหว(าง     
วังหลวง – วังหน�ากับบริบททางสังคมในช(วงเวลาข�างต�น จะทําให�เห็นถึงความสัมพันธ�ทางงานศิลปกรรม
ซึ่งจะโยงถึงองค�ประกอบทางงานสถาป6ตยกรรมของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารด�วย  

ประวัติศาสตร�ที่เก่ียวข�องกับช�วงเวลาของวัดและความสัมพันธ�ของวังหลวง – วังหน�า 

 ในสมัยรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 3 น้ัน ความสัมพันธ�ระหว(างวังหลวงกับวังหน�าเป8นไปด�วยดี   
โดยกรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ� และกรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพต(างได�เข�าประทับใน
พระราชวังบวรสถานมงคล ต(างจากในสมัยรัชกาลท่ี 1 ซึ่งหลังจากกรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท
ส้ินพระชนม�ในป=พ.ศ. 2346 แล�ว วังหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟBาจุฬาโลกทรงหลีกเล่ียง 
ความขัดแย�งกับเจ�านายฝ0ายวังหน�า ด�วยการสถาปนากรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค�ใหม( คือ 
สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟBากรมหลวงอิศรสุนทร และโปรดเกล�าฯให�ไปประทับที่พระราชวังเดิม    
ส(วนวังหน�าน้ันถูกปล(อยให�รกร�างไม(มีผู�อยู(อาศัยไปจนถึงป=พ.ศ.2352  

ต(อมาพระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหล�านภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติข้ึนเป8นรัชกาลท่ี 2  
พระองค�โปรดเกล�าฯสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ�า เจ�าฟBากรมหลวงเสนานุรักษ� (พระบัณฑูรน�อย)    
ขึ้นดํารงตําแหน(งพระมหาอุปราช ทรงพระนามว(า กรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ� ซ่ึงพระองค�ทรงมี
พระอัธยาศัยและพระจริยาวัตรดี กล(าวได�ว(าตลอดระยะเวลาท่ีทรงดํารงตําแหน(งพระมหาอุปราชน้ัน   
ทรงไม(มีเร่ืองบาดหมางระหว(างวังหน�ากับวังหลวงและปฏิบัติราชการร(วมกับสมเด็จพระเชษฐาได�อย(างดี 
โดยพระองค�ทรงดูแลราชการต(างพระเนตรพระกรรณท่ัวไป ทําให�พระองค�ทรงได�รับคํายกย(องว(าทรงเป8น 
“ผู�สําเร็จราชการต(างพระเนตรพระกรรณ” ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย และทรงเป8น
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค�เดียวท่ีทําราชการกับพระเจ�าอยู(หัวในทุกๆด�านโดยไม(แบ(งส(วน99 

                                                           
99 นันทนา กปOลกาญจน�, การวเิคราะห�ในเชิงประวัติศาสตร�เรื่องบทบาทของวังหน�าสมัยรัตนโกสินทร� พ.ศ.2325 – 2428, 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, 2539), 36 – 37. 
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รัชกาลต(อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัวขึ้นครองราชย�แล�ว พระองค�โปรดเกล�าฯ
สถาปนา กรมหม่ืนศักดิพลเสพขึ้นเป8นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซ่ึงมียศเป8นเพียงพระองค�เจ�าเท(าน้ัน 
รวมถึงทรงมีศักด์ิเป8นอา ต(างจากเดิมท่ีตําแหน(งน้ีจะเป8นพระราชโอรสหรือพระอนุชาของรัชกาลป6จจุบัน 
แต(เมื่อวิเคราะห�ถึงบทบาทของพระองค�แล�วพระองค�ทรงมีบทบาทอย(างมากโดยเริ่มปรากฏขึ้นในต�น
รัชกาลท่ี 2 ราวป=พ.ศ.2353 กรมหม่ืนศักดิพลเสพทรงได�รับเลือกจากบรรดาเจ�านายท่ีมีพระปรีชาสามารถ
และไว�วางพระราชหฤทัยให�กํากับราชการกรมกลาโหมเพื่อทําหน�าท่ีเป8นที่ปรึกษาของเสนาบดี (ยศสูงกว(า
เสนาบดี) ดังน้ันงานในหน�าท่ีของพระองค�   คือประสานงานกับเสนาบดีวางนโยบายทางการทหารและ
การหัวเมืองป6กษ�ใต�ไปถึงหัวเมืองมลายู รวมถึงพระองค�ยังได�จัดระเบียบการปกครองตลอดจนกําหนดเขต
สําหรับการปกครองท�องถิ่นให�รัดกุมข้ึน   

  ซึ่งเสนาบดีกลาโหมเป8นขุนนางที่มีอํานาจในการปกครองประเทศอย(างมาก เม่ือหันมาพิจารณา
ตําแหน�งผู�กํากับราชการกรมกลาโหม อันเป8นตําแหน(งของกรมหม่ืนศักดิพลเสพน้ันมียศสูงกว(าเสนาบดี
พระองค�ซึ่งเป8นเจ�านายกํากับกรมกลาโหมย(อมเป8นเจ�านายพระองค�หน่ึงที่มีอํานาจมากด�วย อีกสาเหตุท่ี
รัชกาลที่ 3 ทรงเลือกพระองค�ขึ้นเป8นพระมหาอุปราช คือความสัมพันธ�ท่ีดีต(อกันจนกล(าวได�ว(าพระองค�
ทรงเป8นเหมือน “เพื่อนสนิท” เพราะแม�จะมีฐานะเป8น “อา – หลาน” แต(มีพระชนมายุไล(เล่ียกันโดยผู�
เป8นอามีชันษาแก(กว(าเพียง 2 ป=เศษเท(าน้ัน และยังอยู(ในพระยศระดับพระองค�เจ�าเช(นเดียวกัน รวมถึงทรง
ได�รับเลือกทํางานราชการแผ(นดินท่ีสําคัญพร�อมๆกันด�วย โดยกรมหม่ืนศักดิพลเสพ (กรมพระราชวังบวรฯ
มหาศักดิพลเสพ) กํากับกรมกลาโหม ส(วนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� (พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว) 
ทรงกํากับกรมพระคลัง ซึ่งเป8นกรมท่ีสําคัญต(อการปกครองอย(างมากในขณะน้ัน ส(งผลให�ทั้งสองพระองค� 
มีโอกาสได�ปรึกษาข�อราชการต(างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกันทั้งทางตรงและทางอ�อม  ซึ่งนอกจากความสัมพันธ�ใน
หน�าท่ีกํากับกรมแล�ว ในยามสงครามก็ยังมีโอกาสทํางานประสานบัญชาการทัพร(วมกันในคราวท่ีเสด็จ
ออกไปขัดตาทัพพม(าในป=พ.ศ.2363  ท่ีกาญจนบุรีและเพชรบุรี นอกจากน้ันท้ังสองพระองค�ยังได�มีโอกาส
ร(วมงานกันอีกในตอนปลายรัชกาล  คือร(วมเป8นตุลาการคดีระหว(างเจ�าพระยามหาเสนาสมุหพระกลาโหม
กับเจ�าพระยาอภัยภูธรสมุหนายก100  

เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัวและกรมพระราชวังบวรฯ มหาศักดิพลเสพ         
มีความเป8นญาติและเพื่อนสนิทเป8นพื้นฐานท่ีมั่นคงมาตลอดรัชกาลแล�ว ต(อมาเม่ือพระบาทสมเด็จ      
พระพุทธเลิศหล�านภาลัยเสด็จสวรรคตและเกิดป6ญหาเรื่องรัชทายาท ด�วยความเห็นของข�าราชการ        

                                                           
100 ประภัสสร บุญประเสริฐ, “ขอบเขตพระอํานาจของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัตนโกสินทร�,” (อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516), 49 – 53  
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ที่แตกเป8นสองฝ0าย ฝ0ายหน่ึงสนับสนุนสมเด็จเจ�าฟBามงกุฎ ส(วนอีกฝ0ายสนับสนุนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� 
จึงเป8นท่ีแน(นอนว(ากรมหม่ืนศักดิพลเสพย(อมสนับสนุนกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� ประกอบกับที่พระองค�ทรง
มีกําลังและอํานาจมากย(อมเป8นเคร่ืองสนับสนุนได�เป8นอย(างดี ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว
จึงได�ขึ้นครองราชย�โดยปลอดภัย ซึ่งการที่พระองค�โปรดเกล�าฯสถาปนากรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป8น   
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลน้ัน นอกเหนือจากทรงตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและประสบการณ�  
ในการปกครองแล�ว ยังเป8นการตอบแทนที่พระองค�ทรงสนับสนุนให�ได�ราชสมบัติด�วย 

จากประวัติศาสตร�ภาพรวมข�างต�นแสดงให�เห็นว(าวังหลวงและวังหน�าทั้งสองรัชกาล ต(างก็มี
ความสัมพันธ�อันดีซึ่งกันและกัน อย(างในรัชกาลที่ 2 น้ันทั้งสองพระองค�ต(างก็ทรงเคยประทับร(วมกันท่ี 
พระนิเวศน�เดิมมาก(อนในฐานะสมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ ต(อมาเมื่อทรงได�รับการสถาปนาเป8นวังหน�า   
และไปประทับท่ีพระราชวังเดิมแล�ว ทั้งสองพระองค�ก็ยังประทับอยู(ไม(ห(างกัน จนกระทั่งเม่ือขึ้นครองราชย�
และสถาปนากรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ� ยกพระนิเวศน�เดิมให�กับกรมขุนธิเบศรบวรแล�ว 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยได�เสด็จย�ายจากพระราชวังเดิมไปพระทับที่พระราชวังหลวง  
ส(วนกรมพระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ�ได�เสด็จจากพระนิเวศน�เดิมไปประทับที่วังหน�า ทั้งสองพระองค� 
ก็ยังคงประทับอยู(ไม(ห(างกันและยังได�ปฏิบัติราชการร(วมกันเสมอมา ส(วนในรัชกาลที่ 3 ด�วยเหตุที่ท้ังสอง
ทรงปฏิบัติราชการร(วมกันมาในรัชกาลก(อนและแม�จะมีศักด์ิเป8นอา – หลานแต(ด�วยพระชันษาท่ีไม(ห(างกัน
ทั้งสองพระองค�จึงทรงอยู(ด�วยกันฉันมิตร รวมไปถึงทั้งสองพระองค�ยังทรงเคยประทับในบริเวณเดียวกันใน
สมัยรัชกาลที่ 2  โดยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร�ทรงประทับอยู(ท่ีวังตะวันตก101 ส(วนกรมหมื่นศักดิพลเสพ
ทรงประทับอยู(ท่ีวังกลาง ซึ่งเมื่อทรงข้ึนครองราชย�แล�วทั้งสองพระองค�จึงสามารถปฏิบัติราชการร(วมกันได� 

ส(วนความสัมพันธ�ในสายพระวงศ�วังหน�าระหว(างกรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพกับ     
กรมขุนธิเบศรบวรผู�สร�างวัดน้ันตามศักด์ิเป8นอา – หลานกัน แต(กรมขุนธิเบศรบวร (หลาน) มีพระชันษา  
สูงกว(า 7 ป= ประกอบกับพระองค�ทรงเป8นพระโอรสองค�ใหญ(ในกรมพระราชวังบวรฯรัชกาลก(อน ดังน้ัน
พระองค�จึงน(าจะเป8นท่ียําเกรงในหมู(สายพระวงศ�วังหน�ารวมถึงกรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพด�วย 
ซึ่งจากความสัมพันธ�ประกอบกับบริบททางสังคมท่ีมีการติดต(อกับจีน ซึ่งส(งผลต(อศิลปกรรมไทยแล�ว         
“พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” จึงถูกสันนิษฐานว(าได�แรงบันดาลใจและเริ่มสร�างในรัชกาลท่ี 3 ประกอบกับ
การที่เจ�านายสายวังหน�าเป8นผู�สร�างวัดจึงน(าจะมีงานศิลปกรรมท่ีบอกถึงความเป8นวังหน�าด�วย   

                                                           
101 ฝ0ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร, วังท(าพระ: ศูนย�กลางของช(างสิปปZหมู( 200 ป=, (กรุงเทพฯ: ฝ0ายศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 24 – 28. 
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ดังน้ันจึงต�องมีการตรวจสอบศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว 
รวมถึงศิลปกรรมที่ร(วมสมัยกับวัดวงศ�มูลวิหารอย(างศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จ    
พระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัวและศิลปกรรมอ่ืนๆในช(วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการตรวจสอบศิลปกรรม  
แบบพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลด�วย  

รูปแบบศิลปกรรมที่สัมพันธ�กับ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” 

 วัดในสมัยรัชกาลท่ี 3 น้ันถือว(ามีรูปแบบศิลปกรรมท่ีสําคัญ เน่ืองจากเป8นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หรือการปฏิรูปโดยเฉพาะงานสถาป6ตยกรรมจําพวกพระอุโบสถและวิหาร ซึ่งเปล่ียนแปลงรูปแบบจาก 
“แบบประเพณีนิยม” คืออาคารแบบด้ังเดิมท่ีมีการสร�างสืบต(อกันมาต้ังแต(สมัยสุโขทัย อยุธยา มาถึงสมัย
รัตนโกสินทร�ตอนต�น ซึ่งประกอบด�วยเครื่องลํายอง และหน�าบันเป8นเครื่องไม�แกะสลัก เปล่ียนมาเป8น 
“แบบพระราชนิยม” คืออาคารท่ีมีอิทธิพลศิลปะจีน โดยลักษณะสําคัญคือเป8นอาคารคล�ายเก[งจีน      
เรียบง(ายแต(มีความม่ันคงแข็งแรง มีโครงสร�างเป8นอาคารท่ีมีพาไล คือส(วนของทางเดินและหลังคาที่ย่ืน
ออกมาโดยรอบอาคาร และใช�เสาส่ีเหล่ียมรองรับนํ้าหนักของหลังคาแทนเสาย(อมุมเพื่อความแข็งแรง  
ส(วนหน�าบันเปล่ียนจากเครื่องไม�แกะสลักมาเป8นก(ออิฐถือปูนประดับกระจกสีหรือกระเบื้องเคลือบแทน 
ด�วยเหตุน้ีจึงสร�างอาคารขนาดใหญ(ให�คงทนถาวรอยู(ได�นาน 

รูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู�หัว 

 การก(อสร�างอาคารหลังคาคลุมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ถือได�ว(าเป8นการเปล่ียนแปลงรูปแบบครั้งสําคัญ
ในงานสถาป6ตยกรรม คือการสร�างอาคารที่มีลักษณะของอิทธิพลจีนที่เรียกว(า “แบบพระราชนิยม” ซึ่งเม่ือ
กล(าวถึงอาคารหลังคาคลุมในสมัยน้ีมักมองเป8นแบบพระราชนิยมเสมอ แต(ในความเป8นจริงแล�ว      
อาคารสมัยรัชกาลท่ี 3 ที่เป8นแบบประเพณีนิยมก็ยังมีการสร�างอยู(อย(างต(อเน่ือง ดังสมเด็จฯเจ�าฟBากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ�ทรงกล(าวว(า “การสร�างอาคารแบบนอกอย�างและในอย�างมีการสร�างปะปนกัน     
บางวัดอาจมีอาคารท้ังสองแบบก็มี เช�นวัดกัลยาณมิตรฯวิหารพระโตสร�างในอย�าง โบสถ� การเปรียญสร�าง
นอกอย�าง”102 ดังน้ันจึงกล(าวได�ในช้ันต�นว(าอาคารท่ีสร�างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 น้ี  มีท้ังรูปแบบท่ีเป8นแบบ
พระราชนิยมและแบบประเพณีนิยมที่สร�างขึ้นพร�อมๆกัน มีข�อสังเกตคือ วัดท่ีสร�างข้ึนใหม(หรือบูรณะใหม(
หมดทั้งวัดและวัดที่สร�างขึ้นโดยขุนนางต(างๆ ส(วนใหญ(จะเป8นแบบพระราชนิยม ส(วนวัดที่มีการสร�าง
เพิ่มเติมในพื้นที่วัดเดิมที่เคยมีอาคารแบบประเพณีนิยมอยู(แล�วก็จะสร�างตามแบบประเพณีนิยม เช(น พระ
อุโบสถวัดอรุณราชวราราม  พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม เป8นต�น 
                                                           

102 สาส�นสมเด็จ เล(ม 25 (กรุงเทพฯ : องค�การค�าคุรุสภา 2505), 2 – 3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 23 : พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม (ภาพจากhttps://plus.google.com/112477067969535543890/photos 
เข�าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2557) 

 อย(างไรก็ตามแม�ว(าอาคารแบบประเพณีนิยมยังมีการสร�าง แต(สังเกตได�ว(ารูปแบบและโครงสร�าง  
ก็มีความแตกต(างจากแบบเดิม และมีลักษณะร(วมในรัชสมัยของพระองค�เกิดขึ้น เช(น อาคารขนาดใหญ( 
ส(วนหน�าบันที่ก(ออิฐถือปูนประดับด�วยกระเบ้ืองเคลือบเป8นลวดลายแบบจีน และมีการเพิ่มเติมโครงสร�าง
อาคารที่สําคัญคือการเพิ่มพาไลและเสาพาไลรับนํ้าหนักด�านข�าง ตัวเสาพาไลมักเป8นแท(งส่ีเหล่ียมใหญ(   
ไม(มีการประดับบัวหัวเสา จึงทําให�สามารถรับนํ้าหนักส(วนหลังคาได� ส(งผลให�มีความมั่นคงแข็งแรง  

การวิเคราะห�กลุ(มรูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว 

กลุ�มที่ 1 แบบประเพณีนิยม มักพบในกลุ(มวัดท่ีสร�างเพิ่มเติมหรือบูรณะใหม( ทั้งน้ีคงเกี่ยวเน่ือง
กับวัดท่ีมีมาแต(เดิมอาจมีอาคารหรือส่ิงก(อสร�างเดิมอยู(แล�วหรือมีระบบแผนผังที่บังคับอยู( จึงมีความ
จําเป8นต�องทําแบบประเพณีนิยมตามเดิมและเพื่อไม(ให�ขัดกับอาคารอ่ืนๆท่ีมีมาก(อน ซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญ 
คือการทําส(วนของหลังคาแบบประเพณีนิยมคือมีเครื่องลํายอง ส(วนหน�าบันเป8นเครื่องไม�แกะสลัก103  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 ส(วนของโครงสร�างหลังคาโดยเฉพาะหน�าบันท่ีเป8นเครื่องไม�แบบน้ีสามารถบอกได�ว(าเป8นงานท่ีซ(อมในสมัยรัชกาลท่ี 3 

ตามแบบเดิม เพราะเป8นโครงสร�างทางศิลปกรรมท่ีสืบมาจากสมัยอยุธยา ส(วนถ�าเป8นงานท่ีสร�างใหม(ในสมัยน้ีแม�จะจัดอยู(ในกลุ(ม
ประเพณีนิยมแต(หน�าบันจะไม(ใช(ไม�แกะสลัก แต(จะเป8นการประดับปูนป6iนพวกลายพรรณพฤกษาแทน ประกอบด�วยลายใบไม�ตาม
ธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลจีน (ดูเพ่ิมเติมในศักด์ิชัย สายสิงห�, งานช(างสมัยพระน่ังเกล�าฯ, (กรุงเทพ: สํานักพิมพ�มติชน, 2551, 77.) 
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โดยพระอุโบสถจะสร�างขึ้นบนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�า รูปทรงอาคารเป8นทรงโรงก(อผนังท้ัง 4 ด�าน 
ยกพื้นจากระดับพื้นดินสูงพอสมควร รอบนอกของอาคารทําเป8นพื้นเฉลียงและระเบียงต(อออกไป        
สามารถเดินได�โดยรอบ ริมเฉลียงซึ่งอยู(ทางด�านสกัดหัวและท�ายตัวอาคารกับริมระเบียงซ่ึงอยู(ทางด�านข�าง
ทั้ง 2 ด�านก(อเสาต�นส่ีเหล่ียมต้ังเรียงรายเป8นระยะๆไปโดยรอบเพื่อรับหลังคาพาไลซึ่งอยู(ทางด�านหน�าและ
ป=กนกที่คลุมอยู(ทางด�านข�าง การก(อต�นเสาส่ีเหล่ียมทําเป8นเสาราย เพื่อรับหลังคาที่คลุมเฉลียงระเบียง 
และการต(อพื้นเป8นระเบียงให�เดินได�รอบตัวอุโบสถ ซ่ึงกล(าวได�ว(าเป8น แบบที่ได�คิดขึ้นใหม�โดยเฉพาะ     
ด�วยเหตุที่ต�องการขยายพื้นท่ีเฉลียงที่อยู(ทางด�านหน�าและต(อหลังคาด�านข�างให�กว�างเพื่อกันฝนไม(ให�สาด
พระอุโบสถ กับเพื่อประสงค�ในการขยายพื้นท่ีภายในตัวพระอุโบสถให�กว�าง และไม(ประสงค�ทําเสาร(วมใน 
ซึ่งเป8นส่ิงกีดขวางและไม(งามจึงมาก(อเสาขึ้นแต(ภายนอกเพื่อใช�ถ(ายนํ้าหนักของหลังคาแบ(งจากผนังอาคาร 
เหตุดังกล(าวน้ีจึงเป8นผลให�เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบภายนอกของพระอุโบสถขึ้น และในส(วนท่ีเป8นตัว
อาคารมีการเจาะช(องประตูทําเป8นทางเข�าด�านสกัดหัวและสกัดท�ายด�านละ 2 ช(องบ�าง 3 ช(องบ�าง      
ทางด�านข�างของตัวอาคารเจาะช(องหน�าต(างประจําห�องๆละ 1 ช(อง หน�าต(างนิยมป6iนปูนทําลวดลาย
ประกอบเป8นซุ�มคูหาแบบต(างๆ 104 ส(วนหลังคาของพระอุโบสถแบบน้ีนิยมทําหลังคามีช้ันลดด�านหน�า  
และด�านหลังด�านละ 3 ช้ัน ส(วนหลังคาคลุมตัวอาคารทําซ�อนกันด�านละ 3  –  4 ตับบ�าง กับหลังคาคลุม
เฉลียงหน�าหลังซ�อนกัน  2 – 3 ตับบ�าง หน�าบันนิยมทําด�วยไม�จําหลักเป8นลวดลายปOดกระจก จึงเป8น
ลักษณะเฉพาะของอุโบสถแบบประเพณีนิยมท่ีทําในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว 

กลุ�มที่ 2 แบบผสมระหว�างแบบประเพณีนิยมกับแบบพระราชนิยม คือวัดหรืออาคารที่สร�าง
ขึ้นใหม(ตามแบบประเพณีนิยมแบบปรับองค�ประกอบบางส(วน โดยข�อสังเกตที่ได�จากงานศิลปกรรม      
คืออาคารโดยรวมของกลุ(มน้ียังรักษาแบบประเพณีนิยม ได�แก( ส(วนหลังคาที่เป8นเครื่องไม�มุงกระเบื้อง     
มีช(อฟBา ใบระกา หางหงส� ที่สําคัญคือหน�าบันยังเป8นเครื่องไม�แกะสลัก ข�อสังเกตประการหน่ึงที่แตกต(าง
จากงานในกลุ(มท่ี 1 ซึ่งเป8นงานซ(อม คือขนาดของอาคารในกลุ(มท่ีสร�างขึ้นใหม(น้ี มีโครงสร�างของอาคาร
ขนาดใหญ�มาก ส(วนท่ีพัฒนาคือระบบเสารับนํ้าหนักขนาดใหญ(และมีเสาพาไลท่ีรับนํ้าหนักชายคา ระบบน้ี
เกิดขึ้นในกลุ(มอาคารท่ีสร�างขึ้นใหม(ทั้งแบบพระราชนิยมและแบบประเพณีนิยม จึงใช�เป8นข�อสังเกตได�ว(า
เป8นงานที่สร�างใหม(ในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยลักษณะของงานประดับอาคารที่สําคัญ คือการตกแต(งหลังคา 
ส่ิงท่ีใช�บ(งบอกว(าเป8นงานท่ีสําคัญในกลุ(มน้ีคือ ลวดลายบนหน�าบัน สามารถแบ(งได�เป8น 2 กลุ(ม105 

                                                           
104 เนตรนภิศ นาควัชระ ปOยนาถ นุนนาค และจุลทรรศน� พยาฆรานนท�, วัดในกรุงเทพฯ: การเปล่ียนแปลงในรอบ 200 ป= 

(พ.ศ. 2325-2525)  (กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ป= 
แห(งกรุงรัตนโกสินทร�" จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 145 – 146. 

105
 ศักด์ิชัย สายสิงห�, งานช(างสมัยพระน่ังเกล�าฯ, (กรุงเทพ: สํานักพิมพ�มติชน, 2551), 79 – 83. 
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กลุ(มท่ีมีการประดับลวดลายไทยแบบประเพณีนิยม ได�แก( ตรงกลางประดับพระนารายณ�ทรงครุฑ
หรือเทวดา แวดล�อมด�วยลายกระหนกเปลวหรือลายช(อหางโต มีลายเทวดาแทรกอยู(ด�วย ซึ่งในกลุ(มน้ีพบ
ในอาคารที่สร�างขึ้นใหม(และส(วนใหญ(เป8นงานท่ีสร�างต(อเน่ืองจากรัชกาลก(อนหรือเป8นอาคารที่สร�างขึ้นใหม(
ในวัดเดิมซึ่งพบอยู(เป8นจํานวนมาก เช(น พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม  เป8นต�น   

 อีกกลุ(มหน่ึงคือหน�าบันเป8นลายพรรณพฤกษา ลายดอกไม�ใบไม�พวกดอกโบต๋ันหรือลายก�านแย(ง 
วัดกลุ(มน้ี ได�แก(วัดท่ีสร�างใหม(ตัวอย(างท่ีสําคัญคือ วัดราชนัดดารามซึ่งเป8น 1 ใน 4 พระอารามท่ีพระองค�
โปรดเกล�าฯ ให�สร�างขึ้นใหม(ท้ังพระอาราม แต(เป8นเพียงวัดเดียวท่ีสร�างอาคารแบบประเพณีนิยม 

 

 

 
 

ด�วยเหตุที่อาคารท่ีสร�างขึ้นใหม(สามารถแบ(งออกได�เป8น 2 กลุ(มดังกล(าวน้ี จึงใช�เป8นข�อสังเกตได�ว(า
ถ�าเป8นงานที่สร�างเพิ่มเติมหรือสร�างต(อเน่ืองจากเดิม ซึ่งส(วนใหญ(เป8นวัดหลวงขนาดใหญ(วัดในกลุ(มน้ีจะ
สร�างแบบประเพณีนิยม และงานประดับลวดลายที่หน�าบันยังคงเป8นแบบแผนประเพณีคือเป8นลายไทย 
ได�แก( พระนารายณ�ทรงครุฑและลายกระหนก ส(วนวัดท่ีสร�างขึ้นใหม(ทั้งหมดแม�ว(าจะเป8นแบบประเพณี 
การประดับลวดลายที่หน�าบันได�เปล่ียนไป แต(ก็ยังอยู(ในกลุ(มของลายพรรณพฤกษาท่ียังรับกับอาคารแบบ
ประเพณีนิยมต(างจากกลุ(มท่ีเป8นแบบพระราชนิยมที่ประดับกระเบ้ืองเคลือบอย(างจีน106 

                                                           
106 ศักด์ิชัย สายสิงห�, งานช(างสมัยพระน่ังเกล�าฯ, (กรุงเทพ: สํานักพิมพ�มติชน, 2551), 83 – 84. 

ภาพที่ 24 (ซ�าย) : พระอุโบสถวัดราชนัดดาราม (ภาพจาก 
http://www.mf-club.com/showthread.php?tid=1729)
ภาพที่ 25 (บน) : พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก
http://www.dhammajak.net/board/files/_10_820.jpg  
เข�าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2557 
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กลุ�มที่ 3 แบบพระราชนิยม เป8นลักษณะของพระอุโบสถท่ีพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว
ทรงพระราชดําริขึ้นเป8นการส(วนพระองค�ซ่ึงนํากระบวนแบบอย(างจีนมาใช� เพราะสมัยน้ันได�ติดต(อกับจีน
และทรงนิยมศิลปกรรมต(างๆอย(างจีน วัตถุสถานต(างๆท่ีทรงสถาปนาขึ้นในพระอารามจึงมีท้ังแบบอย(างท่ี
ได�รับอิทธิพลศิลปกรรมของจีน และศิลปวัตถุท่ีเป8นแบบจีนแท�ส(งเข�ามาเพื่อการประดับตกแต(งพระอาราม 
ลักษณะของรูปแบบและทรวดทรงพระอุโบสถท่ีเป8นแบบพระราชนิยมน้ี ลักษณะส(วนใหญ(ของแผนผัง 
และตัวอาคารแต(ละแห(งคล�ายกัน คือมีพื้นผังเป8นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�ายกพื้นสูงขึ้นเล็กน�อย ตัวอาคารเป8นทรง
โรงก(อผนังล�อม มีระเบียงทางด�านข�างและเฉลียงด�านหน�าและด�านหลัง ริมระเบียงและเฉลียงก(อเสาตัน
ส่ีเหล่ียมต้ังขึ้นเป8นเสารายรอบเป8นระยะรับชายคา หลังคาส(วนพาไลและป=กนกด�านสกัดหัวและท�าย
อุโบสถเจาะช(องทําประตูมีทั้งทําด�านละช(องและด�านละ 2 ช(อง ทางด�านข�างเจาะช(องหน�าต(างประจํา
ห�องๆละ 1 ช(อง ริมช(องประตูและหน�าต(างนิยมป6iนลวดลายเครือเถาด�วยปูนเป8นลายดอกบzวย  หรือดอก
พุดตานลงรักปOดทองประดับกระจกเป8นซุ�มแบบต(างๆประจําอยู(แต(ละช(อง ช(องบานประตูและบานหน�าต(าง
ด�านนอกนิยมเขียนลวดลายปOดทองรดนํ้าเป8นส(วนมาก107 หน�าบันทําเป8นปูนป6iนลายมงคลอย(างจีน 

 

 

                                                           
107

 เนตรนภิศ นาควัชระ ปOยนาถ นุนนาค และจุลทรรศน� พยาฆรานนท�, วัดในกรุงเทพฯ: การเปล่ียนแปลงในรอบ 200 ป= 
(พ.ศ. 2325-2525)  (กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ป= 
แห(งกรุงรัตนโกสินทร�" จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 144. 

ภาพท่ี 26 (ซ�าย) : พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม                   
ภาพท่ี 27 (ล(าง) : หน�าบันพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม 
(ภาพจาก http://cherokee.exteen.com/20100403/entry    
เข�าถึงเม่ือ 26 มกราคม 2557 
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โดยลักษณะข�างต�นเป8นลักษณะของอุโบสถแบบพระราชนิยมที่ปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว และรูปแบบน้ีจะสืบต(อไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัวด�วย  
ซึ่งศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระองค�ได�มีพัฒนาการจากศิลปกรรมแบบไทยประเพณีและศิลปกรรม
แบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจการค�า การเมือง และเร่ืองของพระศาสนา 
โดยทรงมีแนวคิดในการสร�างอาคารอุโบสถหลายรูปแบบ ท้ังแบบการฟ}iนคติประเพณีนิยมอยุธยา หรือ
แบบประยุกต�จากแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัวด�วย 

รูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

 การก(อสร�างอาคารหลังคาคลุมในสมัยรัชกาลที่ 4 น้ัน พระองค�โปรดเกล�าฯให�สร�างขนาดเล็ก 
บริเวณกลางหน�าบันจะประดับเป8นภาพพระมหามงกุฎมีฉัตรกระหนาบสองข�างเสมอ ส(วนลวดลายท่ี
ประดับนิยมตกแต(งลายก�านขด และลายเทพพนม หลังคาประดับช(อฟBา ใบระกา และหางหงส� กับหลังคา
ที่มีลักษณะหลังคาหน�าบันก(ออิฐถือปูนเรียกว(า ทรงกระเท�เซ และตกแต(งหน�าบันเป8นลายดอกไม�เครือเถา
ด�วยกระเบ้ืองเคลือบสีจากจีน 108 

การวิเคราะห�กลุ(มรูปแบบพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว 

 กลุ�มที่ 1 แบบประเพณีนิยม พระอุโบสถประเภทน้ีมีรูปแบบท่ีได�รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยา 
กล(าวคือนิยมทําฐานไพทีหนุนให�สูงขึ้น ตัวอุโบสถเป8นทรงเป8นส่ีเหล่ียมผืนผ�าต้ังบนฐานไพที ด�านสกัดหน�า
และหลังอุโบสถต(อเป8นมุขเด็จย่ืนออกมา โดยต้ังเสาเหล่ียมย(อมุมไม� 12 ขึ้นคู(หน่ึงรับส(วนมุขเด็จ           
ทางด�านข�างท้ัง 2 ด�านก(อเสาเหล่ียมย(อมุมไม� 12 ขึ้นเป8นเสารายขนานไปตามยาวของตัวอุโบสถ         
เพื่อรับหลังคาป=กนกทั้ง 2 ด�าน หลังคาพระอุโบสถทําช้ันลดหน�าและหลังด�านละ 2 ช้ัน ส(วนหลังคา     
คลุมตัวประธานทําซ�อนกันถึง 4 ตับ ด�านสกัดหัวและท�ายพระอุโบสถเจาะประตูด�านละคู( ด�านข�างเจาะ
ช(องหน�าต(างประจําห�องๆละช(อง กรอบคูหาช(องประตูและหน�าต(างป6iนปูนเป8นลวดลายทรงมงกุฎปOดทอง
ประดับกระจก ส(วนท่ีเป8นหน�าบันทําพื้นเป8นเครื่องก(อป6iนปูนเป8นลวดลายกระหนก มีพระราชลัญจกร
ประดับอยู(ตรงกลางซึ่งลวดลายที่ป6iนด�วยปูนน้ีลงรักปOดทองและปOดกระจกในส(วนพื้น109  

                                                           
108 ณัฏฐภัทร จันทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2549), 251. 
109 เนตรนภิศ นาควัชระ ปOยนาถ นุนนาค และจุลทรรศน� พยาฆรานนท�, วัดในกรุงเทพฯ: การเปล่ียนแปลงในรอบ 200 ป= 

(พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ป= แห(ง
กรุงรัตนโกสินทร�" จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 148. 
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 สําหรับเครื่องมุงหลังคาพระอุโบสถมักมุงด�วย
กระเบื้องดินเผาเคลือบ และเป8นกระเบ้ืองแบบกาบไผ(
หรือกระเบื้องกาบูคล�ายกับเครื่องมุงพระอุโบสถในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระอุโบสถแบบประเพณีนิยมน้ี  
มีตัวอย(างเช(น พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ฯลฯ 

 

 

กลุ�มที่ 2 แบบนอกอย�าง พระอุโบสถแบบนอกอย(าง หรือแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว เป8นแบบที่ได�รับอิทธิพลและปรับปรุงจากแบบพระอุโบสถนอกอย(างที่เป8นแบบ
พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู(หัว แต(มีลักษณะและส(วนแตกต(างออกไปหลายประการ 

 พระอุโบสถแบบนอกอย(างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู(หัวได�รับการสร�างขึ้นบน
ฐานไพทียกพื้นสูง มีเฉลียงหน�าและหลังพร�อมด�วยระเบียงเดินได�รอบภายนอกอาคาร ตัวอุโบสถริมเฉลียง
และระเบียงก(อเสารายเป8นเสากลมซึ่งต(างจากอุโบสถในรัชกาลที่ 3 ท่ีก(อเป8นเสาส่ีเหล่ียม ตัวอาคารเป8น
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ�า เจาะประตูทางเข�าด�านหน�าและด�านหลังด�านละ 2 ช(อง ด�านข�างเจาะช(องหน�าต(าง
ประจําห�องๆละช(อง ช(องหน�าต(างและประตูแต(ละช(องป6iนปูนเป8นลายดอกบzวยใบเทศลงรักปOดทองติด
กระจกเป8นซุ�มคูหาทรงกรอบกระจังอย(างเทศ บานประตูและบานหน�าต(างเขียนลายปOดทองรดนํ้าทุกช(อง 
ส(วนท่ีเป8นเครื่องบน หลังคาทําเป8นช้ันลดหน�าและหลังด�านละ 2 ช้ัน หลังคาคลุมตัวประธาน ทําซ�อนกัน
ด�านละ 3 ตับ มีหลังคาพาไลคลุมเฉลียงด�านหน�าและหลังด�านละ 2 ตับ ซ่ึงพระอุโบสถแบบนอกอย(างใน
สมัยรัชกาลที่ 4 มีตัวอย(างเช(น พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร ฯลฯ110 

 นอกจากศิลปะจีนมีเข�ามามีอิทธิพลทางงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 และลดบทบาทลง     
ในสมัยรัชกาลที่ 4 น้ัน อิทธิพลงานศิลปะท่ีเข�ามาอีกระลอกและอยู(ต(อมาคือ “อิทธิพลศิลปะตะวันตก”      
ซ่ึงการเข�ามาของอิทธิพลศิลปะมีลักษณะคล�ายกับศิลปะจีนคือผ(านการติดต(อค�าขาย รวมถึงเป8นการสร�าง 
“ความศิวิไลซ�” แสดงให�เห็นว(าเป8นประเทศที่มีการพัฒนาโดยส(วนใหญ(จะนิยมในศิลปะแบบโกธิค 

                                                           
110

 เนตรนภิศ นาควัชระ ปOยนาถ นุนนาค และจุลทรรศน� พยาฆรานนท�, วัดในกรุงเทพฯ: การเปล่ียนแปลงในรอบ 200 ป= 
(พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภาระกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ป= แห(ง
กรุงรัตนโกสินทร�" จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2525), 149. 

ภาพที่ 28 : พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม ( 2 กุมภาพันธ� 
2557)          
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 ส(วนศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรฯ หรือที่เรียกว(า “สกุลช(างวังหน�า” น้ัน 
หมายถึงศิลปกรรมซึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต(ละพระองค�ทรงมีพระราชดําริสร�าง หรือ
ปฏิสังขรณ�ขึ้นโดยช(างในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือเรียกส้ันๆว(า “ช(างวังหน�า” 111 

รูปแบบสถาป9ตยกรรมสกุลช�างวังหน�า 

 ลักษณะสถาป6ตยกรรมสกุลช(างวังหน�าน้ันจะมีลักษณะหลังคาทรงจ่ัว ไม(ทํามุขลดเกิน 2 ช้ัน     
มุงกระเบ้ืองไม(เคลือบสี ไม(ใช�เครื่องลํายองแต(ใช�เครื่องรวย และทวยมีลักษณะพิเศษ ส(วนซุ�มประตู – 
หน�าต(างเป8นซุ�มบันแถลง  ซึ่งลักษณะสถาป6ตยกรรมในสมัยของ กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท    
จะเป8นลักษณะต�นแบบให�กับการสร�างอาคารในสมัยอ่ืนๆ โดยลักษณะของการปฏิสังขรณ�มักก(ออิฐถือปูน
หุ�มทับของเดิม ซ่ึงลักษณะเช(นน้ีพบได�ท่ีพระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ และวัดชนะสงคราม  ส(วนในสมัย     
กรมพระราชวังบวรฯ มหาเสนานุรักษ� เป8นหลังคาช้ันลด ใช�เครื่องลํายองแบบวังหลวง ส(วนหน�าบัน
ประดิษฐ�เป8นรูปสามเหล่ียมซ�อนกัน โดยแนวเส�นสามเหล่ียมตรงกลางทําเป8นเส�นหยักประดับด�วยลายไม�
จําหลักเป8นลายเครือเถาก�านขด   ส(วนซุ�มประตูหน�าต(างเป8นซุ�มบันแถลง คันทวยรูปพญานาคหางม�วนคํ้า
ชายคาระเบียงพระอุโบสถ ซุ�มเสมาเป8นซุ�มยอดบุษบก สมัยต(อมา กรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพ 
พระองค�ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีน โดยบานประตู – หน�าต(าง หน�าบานเขียนลายรดนํ้าหรือเขียนลาย
กํามะลอตกแต(งซุ�มประตูหน�าต(างด�วยเคร่ืองถ�วยลายครามและลายเขียนสีได�แก( วัดบวรสถานสุทธาวาส 
หลังคาพระอุโบสถทรงจตุรมุข ประดับเครื่องลํายอง หางหงส�แบบนาคเบือน ซุ�มประตู หน�าต(าง ประดับ
ลายปูนป6iนเป8นลายดอกไม�อย(างเทศ ลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึงคือ การสร�างอาคารท่ีไว�คอสอง     
ส(วนสมัยต(อมา พระบาทสมเด็จพระป45นเกล�าเจ�าอยู�หัว มีอิทธิพลศิลปะจีนและศิลปะตะวันตก โบสถ�สร�าง
หลังคาทรงจ่ัวแบบไม(มีเครื่องลํายอง เช(น พระอุโบสถวัดราชผาติการาม ส(วนในสมัย กรมพระราชวังบวรฯ 
วิไชยชาญ สถาป6ตยกรรมส(วนใหญ(เป8นแบบตะวันตกและไม(ปรากฏพระอารามที่ทรงสร�างหรือสถาปนา112 

 ลักษณะที่กล(าวมาข�างต�นถือว(าเป8นลักษณะเด(นในแต(ละรัชสมัยของกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลแต(ละพระองค�ซึ่งมักเป8นพระราชนิยมท่ีควบคู(ไปกับวังหลวง เน่ืองจากบริบททางสังคมในสมัยน้ันๆ 
แต(จะมีลักษณะบางประการอย(างการทําใบเสมาติดผนังพระอุโบสถ ท่ีปรากฏขึ้นในวังหน�าสมัยแรก      
จึงเป8นท่ีมาของการศึกษา พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป8นมาของวัดเก่ียวข�องกับวังหน�า 
และมีลักษณะการทําใบเสมาติดผนังใกล�เคียงกับสกุลช(างวังหน�าเช(นกัน 

                                                           
111 ณัฏฐภัทร จันทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม (ศิลปกรรมสกุลช(างวังหน�า 

สมัยรัตนโกสินทร�) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 1. 
112 เรื่องเดียวกัน, 3-6. 
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ภาพที่ 29 : หน�าพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร    
(17 มกราคม 2557) 

บทที่ 4 
องค�ประกอบทางสถาป#ตยกรรมของ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” 

หลักฐานแผ,นป-ายทองเหลืองหน�าพระอุโบสถ     
ท่ีแสดงประวัติของวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน ระบุว,า  

“ . . . วัดวงศมูล ในปจ จุบันที่ เห ลือถาวร วัต ถุก็คื อ        
ตัวอาคาร ท่ีเป นพระอุโบสถขนาดกลางหน่ึงหลัง  
ต้ังอยู)ในบริเวณกรมอู)ทหารเรือ แบบชนิดมุงกระเบื้อง
เคลือบสี มีช)อฟ/า  ใบระกา หางหงส0  ป1ดกระจก     
หน2าบันแกะลายป1ดกระจกพระอุโบสถของวัดวงศมูล 
เป นแบบห2าห2องต้ังอยู)บนฐานรับเอวขันธ0113 (เอวขันธ0
หมายถึงฐานโบสถ0ที่ ต้ังอยู)บนฐานรับอีกช้ันหน่ึง)    

เอวขันธ0เป นแบบฐานปทม0มีลูกแก2ว รูปทรงหลังคาซ2อนสองช้ันมีพะไลแบบระเบียงและเฉลียงหน2า   
เฉลียงหลังตามรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี ๔  ซุ2มประตูหน2าต)างป=นปูนศิลปะแบบสมัยรัชกาลที่ ๔  
ลายป=นปูนแบบน้ีเป นลายป=นปูนท่ีเปล่ียนระบบรูปแบบและลายซึ่งแต)ก)อนจะนิยมแบบประเพณีนิยมคือ
แบบทรงมณฑปและทรงบันแถลง ได2เปล่ียนขบวนลายท่ีประดับกรอบหน2าต)างประตู เป นลายแบบใบไม2
ดอกไม2อยู)ในวงกรอบแบบเรือนแก2วซึ่งลายแบบน้ีเราเรียกว)าลายอย)างเทศ เพราะต้ังแต)สมัยรัชกาลที่ ๓ 
แห)งกรุงรัตนโกสินทร0มีการตกแต)งสถาปตยกรรมโดยเฉพาะประตูหน2า ลายท่ีประดับที่ซุ2มนอกจากจะมี
ลายซุ2มแบบประเพณีนิยมแบบไทยคือซุ2มทรงมณฑป และซุ2มทรงบันแถลง ได2เกิดลายประดับซุ2มประตูอีก
อย)างหน่ึง คือทํากรอบซุ2มแบบเรือนแก2วน้ันมีการนําเอาลายดอกไม2มาประดับให2เกิดเป นซุ2มแบบใบไม2 
ดอกไม2 ทีทรวดทรงแบบเรือนแก2ว เช)นวัดหลายๆวัดท่ีสร2างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช)นวัดเครือวัลย0วรวิหาร   
วัดนางนอง วัดนางชี ฯลฯ และซุ2มท่ีวัดวงศมูลวิหารน้ีก็เป นลายท่ีสืบต)อจากลายที่ใช2ประดับกรอบประตู
หน2าต)างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งวัดที่สร2างในสมัยรัชกาลที่ ๔ น้ีก็เป นศิลปะที่ต)อเน่ืองกัน ดังจะเห็นได2ว)า   
วัดท่ีสร2างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็นิยมทําลายท่ีนํามาตกแต)งกรอบประตูหน2าต)างเป นลายใบไม2ดอกไม2     
เช)น วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหารในกรุงเทพฯ เป นต2น…” 

                                                           
113 “เอวขันธ�” หรือ “เอวขัน” หมายถึง เอวท่ีคอด มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว,า เชิงบาตร โดยเป8นช่ือท่ีเรียกเทียบเคียงลักษณะ

คอดของท่ีรองบาตรพระ ช,างโบราณทําไว�ท่ีส,วนฐานของอาคาร เช,น อุโบสถ วิหาร โดยใช�ส,วนคอดของเชิงบาตรเป8นพ้ืนท่ีประดับรูป
ประติมากรรม รวมถึงเชิงบาตรยังหมายถึงส,วนท่ีคอดอยู,เหนือเรือนธาตุท่ีมีรูปครุฑแบกของเจดีย�ทรงปรางค�อีกด�วย (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมใน, งานช,างคําช,างโบราณ: ศัพท�ช,างและข�อคิดเก่ียวกับงานช,างศิลปBไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 79.) 
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 จากหลักฐานข�างต�นสามารถสรุปเบื้องต�นได�ว,า ลักษณะส,วนใหญ,จะเป8นอิทธิพลงานศิลปกรรมใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว โดยเน้ือหาจะอิงกับประวัติของวัดที่พระองค�ทรงบูรณะ114       
แต,ด�วยพระอุโบสถมีลักษณะบางประการท่ีต,างไปจากศิลปกรรมในรัชกาลที่ 4 จึงต�องมีการตรวจสอบ
องค�ประกอบทางสถาป#ตยกรรม ซ่ึงจะทําให�เห็นถึงรายละเอียดและเกิดการเปรียบเทียบกับยุคสมัย 

องค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมของ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”  

 องค0ประกอบทางสถาปตยกรรม หมายถึง ส,วนของอาคาร รวมท้ังสภาพแวดล�อมโดยรอบ        
ที่รวมข้ึนเป8นสถาป#ตยกรรมทั้งรูปลักษณ�อาคารหรือแผนผังรวม เพื่อให�มีความหมายภายใต�แนวคิดน้ันๆ 
ซึ่งจะประกอบด�วยโครงสร�างและส,วนต,างๆของอาคารมารวมกัน เพื่อก,อให�เกิดลักษณะของรูปแบบอาคาร
หรือแผนผังโดยรวมอย,างใดอย,างหน่ึงหรือท้ังสองอย,างที่สามารถตอบสนองต,อความต�องการทั้งในเชิง
ประโยชน�ใช�สอยหรือในเชิงคติความเช่ือ โดยตามความหมายขององค�ประกอบทางสถาป#ตยกรรมดังกล,าว 
สามารถแบ,งส,วนประกอบหลักได�เป8น 3 ส,วน115 คือ       
 - องค�ประกอบของแผนผัง        
 - องค�ประกอบอาคาร            
 - องค�ประกอบรองของอาคาร 

องค�ประกอบของแผนผัง 

องค�ประกอบของแผนผัง หมายถึง ลักษณะทางกายภาพบนระนาบนอนของพื้นที่ซ่ึงบอกถึงขนาด 
ขอบเขต ตําแหน,งที่ ต้ัง ความสัมพันธ�ระหว,างส,วนประกอบต,างๆของอาคารหรือกลุ,มอาคาร116           
โดยสามารถแยกลักษณะของแผนผังออกได�เป8น 3 ประเภทคือ      
 - แผนผังพุทธาวาส หมายถึง แบบแผนการกําหนดตําแหน,งท่ีต้ังหรือทิศทางของอาคารต,างๆใน
เขตพุทธาวาส สําหรับวัดวงศ�มูลวิหารหลักฐานป#จจุบันไม,พบอาคารอ่ืนนอกจากพระอุโบสถ117 

                                                           
114 ข�อกําหนดตามความหมายในระเบียบกรมศิลปากร ว,าด�วยการอนุรักษ�โบราณสถาน พ.ศ.2528 ระบุว,า การบูรณะ 

หมายถึง การซ,อมแซมและปรับปรุงให�มีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท,าท่ีจะทําได� แต,ต�องแสดงความแตกต,างส่ิงท่ี
มีอยู,เดิมและส่ิงท่ีทําข้ึนใหม, (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว, กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547, 38) 

115 สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2547), 90. 

116 เรื่องเดียวกัน, 91. 
117 สันนิษฐานเบ้ืองต�นได�ว,าวัดวงศ�มูลวิหารในเขตพุทธวาสอาจจะมีเพียงพระอุโบสถหลังเดียวเท,าน้ัน แต,ก็มีความเป8นไปได� 

ท่ีจะมีพระเจดีย� เน่ืองจากมีการขุดพบพระพิมพ�ในบริเวณวัดแต,ยังไม,ปรากฏหลักฐานสถานท่ีท่ีพบ (พระสมเด็จแหวกม,านวัดทรงประมูล) 
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ภาพที่ 30 : ใบเสมาแบบติดผนังพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร              
(17 มกราคม 2557) 

- แผนผังสีมา หมายถึง แบบแผนการกําหนดขอบเขตและตําแหน,งของสีมาที่ล�อมพื้นที่  โดยสีมา 
มี 2 ชนิด คือ พัทธสีมา หมายถึงเขตท่ีสงฆ�กําหนดข้ึนเองเพื่อใช�ทําสังฆกรรม    ซึ่งการผูกเป8นพัทธสีมาน้ัน 
เขตดังกล,าวจะต�องได�รับการพระราชทานถวายจากพระเจ�าแผ,นดิน ที่เรียกว,า วิสุงคามสีมา มี 2 ลักษณะ 
ได�แก, ขัณฑสีมา (เป8นสีมาขนาดเล็กที่ผูกล�อมเฉพาะแต,โรงพระอุโบสถ)  และมหาสีมา (เป8นสีมาขนาดใหญ,
ท่ีผูกล�อมโดยรอบบริเวณทั้งวัด) ส,วนอีกชนิดหน่ึงคือ อพัทธสีมา หมายถึงเขตที่สงฆ�ไม,ได�กําหนดข้ึนเอง  
เป8นแต,เพียงกําหนดข้ึนไว�เป8นที่รู�กันเท,าน้ัน118  

ในกรณีวัดวงศ�มูลวิหารมีลักษณะเสมาเป8นแบบขัณฑสีมา119 
โดยเสมาจะใช�ล�อมพระอุโบสถ ซึ่งวัดวงศ�มูลวิหารมีเสมาชนิดเป8นใบ  
หมายถึงเสมาที่ทําเป8นแผ,นแบน โดยเป8นแบบเสมาติดผนัง120     
(โดยบางกรณีตรงมุมท้ังส่ีของอาคารจะใช�ใบเสมาแบบ เสมาคด121  
ซ่ึงมีการจัดวางแบบวางตามยาวตอนมุม) 

- แผนผังและลักษณะรูปแบบอาคาร 
สําหรับพระอุโบสถวัดวงศ�มู ล วิหาร น้ัน        
มีลักษณะผังอาคารเป8นแบบมีพาไล หมายถึง
อาคารท่ีภายนอกยกระดับพื้นทําทางเดิน
รอบ มีเสาต้ังรับหลังคาที่คลุมลงมา ภายใน
อาคารไม,มีเสาร,วมใน กล,าวคือแผนผังอาคาร
มีลักษณะเป8นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�า ประตูเข�าได�
สามด�านโดยประตูหน�าหันออกทางทิศเหนือ
และอาคารมีพะไลคลุมทางเดินรอบ 

                                                           
118 สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2547), 102. 
119  เน่ืองจากป#จจุบันวัดวงศ�มูลวิหารมีเพียงพระอุโบสถหลังเดียวเท,าน้ัน และไม,ปรากฏหลักฐานการถอนนิมิตหรือใบเสมา 

จึงสันนิษฐานว,าวัดน้ีน,าจะไม,มีเสมาแบบมหาสีมาแต,มีเพียงเสมาแบบขัณฑสีมาเท,าน้ัน  
120 การทําใบเสมาแบบแนบหรือติดกับผนังพระอุโบสถน้ัน ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ-าจุฬาโลก

กรณีพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ และวัดชนะสงคราม เน่ืองจากขนาดของพระอุโบสถเสมอพอดีกับแนวเขตของสีมา  
121 หมายถึง ใบเสมาชนิดแบนท่ีทําเป8นมุมหักฉากแนบติดกับมุมผนังอาคาร โดยมุมหักน้ันอยู,ตรงก่ึงกลางของด�านกว�างเสมา 

ภาพที่ 31 : พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร (17 มกราคม 2557) 
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ภาพที่ 32 : หน�าบันพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร (17 มกราคม 2557) 

ส,วนลักษณะรูปแบบอาคารน้ันทําหลังคาทําเป8นมุขลด
หน�า – หลัง โดยมีผืนหลังคาซ�อนกันสามตับ ซึ่งพระอุโบสถ
หลังน้ีเป8นแบบไทยประเพณี ท่ีส,วนของหลังคาจะใช�เครื่อง
ตกแต,งประกอบอย,างแบบแผนเดิมของสถาป#ตยกรรมไทย
ท้ังหมด  มีช,อฟ-า ใบระกา หางหงส� ไขราหน�าจ่ัว และหน�าบัน
แกะสลักไม� 

  

 

องค�ประกอบอาคาร 

 องค�ประกอบอาคาร หมายถึงส,วนของอาคาร       
ซ่ึงประกอบขึ้นด�วยส,วนประกอบย,อยต,างๆ โดยท่ัวไปมักจะมี
การเสริมส,วนต,างๆของส,วนประกอบน้ันให�มีความวิจิตรข้ึน  
ซ่ึงการจําแนกลักษณะองค�ประกอบต,างๆของอาคารน้ัน 
สามารถแบ,งได�เป8น 3 ส,วน122 คือ    
 - ส,วนฐานเรือน หมายถึง ส,วนประกอบท่ีอยู,บริเวณ
ช,วงล,างของอาคาร     
 ฐานอาคาร หมายถึงองค�ประกอบของอาคารที่ทํา
หน�าท่ีเสริมรับตัวเรือน โดยส,วนใหญ,มักมีรูปร,าง และขนาดที่
เห็นได�อย,างชัดเจน โดยพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารมีลักษณะ
เป8น ฐานสิงห0 

 

                                                           
122 สมคิด จิระทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2547), 133. 

ภาพที่ 33 : ฐานอาคารพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหาร (17 มกราคม 2557) 
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ส,วน ฐานเรือน (หมายถึงส,วนของฐานท่ีรองรับอาคาร
หรือเรือนประธานโดยตรง) ของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร 
เป8นเชิงบาตรสองช้ันรองรับลูกแก�ว แนวฐานเรือนตกท�องช�าง 

บันได ส,วนประกอบทางสถาป#ตยกรรมที่ใช�เป8นทาง
เช่ือมต,อระหว,างพื้นที่ต,างระดับ ในอาคารประเภทพระอุโบสถ
มักทําเป8นบันไดก,ออิฐถือปูนโดยแบ,งออกเป8น 2 กรณีคือ  

บันไดทางข้ึนระเบียง เป8นบันไดท่ีเช่ือมต,อระหว,างพื้น
ลานข้ึนสู,พื้นระเบียงพระอุโบสถ มีลักษณะเป8นบันไดประชัน 
หมายถึง บันไดที่มีทิศทางการขึ้นอยู,ในลักษณะต้ังฉากกับ
ระนาบฐาน โดยมี ท้ังสามด�านคือสกัดหน�าทางทิศเหนือ        
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพระอุโบสถด�านละสองฝ#Zง 
ราวหรือพนักบันไดจะมีสองข�าง เชิงบันไดตัดตรงเป8นแนวฉาก 
ต้ังสิงโตหินอย,างจีนประดับ 

ส,วน บันไดอาคาร เป8นบันไดท่ีเช่ือมต,อระหว,างพื้น  
ระเบียงพระอุโบสถข้ึนสู,พื้นอาคาร มีลักษณะเป8นบันไดประชิด 
หมายถึง บันไดท่ีมีทิศทางการขึ้นอยู,ในลักษณะขวางกับระนาบ

ฐาน บันไดประเภทน้ีจะมีราวหรือพนักบันไดด�านเดียว โดยจะ
ทําเป8นทางข้ึนสองทางมาบรรจบกันบริเวณชานพัก   ซ่ึงต,อย่ืน
ออกมาจากพะไลหรือเฉลียง โดยบันไดลักษณะน้ีจะมีเพียงด�าน
สกัดหน�าทางทิศเหนือของพระอุโบสถเท,าน้ัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 (บน) : ฐานเรือนพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร       
ภาพที่ 35 (กลาง) : บันไดทางข้ึนระเบียงพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหารเป8นแบบบันไดประชัน        
ภาพที่ 36 (ล,าง) : บันไดอาคารพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารเป8นแบบ
บันไดประชิด (17 มกราคม 2557) 



 

ภาพที่ 37 : พนักระเบยีงพระอุโบสถ
วัดวงศ�มูลวิหาร (17 มกราคม 

ภาพที่ 38 (บน) : ซุ�มประตู
ลักษณะพิเศษ คือมีการประดบัปนูป#[นรูปครุฑ
ภาพที่ 39 (ล,าง) : ซุ�มหน�าต,างพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร      
(17 มกราคม 2557) 

- ส,วนเรือน หมายถึง ส,วนประกอบบริเวณตอนกลาง
แบ,งออกเป8นส,วนประกอบ

ส�วนประกอบภายนอกอาคาร

ซุ2มประตู – หน2าต)าง
อาคารที่ทําหน�าท่ีในการกําหนดความสว,างท่ีจะเข�าสู,ภายใน
โดยบริเวณกรอบหน�าต,างด�านนอกอาคาร นิยมประดับ 
ซึ่งการประดับตกแต,งนิยมใช�ปูน
ประกอบเป8นรูปทรงแบบต,างๆจนกลายเป8นระเบียบแบบแผ
ในส,วนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร
“ซุ�มทรงฝรั่งอย,างเทศ”123

อย,างจีนหรือเทศ ล�อโครงกรอบภาพหรือกรอบกระจกของฝรั่ง

                                                          
123  ด�วยลักษณะของซุ�มรูปแบบใหม, คือ 

แพร,หลายในสมัยรัชกาลท่ี 3 จนอาจกล,าวได�ว,า
หรือทรงปฏิสังขรณ� ซึ่งรูปแบบซุ�มดังก

พระอุโบสถ   
มกราคม 2557) 

ซุ�มประตูพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร ด�านบนมี
ลักษณะพิเศษ คือมีการประดับปนูป#[นรูปครุฑ                    

ซุ�มหน�าต,างพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร      

พนักระเบียง ส,วนประกอบทางสถาป#ตยกรรม
หน�าที่เป8นราวก้ันระหว,างพื้นต,างระดับ
ประมาณ 1 เมตร ตอนบนก,อทับหลังเป8นบัวหลังเจียด 
โดยจะก,อพนักถึงกันทุกช,วงเสา  เว�นช,วงบันไดทางขึ้นเท,าน้ัน
ซ่ึงพนักระเบียงของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ีทําเป8นพนัก
โปร,งที่กรุด�วยกระเบื้องเคลือบสีรูปส่ีเหล่ียม
ลายโปร,งด�วยกระบวนลายแบบจีน ผิวนอกเคลือบสีเขียว 
โดยวิธีการกรุน้ันจะกรุเป8นแผ,นติดต,อกันไปตลอดท้ังช,วงพนัก

หมายถึง ส,วนประกอบบริเวณตอนกลาง 
บภายนอก และภายในอาคาร  

ส�วนประกอบภายนอกอาคาร    

หน2าต)าง เป8นองค�ประกอบส,วนหน่ึงของ
อาคารที่ทําหน�าท่ีในการกําหนดความสว,างท่ีจะเข�าสู,ภายใน
โดยบริเวณกรอบหน�าต,างด�านนอกอาคาร นิยมประดับ “ซุ�ม” 
ซ่ึงการประดับตกแต,งนิยมใช�ปูนมาป#[นเป8นกระบวนลาย 
ประกอบเป8นรูปทรงแบบต,างๆจนกลายเป8นระเบียบแบบแผน 
ในส,วนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ันมีลักษณะเป8น       

123 โดยกรอบซุ�มป#[นลายดอกและใบ
หรือเทศ ล�อโครงกรอบภาพหรือกรอบกระจกของฝรั่ง 

 

                   

ด�วยลักษณะของซุ�มรูปแบบใหม, คือ “ซุ�มทรงฝรั่ง” ท่ีไม,ชินตามาก,อน ทําให�กลายเป8นแบบอย,างท่ีนิยมกันอย,าง
จนอาจกล,าวได�ว,าเป8นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยดังกล,าว ดังจะเห็นได�จากแทบทุกวัดท่ีพระองค�ทรงสร�าง

หรือทรงปฏิสังขรณ� ซึ่งรูปแบบซุ�มดังกล,าวยังได�สืบทอดต,อมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 4 อีกด�วย 
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ส,วนประกอบทางสถาป#ตยกรรม ท่ีทํา
ระหว,างพื้นต,างระดับ มักก,อเป8นแผงหนา

เมตร ตอนบนก,อทับหลังเป8นบัวหลังเจียด      
เว�นช,วงบันไดทางข้ึนเท,าน้ัน

ซ่ึงพนักระเบียงของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ีทําเป8นพนัก
องเคลือบสีรูปส่ีเหล่ียม กลางแผ,นปรุเป8น

ลายโปร,งด�วยกระบวนลายแบบจีน ผิวนอกเคลือบสีเขียว        
โดยวิธีการกรุน้ันจะกรุเป8นแผ,นติดต,อกันไปตลอดทั้งช,วงพนัก 

ท่ีไม,ชินตามาก,อน ทําให�กลายเป8นแบบอย,างท่ีนิยมกันอย,าง
เป8นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยดังกล,าว ดังจะเห็นได�จากแทบทุกวัดท่ีพระองค�ทรงสร�าง
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ภาพที่ 40 (บน) : เสาพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร                         
ภาพที่ 41 (ล,าง) : ซุ�มประติมากรรมแบบตะวันตกตัง้ขนาบพระประธานของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร       
(17 มกราคม 2557) 

เสา องค�ประกอบทางโครงสร�างท่ีทํา
หน�าท่ีรับนํ้าหนักส,วนของหลังคาอาคาร  ซึ่ง
เน่ืองจากพระอุโบสถขนาดกลางใช�ผนังรับนํ้าหนัก
จึงมีแต, เสาพาไล หมายถึงเสาท่ีต้ังนอกอาคาร 
เพื่อรับส,วนของตับหลังคาที่ย่ืนจากผนังออกมา 
ซึ่งจะเป8นเสารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มุมเสาลบเหล่ียม
ทําเป8นคิ้วบัว ปลายและเชิงเสาไม,ทําบัวประดับ 

ส�วนประกอบภายในอาคาร                      

พระประธาน เป8นพระพุทธรูปปูนป#[น ลง
รักป\ดทองปางมารวิชัย ประทับน่ัง พระหัตถ�ซ�าย
วางบนพระเพลาพระหัตถ�ขวาวางควํ่าบนพระ
ชานุ โดยพระพุทธรูปองค�น้ีมีขนาด 2.60 เมตร มี
ความสูงจากทับเกษตรถึงพระรัศมี 3.38 เมตร
ส,วนทางด�านซ�ายและด�านขวาของพระประธาน
เป8นซุ2มประติมากรรม แบบตะวันตกทรงกอธิค 
ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน  

 

- ส,วนหลังคาเรือน หมายถึง ส,วนประกอบท่ีอยู,บริเวณตอนบนของอาคารท้ังหมด  

 ฝ/าเพดาน เป8นส,วนประกอบที่มีลักษณะเป8นแผงไม�ติดต้ังอยู,บริเวณเหนือขื่อหรือใต�ท�องขื่อ    
เพื่อป\ดบังโครงสร�างของส,วนหลังคาตอนบน สําหรับพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน ไม,มีการทําดาวเพดาน 
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ภาพท่ี 42 : หน�าบันและเครื่องลํายองของพระ
อุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร (17มกราคม2557) 

ภาพที่ 43 – 44  : กระเบื้องปรุและฐานบริเวณกําแพง
แก�วของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร (17มกราคม2557) 

หน2าบัน องค�ประกอบทางสถาป#ตยกรรม
ท่ีมีลักษณะเป8นแผงไม�ป\ดบริเวณส,วนโพรงหลังคา
ด�านสกัดหน�า – หลังของเรือนโดยจะมีการประดับ
ลวดลายบนแผงหน�าบัน โดยพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหารเป8นการแกะสลักไม�แบบไทยประเพณีที่ไม,มี
หน�าบันช้ันลด มีลายหน�าบันเป8นลายดอกก�านแย,ง 
ซ่ึงมีการแบ,งกรอบเป8นสองช้ันด�วยกรอบคดโค�ง 

เครื่องลํายอง องค�ประกอบไม�แกะสลัก
ป\ดหัว – ท�ายเครื่องมุงหลังคาของอาคารใช�
สําหรับกันลมตีหลังคาเป\ด ประกอบด�วยช,อฟ-า 
ใบระกา และหางหงส� โดยพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหารเป8นเครื่องลํายองแบบไทยประเพณี 

องค�ประกอบรองของอาคาร 

 กํ า แ พ งแ ก2 ว  เ ป8 นส, วนปร ะกอบทา ง
สถาป#ตยกรรมท่ีทําหน�าท่ีกั้นเป8นขอบเขตโดยรอบ 
เพื่อเน�นถึงความสําคัญของอาคารน้ันๆ โดยพระ
อุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารทําเป8นกําแพงก,ออิฐเต้ียๆ 
ผนังกําแพงโปร,งตอนบนทําทับหลังเป8นบัวหลังเจียด 
ผนังกําแพงกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีแบบจีนสีเขียว
โดยส,วนฐานน,าจะมีการทําบัวรับตรงส,วนเชิงกําแพง 
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ภาพที่ 45 : ภาพองค�ประกอบแผนผังของวัดในช,วงปลายรัชกาลที่ 3 – ต�นรัชกาลที่ 4 ที่มีเจดีย�อยู,หน�าพระอุโบสถ 

 จากหลักฐานในสาส�นสมเด็จ124 ที่เป8นข�อมูลของวัดและประวัติจากแผ,นป-ายทองเหลืองน้ันระบุว,า 
“...วัดวงศมูลน้ีแต)เดิมเม่ือแรกสร2างหันหน2าพระอุโบสถทางทิศตะวันออก แต)ในปจจุบันน้ีพระประธานท่ี
ต้ังอยู)ได2ถูกย2ายมาต้ังชิดผนังด2านทิศใต2ตอนช)วงหน2าต)างตรงช)องกลาง ด2านน้ีจึงเหลือหน2าต)างส่ีช)อง      
และได2แก2ช)องหน2าต)างด2านทิศเหนือตอนช)องกลางเป นประตูทางเข2า พระประธานที่ต้ังอยู)ชิดผนังด2าน   
ทิศใต2จึงหันหน2าพระพักตร0ไปทางทิศเหนือ...”125 แสดงให�เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสถาป#ตยกรรม 
ในขณะท่ีมีการก,อสร�าง ซึ่งเป8นช,วงเวลาที่กรมขุนธิเบศรบวรยังมีพระชนม�อยู, คือช,วงก,อนป]พ.ศ.2400  
และคงสร�างแล�วเสร็จไปส,วนหน่ึงแล�ว ดังน้ันการตรวจสอบจึงต�องเปรียบเทียบกับศิลปกรรมที่ร,วมสมัยท้ัง
ก,อน – หลังป]พ.ศ.2400 กล,าวคือจะต�องตรวจสอบในช,วงระหว,างรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�า
เจ�าอยู,หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว รัชกาลที่ 4 ด�วย โดยใช�หลักการ
ตรวจสอบหลักฐานทางสถาป#ตยกรรมซึ่งจะดูท้ังองค�ประกอบของแผนผัง อาคาร และองค�ประกอบต,างๆ 

การตรวจสอบ “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”  

 องค�ประกอบของแผนผัง เน่ืองจากแผนผังพุทธาวาสของวัดน้ันหลักฐานป#จจุบันไม,พบอาคารอ่ืน
นอกจากพระอุโบสถ แต,ก็มีความเป8นไปได�ท่ีจะมีเจดีย� เน่ืองจากมีการขุดพบพระพิมพ�ซึ่งนิยมฝ#งไว�ในกรุ 
ดังน้ัน หากนําข�อสันนิษฐานน้ีมาตรวจสอบกับแผนผังพุทธวาสในสมัยรัชกาลท่ี 3 – 4 ท่ีอยู,ในช,วงป]    
พ.ศ.2400 มีข�อสังเกต คือ วัดที่มีพระอุโบสถประกบคู,กับพระเจดีย�มีอยู, 3 วัดแบ,งเป8นพัฒนาการ        
คือวัดบรมนิวาส วัดหิรัญรูจี และวัดปทุมวนาราม ซึ่งในกรณีวัดวงศ�มูลวิหารไม,ว,าจะมีหรือไม,มีพระเจดีย�ก็
ตาม แต,แผนผังก็มีความเป8นไปได�ที่จะ  ถูกนํามาใช�โดยเป8นแผนผังที่มีมาต้ังแต,ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และ
มีพัฒนาการไปในสมัยรัชกาลท่ี 4 

 

 

 

 

                                                           
124 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สาส�นสมเด็จ เล,ม 18 (กรุงเทพฯ : องค�การค�าคุรสุภา 2505), 133. 
125 “...กล,าวว,าเม่ือกรมขุนธิเบศรบวรทรงสร�างวัดน้ัน พระอุโบสถหันไปทางพระตําหนักท่ีประทับทําให�ไม,สบายพระองค�

ประชวรอยู,เนืองๆ จะเป8นการแก�เคล็ดหรือมีผู�ทูลทักท�วง จึงทําให�ต�องย�ายพระประธานในพระอุโบสถและถือว,าพระอุโบสถหันหน�าไป
ทางทิศเหนือดังเช,นในป#จจุบัน...” ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในประวัติจากแผ,นป-ายทองเหลืองบริเวณหน�าพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร 
(ภาคผนวก1) 

 

 

 

         วัดบรมนิวาส         วัดหิรญัรูจ ี                         วัดปทุมวนาราม 

พระอุโบสถ 

พระวิหาร 

เจดีย� 

N 
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ภาพที่ 46: ภาพลายเส�นการใช�เสมาแบบวางตามยาวตอนมุม (ภาพจาก สมคิด จริะทัศนกุล, รูปแบบพระอุโบสถ
และพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัว, กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547, 108. 

น.เจ6าพระยา   น.เจ6าพระยา   น.เจ6าพระยา 

ภาพที่ 47: (ซ�าย) ภาพสันนิษฐานแผนผังพระอุโบสถเดิม (กลาง) ระหว,างมีพระชนม� - ก,อนป]พ.ศ.2400 (ขวา) แผนผัง
พระอุโบสถสมัยรัชกาลท่ี 5 – ป#จจุบัน (สีเหลือง – พระประธาน, สีนํ้าเงิน – ประตู, สีเขียว – หน�าต,าง, สีแดง – ซุ�ม) 

- แผนผังสีมาของวัดวงศ�มูลวิหารมีลักษณะเสมา
เป8นแบบขัณฑสีมาโดยเสมาจะใช�ล�อมพระอุโบสถ ซ่ึงเป8น
แผ,นแบน โดยเป8นแบบเสมาแนบผนังซึ่งจัดวางแบบวาง
ตามยาวตอนมุมโดยลักษณะแผนผังสีมาแบบน้ีพบได�ใน   
พระอุโบสถวัดบูรณศิริมาตยาราม วัดหิรัญรูจี วัดไพชยนต�พล
เสพย�  และวัดบวรนิเวศวิหาร รวมถึง วัดที่ รัชกาลที่  4       
ทรงสร�างขึ้นใหม, เช,น วัดโสมนัส หรือวัดปทุมวนาราม ฯลฯ 

- แผนผังและลักษณะรูปแบบอาคาร สําหรับพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ันมีลักษณะผังอาคาร
เป8นแบบมีเฉลียง เรียกว,าแบบพะไลเล็ก มีเสาต้ังรับหลังคาท่ีคลุมลงมา ภายในอาคารไม,มีเสาร,วมใน 
กล,าวคือแผนผังอาคารมีเป8นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�าประตูเข�าได�สามด�าน โดยประตูหน�าหันออกทางทิศเหนือ
ดังน้ันลักษณะอาคารของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารเป8นอาคารแบบประเพณี มีพะไลโดยรอบ และไม,มี
เสาร,วมในโดยอาคารลักษณะน้ีได�รับความนิยมมาต้ังแต,สมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4 มีลักษณะคล�ายกับ
พระอุโบสถวัดบรมนิวาส  วัดปทุมวนาราม วัดโสมนัส และวัดมหาพฤฒาราม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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องค�ประกอบอาคาร 

 - ส9วนฐานอาคาร (ฐานพาไล) ของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ันมีลักษณะเป8น ฐานสิงห�        
ซึ่งลักษณะน้ีพบในฐานท่ีรองรับพาไลของพระอุโบสถ
ต้ังแต,สมัยรัชกาลท่ี 3 – รัชกาลท่ี 4  

ภาพที่ 48 (ซ�าย) : ฐานพาไลพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร 
(17 มกราคม 2557)         
ภาพที่ 49 (กลาง) : ฐานพาไลพระอุโบสถวัดประดู,ฉิมพลี  
( 9 กุมภาพันธ� 2557)         
ภาพที่ 50 (ล,าง) : ฐานพาไลพระอุโบสถวัดบรมนิวาส   
(17 กุมภาพันธ� 2557)         
ภาพที่ 51 (ล,าง) : ฐานพาไลพระอุโบสถวัดพระแก�ว     
(15 กุมภาพันธ� 2557) 



 

ภาพที่ 52 (ซ�าย) : ภาพลายเส�นฐานเชิงบาตรวัดพระแก�ว 
(ภาพจาก สมใจ นิ่มเล็ก, “ฐานอาคารสถาป#ตยกรรมไทย
ภาพที่ 53 (บน) : ฐานเรือนพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร
ภาพท่ี 54 (ล,าง) : ฐานเรือนพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม ด�านบนคือเส�นลูกแก�ว 

ส,วน ฐานเรือนของพระอุโบสถ
แนวฐานเรือนตกท�องช�าง ซ่ึงจากการศึกษาสามารถต้ังข�อสันนิษฐานได� 

กรณีแรกฐานเรือนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารมีการ
จําลองฐานเรือน หรือส,วน
วัดพระแก�วแล�วเพิ่มสอง ช้ัน
ซึ่งปรากฏบริเวณฐานพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม
เน่ืองจากเป8นวัดของเจ�านายที่สร�างเป8นวัดในวังจึงอาจจําลองแต,ย,อ
ลงแล�วเพิ่มเป8นสองช้ัน รวมถึงเส�นลูกแก�วซึ่งไม,พบในท่ีใดนอกจาก
พระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งมีประวัติที่ร,วมสมัยกัน

ภาพลายเส�นฐานเชิงบาตรวัดพระแก�ว     
ฐานอาคารสถาป#ตยกรรมไทย”, หน�าจั่ว, 18 (2544) ,27.) 

ฐานเรือนพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร            
ฐานเรือนพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม ด�านบนคือเส�นลูกแก�ว (12 

ของพระอุโบสถมีลักษณะพิเศษเป8นเชิงบาตรสองช้ันรองรับลูกแก�ว
ซึ่งจากการศึกษาสามารถต้ังข�อสันนิษฐานได� 2 กรณีคือ 

กรณีแรกฐานเรือนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารมีการ
หรือส,วนเชิงบาตรเหนือบัวหลังสิงห�ของพระอุโบสถ

แล�วเพิ่มสองช้ัน ผสมผสานกันการทําเส�นลูกแก�ว        
พระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม สันนิษฐานว,า

เน่ืองจากเป8นวัดของเจ�านายที่สร�างเป8นวัดในวังจึงอาจจําลองแต,ย,อ
ลงแล�วเพิ่มเป8นสองช้ัน รวมถึงเส�นลูกแก�วซึ่งไม,พบในที่ใดนอกจาก

หารวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งมีประวัติที่ร,วมสมัยกัน 
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12 กุมภาพันธ� 2557) 

งบาตรสองช้ันรองรับลูกแก�วประกอบกับ
กรณีคือ  



 

 กรณีที่สองฐานเรือนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร
อิทธิพลจากฐานพาไลของพระอุโบสถแล�วเพิ่มเป8นสองช้ัน ผสมผสาน
การทําเส�นลูกแก�วส,วนฐานเรือนของพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม
เน่ืองจากอาคารท้ังสองสร�างร,วมสมัยกัน และร,วมสมัยกับช,วงเวลา
สันนิษฐานการก,อสร�างวัดวงศ�มูลวิหารด�วย 
พระวิหารไม,มีการตกท�องช�าง

ภาพที่ 55 : ฐานพาไลพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
2557) 

ภาพท่ี 57 (ซ�าย) : ครุฑบนหน�าบันพระอุโบสถวัดชัยพฤกษมาลา 
ภาพท่ี 58 (ขวา) : ครุฑบนหน�าบันพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 

ฐานเรือนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารได�รับ
อิทธิพลจากฐานพาไลของพระอุโบสถแล�วเพิ่มเป8นสองช้ัน ผสมผสาน

ฐานเรือนของพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
เน่ืองจากอาคารทั้งสองสร�างร,วมสมัยกัน และร,วมสมัยกับช,วงเวลา
สันนิษฐานการก,อสร�างวัดวงศ�มูลวิหารด�วย (แต,ท้ังพระอุโบสถและ
พระวิหารไม,มีการตกท�องช�าง)    

ซุ6มหน6าต9างของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ันมีลักษณะเป8น  
“ซุ�มทรงฝรั่งอย,างเทศ” ซึ่งนิยมอย,างมากในรัชกาลท่ี 
ส,วนกรณีซุ6มประตูทางเข�าด�านทิศเหนือมีลักษณะพิเศษคือ
ครุฑยุดนาคบริ เ วณด� านบนลักษณะกางป]ก เ อ้ียวตัวไปทางขวา 
ซึ่งสันนิษฐานว,าอาจได�แรงบันดาลใจจากหน�าบันวัด ที่มีความสัมพันธ�กับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย รัชกาลที่ 

 

ฐานพาไลพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม (12 กุมภาพันธ� 

ภาพที่ 56 : ครุฑส,วนบนบริเวณซุ�มประตูด�านทิศเหนือพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหาร (17 มกราคม 2557) 

ครุฑบนหน�าบันพระอุโบสถวัดชัยพฤกษมาลา (18 กุมภาพันธ� 2557) 
ครุฑบนหน�าบันพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม (19 กุมภาพันธ� 2557

67 

มูลวิหารน้ันมีลักษณะเป8น  
ซ่ึงนิยมอย,างมากในรัชกาลที่ 3 ถึงต�นรัชกาลท่ี 4 

ด�านทิศเหนือมีลักษณะพิเศษคือ มีการประดับ
บริ เ วณด� านบนลักษณะกางป]ก เ อ้ียวตัวไปทางขวา           

ซ่ึงสันนิษฐานว,าอาจได�แรงบันดาลใจจากหน�าบันวัด ท่ีมีความสัมพันธ�กับ
รัชกาลท่ี 2 

ครุฑส,วนบนบริเวณซุ�มประตูด�านทิศเหนือพระอุโบสถวัดวงศ�มูล

)               
2557) 
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ภาพที่ 59 (ซ�ายบน) : ยอดซุ�มประติมากรรมซุ�มใหญ, 
ภาพที่ 60 (ขวาบน) : หัวเสาของซุ�มและพระพุทธรูป 
ภาพที่ 61 (ซ�ายกลาง) : บริเวณฐานของซุ�ม
ประติมากรรมซุ�มใหญ,มีโลหะจารกึว,า “รัตนโกสินทรศก 
111” สันนิษฐานเป8นสองกรณีคืออาจเป8นป]ที่สร�างซุ�ม
ประติมากรรมซ่ึงตรงกับป]พ.ศ.2436 ตรงกับสมัยรัชกาล
ที่ 5 อีกกรณีคืออาจเป8นท่ีเก็บอัฐิบคุคลสําคัญ         
ภาพที่ 62 (ขวากลาง) : ซุ�มประติมากรรมใหญ,        
ภาพที่ 63 (ซ�ายล,าง) : ซุ�มประติมากรรมเล็ก           
ภาพที่ 64 (ขวาล,าง) : ช,องบรเิวณฐานซุ�มประติมากรรม
เล็ก (17 มกราคม 2557) 
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ส,วนซุ6มประติมากรรมภายในพระอุโบสถวัดวงศ�มูล
วิหารเป8นซุ�มแบบตะวันตกทรงกอธิคมีสองซุ�ม ทางด�านซ�าย
ของพระประธานเป8นซุ�มใหญ, ส,วนทางด�านขวาของพระ
ประธานเป8นซุ�มเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน โดย
ซุ�มทําขนาบกับพระประธานซึ่งเป8นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ซ่ึงสันนิษฐานว,าถูกนํามาประดิษฐานไว�ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ตามจารึกแผ,นโลหะขนาดเล็กราวป]พ.ศ.2436 ซ่ึงมีลักษณะ
คล�ายกับสถาป#ตยกรรมร,วมสมัยท่ีพบในพระอุโบสถวัดนิเวศ
ธรรมประวัติซึ่งมีศิลปกรรมแบบตะวันตกชัดเจน (เป8นป]ที่พระ
ประธานศิลปะสุโขทัยได�ถูกย�ายมาทิศใต�แล�วแน,นอน)  และใน
ส,วนของพระประธานน้ันเป8นพระประธานขนาดใหญ,ซึ่งนิยม
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร�ตอนต�นช,วงรัชกาลที่ 1 – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 65 – 66 (บน – กลาง) : ภาพถ,ายเก,าพระอุโบสถวัดนิเวศ
ธ ร ร ม ป ร ะ วั ติ  ภ า พ จ า ก http://www.komchadluek.net/ 
media/img/size1/2010/10/14/jb58agbaiaiaa59cbhggb.jpg
และภาพพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติป#จจุบัน ภาพจาก 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t= 
1022837&page=5 เข�าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ�  2557            
ภาพท่ี 67 (ล,างซ�าย) : พระประธานในพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร        
ภาพท่ี 68 (ล,างขวา) : พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน
เทพวราราม “พระศรีศากยมุนี” (19 กุมภาพันธ� 2557) 
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หน6าบันและเค ร่ืองลํายองของพระ
อุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารเป8นการแกะสลักไม�แบบ
ไทยประเพณี ท่ีไม,มีหน�าบันช้ันลด  มีลายหน�าบัน 
เป8นลายดอกก�านแย,ง ซึ่งมีการแบ,งกรอบเป8นสอง
ช้ันด�วยกรอบคดโค�ง 

  

       

 ซ่ึ งความนิยมหน� าบันรูปดอก – ใบใน
ลักษณะน้ีเป8นที่นิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ต,างจากใน
หน�าบันรัชกาลที่ 4 ซ่ึงนิยมการทําพระราชลัญจกร
ประดับ ทําให�ได�ข�อสันนิษฐานว,าหน�าบันวัดวงศ�มูล
วิหารน้ีอาจมีการทําข้ึนก,อนในรัชกาลที่ 3 หรือเป8น
ช,างที่สืบทอดงานไม�แกะสลักมาในสมัยรัชกาลที่ 4 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 (บน) : หน�าบัน – เครื่องลํายองพระอุโบสถ
วัดวงศ�มูลวิหาร (17 มกราคม 2557)      
ภาพที่ 70 - 71 (กลางซ�าย – ขวา) : หน�าบันพระวิหาร 
– ศาลาประจํามุมพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม 
ภาพที่ 72 (ล,าง) : หน�าบันพระวิหารหลวงวัดพระเชตุ
พลวิมลมังคลาราม (19 กุมภาพันธ� 2557) 
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ภาพที่ 73 (ใหญ,) : ฐานกําแพงแก�วพระอุโบสถ
วัดปทุมวนาราม (19 กุมภาพันธ�  2557)     
ภาพที่ 74 (เล็ก) : ฐานกําแพงแก�วพระอุโบสถ
วัดวงศ�มูลวิหารส,วนหนึ่งถูกฝ#งไว� สันนิษฐานว,า
มีการทําบัวตรงเชิงกําแพง (17 มกราคม 2557)     

กําแพงแก6วของวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน
สันนิษฐานว,าน,าจะมีการทําบัวรับตรงส,วน
เชิงกําแพง ซึ่งมีลักษณะคล�ายกับฐานของ
กําแพงแก�วพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม 

 

 “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” กับ “สกุลช9างวังหน6า”  

ลักษณะพิเศษทางงานศิลปกรรมท่ีพบในพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร ซ่ึงมีลักษณะใกล�เคียงกับ
สกุลช,างวังหน�า คือการประดิษฐานใบเสมาติดผนังบริเวณอุโบสถ126  ซึ่งลักษณะน้ีจากการศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต,ละพระองค�แล�ว127 จะพบว,าคติการ
ประดิษฐานใบเสมาติดกับผนังน้ันเกิดขึ้นต้ังแต,กรมพระราชวังบวรฯ มหาสุรสิงนาทและไม,พบหลักฐาน 
ของคติน้ีอีก จนกระทั่งในสมัยของกรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพได�มีการทํารูปแบบน้ีอีกคร้ัง    
และเป8นท่ีนิยมต,อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู,หัวทรงนําไปใช�กับวัด
สร�างใหม,หลายวัด รวมไปถึงพระบาทสมเด็จพระป\Zนเกล�าเจ�าอยู,หัวก็นําไปใช�กับวัดท่ีทรงบูรณะด�วย 

ป#จจุบันรูปแบบของใบเสมาติดผนังพระอุโบสถยังคงถูกนํามาใช� โดยพบได�ท้ังในวัดที่มีลักษณะ
พิเศษ และวัดราษฎร�ท่ีมีการดัดแปลงมาซ่ึงอาจไม,ได�มีความเก่ียวข�องกับคติของสกุลช,างวังหน�าแล�ว      

 

                                                           
126 ณัฏฐภัทร จันทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม (ศิลปกรรมสกุลช,างวังหน�า 

สมัยรัตนโกสินทร�) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 3. 
127 เรื่องเดียวกัน, 2. 
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คารางที่ 5 ตารางแสดงลักษณะใบเสมาติดผนังของวัดต9างๆ  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ราชวรมหาวิหาร

 

วัดชนะสงคราม     
วรมหาวิหาร

 

วัดจตุรมิตร         
ประดิษฐาราม 

 
 

วัดบุรณศิริมาตยาราม 
 

 

วัดชัยพฤกษมาลา             
ราชวรวิหาร 

 

 
อร.ห.128 2310/2310129 อร.ห. 2325/2325 วัดราษฎร� 2365/2370 อร.ห. 2394/2395 อร.ห. 2300/2514 

                                                           
128 อร.ห. หมายถึง พระอารามหลวง สีแดง – พระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย�ทรงสร6าง บูรณะ ปฏิสังขรณ� สีน้ําเงิน – พระอารามหลวงที่พระพระบรมวงศานุวงศ�ทรงสร6าง 

บูรณะ ปฏิสังขรณ� สีม9วงหมายถึงพระอารามหลวงที่ขุนนางสร6าง บูรณะ ปฏิสังขรณ� และสีน้ําตาลหมายถึงพระอารามหลวงที่ประชาชนสร6าง 
129 ตัวเลขหน�าหมายถึงป]พ.ศ.ที่ตั้งวัด ส,วนตัวเลขหลังหมายถึงป]พ.ศ.ป]ที่ได�รับวิสุงคามสีมา 



73 
 

วัดหิรัญรูจี              
วรวิหาร 

 
 

วัดไพชยนต�พลเสพย� 
ราชวรวิหาร 

 

วัดวงศ�มูลวิหาร 
 

 

วัดบวรนิเวศวิหาร         
ราชวรวิหาร 

 

วัดราชผาติการาม
วรวิหาร 

 

อร.ห. 2321/2397 อร.ห. 2362/ - อร.ห. - /2418 อร.ห. 2367/2372 อร.ห. 2379/2471 
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วัดมหาพฤฒาราม      
วรวิหาร 

 

 

วัดโสมนัส                      
ราชวรวิหาร 

 

วัดปทุมวนาราม          
ราชวรมหาวิหาร 

 

วัดโพธินิมิต                
สถิตมหาสีมาราม 

 

วัดมังกรกมลาวาส 
 

 

วัดราษฎร� 2414/2494 
วัดบางนาใน 

 
 

อร.ห. 2394/2397 อร.ห. 2396/2396 อร.ห. 2400/2401 อร.ห.2416/2417 อร.ห. 2433/2442 
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คารางที่ 6 ตารางแสดงความสัมพันธ�ของวัดที่มีเสมาติดผนังกับสกุลช9างวังหน6า 

วัด ความสัมพันธ�กับสกุลช9างวังหน6า หมายเหตุ 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ - กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท (ในรัชกาลที่ 1) ปฏิสังขรณ�

พร�อมการสร�างพระราชวังบวรสถานมงคล130 
- มีเสมาประดิษฐานด�านนอกบริเวณมุม 4 ใบและด�านใน
บริเวณด�าน 4 ใบ 
- ถือว,าเป8นต�นแบบเสมาติดผนังของสกุลช,างวังหน�า 
- สร�างติดผนังทรงโรงไม,มีพาไล 

วัดชนะสงคราม - กรมพระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท (ในรัชกาลที่ 1) ปฏิสังขรณ�
หลังจากการชนะสงครามใหญ, 3 ครั้ง131 

วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม - เดิมนามว,า “วัดสี่จีน” โดยมีชาวจีน 4 คนพี่น�องร,วมสร�างวัดขึ้น
ราวรัชกาลที่ 2 (ไม9สัมพันธ�สกุลช9างวังหน6า) 132 

- เป8นเสมาแบบนูนต่ําไม,มีลวดลาย ตดิกับฝาผนังของพระ
อุโบสถด�านนอกโดยรอบทั้งหมด 8 ใบ 

วัดบุรณศริิมาตยาราม - กรมหมื่นเสนี เทพ (พระองค� เจ�าอสุนี)  พระโอรสในกรม
พระราชวังบวรฯมหาสุรสิงหนาท เป8นผู�สร�างวัดขึ้นแต,ยังค�างอยู,133  

- ไม,มีใบเสมาบริเวณมุม 
- ปรากฏใบเสมาทั้งหมด 8 ใบ 

วัดชัยพฤกษมาลา - รัชกาลที่ 1 โปรดเกล�าฯให�สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ-ากรม
หลวงอิศรสุนทร (รัชกาลที่ 2) ทรงทําผาติกรรม 
- ภายหลังขึ้นครองราชย�รัชกาลที่ 2 โปรดเกล�าฯให�สมเด็จพระเจ�า
ลูกเธอ เจ�าฟ-ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) เป8นแม,กองบูรณะปฎิสังขรณ�134 

- ใบเสมาป#จจุบันเป8นใบเสมาของพระอุโบสถที่สร�างขึ้นใหม, 

วัดหิรัญรูจ ี - สร�างโดยเจ�าขรัวเงิน พระบิดาในพระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 2  
(ไม9สัมพันธ�สกุลช9างวังหน6า)135 

- มีใบเสมาบริเวณมุม ใบเสมาประดิษฐานบนฐานบัว โดย
ลักษณะใบเสมาใช�การสลักติดผนังมีการลงสีสีแดง มี 8 ใบ 

วัดไพชยนต�พลเสพย� - กรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพทรงสร�างครั้งดํารงตําแหน,ง 
ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเป8นแม,กองขุดคลองปากลัด136 

- มีใบเสมาบริเวณมุม ใบเสมาประดิษฐานบนฐานบัว 8 ใบ 

                                                           
130 กรุงเทพมหานคร.สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท,องเที่ยว, บางกอก บอกเล,า (เรื่อง) วัด, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ, 2555), 141. 
131 เรื่องเดียวกัน, 143. 
132 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.oknation.net/blog/print.php?id=613178 
133 ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร� รัชกาลที่ 3 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน th.wikipedia.org/wiki/วัดบุรณศิริมาตยาราม) 
134 กรุงเทพมหานคร.สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท,องเที่ยว, บางกอก บอกเล,า (เรื่อง) วัด, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ, 2555), 52. 
135 เรื่องเดียวกัน, 168. 
136 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://phrapradaengpeople.blogspot.com/2013/07/blog-post_3231.html 
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วัด ความสัมพันธ�กับสกุลช9างวังหน6า หมายเหตุ 
วัดวงศ�มูลวิหาร - กรมขุนธิเบศรบวร (พระองค�เจ�าประยงค�) พระโอรสในกรม

พระราชวังบวรฯมหาเสนานุรักษ� เป8นผู�สร�างวัดขึ้นแต,ยังค�างอยู, 
- กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ (พระองค�เจ�ายุคันธร) พระอนุชาใน  
กรมขุนธิเบศรบวร เป8นแม,กองสร�างวัดต,อในรัชกาลที่ 4 

- ไม,มีใบเสมาบริเวณมุม 
- ใบเสมามีขนาดเล็ก 8 ใบ 
- ใบเสมามีสีทอง (อาจมีการลงสีภายหลัง) 
- ประดิษฐานบนฐานเป8นชั้น 

วัดบวรนิเวศวิหาร - กรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพ (ในรัชกาลที่ 3) สถาปนา
แต,เสด็จสวรรคตก,อนแล�วเสร็จและสร�างต,อในรัชกาลที่ 4137 

- มีใบเสมาบริเวณมุม ใบเสมาประดิษฐานบนฐานบัวบน 
ฐานสิงห� 

วัดราชผาติการาม - สมเด็จพระเจ�าน�องยาเธอ เจ�าฟ-ากรมขุนอิศเรศรังสรรค�ใน 
รัชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระป\Zนเกล�าเจ�าอยู,หัว) ทรงผาติกรรม  
- กรมพระราชวังบวรฯวิชัยชาญ (ในรัชกาลที่ 5) ปฏิสังขรณ�ต,อ138 

- ไม,มีใบเสมาบริเวณมุม 
- มีใบเสมาขนาดเล็ก 4 ใบ 
 

วัดมหาพฤฒาราม - รัชกาลที่ 4 ทรงบูรณะหลังขึ้นครองราชย�139 - มีใบเสมาบริเวณมุม ใบเสมาประดิษฐานบนฐานบัว 8 ใบ 
วัดโสมนัส - รัชกาลที่ 4 ทรงสร�างถวายพระอัครมเหสีพระองค�แรก      

(สมเด็จพระนางเจ�าโสมนัสวัฒนาวดี)140 
- มีใบเสมาบริเวณมุม ใบเสมาประดิษฐานบนฐานบัว 8 ใบ 
แต,ใบเสมาไม,ติดผนังแต,ชิดผนัง 

วัดปทุมวนาราม - รัชกาลที่ 4 ทรงสร�างถวายพระอัครมเหสีพระองค�ที่สอง (สมเด็จ
พระเทพศิรินทราพระบรมราชินี)141 

- มีใบเสมาบริเวณมุม โดยภายในสลักเป8นรูปกอบัวมี 20 ใบ 

วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม - สร�างในสมัยรัชกาลที่ 5 บนที่ดินของสมเด็จพระวันรัต (แดง) 142 - มีใบเสมาบริเวณมุม 14 ใบ ติดรอบนอกอีก 16 ใบ 
วัดมังกรกมลาวาส - สร�างในสมัยรัชกาลที่ 5 สร�างโดยพุทธศาสนิกชนชาวจีน143 - มีใบเสมา 4 ใน (ประดิษฐานในรัชกาลที่ 9) 

วัดบางนาใน - ไม,ทราบนามและประวัติผู�สร�าง(ไม9สัมพันธ�สกุลช9างวังหน6า)144 - ใบเสมามีขนาดเล็ก 8 ใบ 

                                                           
137 กรุงเทพมหานคร.สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท,องเที่ยว, บางกอก บอกเล,า (เรื่อง) วัด, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห,งชาติ, 2555), 31. 
138 เรื่องเดียวกัน, 157. 
139 เรื่องเดียวกัน, 91. 
140 เรื่องเดียวกัน, 93. 
141 เรื่องเดียวกัน, 95. 
142 เรื่องเดียวกัน, 220. 
143 เรื่องเดียวกัน, 273. 
144 เรื่องเดียวกัน, 223. 
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คารางที่ 7 ตารางแสดงลักษณะใบเสมาติดผนังของวัดที่มีความสัมพันธ�กับสกุลช9างวังหน6า 

วัดมหาธาตุฯ             
ราชวรมหาวิหาร

 

วัดชนะสงคราม     
วรมหาวิหาร

 

วัดบุรณศิริ
มาตยาราม 

 

วัดไพชยนต�ฯ 
ราชวรวิหาร 

 

วัดวงศ�มูล
วิหาร 

 

วัดบวรนิเวศวิหาร         
ราชวรวิหาร 

 

วัดราชผาติกา
รามวรวิหาร 

 

อร.ห. 2310/2310 อร.ห. 2325/2325 อร.ห. 
2394/2395 

อร.ห. 2362/ - อร.ห. -/2418 อร.ห.
2367/2372 

อร.ห. 
2379/2471 



78 
 

บทวิเคราะห� “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร”  

 “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” จากการตรวจสอบสามารถวิเคราะห�ได�หลายประเด็น คือ    
แผนผังพุทธาวาส หากมีความเป8นไปได�ท่ีจะมีพระเจดีย�แล�ว สันนิษฐานว,าพระเจดีย�น,าจะอยู,บริเวณทิศ
ตะวันตกของพระอุโบสถ เน่ืองจากเป8นบริเวณพื้นท่ีว,างและไม,ติดกับพระตําหนัก ซึ่งตรงกับทิศท่ีต้ังของ
พระประธานเดิมด�วย องค�ประกอบของแผนผังน้ีจึงน,าจะมีอิทธิพลต้ังแต,สมัยรัชกาลที่ 3 เป8นต�นไป 

องค�ประกอบอาคาร ส,วน ฐานอาคาร หรือฐานพาไลน้ัน มีลักษณะเป8นฐานสิงห�เต้ียรับฐาน 
ลักษณะสามารถพบไดท่ัวไปในรัชกาลที่ 2 – 4 แต,จะนิยมในรัชกาลท่ี 3 สอดคล�องกับการทําฐานท่ีใช�  
เสาเหล่ียมลบมุม ส,วนกรณี ฐานเรือน ที่ตีความออกเป8น 2 กรณีน้ัน ในกรณีแรกซึ่งตีความว,าอาจได�รับ
อิทธิพลจากเชิงบาตรพระอุโบสถวัดพระแก�วเพื่อแสดงความเป8นวัดในวังอาจไม,มีความเป8นไปได� ประกอบ
กับการทําเชิงบาตรขนาดใหญ,สําหรับประดับครุฑน้ัน พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารอาจไม,จําเป8นในส,วนน้ัน 
กรณีท่ีสองซึ่งรับอิทธิพลจากวัดเดียวกันและนํามาพัฒนาต,อน,าจะมีความเป8นไปได�มากกว,า ประกอบกับวัด
โปรดเกศเชษฐารามน้ีเคยมีผู�เปรียบเทียบศิลปกรรมและจัดอยู,ในช,วงรัชกาลที่ 3 ด�วยย่ิงมีความเป8นไปได� 
ที่ช,างจะนําศิลปกรรมท่ีร,วมสมัยมาใช�ในการออกแบบพระอุโบสถ       

ซึ่งทั้งฐานพาไลและฐานเรือนของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน มีลักษณะตกท�องสําเภา        
โดยองค�ประกอบน้ีไม,พบในงานศิลปกรรมที่สร�างใหม,ในรัชกาลที่ 3 ทําให�สันนิษฐานว,าช,างอาจจะโยงกับ
ความสัมพันธ�กับศิลปกรรมในสมัยต�นกรุงรัตนโกสินทร� ซึ่งได�รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยาตอนปลายก็เป8นได� 
ส,วนบันไดและพนักระเบียงท่ีมีกระเบื้องปรุลายจีนน้ันเป8นที่นิยมต้ังแต,สมัยปลายรัชกาลท่ี 2 – รัชกาลที่ 4  

ส)วนเรือนน้ันการหันหน�าของพระอุโบสถสอดคล�องกับป#จจุบันที่ทิศตะวันออกเคยมีพื้นที่ว,าง   
(ซึ่งสันนิษฐานว,าเป8นส,วนหน่ึงของพระตําหนัก) ประกอบกับองค�ประกอบอาคารท่ีเดิมต�องการให�ด�าน   
ทิศตะวันออกเป8นด�านหน�าของวัดและปรับปรุงไปอยู,ทางทิศเหนือ โดยปรับปรุงหน�าต,างให�กลายเป8นประตู
(ป\ดช,องหน�าต,าง 1 ช,องกลางทางทิศตะวันตก) ซ่ึงน,าจะเป8นช,วงเวลาท่ีกรมขุนธิเบศรบวรยังมีพระชนม�อยู,  

ซุ2มประตู – หน2าต)าง ป#[นปูนเป8นลายแบบใบไม�ดอกไม�อยู,ในวงกรอบแบบเรือนแก�วซึ่งลายแบบน้ี
พบได�ในวัดส,วนใหญ,ของรัชกาลที่ 3 แต,ก็พบได�ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เช,นกัน ในส,วนน้ีจึงสันนิษฐานว,าเป8น
การตกแต,งในสมัยรัชกาลท่ี 4 ประกอบกับบริเวณซุ�มประตูที่มีการประดับครุฑยุดนาคน้ัน มีข�อสันนิษฐาน
ว,าเป8นการจําลองหน�าบันท่ีมีความสัมพันธ�กับรัชกาลท่ี 2 อย,างที่พบบริเวณหน�าบันพระอุโบสถ (เก,า)  
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ของวัดชัยพฤกษมาลา แสดงให�เห็นว,าวัดวงศ�มูลวิหารน้ีมีความสัมพันธ�ทางประวัติศาสตร�กับรัชกาลท่ี 2 
สอดคล�องกับประวัติของพระนิเวศน�เดิมซ่ึงกรณีน้ีสันนิษฐานว,าครุฑแสดงถึงตัวบุคคล คือ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล�านภาลัย ซ่ึงการแสดงความสัมพันธ�เก่ียวกับบรรพบุรุษน้ันเป8นท่ีนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 4  

ส,วนซุ2มประติมากรรมน้ันเป8นซุ�มท่ีสร�างขึ้นใหม,ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ค,อนข�างชัดเจน เน่ืองจาก
ศิลปะตะวันตกซึ่งร,วมสมัยอย,างวัดนิเวศธรรมประวัติก็มีส,วนประกอบบางประการที่มีความคล�ายคลึงกัน 
รวมถึงพระพุทธรูปประธานซึ่งมีขนาดใหญ,กว,าที่นิยมในรัชกาลท่ี 4 จึงสันนิษฐานได�ว,าพระพุทธรูป
ประธานน้ีน,าจะเป8นพระพุทธรูปเดิมต้ังแต,แรกสร�างพระอุโบสถท่ีย�ายมาจากทิศตะวันตกและต้ังมาแต,เดิม  

ส,วนเครื่องบนในกรณี หน2าบัน สันนิษฐานได� 2 กรณีเน่ืองจากมีลักษณะเป8นหน�าบันท่ีนิยมใช�ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงกรณีแรกคือมีการสร�างมาแล�วต้ังแต,แรกวัด และสร�างทีหลังโดยช,างสมัยรัชกาลท่ี 3 
ส,วนเครื่องลํายองมีลักษณะเป8นไทยประเพณีแบบสกุลช,างวังหลวง ด�านหน�าพระอุโบสถมีการประดับสิงห� 
และบริเวณกําแพงแก�วมีการประดับกระเบ้ืองปรุลายจีน โดยกําแพงแก�วน้ันมีการทําฐานบัวซ่ึงพบในวัด
สมัยรัชกาลท่ี 4 ดังน้ันองค�ประกอบย,อยน้ีก็มีความเป8นไปได�ท่ีจะถูกบูรณะขึ้นภายหลังพระอุโบสถ      
โดยอาจสร�างขึ้นเพื่อขยายเขตพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 4 

กรณีความสัมพันธ�กับสกุลช9างวังหน6า จากการศึกษาพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรฯ       
แต,ละพระองค� ประกอบกับวัดท่ีมีความสัมพันธ�กับสายพระวงศ�วังหน�า รวมถึงการตรวจสอบองค�ประกอบ
ทางสถาป#ตยกรรมของพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารแล�วน้ัน แสดงให�เห็นถึงลักษณะพิเศษที่มีร,วมกัน        
คือ มีการทําใบเสมาติดผนัง  

ซึ่ง “การทําใบเสมาติดผนัง” น้ัน นักวิชาการส,วนหน่ึงลงความเห็นว,า เป8นลักษณะพิเศษท่ีแสดง
ให�เห็นถึง “การเป8นศิลปกรรมแบบสกุลช,างวังหน�า” กรณีอย,าง ณัฎฐภัทร จันทวิช ซึ่งมีความเห็นโดย
สรุปว,า “การทําใบเสมาติดผนังเป8นลักษณะพิเศษทางงานศิลปกรรมท่ีมีร,วมกันในสกุลช,างวังหน�า” หรือ
กรณี อ.สมคิด จิระทัศนกุล ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว,า “วัดที่บูรณะและสร�างขึ้นใหม,หลายวัดในรัชกาลท่ี 4 
ทีความเป8นไปได�ที่จะรับอิทธิพลการสร�างใบเสมาติดผนังจากสกุลช,างวังหน�า” 

จากกรณีศึกษาข�างต�นสามารถตีความ “ความสัมพันธ�กับสกุลช,างวังหน�าของวัดวงศ�มูลวิหาร” 
จากหลักฐานทางสถาป#ตยกรรม “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” ได�เป8น 2 ประเด็นคือ 
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ประเด็นแรก จากการตรวจสอบประวัติศาสตร�ของวัดน้ันมีความสัมพันธ�กับ “วังหน6า”          
ทั้งประวัติของผู�สร�าง และผู�บูรณะต,อมา มีความสัมพันธ�กับสายพระวงศ�วังหน�าโดยตรง ประกอบกับ
ประเด็นที่อ�างว,ารัชกาลท่ี 4 อาจได�รับอิทธิพลการสร�างใบเสมาติดผนังจากสกุลช,างวังหน�าน้ัน เป8นการ  
นําพื้นประวัติศาสตร�มารองรับ กรณีท่ีอ�างว,ารัชกาลท่ี 4 ทรงชอบการออกแบบลักษณะการวางเสมาของ
วัดมหาธาตุต้ังแต,ครั้งทรงผนวชและจําพรรษาที่วัดน้ี ประกอบกับเม่ือพระองค�มาจําพรรษาท่ีวัดบวรนิเวศ
และบูรณะวัดต,อจากกรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพ จึงนํารูปแบบไปใช�กับวัดของพระองค�         
ซึ่งยังไม,มีหลักฐานแน,นอน เน่ืองจากรัชกาลที่ 4 ทรงเคร,งครัดในเรื่องใบเสมาและมีการจัดระเบียบไว�มาก 
ลักษณะน้ีอาจถูกนํามาใช�โดยไม,อิงกับสกุลช,างวังหน�าก็เป8นได� 

ประเด็นต,อมาจากการตรวจสอบองค�ประกอบทางสถาป#ตยกรรมของพระอุโบสถของวัดพบว,า   
สัมพันธ�กับ “ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4” มากกว9า “สกุลช9างวังหน6า”
เน่ืองจากงานศิลปกรรมที่พบในพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร นอกจากลักษณะใบเสมาที่ทําติดผนังแล�ว     
ก็ไม,มีประเด็นอ่ืนที่จะโยงถึงความสัมพันธ�ทางศิลปกรรมกับสกุลช,างวังหน�าได� โดยประเด็นการตรวจสอบ
ลักษณะใบเสมาน้ันแบ,งการตีความออกเป8น ลักษณะการวางใบเสมา และ รูปแบบของใบเสมา 
 โดยลักษณะการวางใบเสมาน้ัน จากตารางท่ี 7 วัดท่ีมีการวางใบเสมาใกล�เคียงกับวัดวงศ�มูลวิหาร
คือ วัดบุรณศิริมาตยาราม ซ่ึงไม,มีการวางใบเสมาคดและมี 8 ใบในลักษณะเดียวกัน ซึ่งต,างจากวัดที่มี
ความสัมพันธ�กับ “สกุลช,างวังหน�า” แน,นอนอย,างวัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม หรือวัดไพชยนต�พลเสพย� 
รวมไปถึงยังมีวัดท่ีสร�างโดยวังหน�า (ซ่ึงสร�างโดยสกุลช,างวังหน�า) ที่ไม,ได�อ�างถึงในงานช้ินน้ี ก็ไม,มีการวาง
เสมาติดผนัง ดังน้ัน ลักษณะการวางใบเสมาติดผนังของวัดวงศ�มูลวิหารในงานช้ินน้ีจึงเสนอว,า            
เปLนลักษณะที่มีความคล6ายคลึงกับวัดในสกุลช9างวังหน6าซึ่งมีลักษณะพิเศษเท,าน้ัน   
 ส,วนรูปแบบของใบเสมาน้ัน ถ�าตีความว,าวัดวงศ�มูลวิหารได�รับอิทธิพลการทําใบเสมาติดผนังจาก
วัดสกุลช,างวังหน�าที่ร,วมสมัยอย,างวัดบวรนิเวศวิหารแล�ว รูปแบบและขนาดที่ต,างกันอาจมองว,าเป8นการ
คํานึงถึงฐานานุศักด์ิทางสถาป#ตยกรรมท่ีต�องทําให�ด�อยกว,า เน่ืองจากกรมขุนธิเบศรบวรมีศักด์ิน�อยกว,า
กรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพ ประกอบกับวัดบวรนิเวศเดิมต้ังใจจะให�เป8นวัดประจําพระองค�  
ส,วนวัดที่กรมขุนธิเบศรบวรต้ังใจจะสร�างต�องการเป8นวัดประจําตระกูลเท,าน้ัน แต,จากการศึกษาเพิ่มเติม
พบว,าใบเสมารูปแบบน้ีพบได�ท่ัวไปตามวัดเล็กๆท่ีสถาปนาขึ้นใหม,ในรัชกาลที่ 3 ท้ังในและนอกพระนคร 
คือ มียอดเป8นรูปดอกจันทร� มีดอกจันทร�กลางอกเสมา ตัวอย,างทีวัดมอญ ธนบุรี (วัดประดิษฐราม) 
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ภาพที่ 75 (ซ�าย) : ใบเสมาพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร (17 มกราคม 2557)                         
ภาพที่ 76 (ขวา) : ใบเสมาพระอุโบสถวัดประดิษฐาราม (เก,า) (ภาพจาก น.ณ ปากนํ้า, ศิลปบนใบเสมา, กรงุเทพ:
เมืองโบราณ,2542, 273.) ป#จจุบันพระอุโบสถเดิมพร�อมพระวิหารถูกปฏิสังขรณ�ใหม,เหลือพระอุโบสถหลังเดียว 

จากการศึกษาพบว,าลักษณะใบเสมาติดผนังน้ันเป8นเพียงลักษณะพิเศษที่สังเกตได�เบ้ืองต�นเท,าน้ัน 
“สกุลช,างวังหน�า” ยังมีองค�ประกอบอ่ืนๆอีกหลายอย,างทั้งองค�ประกอบของหน�าบัน ช้ันหลังคา หรือ
ลวดลายที่เป8นลักษณะพิเศษของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต,ละพระองค�ด�วย โดยหลักฐานท่ีปรากฎ
ในพระพระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหารน้ัน ใบเสมามีลักษณะและขนาดที่ไม,สัมพันธ�กับสกุลช,างวังหน�า แต,มี
ลักษณะการวางติดผนังมีคล�ายคลึงกัน สันนิษฐานว,าเป8นการเช่ือมโยงทางศิลปกรรมแต,ไม,ทําเลียนแบบ  
ดังน้ันจากการวิเคราะห�จึงพอสรุปได�ว,า “พระอุโบสถวัดวงศ�มูลวิหาร” มีความสัมพันธ�เชิงประวัติศาสตร�
กับ “วังหน�า” แต,มีความสัมพันธ�เชิงประวัติศาสตร�ศิล คปะกับ “ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 
3 รวมไปถึงศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4” มากกว,าศิลปกรรมแบบสกุลช,างวังหน�า 
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บทที่ 5 

สรุป 

วัดวงศมูลวิหาร อดีตพระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายช้ันตรีชนิดสามัญแม!ว"าป#จจุบันจะถูกยุบเลิก
ไปและอยู"ภายใต!การดูแลของกองทัพเรือ รวมถึงอยู"ในบริเวณท่ีประทับของเจ!านายสายพระวงศวังหน!า     
ทั้งกรมขุนธิเบศรบวรผู!สร!างวัด กรมหมื่นอมรมนตรีผู!บูรณะวัด หรือกรมหมื่นอนันตการฤทธ์ิผู!เป4นแม"กอง
สร!างวัดต"อในรัชกาลท่ี 4แต"ด!วยศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน้ัน        
ไม"ปรากฏหลักฐานเจนพอจะระบุได!ว"าเป4นวัดซึ่งสร!างโดยสกุลช"างวังหน!า 

 “พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร” จากการสันนิษฐานเบ้ืองต!นว"าเป4นสถาป#ตยกรรมสกุลช"างวังหน!า 
ที่มีศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 น้ัน เน่ืองจากมีหลักฐานทาง คือ การทําใบเสมาติดผนัง   
ซึ่งเป4นลักษณะที่พบในสถาป#ตยกรรมพระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ และวัดชนะสงครามซ่ึงสร!างโดยช"างวังหน!า
โดยการทําใบเสมาเช"นน้ีนับว"าเป4นการออกแบบเฉพาะของสกุลช"างวังหน!ามากกว"า แต"จากการศึกษา
พบว"าองคประกอบต"างๆของพระอุโบสถไม"มีส"วนใดท่ีแสดงถึงศิลปกรรมสกุลช"างวังหน!า แต"จะเป4น
ศิลปกรรมท่ีมีการผสมผสานระหว"างศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล!าเจ!าอยู"หัว
และศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล!าเจ!าอยู"หัว ตรงกับประวัติของวัดที่มี
ความสัมพันธคาบเก่ียวกับช"วงเวลาดังกล"าว โดยส"วนขององคประกอบทางสถาป#ตยกรรมอ่ืนๆน้ันน"าจะ
เกิดขึ้นตามศิลปกรรมที่นิยมในสมัยน้ันๆ โดยในส"วนของฐาน อาคาร และเครื่องบนอย"างหน!าบัน       
เป4นศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล!าเจ!าอยู"หัว ซ่ึงสันนิษฐานว"าเป4นส"วนที่สร!าง
ในสมัยที่กรมขุนธิเบศรบวรยังมีพระชนมชีพอยู" ส"วนในส"วนของการตกแต"งซุ!มประตู – หน!าต"างที่เป4น
ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล!าเจ!าอยู"หัวน้ันจึงน"าจะเป4นการบูรณะภายหลัง
รวมถึงองคประกอบย"อยต"างๆ และยังมีการเพิ่มเติมในส"วนของศิลปกรรมตะวันตกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล!าเจ!าอยู"หัวด!วย “พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร” จึงเป4นตัวอย"างพระอุโบสถ
ที่มีการผสมผสานศิลปกรรม รวมถึงมีลักษณะพิเศษอีกหลายประการที่น"าศึกษาและควรค"าแก"การอนุรักษ 
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ภาคผนวก 

(1) ประวตัวิัดวงศ�มลูวหิารบนแผ�นป�ายทองเหลืองหน าพระอุโบสถวัดวงศ�มลูวิหาร 

 วัดวงศมูลวิหาร เป�นวัดท่ีสร�างในสมัยต�นกรุงเทพฯ ท่ีดินที่สร�างวัดวงศมูลแต$เดิมเป�นนิวาสสถาน
เดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ.าจุฬาโลกฯ แต$ครั้งยังดํารงพระยศสมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย5
ศึก ที่ดินท่ีสร�างวัดมีเขตติดต$อกับอู$กําป78นหลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ.าฯ ได�ทรงพระกรุณา
โปรดเกล�าฯ ให�ย�ายพระนครมาฝ78งด�านซ�ายของท่ีป7จจุบันได�อุทิศถวายเรือนพักที่เป�นส$วนหน่ึงของจวนให�
ถวายวัดระฆังโดยทําเป�นหอไตรยังปรากฏจนทุกวันน้ี 

 กรมขุนธิเบศร5บวร พระโอรสกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ5ได�ประทับอยู$ ณ พระราชวังเดิม
จนส้ินพระชนม5เมื่อปAพุทธศักราช ๒๔๐๐ ระยะเวลาที่กรมขุนธิเบศร5บวรประทับอยู$ ณ พระราชวังเดิม ได�
ทรงสร�างวัดวงศมูลขึ้น มรการต้ังพระประธานและหมู$กุฏิสงฆ5ต$างๆแต$จะสร�างในปAใดไม$ปรากฏหลักฐาน 
การสร�างวัดและโบสถ5 แต$เดิมก็คงเป�นโรงอุโบสถท่ีไม$ได�ใช�ทําสังฆกรรม เพราะปรากฏหลักฐานการขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ในปAพุทธศักราช ๒๔๑๘ หลังจากกรมขุนธิเบศร5บวรส้ินพระชนม5แล�วถึง ๑๘ ปA 
วัดวงศมูลท่ีชาวบ�านเรียกกันผิด เรียกกันว$า “วัดทรงประมูล” และก็เรียกตามกันว$า “วัดทรงประมูล” 
เพราะมีผู�ขุดพบพระพิมพ5สร�างเป�นรูปส่ีเหล่ียมแบบพระสมเด็จวัดระฆังเป�นที่เสาะแสวงหาของผู�สะสมพระ
เครื่องพระพิมพ5เป�นอย$างย่ิง และพระพิมพ5วัดวงศมูลหรือที่ชาวบ�านเรียกวัดทรงประมูลน้ีจะขุดได�จากส$วน
ใดของอาคารท่ีโบสถ5 หรือเจดีย5ก็ไม$มีหลักฐานแน$นอนเป�นแต$เรียกกันว$าพิมพ5วัดทรงประมูล 

 วัดวงศมูลในป7จจุบันที่เหลือถาวรวัตถุก็คือตัวอาคารท่ีเป�นพระอุโบสถขนาดกลางหน่ึงหลัง ต้ังอยู$
ในบริเวณกรมอู$ทหารเรือ แบบชนิดมุงกระเบ้ืองเคลือบสี มีช$อฟ.า ใบระกา หางหงส5 ปLดกระจก หน�าบัน
แกะลายปLดกระจกพระอุโบสถของวัดวงศมูล เป�นแบบห�าห�องต้ังอยู$บนฐานรับเอวขันธ5 (เอวขันธ5หมายถึง
ฐานโบสถ5ท่ีต้ังอยู$บนฐานรับอีกช้ันหน่ึง) เอวขันธ5เป�นแบบฐานป7ทม5มีลูกแก�ว รูปทรงหลังคาซ�อนสองช้ันมี
พะไลแบบระเบียงและเฉลียงหน�า เฉลียงหลัง ตามรูปแบบสถาป7ตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี ๔ ซุ�มประตู
หน�าต$างป7Nนปูนศิลปะแบบสมัยรัชกาลท่ี ๔ ลายป7Nนปูนแบบน้ีเป�นลายป7Nนปูนที่เปล่ียนระบบรูปแบบและ
ลายซึ่งแต$ก$อนจะนิยมแบบประเพณีนิยมคือแบบทรงมณฑปและทรงบันแถลง ได�เปล่ียนขบวนลายท่ี
ประดับกรอบหน�าต$างประตู เป�นลายแบบใบไม�ดอกไม�อยู$ในวงกรอบแบบเรือนแก�วซึ่งลายแบบน้ีเรา
เรียกว$าลายอย$างเทศ เพราะต้ังแต$สมัยรัชกาลท่ี ๓ แห$งกรุงรัตนโกสินทร5มีการตกแต$งสถาป7ตยกรรม
โดยเฉพาะประตูหน�า ลายท่ีประดับที่ซุ�มนอกจากจะมีลายซุ�มแบบประเพณีนิยมแบบไทยคือซุ�มทรงมณฑป 
และซุ�มทรงบันแถลง ได�เกิดลายประดับซุ�มประตูอีกอย$างหน่ึง คือทํากรอบซุ�มแบบเรือนแก�วน้ันมีการ
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นําเอาลายดอกไม�มาประดับให�เกิดเป�นซุ�มแบบใบไม� ดอกไม� ทีทรวดทรงแบบเรือนแก�ว เช$นวัดหลายๆวัด
ที่สร�างในสมัยรัชกาลท่ี๓ เช$นวัดเครือวัลย5วรวิหาร วัดนางนอง วัดนางชี ฯลฯ และซุ�มท่ีวัดวงศมูลวิหารน้ีก็
เป�นลายท่ีสืบต$อจากลายท่ีใช�ประดับกรอบประตูหน�าต$างในสมัยรัชกาลที่๓ ซึ่งวัดที่สร�างในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
น้ีก็เป�นศิลปะท่ีต$อเน่ืองกัน ดังจะเห็นได�ว$า วัดที่สร�างในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ก็นิยมทําลายท่ีนํามาตกแต$งกรอบ
ประตูหน�าต$างเป�นลายใบไม�ดอกไม� เช$น วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร ในกรุงเทพฯ เป�นต�น 

 วัดวงศมูลในป7จจุบันน้ีเหลือแต$อาคารท่ีเป�นพระอุโบสถยังมีเขตวิสุงคามสีมา ไม$มีการถอดถอน
ถึงแม�ว$าจะยุบวัดโดยให�สงฆ5ที่พรรษาอยู$ ณ วัดน้ีไปสมทบจําพรรษาที่วัดอ่ืน ต้ังแต$ปAพุทธศักราช ๒๔๕๙ 
และก็อยู$ในความดูแลของกองทัพเรือมาตลอดจนทุกวันน้ี วัดวงศมูลน้ีแต$เดิมเมื่อแรกสร�างหันหน�าพระ
อุโบสถทางทิศตะวันออก แต$ในป7จจุบันน้ีพระประธานท่ีต้ังอยู$ได�ถูกย�ายมาต้ังชิดผนังด�านทิศใต�ตอนช$วง
หน�าต$างตรงช$องกลาง ด�านน้ีจึงเหลือหน�าต$างส่ีช$อง และได�แก�ช$องหน�าต$างด�านทิศเหนือตอนช$องกลาง
เป�นประตูทางเข�า พระประธานท่ีต้ังอยู$ชิดผนังด�านทิศใต�จึงหันหน�าพระพักตร5ไปทางทิศเหนือ นับว$าเป�น
วัดที่มีการต้ังประประธานแตกต$างกว$าวัดอ่ืนๆ โดยท่ัวไปแต$เดิมพระประธานก็ต้ังอยู$ทางหุ�มกลองด�านหลัง 
หันพระพักตร5ทางทิศตะวันออก (หุ�มกลอง คือผนังด�านหน�าและด�านหลังพระอุโบสถ) ดังกล$าวว$าเม่ือกรม
ขุนธิเบศร5บวรทรงสร�างวัดน้ัน พระอุโบสถหันไปทางพระตําหนักที่ประทับทําให�ไม$สบายพระองค5ประชวร
อยู$เนืองๆ จะเป�นการแก�เคล็ดหรือมีผู�ทูลทักท�วง จึงทําให�ต�องย�ายพระประธานในพระอุโบสถและถือว$า
พระอุโบสถหันหน�าไปทางทิศเหนือดังเช$นในป7จจุบัน 

 ศิลปวัตถุและการตกแต$งดังท่ีกล$าวแล�วว$า วัดน้ีสร�างในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระอุโบสถเป�นพระ
อุโบสถขนาดกลาง หลังคาซ�อนสองช้ันมีพะไลแบบระเบียง เฉลียงหน�าหลัง การตกแต$งหน�าบัน เป�นลาย
ใบเทศปLดทองประดับกระจก หน�าบันแบ$งเป�นกรอบซุ�มมีกระจังฐานพระรับลายหน�าบัน พระรัตนโกสินทร5
หน�าตักกว�าง ๒.๖๑ เมตร สูงจากทักเกษตรถึงพระรัศมี ๓.๓๘ เมตร ลงรักปLดทอง ด�านข�างของ
พระพุทธรูปประธานทั้งสองข�างสร�างเป�นซุ�มทรงฝร่ัง แบบซุ�มศิลปะสมัย GOTIC ซึ่งเป�นซุ�มที่นิยมนํามาใช�
ในสถาป7ตยกรรมในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เช$นสร�างวัดนิเวศธรรมประวัติ ท่ีอําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในซุ�มได�ต้ังพระพุทธรูปปางห�ามพระแก$นจันทร5และปางห�ามญาติ พระปาง
ห�ามพระแก$นจันทร5อยู$ทางด�านขวาของพระประธาน พระปางห�ามญาติอยู$ทางด�านซ�ายของพระประธาน 

 ศิลปวัตถุท่ีมีอยู$ในพระอุโบสถวัดวงศมูลวิหารเป�นการผสมผสานระหว$างศิลปะแบบไทยและยุโรป
ผสมกันอย$างเรียบง$าย เพราะภายในพระอุโบสถมีแต$พระประธานเพียงองค5เดียวที่หันพระพักตร5ไปทางทิศ
เหนือ และหันด�านข�างเป�นด�านหน�าของพระอุโบสถ คิดว$ามีแห$งเดียวในประเทศไทย 
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 (2)พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล าเจ าอยู�หัวเก่ียวกับกรมขุนธิเบศรบวร 

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล า
เจ าอยู�หัว รวมครั้งท่ี ๔ /ฉบับท่ี ๓๔ พระราชหัตถเลขา ถึง กรมหมื่นอมรมนตรี 
ไม�ลงวัน เดือน ป6 เร่ืองมรดกของกรมขุนธิเบศรบวร  

ฉบับท่ี ๓๔       

พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นอมรมนตรี 

 กราบทูลมายังกรมอมรมนตรีให�ทราบ เรื่องโต̂ะเงินที่รับส่ังน้ัน ความสัตยความจริงกระหม$อมฉัน
ไม$ได�ทราบด�วยเลยแต$ต�นจนปลาย เม่ือกรมขุนธิเบศรบวรประชวร กระหม$อมฉันได�ให�ท�าวสมศักดิไปเย่ียม
ประชวรเนืองๆ ท�าวสมศักดิกลับมาเล$าให�ฟ7งว$ากไรก็จําไม$ได� เปนแต$ฝากลูกฝากเต�าท$านไป ฤาว$ากะไรบ�างก็
ลืมไปเสียแล�ว จําได�แต$วันกระหม$อมฉันไปเย่ียมประชวรเวลาหน่ึง ท$านส่ังความสองข�อ ข�อหน่ึงว$าวัดที่ทํา
ค�างอยู$ท่ีหลังวังน้ัน ทั้งท่ีวัดแลของทําค�าง ยกให�เป�นของกระหม$อมฉัน กับส่ังว$าเงินของท$านค�างอยู$ที่พระองค5
เจ�าดารา๒๐๐ช$างเสศ ให�กระหม$อมฉันไปทวงเอามาทําวัด กับอีกข�อหน่ึงว$าพานหมากเสวยเคร่ืองยศน้ัน
เปนเครื่องเดิมของกรมพระราชวังฯ แต$ครั้งยังเป�นกรมหลวงเสนารักษ5อยู$ พระราชทานให�เป�นรางวัลแก$กรม
ขุนธิเบศบวร เมื่อครั้งไฟไหม�สําเพ็งเสด็จไปดับเพลิง ก็เครื่องพานสํารับน้ีขอเสียอย$าให�กระหม$อมฉันให�เจ�าอ่ืน
นายอ่ืนไป ให�เอาไว�ใช�เป�นเครื่องต�นข�างใน เปนท่ีรฤกถึงพระเดชพระคุณกรมพระราชวังฯสืบไปเถิด ถึงพระ
สุพรรณศรีสําหรับกับเครื่องน้ันก็ตกอยู$ท่ีกระหม$อมฉันแล�ว เพราะกระหม$อมฉันได�ให�ท$านทอดพระเนตรครั้ง
หน่ึง แลท$านรับส่ังอ่ืนไปอีกหลายคํา แต$ท$านทรงพระกรรแสงมากกระหม$อมฉันฟ7งไม$ถนัดไม$สู�เข�าใจ ได�บาง
ความ แต$เร่ืองลูกเรื่องเต�าสังเกตก็ไม$ได�ถนัดนัก แต$ในเร็วๆน้ีได�ยินพนักงานข�างในบอกแก$กระหม$อมฉัน เม่ือ
เวลาจัดของเล้ียงเจ�านายเมื่อไปทําบุญวัดบวรนิเวศล$วงมาแล�วเรวๆ ว$าโต̂ะเงินของกรมขุนธิเบศรบวรถวาย
เป�นหลวงไว�มีอยู$ ๕ คู$ ได�ไปชําระเรียกมาไว�ใช�ราชการแล�วแต$กระหม$อมฉันสาลวนขวักไขว$ด�วยการงานต$างๆ
อยู$เปนแต$ได�ยินแว$วๆหาได�ซักไซ�ไต$ถามไม$ ครั้นรับส่ังขึ้นวันน้ีจะกราบทูลไปก็ไม$ถนัด เพราะได�ยินแต$แว$วๆ
ไม$ได�สังเกตไม$ได�ซักไซ�ไต$ถาม ถ�อยความที่ได�ยินได�ฟ7งน้ันก็มากกว$ามาก ถ�าไม$มีใครกระโตกกระตากก็หาได�ทํา
ไว�ในใจไม$ ความสัตยความจริงเรื่องน้ี กระหม$อมฉันไม$ทราบด�วย จ$าตีกระหม$อมฉันไม$ได�ใช�ไปจริงๆ 
กระหม$อมฉันก็เปนผู�มีเคารพยต$อเจ�านายพี่น�อง โดยถ�าจะมีความต�องการก็คงจะเขียนหนังสือไปว$า หรือจะ
ใช�ผู�มีบันดาศักดิสมควรให�ไปว$า เหมือนอย$างกระหม$อมฉันจะไปเฝ.าครั้งน้ี ก็ได�ส่ังให�เจ�ายุคุนธรไปกราบทูล 
ไม$ได�ใช�ให�โขลนไปกราบทูล ครั้นได�ฟ7งรับส่ังวันน้ีจะกราบทูลก็ยังหาถนัดไม$เพราะไม$ทราบต�นสายปลายเหตุ



89 
 

อะไรเลย คร้ันกลับมาไล$เลียงไต$ถามได�ความท�าวสมศักดิว$ายืนยัน ว$าเม่ือไปเย่ียมประชวรกรมขุนธิเบศรบวร
น้ัน กรมขุนธิเบศรบวรรับส่ังแก$ท�าวสมศักดิว$าโต̂ะเงินมีอยู$ ๑๐ ฝากไว�ที่พระองค5เจ�าพัน โต̂ะเงินทั้ง ๑๐ น้ัน 
ถ�าท$านจะแจกหม$อมเจ�าบุตรชายหญิงของท$านก็จะไปน่ังกินโต̂ะเงินอยู$ท่ีไหน ก็จะไปซื้อขายปู.ย่ีปู.ยําเสีย ท$าน
ยอมโต̂ะเงินทั้ง ๑๐ น้ันให�เปนของสําหรับราชการหลวง ให�ท�าวสมศักดิไปทวงเอามาไว�ใช�ราชการเถิด      
แต$หม$อมเจ�าสามจันทร5กับน�องหม$อมเจ�าสามจันทร5สององค5น้ัน ท$านฝากท�าวสมศักดิให�ทํานุบํารุงให�ทํา
ราชการอยู$ในวัง ท�าวสมศักดิได�ฟ7งแล�วก็เปนแต$ฟ7งมา แลยืนยันว$าได�บอกแก$กระหม$อมฉัน  
 อน่ึงท�าวสมศักดิยืนยันด�วยเรื่องพานหมากเสวย ว$าต�องกับคําที่กระหม$อมฉันว$าได�ยินเองน้ันด�วย แต$
ท�าวสมศักดิว$ากระหม$อมฉันอยู$ไม$ว$าอะไร ครั้งน้ีเมื่อเวลาเรวๆหม$อมเจ�าสามจันทร5มาต$อว$าแก$ท�าวสมศักดิว$า 
โต̂ะกรมขุนธิเบศรบวร ๕ คู$ส่ังไว�ให�ถวายเปนหลวงไม$ใช$ฤา ทําไมจึงไม$เรียกมาใช�ราชการหลวง แลว$าโต̂ะเงิน
พวกน้ันในกรมมายืนเป�นคู$ขอน ก็หาคืนมาไว�ที่พระองค5เจ�าพันตามเดิมไม$ หม$อมเจ�าสามจันทร5ว$าในกรมก็
ประชวรอยู$ เสด็จไปมาข�างโน�นข�างน้ีก็ไม$ได� กลัวหม$อมเจ�าในกรมจะยักยอกเอาไปขายเสีย ท�าวสมศักดิกับ
พนักงานจึงคิดกันไปทวงได�โต̂ะมาแต$พระองค5เจ�าพัน ๓ คู$ขอนแล�วจึงให�จ$าตีมาทวงโต̂ะท่ีว$าในกรมยืมมาน้ัน
ไปอีกคู$ขอนตามคําให�การท�าวสมศักดิกับพนักงานดังน้ี เขาก็ให�การแต$พอชอบหูกระหม$อมฉัน การท่ีไปพูด
น้ันเหนจะร$วมคิดกันกับหม$อมเจ�าสามจันทร5 ว$ากล$าวกับไปอย$างไรน้ันและกระหม$อมฉันไม$ได�ทราบด�วยไม$ได�
ใช�ไปจริงๆ เม่ือกรมขุนธิเบศรบวรส้ินพระชนม5ลงน้ัน กระหม$อมฉันจะอยากได�ส่ิงไรของท$านหามิได�เลย เม่ือ
ท$านส้ินพระชนม5แล�วกระหม$อมฉันได�ถามหากากับพานสํารับหน่ึง จะเปนทองหรือเงินไม$ทราบ เปนฝAมือทํา
มาแต$เมืองจีนประหลาดอยู$จะใคร$ดู ด�วยนึกว$าถ�าเปนเครื่องทองคําจะรับประทานซื้อไว�ให�เงินไปแจกหม$อม
เจ�าชายหม$อมเจ�าหญิงในท$าน ครั้นเมื่อท$านส้ินพระชนม5แล�ว พระองค5เจ�าหญิงกับหม$อมเจ�าสามจันทร5ขนเอา
ส่ิงของมาหลายส่ิง มาให�กระหม$อมฉันๆรับไว�แต$เคร่ืองยศ คือพานหมากเสวยสํารับน้ัน กับส่ิงอ่ืนซ่ึงเปนเครื่
องยศ แลเปนส่ิงของท่ีกระหม$อมฉันได�ถวายท$านไป แต$พานกับกาน้ัน เหนเปนเครื่องก�าไหล$ชํารุดยับเยินแล�ว
ไม$สู�ดี กระหม$อมฉันก็ไม$ได�ซื้อไว�กลับคืนไปกับของอ่ืนๆ จะเปนอะไรบ�างก็จําไม$ได�   
 พานหมากเสวยน้ันเครื่องในท่ีชํารุดกระหม$อมฉันก็ได�ซ$อมแซมขึ้น พานน้ันเปนพานทองเปล$า 
กระหม$อมฉันก็ได�ให�ไปแก�เปนพานลงยาเหมือนอย$างเครื่องต�น แล�วไว�กับพระสุพรรณศรีตามกรมขุนธิเบศร
บวรส่ัง แต$ใจกระหม$อมฉันคิดว$าเครื่องหมากเสวยสํารับน้ัน ควรจะถวายในกรม แต$เพราะกรมขุนธิเบศรบวร
รับส่ังเสียเปนอันขาด ตรัสอ�อนวอนแล�วอ�อนวอนเล$าว$าอย$าให�เจ�าอ่ืนนายอ่ืนไปเปนอันขาดทีเดียว ให�เก็บ
ไว�เปนพระเกียรติยศกรมพระราชวัง กระหม$อมฉันก็ทําตาม ของเด๋ียวน้ีก็ยังอยู$    
 แต$ซึ่งถาดล�างหน�าน้ัน อย$างไรกระหม$อมฉันก็จําไม$ได� ได�ยินแต$พวกในวังพูดกันว$า พระองค5เจ�าหญิง
ว$าถาดน้ันพระองค5เจ�าหญิงได�เอามาให�กระหม$อมฉันแล�ว กระหม$อมฉันไม$รับไว�แล�วยกให�พระองค5เจ�าหญิง 
แต$ในกรมมาขอยืมแล�วไม$คืนให� คําน้ีพระองค5เจ�าหญิงจะได�ว$าจริงฤาไม$จริงอย$างไรกระหม$อมฉันไม$ได�ยินเอง 
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พระองค5เจ�าหญิงเด๋ียวน้ีถึงอยู$วังเดียวกับกระหม$อมฉันจะได�ไปตัดสินของในกรมขุนธิเบศรบวรว$าส่ิงน้ันให�
ได�แก$ผู�น้ัน ส่ิงน้ีให�ได�แก$ผู�น้ี น้ันหามิได�เลย        
 โต̂ะที่ไปเรียกมาน้ัน กระหม$อมฉันก็ไม$ได�ใช�ไป ไม$ได�ว$าอยากได� จ$าตีไปกราบทูลดังรับส่ังน้ันโดยช่ือ
กระหม$อมฉัน จ$าตีมีความผิดอยู$ บัดน้ีโต̂ะเงินทั้งสามน้ัน กระหม$อมฉันขอรับประทานส$งคืนมาตามท่ีซึ่งของ
อยู$แต$ก$อนอย$างไร ก$อนจ$าตีไปทวงมาน้ันก็ในทรัพย5ส่ิงของๆกรมขุนธิเบศรบวรน้ันกระหม$อมฉันเหนว$า ใน
กรมกับพระองค5เจ�าเสือแลพระองค5เจ�าหญิงแลหม$อมเจ�าในกรมขุนธิเบศรบวรทั้งชายแลหญิง ควรจะ
ปรานีประนอมพร�อมจิตรกันแล�วแบ$งป7นให�สมควร อย$าให�มีความขัดเคืองขุ$นข�องหมองหมายกันเพราะ
ส่ิงของเล็กๆ น�อยๆ นินทาคาระหากันต$างๆ ได�แล�วจะเปนดี     
 อน่ึงในกรมแลพระองค5เจ�าเสือพระองค5เจ�าหญิงก็มีพระบารมีเปนเจ�าใหญ$นายโต กว$าหม$อมเจ�า
เล็กน�อย ทรงพระเจริญไวยไปมากพระชนมายุหลายสิบปAมาแล�ว หม$อมเจ�าในกรมขุนธิเบศรบวร อายุก็ยัง
อ$อนไม$มีท่ีพึ่งพาอาไศรย ถ�าสามพระองค5ทรงพระเมตตามากๆได�จะเปนดี ไหนๆหม$อมเจ�าพวกน้ันก็มีมานะ
ถือว$าทรัพย5ส่ิงสินของกรมขุนธิเบศรบวรเปนทรัพย5ของบิดา เปรียบความตามฝcายกระหม$อมฉันเหมือนพระ
ราชทรัพย5ของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู$หัว กระหม$อมฉันก็ไม$ได�เอามาใช�เปนประโยชน5ของตัวแล
บุตรภรรยาเลย เมื่อท$านจะเสด็จสวรรคตท$านทรงเขียนพิไนยกรรม5พระราชทรัพย5หม่ืนช$าง ให�จ$ายทําพระ
อารามท่ีค�าง เหลือสามหม่ืนช$างถวายแก$พระเจ�าแผ$นดินองค5ใหม$ ทองคําร�อยช่ังให�แผ$ทําเปลวปLดพระอาราม
ที่ค�าง เหลือน้ันก็ให�เปนของพระเจ�าแผ$นดินองค5ใหม$ ก็ตัวกระหม$อมฉันเข�ามาเปนเจ�าแผ$นดินตามที่ท$านผู�
รับส่ังมีช่ือในพิไนยกรรม5น้ัน คือ เจ�าพระยาพระคลัง พระยาศรีพิพัฒน5 พระยาราชสุภาวดี ปฤกษากับเจ�านาย
ขุนนาง เลือกผู�ท่ีเน่ืองในพระราชวงษศานุวงษ หนุ$มฤาแก$ปานกลางเปนเจ�าแผ$นดินต$อไปเถิด         ก็เพราะ
ท$านท้ังสามน้ันเลือกกระหม$อมฉันเข�ามา จึงได�เปนเจ�าแผ$นดินอยู$แต$เพราะรู�ว$าพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�า
เจ�าอยู$หัว ท$านไม$ได�เลือกกระหม$อมฉันเฉพาะตัวโดยตรง ก็ไม$ว$าจะถือเอาพระราชทรัพย5ของท$าน            
เปนมรฏกได� ของทั้งปวงก็ยังคงเปนของกลางแผ$นดินอยู$หมด ได�จ$ายไปแต$รายของทําวัด ก็เจ�านายซึ่งเปนลูก
เปนหลานของท$าน กระหม$อมฉันก็รับเล้ียงเก้ือหนุนให�ป7นส่ิงของต$างๆ แลเงินทองไปเปนอันมาก นอกจาก
เบี้ยหวัดเงินเดือนก็กว$าพันช$างเศสแล�ว ความน้ีเปนความสัตยความจริง โปรดสืบดูก็จะทราบ ซ่ึงเก้ือหนุน
เจ�านายเหล$าน้ีไป ก็ด�วยเข�าใจว$าตัวกระหม$อมฉันเข�ามาอยู$ในที่ของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล�าเจ�าอยู$หัว ถึง
ตัวไม$ได�รับมรฏกของท$าน คนทั้งเมืองท้ังบ�านเขาก็สําคัญว$าเปนผู�มารับ ก็ต�องเล้ียงเจ�าเล้ียงนายพวกน้ันไป 
เพื่อจะให�เปนเย่ียงอย$างแบบแผนสืบไปภายน$า ฤาถ�าไม$เปนแบบแผนไปได� ก็จะได�เปนเกียรติเปนยศแก$ตัว
กระหม$อมฉัน กราบทูลมาน้ีเปนความจริงใจ ฯ 

ควรมิควรสุดแล�วแต$จะโปรด 
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พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล า
เจ าอยู�หัว รวมคร้ังท่ี ๕ /ฉบับท่ี ๒๐ พระราชหัตถเลขา ถึง พระยามนตรีสุริยวงศ 
แลเจ าหมื่นสรรเพธภักดี ลงวันพฤหัสบดี เดือนอ าย ขึ้น ๓ ค่ํา ป6มะเส็ง จุลศักราช 
๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เรื่องให ทูตคิดหาสูบดับไฟ เรือไฟ กระบี่  แลข�าว
สิ้นพระชนม�เจ านายบางพระองค�  

ฉบับท่ี ๒๐       

พระราชหัตถเลขาถึงพระยามนตรีสุริยวงศ แลเจ�าหมื่นสรรเพธภักดี 

 จดหมายถึงพระยามนตรีสุริยวงศราชทูต เจ�าหมื่นสรรเพธภักดีอุปทูตให�ทราบ ว$าบัดน้ีวังหน�าท$าน
ซื้อเรือสกุเนอลําหน่ึงเปนเรืออเมริกัน ท$านจัดแจงเปนเรือรบเรือพระท่ีน่ัง พระราชทานช่ือว$าเรือพระที่น่ัง
มงคลราชป7กษี จัดแจงสอาดสอ�านงามหมดจดดีหนักหนาน$ารักน$าชม ท$านเสด็จลงไปทอดพระเนตรการทํา
เองทุกวันต้ังแต$เดือน ๙ มา ครั้นการเสร็จแล�วในแรมเดือน ๑๒ ท$านรับเงินไปแจกเบ้ียหวัดข�าราชการส้ิน
เงิน ๑๐๐๐ ช่ัง แล�วให�มารับเงินไปรวมหยุดไว�อีก ๑๐๐๐ ช่ังยังไม$แจกก$อนท$านมาลาข�าพเจ�าว$าจะไป
ประพาสลมทะเลสักเดือนเศษ ท$านเสด็จไปกับเรือพระที่น่ังมงคลราชป7กษี แต$วัน  ๖ ฯ ๑ ค่ําเวลากลางคืน
แล�วแล$นไปข�างฝ78งทะเลตะวันออก***** ท$านก็ได�ตรัสบอกข�าพเจ�าแล�วว$าท$านจะเสด็จไปถึงเมืองจันทบุรี 
แล�วจะเสด็จกลับมาทอดพระเนตรช�าหงส5ให�ทันในเดือนย่ี แล�วจะเสด็จไปเมืองสระบุรี ประทับอยู$จนจวน
พิธีตรุษ จึงจะกลับมาดังปAหลัง ฝcายตัวข�าพเจ�าเมื่อท$านไม$อยู$ในหน�าแล�งแลนํ้าท$ายังล$ามากอยู$ เปนคราวท่ี
จะได�ไปเที่ยวสดวกสบาย จะไปเที่ยวเมืองกรุงเก$า ฤาเมืองลพบุรี เมืองเพ็ชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองนครไชย
ศรี ดูการพระปฐมเจดีย5ฤาท่ีอ่ืนก็ไม$ได� เพราะว$าถ�าข�าพเจ�าไปแล�วเจ�านายขุนนางก็จะไปเสียด�วยมาก ผู�จะ
อยู$กรุงน�อยตัวไปเหนไม$ควรจําจะต�องอยู$รักษาพระนคร ระวังคอยดับเพลิงแลอ่ืนๆ  
 เมื่อท$านข�างโน�นอยู$กรุง ถ�าเกิดเพลิงไหม�ที่ไกลๆแล�วจะน่ิงเสียไม$ไปก็ได� ต$อท่ีใกล�ๆริมวังเจ�านาย
แลบ�านขุนนางผู�ใหญ$จ่ึงต�องไป ครั้นเมื่อท$านข�างโน�นไม$อยู$เกิดเพลิงข้ึนท่ีไหนๆ เม่ือใดๆ ก็ต�องรีบไปช$วยดับ
เองเร็วๆให�จงได� ครั้นจะไม$ไปด�วยเห็นว$าไกลฤาลําบากผู�คนไม$พรักพร�อม ถ�าเพลิงไหม�มากไป ราษฎรก็จะ
โทษเอาว$า ข�าพเจ�าแก$คร่ําคร$าง$อนแง$นไม$แขงแรง***** เพราะฉะน้ันต�องรวังคอยดับเพลิงแลเครื่องมือจะ
ดับเพลิงน้ันสําคัญอยู$ก็คือสูบนํ้า สูบท่ีมีอยู$สองสามสํารับแต$ก$อนเมื่อปAหลัง เม่ือเกิดเพลิงที่วังกรมพระพิพิธ
โภคภูเบนทร5น้ันก็เอาไปใช�ได� เพราะได�แก�ไขไว�ดีใหม$ๆ ครั้นเมื่อเกิดเพลิงครั้งน้ีลากเอาไปจะใช�ดับเพลิงท่ี
ประตูท$าช�างสูบก็ไม$ข้ึนเลย เพราะลําท$อหนังหนูกัดขาดทลุไปยังไม$มีใครซ$อมแซม เตรยินท่ีในกระบอกสูบ

� 
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น้ันหนูเข�าไปทํารังกัดไม�แลหนังลูกสูบเสียหมดจะถอดออกดูก็ไม$ออก เหล็กควงเป�นสนิมติดกันไปหมด การ
รักษาของไม$ดีไม$มีใครเอาใจใส$น่ีก็เปนธรรมเนียมของข�าราชการเมืองไทยอยู$แล�ว วันน้ันวังหน�าท$านอวดก�อ
ไป ท$านว$าสูบอย$างเช$นเอาไปน้ัน เปนสูบอย$างเก$าเขาไม$ใช�แล�วเขาจึงขายเสียแก$คนโง$ๆ สูบอย$างใหม$ของ
ท$านมีอยู$เล็กกว$าน้ีอีก แต$แรงกว$าอย$างน้ีสองเท$าสามเท$า ห$อหนังน้ันก็ไม$ได�เย็บด�วยด�ายแลปcานตรึงด�วย
มุดทองเหลืองแน$นหนาดี แต$อวดก็อวดไป วันน้ันก็ไม$เอามาใช�เสียดายอยู$ฤาอย$างไรไม$ทราบ การท่ีท$าน
ทูตานุทูตได�ไปอยู$กรุงลอนดอนครั้งน้ี ก็เปนช$องท่ีจะได�หาของดีๆที่ควรพอกําลังไทยจะใช�ได� จะรักษาได�น้ัน 
มาให�ข�าพเจ�าเปนกําลังไว�สําหรับดับเพลิงสักสํารับ ๑ ฤา ๒ สํารับข�าพเจ�าจะดีใจมาก แต$อย$าต่ืนเคร่ืองจักร
ฟgนจักรไฟไป กลัวจะเกินวาศนาไทยจะใช� จะเปนแต$เครื่องฬ$อออไปเสียเงินเปล$าๆ คิดเอาแต$ที่ไทยจะใช�ได� 
แลเปนของไม$สู�โตใหญ$พอเอาลากฤายกไปตามถนนเล็กๆเมืองน้ีได� ไม$คับถนนขัดทางบกแลเรือ 
 อน่ึงเรือพระท่ีน่ังสกุเนอมงคลราชป7กษีของวังหน�าน้ัน เขาเล$าฤากันมากสรรเสริญว$าหมดจดงามดี
นักเรือใครสู�ไม$ได� ก็ถ�าท$านทูตานุทูตได�ไปเมืองลอนดอนทั้งที ถ�าแม�นจะคิดอ$านหาเรือกําป78นสกุเนอที่ทํา
ด�วยเหล็กย$อมๆให�ข�าพเจ�าใช�เล$นสักลําหน่ึงจะได�ฤาไม$ เรือกําป78นทําด�วยเหล็กท้ังลําเขาว$ามี แลมีเรือลูกค�า
ลําหน่ึงพึ่งเข�ามาในสองสามวันน้ี เขาฤาว$าทําด�วยเหล็กทั้งลําเรือแลเสาหน�าเสากลาง เว�นแต$เสาท�ายเปนไม�
ด�วยอยู$ใกล�เรือนเข็ม กลัวเข็มจะช้ีทิศผิดจึงต�องทําด�วยไม�ไว�เสาหน่ึง คุณพระยาศรีสุริยวงศท$านลงไปว$าจะ
ดูท$านยังไม$ได�มาเล$าให�ฟ7ง ข�าพเจ�ายังไม$ทราบแน$ แต$ถ�าทูตานุทูตจะเอาใจใส$ไต$ถามหาเรือเหล็กเล็กๆ ท่ีเขา
จะขายฤาจะส่ังให�เขาทําจะได�ฤาไม$ จะเปนเรือกลไฟฤาเรือแล$นใบก็ตามจะเหนควร ถ�าทุนจะเสียเพื่อเรือ
เหล็กน้ันไม$มากนักอยู$ในสามร�อยช่ังลงมาแล�ว ข�าพเจ�าก�จะยินดีซื้อไว�ใช�เล$นสักลําหน่ึง พอเปนเกียรติยศแก$
ข�าพเจ�า อน่ึงถึงจะซื้อเรือไม$ได�ก็ดี ขอท$านทูตานุทูตจงเอาใจใส$จัดซื้อเครื่องแต$งเรือกําป78นแล$นใบกําป78นกล
ไฟมาบ�าง ตามอย$างของใหม$ๆดีๆในเมืองข�างยุโรป มาเพื่อจะแต$งเรือกลไฟท่ีทําอยู$ท่ีกรุง ฤาเรือจรจับโจร
แล�นโผนเผ$นทะเลของข�าพเจ�า เพื่อจะเปนอย$างเรือรบไว�สําหรับรักษาหน�าวังดังเรือท่ีวังหน�าน้ันด�วย แล
เรือรบก็ดี เรื่อท่ีน่ังพระเจ�ากรุงลอนดอนฤาเจ�านายในเมืองลอนดอนก็ดี เขาตกแต$งอย$างไรสังเกตมาให�รู� 
จะคิดแต$งเรือรบฤาเรือท่ีน่ังของเราบ�าง ส่ิงของที่ประหลาทจะหาในทเลอินเดียทเลจีนน้ีไม$ได� ก็สนใจมา
บ�างตามได�ตามกําลังทุน อน่ึงกระบ่ีเบาๆ มีสายเข็มขัดคาดกับเอ็วได� จงสนใจหามาหลายๆเล$มท่ีดีๆ แต$ฝ7ก
แลด�ามให�ทํางามๆแปลกกว$าของท่ีมีอยู$กลุ�มๆ แลให�เปนตราช�างตรามงกุฎของไทย เพราะดาบที่มีตรารูป
สิงโตกับม�ามีเขาของเมืองอังกฤษก็ดี ตรารูปสมอของอิศเตินกุมปนีก็ดี ตรานกอินทรีของยุในติศเตศอเม
ริกาก็ดี ข�าพเจ�าจะคาดใช�เองฤาเจ�านายพี่น�องลูกหลานข�าพเจ�าจะใช�ไม$ได� ถ�าหามาไว�สําหรับเปนของ
ประทานขุนนางในกรุงแลหัวเมืองหลายๆเล$มก็จะดีอยู$ ดาบของสําหรับประทานน้ันไม$สู�ดีนักก็ได�  
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 อน่ึงแจ�งความมาว$าต้ังแต$แรมเดือน ๑๒ มา ฝนเหือดแล�งเข�าแล�วแต$นํ้าไม$ใคร$จะลด ลดวันละ
กระเบียดสองกระเบียดมาจนขึ้นเดือนอ�ายน้ีนํ้าจ่ึงลงวันละน้ิว ๑ น้ิวเศษ เข�านาทุ$งนาสวนงามทุกตําบล
ได�ผลทุกแห$งบริบูรณ5 แต$มีข$าวมาแต$เมืองเขมรว$า ในแผ$นดินเมืองเขมรจนตลอดเมืองญวน ปAมเสงน้ีฝน
น�อยกว$าปAมโรงมาก ทํานาได�ผลส$วนหน่ึง ทําไม$ได�ผล ๒ ส$วนฤา ๓ ส$วน แลต้ังแต$แล�งเข�าปAน้ีลมว$าวลม
อุตราพัดหลวงก็พัดแต$อ$อนๆ รดูร�อนมากหนาวน�อย ความไข�พิษไข�จับฟ7งดูชุกชุมหนาหูเข�า  
 ในพระราชวังน้ี พระองค5เจ�าข�างในส้ินพระชนม5สองพระองค5 พระราชวรวงศ5เธอ พระองค5เจ�ามาลี 
๑ ประชวรโรคฝAในท�องส้ินพระชนม5วัน ๕ ฯ ๑ ค่ํา เวลาเกิดเพลิงไหม�น้ัน พระบรมวงศ5เธอ พระองค5เจ�า
สิมพลี ๑ ประชวรพระโรคไข�พิษลงเมื่อวัน ๔ ฯ ๑ ค่ํา ส้ินพระชนม5ในวัน ๗ ฯ ๑ ค่ํา พระศพทั้งสองยัง
เอาไว�ท่ีศาลาสูงต�นสนตามเคย พระเจ�าพี่นางเธอ พระองค5เจ�าส�มจีน ประชวรไข�พิษมาแต$วัน ๓ ฯ ๑ คํ่า 
บัดน้ีพระอาการก็คลายแล�วแต$เสียพระจริตมากไป กรมขุนธิเบศรบวรก็ประชวรเปนไข�จับเปนประดง พระ
อาการมากนักอยู$ ในข�าราชการพระมหาเทพก็ปcวยเปนไข�เบาเปนบุพโพด�วย อาการว$าไม$สู�มากนัก แลอ่ืนๆ
ก็มีบ�างขี้เกียดจด แล�วบอกมาพอเปนอุทาหรณ5แบบอย$าง แลในครอบครัวบุตรภรรยาข�าพเจ�าน้ันอยู$ดีเป
นสุขอยู$ด�วยกันส้ิน เหมือนกับครอบครัวของท$านทูตานุทูต      
   จดหมายมา ณ วัน ๕ ฯ ๑ คํ่า ปAมเสงนพศก 
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พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล า
เจ าอยู�หัว รวมคร้ังท่ี ๕ /ฉบับท่ี ๒๗ พระราชหัตถเลขา ถึง พระยามนตรีสุริยวงศ 
กับน องชายแลบุตร ลงวันศุกร เดือนสาม แรม ๔ ค่ํา ป6มะเส็ง จุลศักราช ๑๒๑๙ 
(พ.ศ.๒๔๐๐) เร่ืองสมเด็จเจ าพระยาองค�น อยพิราลัย แลกรมขุนธิเบศรบวร
สิ้นพระชนม� 

ฉบับท่ี ๒๗       

พระราชหัตถเลขาถึงพระยามนตรีสุริยวงศกับน�องชายแลบุตร 

 จดหมายมายัง พระยามนตรีสุริยวงศราชทูต จมื่นราชามาตย5น�องนายเทศผู�น�อง นายทัศผู�บุตร
พระยามนตรีสุริยวงศ ให�ทราบ ว$าสมเด็จเจ�าพระยาองค5น�อยเมื่อเดือนย่ีข�างแรมมาจนเดือนสามข�างแรม 
ข�าพเจ�าได�มอบให�อยู$รักษาพระนคร ข�าพเจ�าไปเท่ียวเล$นทเล ต้ังแต$วัน ๒ ฯ ๒ คํ่า จนวัน ๖ ฯ ๓ ค่ํา จึงได�
กลับมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือวัน ๗ ฯ ๓ ค่ําเวลาเช�าห�าโมงเศษ เวลากลางคืนท$านได�มาหาพูดจากับข�าพเจ�าอยู$
เวลาสองยามอาการก็เห็นสบายดีอยู$ ครั้นวัน ๑ ฯ  ๓ คํ่า ท$านจัดแจงเรือไว�พร�อมจะขึ้นไปดูการที่พระพุทธ
บาท กําหนดจะเข�ามาลาข�าพเจ�าในค่ําวัน ๑ ฯ ๓ ค่ําน้ัน เวลาบ$ายท$านไปน่ังอยู$บนระแนะเรือท่ีท$านเริ่มทํา
การจะทําเปนเรือกลไฟ เพราะเคร่ืองกลไฟท$านได�จัดซื้อมาได�ใหม$ เวลาเย็น ๔ โมงเศษ บังเกิดปจุบันโรค
ลมจับตกลงมาไม$รู�สึก หมอท่ีบ�านของท$านไปแก�ไขฟgNนข้ึนได�รับยาเนาวโกฏครั้งหน่ึง ทนายหามท$านข้ึนไว�ท่ี
โรงงารแล�ว ท$านก็พูดจาได�เปนปรกติ แม$นุ$ม แม$เป.าแม$คล่ี พระยาศรีพิพัฒน5 แลบุตรอ่ืนๆ ที่บ�านก็ได�ตาม
ออกไปเย่ียมพร�อมกันอยู$ สักครู$หน่ึงก็กลับลมจับอีก หมอแก�ไขไม$ฟgNนถึงอนิจกรรมในเวลาเย็น ๕ โมงเศษ 
เวลาน้ันเจ�าพระยาศรีสุริยวงศกับพระยาวรพงศ5พิพัฒน5มาอยู$กับข�าพเจ�าในวัง ทราบข$าวลงไปก็ไม$ทัน ไปถึง
ท$านส้ินลมหายใจแล�ว ได�พร�อมกันรับศพมาไว�ท่ีหอสูงในบ�านแต$ในเวลากลางคืนน้ัน ครั้นเวลาเช�าวัน      
๒ ฯ ๓ ค่ํา ข�าพเจ�ากับวังหน�าแลเจ�านายแลเสนาบดีผู�ใหญ$ผู�น�อยได�ไปอาบนํ้า แล�วให�จัดแจงศพใส$โกษฐไว�
ที่ตึกหอใหม$ การธุระในมรดกน้ันข�าพเจ�าได�มอบให�คุณศรีสุริยวงศเปนผู�ใหญ$ จัดแจงแบ$งป7นในบุตรแล
หลานของท$าน เพราะเห็นว$าพระยาศรีพิพัฒน5 พระยาวรพงศ5พิพัฒน5 พระยาไพบูลยสมบัติ พระยาบริรักษ5
ราชา ๔ คน จะไม$พร�อมเพรียงกันบังคับกันลงได� คุณศรีสุริยวงศกับแม$นุ$มจะได�จัดแจงโดยสมควร แลได�
พร�อมกันคิดว$าจะทําการศพท$านที่เมรุที่ท$านก$อข้ึนไว�ตามท$านส่ัง ในหน�านํ้าเดือนสิบสองข�าพเจ�าบอกข$าว
น้ีมาตามกาลอันควร แต$ก็สงไสยอยู$ว$าท$านจะกลับจากลอนดอนเสียแล�วกระมัง ถ�าอย$างไรก็จะมาได�
หนังสือที่เมืองสิงคโปร5ในมือพระพิเทศพาณิชสยามพิชิตภักดี      

๙ 

๑๐ 

๙ 

๘ 
๗ ๕ 
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 อน่ึง แจ�งความมาให�ทราบอีกน�อยหน่ึง ว$ากรมขุนธิเบศรบวรประชวรมาแต$เดือนอ�าย เปนโรคม
เร็งไรให�คันไปท้ังองค5อาการชักลากมานานแต$ทรุดหนักลงทุกที ส้ินพระชนม5วัน ๕ ฯ ๓ คํ่า เวลาบ$าย ๓ 
โมงภายหลังสมเด็จเจ�าพระยาองค5น�อย ๔ วัน ฤานัยหน่ึงนับได� ๙๔ ช่ัวโมงเท$าน้ัน ท$านก็มีอายุปAเดือน
เท$ากัน คือ ๖๖ ปAฯ          
   จดหมายมา ณ วัน ๖ ฯ ๓ คํ่า ปAมเสงนพศก 
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 (3) ทะเบยีนโบราณสถานของโบราณสถานในกรมอู�ทหารเรือ 
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 (4) เอกสารหอจดหมายเหต ุ“ท่ีบ านเถ าแก�ปริกตอนท ายกรมทหารเรือซ้ือ” 
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 (5) เอกสารหอจดหมายเหตุ “ถอนพระสงฆ�ออกจากวัดวงษมูลวิหารไปสมทบวัดอื่น    
มอบวัดให กระทรวงทหารเรือรักษา” 
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